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Priročnik je nastal v okviru 2-letnega raziskovalnega projekta Equaljoints PLUS
(754048 — EQUALJOINTS-PLUS — RFCS-2016/RFCS-2016), namenjenega
širjenju znanja razvitega znotraj predhodnega 3-letnega projekta EQUALJOINTS
(RFSR-CT-2013-00021). Oba projekta sta bila financirana s strani Evropske
komisije preko Raziskovalnega sklada za premog in jeklo (Research Found for Coal
and Steel - RFCS).
Equaljoints-PLUS je usmerjen v valorizacijo, diseminacijo in razširitev kriterijev za
potresno predkvalifikacijo jeklenih spojev, ki so bili razviti v okviru projekta
EQUALJOINTS in je namenjen praktični uporabi.
Glavni cilji projekta Equaljoints-PLUS so:
- zbrati in urediti informativne brošure s predkvalificiranimi spoji različnih
tipologij. Informativni dokumenti so bili prevedeni v 12 jezikov (angleščina,
španščina,
francoščina,
nemščina,
italijanščina,
nizozemščina,
portugalščina, češčina, bolgarščina, romunščina, grščina in slovenščina);
- pripraviti priporočila za projektiranje potresno kvalificiranih spojev v vseh 12
jezikih na podlagi rezultatov predhodnega projekta EQUALJOINTS;
- razviti priporočila za projektiranje jeklenih konstrukcij ob upoštevanju vrste
spoja in njegovega nelinearnega odziva;
- razviti programsko opremo in mobilno aplikacijo za določitev neelastičnega
odziva spoja glede na njegovo geometrijo;
- organizirati brezplačne seminarje in delavnice za širitev znanja znotraj in
izven Evrope;
- izdelati prosto dostopno spletno stran za predstavitev dobljenih rezultatov;
- ustvariti You-Tube kanal in objaviti posnetke eksperimentalnih testov in
simulacij z razvidnimi porušnimi oblikami.
Projekt Equaljoints PLUS je koordiniran s strani Univerze v Neaplju Federico II.
Konzorcij združuje 15 partnerjev, med katerimi jih je bilo 7 vključenih v predhodni
projekt Equaljoints. Vsi partnerji so našteti v naslednji tabeli:
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1. Pregled trenutnega stanja
V Evropi primanjkuje standardiziranih postopkov za projektirane jeklenih vijačenih
spojev prečka-steber v potresno odpornih jeklenih okvirih. Standard EN 1998-1
trenutno dopušča uporabo spojev s sposobnostjo sipanja energije v primeru, da je
projektiranje podprto z eksperimentalnimi preiskavami. V praksi pa je to nepraktična
rešitev, saj so projekti običajno omejeni tako časovno kot finančno.
Čeprav je pomanjkanje analitičnih modelov za oceno obnašanja spojev, ki bi
zadostili zahtevam standardov, bolj očitno za spoje prečka-steber s sposobnostjo
sipanja energije, potrebujemo zanesljiva orodja tudi za projektiranje spojev brez
sposobnosti sipanja energije. Zaradi spremenljivih vrednosti napetosti tečenja jekla,
ni nujno, da imajo takšni spoji zadostno dodatno nosilnost (overstrength) (npr. min
1,1x1,25 Mb.rd, kjer je Mb.rd upogibna nosilnost prečke) in s tem polno nosilno
obnašanje ne more biti zagotovljeno. V teh primerih mora biti plastična rotacijska
kapaciteta spoja v naprej določena (predkvalificirana) z ustreznimi
eksperimentalnimi testi in numeričnimi postopki.
V nasprotju s trenutno evropsko metodologijo za projektiranje, so pristopi
uporabljeni v državah z visoko potresno nevarnostjo izven Evrope, osnovani na
standardiziranih orodjih in postopkih, ki so enostavni za uporabo. Nepredvidene
poškodbe spojev po potresih na Japonskem in v Kaliforniji (Kobe, Northridge), so
prakso v Severni Ameriki usmerile v predkvalificiranje standardnih spojev za
uporabo na potresnih območjih. Leta 1995, sta US FEMA in SCA združili moči in
začeli obširni 6-letni program raziskav imenovan FEMA/SAC, namenjen razvoju in
oceni smernic za pregled, oceno, popravilo, obnovo in izdelavo jeklenih pomičnih
okvirov. Raziskave v ZDA so bile usmerjene v dopolnitev konkretnega standarda
(ANSI/AISC 358-05, 2005), ki vsebuje projektiranje, konstruiranje, izdelavo in
kvalitativno oceno za nabor izbranih vrst spojev, vključno s tistimi v praksi v ZDA
najpogosteje uporabljenimi. Ti spoji naj bi bili predkvalificirani za uporabo s
pomičnimi okviri visokega in srednjega razreda duktilnosti (SMF in IMF okviri).
Podobne prakse s predkvalificiranimi spoji so uvedli tudi na Japonskem. Na žalost
se konfiguracije spojev, ki se v praksi pogosto uporabljajo v ZDA in na Japonskem,
precej razlikujejo od tistih uporabljanih v Evropi. Uporabljajo tudi drugačen nabor
prečnih prerezov, materialnih karakteristik, razporeditve vijakov, itd. Posledično,
postopki za predkvalificiranje, dobljeni zunaj okvirov Evrope, niso primerni za našo
prakso. Drugi pomemben problem, ki omejuje možnost direktne uporabe ameriških
in japonskih predkvalifikacij, je povezan s protokolom obremenjevanja v
eksperimentalnih testih. Seizmični vhodni podatki, ki vplivajo na zahtevo o
duktilnosti spoja in priključenih elementov, se od države do države razlikujejo. Cilj
evropskega raziskovalnega projekta “Equaljoints”, je bil premostitev teh
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pomanjkljivosti z določitvijo kriterijev za predkvalifikacijo jeklenih spojev za
naslednjo verzijo standarda EN 1998-1. Raziskava je obsegala standardizacijo
projektiranja in izdelave različnih vrst vijačenih spojev in varjenih spojev z oslabitvijo
prečke za močne profile (dog-bone). Med cilji projekta, je bila tudi izdelava novega
protokola obremenjevanja za evropsko predkvalificiranje, reprezentativnega za
evropske zahteve po potresni odpornosti. Eksperimenti namenjeni oceni obnašanja
pri cikličnem obremenjevanju so bili uspešno izvedeni za normalne vijake in vijake
visoke nosilnosti.
1.1.

Spoji z vuto

Spoji s podaljšano čelno pločevino ojačani z vutami so običajno uporabljeni v
jeklenih pomičnih okvirih kadar je zaželeno, da plastični členki nastanejo izključno v
prečkah. Vuta na spodnji strani nosilca poveča ročice do vijakov, s čimer lažje
zagotovimo zahtevo po dodatni nosilnosti spojev brez sposobnosti sipanja energije
po EN 1998, istočasno pa se poveča togost spoja. Omeniti je potrebno, da vuta spoj
podraži, zato jo uporabimo le kadar so potrebni togi in polno nosilni spoji, kar je
običajna zahteva za uporabo na potresnih območjih. Projektanti takšne spoje
pogosto uporabljajo, saj jim to poenostavi globalno analizo konstrukcije.
Zoetemeijer, 1981 (v Bijlaard et al., 1989) so preučevali uporabo vut z in brez
pasnice (ojačitveno rebro) za namen povečanja togosti spoja ter predlagali metodo
za projektiranje. Jaspart (1997) ter Maquoi in Chabrolin (1998) so podrobneje
analizirali spoje prečka-steber z vutami in predlagali pravila za projektiranje, ki so
usklajena s komponentno metodo iz EN 1993-1-8. Za oceno lastnosti vijačenega
spoja s čelno pločevino in vuto so bile identificirane naslednje komponente: pasnica
vute v tlaku, stojina vute v strigu, stojina stebra v tlaku, stojina nosilca v prečnem
tlaku.
Po potresu v Northridge-ju leta 1994, ki je povzročil številne poškodbe varjenih
spojev v jeklenih pomičnih okvirih, so bile vute pogosto uporabljane kot sredstvo za
popravilo poškodovanih spojev ali pa za ojačitve obstoječih in novih jeklenih
konstrukcij (Lee in Uang 1997, NIST 1998, Gross et al. 1999, Yu et al. 2000). Za
potrditev učinkovitosti tovrstne rešitve so bili izvedeni ciklični testi (Uang et al.,
1998). Numerične analize po metodi končnih elementov so pokazale, da ob
prisotnosti vute na spodnji strani prečke, linearna razporeditev napetosti po teoriji
nosilcev ne velja več (Lee and Uang, 1997). Vuta povzroči nastanek dveh kritičnih
območij, ki zahtevata podrobnejšo analizo in projektiranje. Yu et al. (2000) so
pokazali, da vuta spremeni razporeditev momentov v nosilcu. Večina strižne
obremenitve nosilca se prenese na steber preko pasnice vute, in ne preko stojine
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nosilca in vute. Izdelan je bil poenostavljen model, ki upošteva interakcijo
obremenitev in kompatibilnost deformacij med prečko in vuto.
V primeru sovprežnega vijačenega spoja s čelno pločevino je z vidika izdelave
najbolj ugodno, da se vuto namesti na spodnjo stran pasnice prečke. Gross et al.
(1999) so za omejitev vitkosti stojine vute predlagali, da se privzame vrednost višine
vute enaka 0,33-kratniku višine nosilca, s kotom vute 30°. Ta predpostavka temelji
na Withmorejevi teoriji propagacije notranjih napetosti v elastičnem sistemu pod
naklonom 30°. Večji kot vute omogoči zmanjšanje njene velikosti in zmanjšanje
projektnih sil v spoju.
Eksperimenti, ki so jih izvedeli Lachal et al. (2006) so pokazali, da vijačeni spoji z
vuto opazno izboljšajo obnašanje pri ciklični obtežbi, v primerjavi z neojačanimi spoji
s čelno pločevino. Opazili so, da lahko rotacijska kapaciteta preseže 35 mrad, ne da
bi pri tem zaradi nizkocikličnega utrujanja nastale poškodbe zvarov med pasnico
prečke in čelno pločevino. Tovrstni spoji dodatno zagotovijo občutno povečanje
rotacijske togosti, upogibne nosilnosti in rotacijske kapacitete v primerjavi s
podobnimi sovprežnimi spoji prečka-steber brez vute.
EN 1993-1-8 (2005) vsebuje dodatna pravila za projektiranje spojev z vutami z
dodatnim kriterijem za komponento “pasnica in stojina nosilca v tlaku” (slika 1.1).
Projektna tlačna nosilnost kombinirane pasnice prečka/vuta in stojine ja podana z
izrazom (6.21) v EN 1993-1-8, kjer se projektna upogibna nosilnost prečnega
prereza nosilca na mestu spoja Mc,Rd deli z razdaljo med osema pasnic. Za nosilec
z vuto se Mc,Rd lahko izračuna tako, da se vmesna pasnica zanemari. Projektna
nosilnost stojine nosilca v tlaku se določi podobno kot za komponento "stojina stebra
v prečnem tlaku". Veljajo še naslednja pravila za konstruiranje:
- kvaliteta materiala vute mora biti enaka kvaliteti materiala prečke;
- dimenzije pasnice in stojine vute ne smejo biti manjše od dimenzij pasnice in
stojine prečke;
- kot med pasnico vute in pasnico nosilca ne sme biti večji od 45°.

Slika 1.1 "Nosilec z vuto" v EN 1993-1-8

SCI/BCSA publikacija P398 (2013) podrobneje razlaga projektni pristop v EN 19931-8 za spoje ojačane z vutami in podaja dodatne smernice za projektiranje zvarov.
Vijačeni spoji prečka-steber s podaljšano čelno pločevino z vuto za uporabo na
potresnih območjih so bili eksperimentalno analizirani v okviru projekta
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EQUALJOINJTS (Stratan et al., 2017). Vsi testirani preskušanci so imeli stabilen
histerezni odziv, s plastičnimi deformacijami skoncentriranimi v nosilcu poleg vute,
kar je ustrezno za uporabo na potresnih območjih glede na kriterij ANSI/AISC 35810. Predhodne numerične simulacije (Maris et al., 2015 in Stratan et al., 2016) so
pokazale, da prisotnost vute vpliva na nekatere projektne predpostavke v EN 19931-8. Na primer, ob negativnem upogibnem momentu, se center tlačne cone
premakne nad pasnico vute, medtem ko so v nategu aktivni le vijaki v bližini natezne
pasnice nosilca.

1.2.

Ojačani spoji s podaljšano čelno pločevino

Ojačani (ES – Extended Stiffened end plate connection) vijačeni spoji s podaljšano
čelno pločevino so priljubljeni med evropskimi proizvajalci jeklenih konstrukcij in
široko uporabljeni v evropski praksi. Uporabljajo se kot momentni spoji v jeklenih
okvirih nizkih in srednje visokih stavb, še posebej zaradi enostavne in ekonomične
proizvodnje ter montaže. Za tovrstne spoje je značilno, da so zvari uporabljeni zgolj
med čelno pločevino, ojačitvijo in nosilcem. Varjenje se izvede v delavnici, kar
omogoča minimalne stroške in zagotavlja dober nadzor kvalitete. Nato se sklop
nosilca in čelne pločevine na gradbišču privijači na pasnico stebra, s čimer se
skrajša čas montaže.
ES spoji se v teoriji lahko projektirajo kot polno ali delno nosilni in polno ali delno
togi. Eksperimentalni in teoretični dokazi so pokazali, da se ta tip spojev lahko
obnaša kot polno nosilen. Nasprotno pa nominalno togega obnašanja v številnih
primerih ne moremo doseči (Guo et al, 2006; Shi et al, 2007). Zaradi tega lahko
vijačene ES spoje zasnujemo kot delno toge spoje, s čimer dodatno zmanjšamo
obtežbo zaradi lastne teže (Bjorhodve and Colson, 1991). V pomičnih okvirih
izpostavljenih potresni obtežbi lahko uporaba delno togih spojev vodi k lažjim
konstrukcijam, zahvaljujoč nižjim projektnim obtežbam zaradi podaljšanja nihajnih
časov povezanih s povečanjem vzdolžne podajnosti (Elnashai A., Elghazouli, 1994).
V okviru trenutnega standarda EN 1993-1-8, je teoretična nosilnost in togost
ojačanih spojev s podaljšano čelno pločevino ocenjena na osnovi teorije plastičnih
porušnic T-elementa. Vendar pa niso podana nobena posebna določila za
upoštevanje vpliva ojačitvenih reber na rotacijsko kapaciteto ES spojev.
Numerični in eksperimentalni rezultati so za varjena vozlišča z ojačitvenimi rebri
(Lee, 2002; Abidelah et al., 2012; Lee et al., 2015) pokazali, da se upogib v veliki
meri prenese iz prečke na steber preko mehanizma paličja in ne kot pri klasični teoriji
nosilcev, kjer se ojačitvena rebra obnašajo kot tlačne diagonale prikazane na sliki
1.2.
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Slika 1.2 Geometrija ojačitvenega rebra (a) in sile, ki se razvijejo na stiku med nosilcem/stebrom in
rebrom Lee, 2002

V trenutnem standardu nadomestni T-element in pripadajoče efektivne dolžine, za
vrste vijakov nad pasnico nosilca, v spoju s podaljšano čelno pločevino ojačano z
rebrom niso jasno podane. Iz tega izhaja, da ima projektant dve alternativni
možnosti: (i) predpostaviti efektivne dolžine vrste vijakov pasnice stebra v bližini
ojačitve; (ii) predpostaviti efektivne dolžine vrste vijakov pod natezno pasnico
nosilca. Druga možnost seveda omogoča, da ojačitev pripomore k izboljšanju tako
nosilnosti kot tudi togosti. Inženirji, ki se tega ne zavedajo (kot so to opazili avtorji
pri svojih izkušnjah), lahko sledijo prvi možnosti, ki se smatra za bolj konzervativno.
Ustrezne oblike plastičnih porušnih linij so za te vrste vijakov specificirane v
publikaciji P398 (2013), ki podaja celovita pravila za pravilno upoštevanje prisotnosti
ojačitvenih reber.
Naslednji ključni vidik se nanaša na položaj centra tlačne cone: za spoje s čelno
pločevino veljajo določila EN 1993-1-8, center tlačne cone se nahaja na sredini
debeline pasnice nosilca. Eksperimentalni in numerični rezultati, ki so jih dobili
Abidelah et al. (2012) za vijačene ES spoje so pokazali, da je center tlačne cone v
splošnem premaknjen pod položaj, ki ga predvideva EC3 in se nahaja približno v
težišču “T” prereza, ki ga sestavljata ojačitveno rebro in pasnica nosilca. Jasno je,
da se položaj centra tlačne cone spreminja glede na zahtevano rotacijo vozlišča,
zaradi načina plastičnega obnašanja z različnim sodelovanjem vsake komponente
vozlišča. Testi na varjenih spojih, ki so jih izvedli Lee et al. (2005) so pokazali, da je
pri razmerju etažnih pomikov, ki je enak 5%, za rebro učinkovit model tlačnih
diagonal, s centrom tlačne cone premaknjenim na 0,6-kratnik višine rebra (glej sliko
1.2a; sliko 1.3).
D’Aniello et al. (2017) so podrobneje raziskovali in kritično razpravljali o merilih za
projektiranje in s tem povezanimi zahtevami za vijačena vozlišča prečka-steber z
ojačano čelno pločevino, ki so trenutno zajeti v EN 1993, na osnovi parametrične
študije, ki temelji na analizah z metodo končnih elementov. Dodatno so D’Aniello et
al. (2017) znotraj komponentne metode razvili postopke za metodo načrtovanja
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nosilnosti, konkretno za upoštevanje prisotnosti reber in možnostjo nadzora odziva
vozlišča pri različnih nivojih obremenitve.
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Slika 1.3 Center tlačne cone in ročica: a) EC3:1-8 spoj s čelno pločevino; b) premaknjen položaj
zaradi tlačne diagonale v ojačitvenem rebru.

1.3.

Neojačani spoji s podaljšano čelno pločevino

Neojačani spoji s podaljšano čelno pločevino (“E”) se običajno v jeklenih
konstrukcijah uporabljajo za povezovanje jeklene prečke I- ali H-profila na steber Iali H-profila, še posebej v primerih, kjer je potrebno prenesti velik upogibni moment.
Takšna konfiguracija omogoča enostavno montažo z vijačenjem, varjenje čelne
pločevine na nosilec pa se izvede v delavnici.
V odvisnosti od konstrukcijskih detajlov spoja in dolžine nosilca, se ti spoji lahko
obravnavajo kot togi ali delno togi. V primerih ko želimo, da se spoji smatrajo kot
“togi”, se za povečanje togosti običajno na stojino stebra dodajo prečne ojačitve, ki
zmanjšajo celotno podajnost spoja z učinkovito ojačitvijo komponent spoja “stojine
stebra v tlaku” in “stojine stebra v nategu”. Ta ukrep ne zagotovi, da bo spoj deloval
kot togi spoj, zato je v primeru, da je togost zahtevana potrebno izpolniti določeno
kontrolo, ali pa togost izračunati in izpolniti kriterija v EN 1993-1-8.
Glede nosilnosti se “E” spoji običajno smatrajo kot “delno nosilni”, saj je njihova
upogibna nosilnost običajno nižja od upogibne nosilnosti priključenih elementov (to
je lahko posledica značilne delne nosilnosti samega spoja, ali pa stojine stebra v
strigu). V primeru, da želimo doseči “uravnoteženo nosilnost”, pri kateri je plastična
nosilnosti spoja približno enaka plastični nosilnosti prečke, lahko to storimo, a le z
ustreznimi projektnimi zahtevami.
Duktilnost v upogibu je močno odvisna od konstruiranja spoja, ki vpliva na način
porušitve. Če je komponenta spoja, ki odloča o porušitvi duktilna, in če je nosilnost
krhkih aktivnih komponent občutno višja, potem se lahko predvidi duktilen odziv
spoja. V nasprotnem primeru pa se ne moremo zanašati na to, da bo spoj sposoben
plastične prerazporeditve oziroma na potresnih območjih absorpcije energije.
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V zadnjih desetletjih so bile narejene številne numerične, eksperimentalne in
analitične študije za tovrstne konfiguracije spojev, poročanje o vseh bi bilo zato
preobsežno. Iz teh študij so bile izpeljane smernice za projektiranje, o katerih se je
razpravljalo na evropskem nivoju in so bile postopoma vpeljane v konstrukcijske
Evrokode, za jeklene spoje v del EN 1993-1-8 (CEN, 2005). Zainteresirani bralec
lahko v nedavni objavi European Convention for Constructional Steelwork (Jaspart
in Weynand, 2016) najde podrobnejše informacije o teh priporočilih in kako jih
uporabiti v praksi.
Na podlagi tega bi lahko uporabniki mislili, da je z vidika projektiranja teh spojev vse
urejeno in ni odprtih vprašanj za katera bi bile potrebne nadaljnje raziskave. To ne
odraža realnega stanja, še posebej z vidika duktilnosti. Med komponentami, ki jih
srečamo v “E” spojih so:
- nekatere z zelo duktilnim odzivom (npr. paneli stojine stebra v strigu),
- nekatere še posebej krhke (vijaki v nategu in/ali strigu, ter zvari),
- nekatere z duktilnostjo, ki se lahko glede na situacijo zasnove spreminja od
precej duktilne pa do krhke (čelna pločevina v upogibu ter vijaki v nategu,
pasnica stebra v upogibu ter vijaki v nategu, …)
Kot je razvidno iz malo številčnih priporočil EN 1993-1-8, je o zadnji kategoriji
relativno malo znanega.
Za projektiranje spojev na območjih, kjer ni nevarnosti potresa to pomanjkanje
znanja ni tako problematično kot za stavbe, ki se nahajajo na potresnih območjih.
Pri teh se disipacija energije vrši v “E” spojih, če so le ti opredeljeni kot “delno
nosilni”. V 4. poglavju tega dokumenta je postopek projektiranja prilagojen tako, da
se je tej težavi mogoče izogniti in zagotoviti zadostno duktilnost predkvalificiranih
“E” spojev. To je doseženo na osnovi znanja, ki so ga pridobili partnerji pri
EQUALJOINTS+ v svojih pretekli in trenutnih raziskavah.
1.4.

Spoji z oslabljeno prečko (dog-bone)

Potresa 1994 v Northridge-ju in 1995 v Kobe-ju sta poudarila potrebo po
preprečevanju prevelikih zahtev za prevzem deformacij v zvarih pri spoju prečkasteber, ki lahko vodijo v krhko porušitev. Dve glavni strategiji sta bili ojačevanje v
območju spoja ali pa oslabitev prečke. Pri zadnji se oslabita pasnici nosilca, kar
imenujemo tudi reducirani prerez nosilca (RBS).
Koncept namerne oslabitve prereza nosilca, na določeni razdalji od mesta stika z
izrezom pasnice, je prvotno predlagal Plumier (1990), ki je vpeljal trapezoiden (oz.
raven) izrez jekla v spoju prečka-steber. Eksperimentalnih podatkov je bilo leta 1994
zelo malo. Kasneje so sledile številne eksperimentalne raziskave na okvirih s togimi
spoji in RBS (Chen, 1996; Engelhardt et al., 1996; Popov et al., 1996; Iwankiw in
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Carter, 1996; Tremblay et al, 1997; Zekioglu et al., 1997). Dodatne raziskave
osredotočene na radialni izrez oslabitve (Engelhardt et al., 2000; Gilton, Chi in Uang,
2000; Yu et al 2000) so bile izvedene kot del študije SAC, financirane s strani FEMA
(Kunnath in Malley, 2002; FEMA-350, 2000b). Med različnimi možnostmi izreza za
oslabitev nosilca, je radialni izrez pokazal relativno bolj duktilno obnašanje, z
zamikom končne porušitve (Engelhardt et al., 1996-2000).
Potrebno je omeniti, da so zgodnji testi, ki so vodili v predkvalifikacijo spojev z
radialnim izrezom RBS, večinoma obravnavali nizke profile s širokimi pasnicami in
stebre do W14. Nadaljnje študije so naslovile meje za višino profila stebra (Zhang in
Ricles, 2006b; Zhang in Ricles, 2006), saj lahko z višjimi profili stebrov nadzorujemo
medetažne pomike pri potresu. Testi so bili narejeni na stebrih s profili do W27 s
povprečno višino 700mm (Uang et al, 2000; Chi in Uang, 2002). Te študije so
vzbudile pozornost glede občutljivosti na zvijanje stebrov z večjo višino profila, ki bi
lahko izničila neelastično obnašanje RBS. Izkazalo se je, da so RBS prečke zaradi
zmanjšane površine pasnic bolj nagnjeni k bočni zvrnitvi (LTB). Tudi večji profili
stebrov imajo pogosto zmanjšano torzijsko nosilnost. Torzija se lahko v stebru pojavi
zaradi ekscentrične izbočne sile, ki se razvije pri bočni zvrnitvi prečke.
Nadaljnje eksperimentalne in analitične raziskave, s poudarkom na oslabljenih
prečkah in stebrih z višjim prerezom (Zhang in Ricles, 2006) so pokazale, da lahko
prisotnost sovprežne etažne plošče močno zmanjša zvijanje, ki se razvije v stebru,
saj nudi oporo nosilcu in zmanjša bočne pomike spodnje pasnice. Prisotnost
sovprežne etažne plošče ni bila preučevana le v odnosu z zvijanjem stebrov z
visokimi prerezi. Zgodnje raziskave (Tremblay et al, 1997) so pokazale, da strižni
čepi ne smejo biti nameščeni znotraj območja oslabitve prečke, saj to zmanjša
rotacijsko kapaciteto in izniči vpliv na razvoj mehanizma tečenja. Tudi zvari čepov
lahko postanejo izvor poškodb. Poleg izboljšanja stabilnosti stebra proti bočni
zvrnitvi, prisotnost plošče poveča tudi nosilnost spoja in rotacijsko kapaciteto pri
pozitivnem upogibnem momentu (Jones et al 2002; Uang and Fan, 2001).
Na osnovi zgodnjih eksperimentalnih in analitičnih študij, so bila s strani FEMA-350
(2000b) podana prva priporočila za projektiranje spojev prečk z oslabitvami, glede
radialnega izreza oslabitve, za uporabo v okvirih s srednjim in visokim razredom
duktilnosti. Podatki za predkvalifikacijo so vključevali številne omejitve glede
velikosti profilov, teže in debeline pasnic, z največjim dovoljenim profilom nosilca
W36x150. Dodatno je bil največji dovoljeni profil stebra za okvir z visoko stopnjo
duktilnosti W14. Predstavljen je bil tudi postopek projektiranja, ki je bil sprejet v
kasnejši verzij AISC standardov skupaj z nekaj dodatki. Koncept je vseboval
določitev geometrije oslabitve z namenom zmanjšanja upogibnega momenta, ki se
razvije na licu stebra, v primerjavi s celotno plastično upogibno odpornostjo prečke.
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Slika 1.4 Konfiguracija in dimenzije spoja z oslabljenim prerezom nosilca (ANSI/AISC 358, 2010a)

Predkvalifikacija geometrije radialnega izreza oslabitve in spoja je bila povzeta po
priporočilih v ANSI/AISC 358 (2010a) z omejitvami nosilca podobnimi tistim
vključenim v FEMA-350 (2000b). Ključne projektne dimenzije tipičnega radialnega
izreza RBS spoja so prikazane na sliki 1.4. Trenutno največji dovoljeni profil nosilca
je W36x300. Največji dovoljeni profil stebra je bil povečan na W36, brez omejitev
glede debeline pasnice stebra ali teže profila. Nadaljnje omejitve zadevajo razmerje
širina-debelina in bočno podpiranje prečk in stebrov, za namen skladnosti z AISC
potresnimi določili (ANSI/AISC 341, 2010b). Potrebno je omeniti, da je prispevek
betonskih plošč na podpiranje upoštevan v nedavnih standardih, medtem ko za RBS
spoje v okvirih visokega razreda duktilnosti to velja le za spoje z varjenimi pasnicami.
Spoji z oslabljeno prečko trenutno niso eksplicitno pokriti v 1. delu Evrokoda 8
(EN 1998-1:2005). Nanje pa se nanaša 3. del vključen v EN 1998-3:2005, ki jih
obravnava kot način za naknadno izboljšanje duktilnosti nosilcev. Za RBS spoje se
priporoča rotacijska kapaciteta 40 mrad blizu mejnega stanja porušitve. Predlagan
postopek za projektiranje je v bistvu identičen tistemu v ameriških smernicah, z
nekaj manjšimi razlikami. Pachoumis et al. (2010) je opazil, da obstaja le majhno
število raziskav v zvezi z uporabo RBS za evropske profile, ter da je bilo izvedenih
malo eksperimentalnih testov in analitičnih preiskav za oceno uporabnosti teh
priporočil v praksi. Iz tega je bilo ugotovljeno, da dimenzije RBS, podane v EN 19983:2005 za učinkovito uporabo na evropskih prerezih potrebujejo določene popravke.
Zaradi tega je potrebno informacije, ki jih vsebuje EN 1998-3:2005, nadalje razviti in
prilagoditi, tako da bodo usklajene s postopki projektiranja podanimi v EN 19981:2005.
Dodatne informacije in priporočila o obnašanju in projektiranju spojev z oslabljeno
prečko (RBS) so na voljo v naslednjih poglavjih tega poročila.
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2. Opis glavnih značilnosti testiranih spojev
Projekt (Equaljoints) obravnava štiri konfiguracije vijačenih spojev prečka-steber in
sicer: (a) neojačan vijačeni spoj s podaljšano čelno pločevino, (b) ojačan vijačeni
spoj s podaljšano čelno pločevino, (c) vijačeni spoj z vuto in (d) varjeni spoj z
oslabljeno prečko (glej sliko 2.1), ki so projektirani za različne nivoje obnašanja.
Vijačeni spoji so projektirani v skladu s projektnim pristopom, ki je bil izdelan v okviru
projekta po načelih EN 1993-1-8. Projektiranje varjenih spojev z oslabljeno prečko
je skladno z ameriškim standardom ASCE 7-10 (Minimalne projektne obremenitve
za stavbe in druge konstrukcije) in posebnimi standardi za jeklene konstrukcije AISC
341-16 (Potresna določila za stavbe iz konstrukcijskih jekel), AISC 358-16
(Predkvalificirani spoji za uporabo na potresnih območjih) in AISC 360-16.

(a)

(b)

(c)

(d)

Slika 2.1 Spoji prečka-steber predkvalificirani v okviru projekta EQUALJOINTS: a) neojačan
vijačeni spoj s podaljšano čelno pločevino; b) ojačan vijačeni spoj s podaljšano čelno pločevino; c)
vijačeni spoj z vuto d) varjeni spoj z oslabljeno prečko.

Za preiskovane spoje se predlaga uporaba v naslednjih načinih obnašanja:
- polno nosilni spoj: vsa zahtevana plastična nosilnost je skoncentrirana v
prečki, tako da v spoju in v panelu stojine ne nastanejo poškodbe;
- uravnoteženo nosilni spoj: zahtevana plastična nosilnost je uravnotežena
med spojem in prečko;
- delno nosilni spoj: vsa zahtevana plastična nosilnost je skoncentrirana v
spoju.
Poleg tega lahko glede na nosilnost spoja in panela stojine stebra za uravnoteženo
nosilni in delno nosilni spoj naredimo dodatno klasifikacijo;
- močan panel stojine: vsa zahtevana plastična nosilnost je skoncentrirana v
spoju (delno nosilni spoj), ali v spoju ter v prečki (uravnoteženo nosilni spoj);
- uravnoteženi panel stojine: zahtevana plastična nosilnost se uravnovesi med
spojem in panelom stojine stebra (delno nosilni spoj), v spoju, v panelu stojine
in v prečki (uravnoteženo nosilni spoj);
- šibki panel stojine: vsa zahtevana plastična nosilnost je skoncentrirana v
panelu stojine stebra (delno nosilni spoj), ali v panelu stojine ter v prečki
(uravnoteženo nosilni spoj);
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Program eksperimentov (povzet v preglednici 2.1) vključuje 76 vzorcev spojev
prečka-steber z različnimi toplogijami, načini obnašanja, konfiguracijami spojev
(notranji/zunanji spoji) in protokoli obremenjevanja (uporabljeni so monotona
obtežba in dva različna protokola ciklične obtežbe). Poleg tega bo raziskan vpliv
mikrokovanja (ang. shot peening: udarjanje z iglo, s čimer površini vsilimo tlačne
zaostale napetosti), z namenom, da se preveri njegov potencialno ugoden vpliv na
povečanje lokalne duktilnosti v zvarih med nosilcem in podaljšano čelno pločevino
delno nosilnega spoja, za katere se pričakuje, da bodo morali prevzeti velike
plastične deformacije.
Preglednica 2.1 Program eksperimentov: variirani parametri
parameter
nizek nosilec (1), srednje visok nosilec (2), visok nosilec (3) (glej
Preglednica 2.2
spoj prečka-steber
* spoj z oslabljeno prečko (Dog-bone) projektiran za ameriške profile
tipa W
vijačeni spoj z vuto – ojačan vijačeni spoj s podaljšano čelno pločevino
vrsta spoja
– neojačan vijačeni spoj s podaljšano čelno pločevino – varjeni spoj z
oslabljeno prečko
konfiguracija vozlišča
notranji/zunanji
nosilnost spoja
polno nosilni spoj – uravnoteženo nosilni spoj – delno nosilni spoj
monotona obtežba – ciklična obtežba AISC – ciklična obtežba EU
protokol obremenjevanja
protokol
mikrokovanje
da/ne
parameter

Preglednica 2.2 Spoji prečka-steber za vijačene spoje
višina profila nosilca/stebra
1
2
nosilec
IPE360
IPE450
zunanji steber (T) spoji
HEB280
HEB340
notranji steber (X) spoji
HEB340
HEB500
razpon okvira
6m
6m

3
IPE600
HEB500
HEB650
8m

V nadaljevanju je podrobneje opisan program eksperimentov in pomembni
parametri glede na posamezno topologijo spoja.

12 | Brošura z informacijami za 4 potresno kvalificirane spoje
SPOJI Z VUTO

2.1. Spoji z vuto
Program eksperimentov pokriva tri skupine vzorcev:
- skupina A: enostranski spoj, polno nosilni spoj, položna vuta (naklon 35°),
močan panel stojine; dva od vzorcev (TSO) sta izdelana z močnim nosilcem;
- skupina B: enostranski spoj, polno nosilni spoj, strma vuta (naklon 45°),
močan panel stojine;
- skupina C: dvostranski spoj, polno nosilni spoj, položna vuta (naklon 35°),
ravnovesni panel stojine.
Skupini A in B sta namenjeni oceni dveh različnih geometrij vute (spodnja in zgornja
meja sprejemljivega naklona vute) za obravnavani razpon in velikosti nosilca.
Skupina C raziskuje spoje z uravnoteženim panelom v območju nosilnosti, tako da
je spoj klasificiran kot delno-tog (spoj in območje panela). Za skupini A in B sta na
stojini uporabljeni dve dodatni pločevini, medtem ko je za skupino C na stojini
uporabljena samo ena dodatna pločevina. Poleg tega, večji profil stebra poveča
razpon predkvalificiranih velikosti stebrov. Parametri upoštevani v eksperimentih so:
protokol obremenjevanja (monoton in cikličen), velikosti elementov, enostranski in
dvostranski spoj, močan panel/uravnoteženi panel, močan nosilec in geometrija
vute. Preglednica 2.3 prikazuje pregled v eksperimentih upoštevanih parametrov in
opisuje označevanje preizkušancev. Kot je mogoče opaziti, eksperiment obsega 24
testov na vzorcih spojev, od katerih se trije testi opravijo pri monotoni obremenitvi:
EH2-TS-35-M, EH2-TS-45-M in EH2-XB-35-M, z namenom umerjanja modelov
končnih elementov. Vsi ostali preizkusi se izvedejo s cikličnim obremenjevanjem. Za
večino testov je uporabljen protokol obremenjevanja ANSI / AISC 341-16. Trije od
cikličnih testov (po eden za vsako velikost nosilca - serija CA) se izvedejo z uporabo
cikličnega obremenjevanja, razvitega v okviru projekta EQUALJOINTS.
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skupina

A

B

C

Preglednica 2.3: Program eksperimentov na spojih z vuto
višina profila nosilca/stebra
konfiguracija geometrija
protokol
vozlišča
vute
obremenjevanja
1
2
3
EH2-TSM
35-M
EH1-TSEH2-TS- EH3-TS-35C1
35-C1
35-C1
C1
TS
35˚
EH1-TSEH2-TS- EH3-TS-35C2
35-C2
35-C2
C2
EH1-TSEH2-TS- EH3-TS-35CA
35-CA
35-CA
CA
EH1-TSOEH3-TSOTSO
35˚
C
35-C
35-C
EH2-TSM
45-M
EH1-TSEH2-TS- EH3-TS-45TS
45˚
C1
45-C1
45-C1
C1
EH1-TSEH2-TS- EH3-TS-45C2
45-C2
45-C2
C2
EH2-XBM
35-M
EH1-XBEH2-TSXB
35˚
C1
35-C1
35-C1
EH1-XBEH2-TSC2
35-C2
35-C2

Opombe:
- konfiguracija vozlišča in območje panela: zunanje vozlišče z močnim
panelom stojine stebra (TS), zunanje vozlišče z močnim panelom
stojine/močnim nosilcem (TSO), notranje vozlišče z uravnoteženim panelom
stojine stebra (XB);
- geometrija vute: naklonski kot vute 35° (35), naklonski kot vute 45° (45);
- protokol obremenjevanja: monotoni (M), ciklični (C1, C2), alternativen ciklični
protokol (CA);
- za globine nosilca/stebra glej preglednico 2.2.
Opis konfiguracije spoja
Spoji prečka-steber s podaljšano čelno pločevino ojačani z vuto so namenjeni za
zagotovitev polno nosilnega in togega spoja, z močnim ali uravnoteženim panelom
stojine stebra. Konfiguracija spojev prečka-steber s podaljšano čelno pločevino
ojačanih z vuto je opisana na sliki 2.2. Spoj ima podaljšano čelno pločevino z vijaki
visoke nosilnosti in je ojačan z vuto pod spodnjo pasnico nosilca.
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Prečne ojačitve stebra in nosilca so obvezne. Lahko se uporabijo dodatne pločevine
na stojini, za povečanje togosti in nosilnosti panela stojine stebra.
Naklonski kot vute se meri med spodnjo pasnico nosilca in pasnico vute, ter znaša
od 30 do 45.
Na sliki 2.3. so prikazane vrste zvarov, za katere so bili predkvalificirani spoji prečkasteber ojačani z vuto. Vsi zvari so projektirani tako, da omogočajo prenose sil, ki
ustrezajo nosilnosti varjenih delov. To se doseže z uporabo dveh kotnih zvarov (na
obeh straneh pločevine) z minimalno debelino velikosti 0,55-kratnika debeline
pločevine. Kritični zvari (zgornja pasnica nosilca, pasnica vute, zvar med dodatnim
pločevinami na stojini in pasnico stebra) so polno penetrirani čelni zvari. Čelni zvari
zgornje pasnice nosilca in pasnice vute so dodatno ojačani z dodatnimi kotnimi zvari.
enostranski spoj

dvostranski spoj

2
6

3

6

3
8

2
3

8
1

8

1

1

7
9

9
4
5

1 - nosilec
2 - steber

3 - vijaki
4 - vuta

4

4
5

5 – čelna pločevina
6 – prečna ojačitev stebra

7

5

7 – dodatne pločevine na stojini
8 – ojačitve nosilca
9 – naklon vute

Slika 2.2 Opis spoja s podaljšano čelno pločevino ojačanega z vuto
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A-A
a=0,55*twp

A

C -C

3
3

45
B

C
B

B
a=0,55tw

a=0,55*tst

a=0,55*tst

a=0,55*tst
45
45

a=0,55*tbf

a=0,55*tst

45
a=0,55*tw

45
45

B

a=0,55*tst

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

3
3

45
B

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.

Slika 2.3 Detajli zvarov spoja s podaljšano čelno pločevino ojačanega z vuto

Seznam sistemov za katere so spoji predkvalificirani
Spoji prečka-steber s podaljšano čelno pločevino ojačani z vuto opisani v tem
dokumentu so predkvalificirani za naslednje konstrukcijske sisteme:
- pomične okvire (MRFs);
- pomične okvire, kombinirane s centričnimi povezji (MRF+ CBF);
- pomične okvire, kombinirane z ekscentričnimi povezji (MRF+ EBF).
Poleg tega se ti spoji lahko uporabljajo samo v okvirih s pravim kotom med osema
prečke in stebra ter enakomernimi razponi razporeditve nosilnega sistema pri
potresni obtežbi in sicer brez nagnjenih nosilcev.
Seznam mejnih vrednosti predkvalificiranih podatkov
Mejne vrednosti predkvalificiranih podatkov so naštete v preglednici 2.4. Dodatno
so v preglednici 2.5 podana priporočila, ki se lahko uporabijo za začetne vrednosti
geometrije in uporabljeni material spojev.
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Preglednica 2.4 Seznam mejnih vrednosti predkvalificiranih podatkov za spoje ojačane z vuto
elementi
mejne vrednosti
nosilec
Vroče valjani nosilci s širokimi pasnicami
razpona od IPE330 do IPE600. Prečni prerez
naj bo v 1. razredu kompaktnosti po EN 19931-1.
Lahko se uporabijo sestavljeni prerezi s
podobnimi prerezi, v primeru da so zvari med
stojino in pasnicama čelni polno penetrirani
zvari, ojačani s kotnimi zvari.
višina profila 330 do 600 mm
svetlo razmerje razpon / višina profila (med najmanj 7
predvideno lokacijo plastičnega členka)
debelina pasnice najmanj: 11 mm
največ: 21 mm* (10% ekstrapolacija glede na
maksimalno testirano)
material S235 do S355
steber
Vroče valjani nosilci s širokimi pasnicami
razpona
od
HEB260/HEM260
do
HEB550/HEM550. Prečni prerez naj bo v 1.
razredu kompaktnosti po EN 1993-1-1.
Lahko se uporabijo sestavljeni prerezi s
podobnimi prerezi, v primeru da so zvari med
stojino in pasnicama čelni polno penetrirani
zvari, ojačani s kotnimi zvari.
višina profila 260 do 550 mm
debelina pasnice najmanj: 17,5 mm
največ: 40 mm
material od S235 do S355
višina profila nosilca/stebra
0.60-2.00
čelna pločevina
20-40
debelina najmanj: 20 mm
največ: 40 mm
širina najmanj: širina pasnice nosilca + 30 mm
največ: širina pasnice stebra
material od S235 do S355
prečne ojačitve
Skladno z zahtevami EN 1993-1-8 in EN 19981.
material od S235 do S355
dodatne pločevine na stojini
Skladno z zahtevami EN 193-1-8 in EN 19981.
Dovoljeno je, da se pri računu dodatne strižne
nosilnosti panela stojine stebra upošteva
celotno območje dodatnega panela stojine.
višina najmanj enaka višini čelne pločevine
material od S235 do S355
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elementi
vijaki

velikost
razred
luknje za vijake

mejne vrednosti
Skupine
vijakov visoke nosilnosti
za
prednapetje po EN 14399-3 (sistem HR) in
EN 14399-4 (sistem HV). Vijaki morajo biti v
celoti prednapeti skladno z EN 1090-2.
M24 do M36
8.8 ali 10.9
skladno z EN 1993-1-8

vuta
kot

zvari
med čelno pločevino in zgornjo pasnico
nosilca ter pasnico vute
med prečnimi ojačitvami in pasnicami stebra
med dodatnimi pločevinami stojine in
pasnicami stebra
drugi zvari

Naklon vute merjen med spodnjo pasnico
nosilca in pasnico vute lahko meri od 30 do
45.
skladno s sliko 2.3.
ojačan čelni polno penetrirani zvari
čelni polno penetrirani zvari
čelni polno penetrirani zvari
Obojestranski kotni zvari z debelino večjo od
0.55-kratnika debeline povezanih pločevin.

Opomba. Testi za predkvalifikacijo so bili narejeni na nosilcih z dimenzijami od
IPE360 do IPE600. Spodnja meja je podaljšana do IPE330, saj predstavlja manj kot
10% variacije višine nosilca in se je za nosilce manjših dimenzij pri testih za ponovno
ocenjevanje izkazalo, da imajo večjo duktilnost.

18 | Brošura z informacijami za 4 potresno kvalificirane spoje
SPOJI Z VUTO

Preglednica 2.5. Začetna izbira geometrije spoja in materiala za spoje z vuto
elementi spoja
velikost nosilca
razred vijaka
velikost vijaka
število vrst vijakov
čelna pločevina

vuta

dodatne pločevine
na stojini

nizek (IPE360)
srednji ( IPE450)
visok ( IPE600)
10.9
M27
M30
M36
6
6
8
Debelina: tep=db.
Dimenzije: Širina naj bo večja od širine pasnice nosilca (za vsaj 30 mm
zaradi varjenja) in manjša od pasnice stebra. Podaljšan del naj ima dovolj
prostora za eno vrsto vijakov, z upoštevanjem pravil v EN 1993-1-8 (§3.5).
Širina pasnice vute je enaka širini pasnice nosilca.
Debelina pasnice vute naj bo večja od ov –kratnika debeline pasnice
nosilca.
Debelina stojine vute naj bo enaka ali večja od debeline stojine nosilca.
Globina vute:
hh = 0,4*hb za naklon vute 30≤<40;
hh = 0,5*hb za naklon vute 40≤≤45.
Debeline in dimenzije dodatnih pločevin na stojini morajo izpolnjevati
pravila v EN 1993-1-8 (§ 6.2.6.1), drugače se morajo za zagotovitev
lokalne stabilnosti dodatnih pločevin uporabiti čepasti zvari.

prečne ojačitve
preglednica 2.4
detajl zvara
Opomba: tep je debelina čelne pločevine in db je nominalni premer vijaka.

2.2. Ojačani spoji s podaljšano čelno pločevino
Ojačani spoji s čelno pločevino (glej preglednico 2.6) pokrivajo tri skupine vzorcev,
kot sledi:
1. zunanje (TS) vozlišče, ojačan spoj s podaljšano čelno pločevino, polno nosilni
spoj z močnim panelom stojine
2. zunanje (TS) vozlišče, ojačan spoj s podaljšano čelno pločevino,
uravnoteženo nosilni spoj z močnim panelom stojine
3. notranje (XS) vozlišče, ojačan spoj s podaljšano čelno pločevino,
uravnoteženo nosilni spoj z močnim panelom stojine
Vsi vzorci so narejeni iz jekla S355. Skupini 1 in 2 služita za kvalifikacijo spojev glede
na dva alternativna kriterija obnašanja ojačanih spojev s podaljšano čelno pločevino
(polno nosilen in uravnoteženo nosilen) za obravnavan razpon velikosti nosilcev;
panel stojine stebra ja v obeh primerih projektiran tako, da je močnejši v primerjavi
z območjem spoja. V skupini 2 se bo dodatno preiskoval vpliv mikrokovanja (shot
peening) (Esp). Skupina 3 preiskuje notranja vozlišča z močnim panelom stojine
stebra (XS). V vsaki skupini je 6 cikličnih testov (2 za posamezno velikost nosilca).
V prvi skupini sta 2 dodatna testa z monotono obtežbo, za oceno vpliva razmerja
prečka-steber. Narejen je tudi ciklični test z alternativnim protokolom
obremenjevanja. V skupini 2 (TS konfiguracija enako nosilnega spoja) so trije
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dodatni ciklični testi (po eden za vsako dimenzijo nosilca) za varjene vzorce, kjer so
zvari obdelani z mikrokovanjem. Spoji v skupini 2 imajo predvidoma največje
zahteve v zvarih, zato bi se lahko mikrokovanje izkazalo kot koristno.

protokol
obremenjevanja

3

nosilnost
spoja

2

konfiguracija
vozlišča

1

vrsta
spoja

skupina

Preglednica 2.6 Parametri vzorcev in poimenovanje za ojačane spoje prečka-steber s čelno
pločevino.
višina prereza nosilca/stebra

ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES

TS
TS
TS
TS
TS
TS
XS
XS

F
F
F
E
E
Esp
E
E

M
C1
C2
C1
C2
C
C1
C2

1

2

3

ES1-TS-F-M
ES1-TS-F-C1
ES1-TS-F-C2
ES1-TS-E-C1
ES1-TS-E-C2
ES1-TS-Esp-C
ES1-XS-E-C1
ES1-XS-E-C2

ES2-TS-F-CA
ES2-TS-F-C1
ES2-TS-F-C2
ES2-TS-E-C1
ES2-TS-E-C2
ES2-TS-Esp-C
ES2-XS-E-C1
ES2-XS-E-C2

ES3-TS-F-M
ES3-TS-F-C1
ES3-TS-F-C2
ES3-TS-E-C1
ES3-TS-E-C2
ES3-TS-Esp-C
ES3-XS-E-C1*
ES3-XS-E-C2*

Opombe:
- vrsta spoja: ojačan spoj prečka-steber s čelno pločevino (ES);
- konfiguracija vozlišča: zunanje vozlišče in močan panel stojine (TS), notranje
vozlišče in močan panel stojine (XS);
- nosilnost spoja: polno nosilen (F), uravnoteženo nosilen (E), uravnoteženo
nosilen z mikrokovanjem (Esp);
- protokol obremenjevanja: monoton (M), cikličen (C1, C2), alternativen ciklični
protokol (CA);
- višina prereza nosilca/stebra (glej preglednico 2.2);
- * zvari so se predčasno porušili.
Opis konfiguracije spojev
Konfiguracija spojev je opisana na sliki 2.4. V odvisnosti od višine prereza nosilca
in kriterijev za projektiranje se lahko uporabijo 4 ali 6 vrst vijakov. Z uporabo dodatnih
pločevin je mogoče ojačiti stojino stebra, če je to potrebno, medtem ko je uporaba
kontinuiranih pločevin (prečne ojačitve stebra) priporočljiva za vse razrede.
Vrste zvarov predpisane v skladu s kriteriji za projektiranje so naštete v preglednici
2.7 in prikazane na sliki 2.5.
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T-Joints

X-Joints

2

4

4 Bolt rows

1
3

5
6

6 Bolt rows

7

1: nosilec
2: steber

3: vijaki
4: rebra

5: čelna pločevina
6: prečne ojačitve

7: dodatne
pločevine

Slika 2.4 Opis ojačanih spojev prečka-steber s čelno pločevino

Preglednica 2.7 Vrste zvarov v skladu s kriteriji za projektiranje
nosilnost spoja
varjeni elementi
polna
uravnotežena
delna
pasnice nosilca na čelno pločevino (bf-ep) FPW
FPW
FPW
stojina nosilca na čelno pločevino (bw-ep)
FPW
FPW
FW
prečne ojačitve na steber(cp-c)
FW
FW
FPW
rebra na čelno pločevino (r-ep)
FPW
FPW
FPW
rebra na pasnico nosilca (r-bf)
FPW
FPW
FPW
Dodat. pločevine na stojino stebra (swp-c) FPW+PW FPW+PW
FPW+PW
pomen oznak:
kotni zvar (FW), čepasti zvar (PW) in polno penetrirani zvar (FPW)

End-plate/beam flange
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45
Rib stiffener

45

Slika 2.5 Detajli spojev za čelne polno penetrirane zvare

Seznam sistemov za katere so spoji predkvalificirani
Vijačeni ojačani spoji s podaljšano čelno pločevino so v tem dokumentu
predkvalificirani za naslednje konstrukcijske sisteme:
• pomične okvire (MRFs);
• pomične okvire, kombinirane s centričnimi povezji (i.e. MRF+ CBFs);
• pomične okvire, kombinirane z ekscentričnimi povezji (i.e. MRF+ EBFs);
Poleg tega se ti spoji lahko uporabljajo samo v okvirih s pravim kotom med osema
prečke in stebra ter enakomernimi razponi razporeditve nosilnega sistema pri
potresni obtežbi in sicer brez nagnjenih nosilcev.

22 | Brošura z informacijami za 4 potresno kvalificirane spoje
OJAČANI SPOJI S PODALJŠANO ČELNO PLOČEVINO

Seznam mejnih vrednosti predkvalificiranih podatkov
Mejne vrednosti so naštete v preglednici 2.8.

elementi
nosilec

Preglednica 2.8 Seznam mejnih vrednosti predkvalificiranih podatkov
mejne vrednosti
višina profila
razmerje razpon / višina
debelina pasnice
material

največ: 600 mm
največ: 23 mm, najmanj: 10 mm
največ: 19 mm
S235 do S355

steber
višina profila
debelina pasnice
material
višina profila nosilca/stebra
debelina
material

največ: 550 mm
največ: 29 mm
S235 do S355
0,65-2,15
18-30mm
preglednica 2.9
S235 do S355

debelina
material

preglednica 2.9
S235 do S355

debelina
material

preglednica 2.9
S235 do S355
prednapeti (HV ali HR)
preglednica 2.9
10.9
preglednica 2.9
skladno z EN 14399-4
skladno z EN 1993:1-8
preglednica 2.9
ojačan čelni polno penetrirani zvar (slika 2.5)
čelni polno penetrirani zvar (slika 2.5)
čelni polno penetrirani zvar (slika 2.5)
kotni zvar: debelina zvara večja od 0.55kratnika debeline povezanih pločevin;

čelna pločevina

prečne ojačitve

dodatne pločevine

vijaki
velikost
razred
število vrst vijakov
podložka
luknje
zvari
med čelno pločevino in pasnico nosilca
med kontinuirano pločevino in pasnico stebra
med dodatnimi pločevinami in pasnico stebra
ostali zvari

Priporočila v preglednici 2.8 se lahko uporabijo za začetno izbiro geometrije in
materiala spojev.
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elementi spoja

Preglednica 2.9. Začetna izbira geometrije spoja in materiala
velikost nosilca

razred vijaka
velikost vijaka
število vrst vijakov
čelna pločevina

nizek (IPE360)
HV 10.9
M27
4/6

srednji ( IPE450)

visok ( IPE600)

M30
4/6

M36
6

debelina: tep=(2/35/6) db za polnonosilne spoje je lahko rahlo večja od
pasnice stebra; tep=(2/35/6)db za uravnoteženo nosilne spoje; ampak naj
bo manj od debeline pasnice stebra;
dimenzije: širina naj bo enaka ali manjša od pasnice stebra; podaljšan del
naj ima dovolj prostora za eno ali dve vrsti vijakov, z upoštevanjem pravil v
EC3-1-8 (§3.5);
dodatne pločevine
debeline in dimenzije dodatnih pločevin morajo izpolnjevati pravila v EC31.8 (§ 6.2.6.1), drugače se morajo za zagotovitev lokalne stabilnosti
dodatnih pločevin uporabiti čepasti zvari.
prečne ojačitve
podobna debelina kot pasnici nosilca
detajli zvara
preglednica 2.7
opomba: tep je debelina čelne pločevine in db je nominalni premer vijaka;

2.3.

Neojačani spoji s podaljšano čelno pločevino

Neojačani spoji s čelno pločevino (glej preglednico 2.10) so pokriti s tremi skupinami
vzorcev, kot sledi:
1. zunanje (TS) vozlišče, neojačan spoj s čelno pločevino, uravnoteženo nosilni
spoj z uravnoteženim panelom stojine;
2. zunanje (TS) vozlišče, neojačan spoj s čelno pločevino, 0,6 delno nosilni spoj
z uravnoteženim panelom stojine;
3. notranje (XW) vozlišče, neojačan spoj s čelno pločevino, 0,8 delno nosilni
spoj s šibkim panelom stojine;
Vsi spoji so narejeni iz jekla S355. Skupini 1 in 2 služita za kvalifikacijo spojev
glede na dva alternativna kriterija obnašanja neojačanih spojev s podaljšano
čelno pločevino (uravnoteženo nosilen in 0,6 delno nosilen) za obravnavan
razpon velikosti nosilcev; panel stojine stebra ja v obeh primerih projektiran tako,
da je uravnotežen v primerjavi z območjem spoja. V skupini 2 je dodatno
preiskovan vpliv mikrokovanja (Esp). Skupina 3 preiskuje notranja vozlišča s
šibkim panelom stojine stebra (XW).
V vsaki skupini je vsaj 6 cikličnih testov (2 za posamezno velikost nosilca) kot je
prikazano v preglednici 2.10. V prvi skupini sta tudi 2 testa z monotono obtežbo,
za oceno vpliva cikličnega obremenjevanja na odziv spoja. Narejen je tudi ciklični
test z alternativnim protokolom obremenjevanja. V skupini 2 so trije dodatni
ciklični testi (po eden za vsako dimenzijo nosilca) za vzorce z mikrokovanjem.
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3

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)

protokol
obremenjevanja

nosilnost
spoja

2

E
E
E
E
E
E
E
E

konfiguracija
vozlišča

1

vrsta
spoja

skupina

Preglednica 2.10 Parametri vzorcev in poimenovanje za neojačane spoje prečka-steber s
čelno pločevino.

M
C1
C2
C1
C2
C
C1
C2

višina profila nosilca/stebra

1

2

3

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

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

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

Opombe:
- vrsta spoja: neojačan spoj prečka-steber s čelno pločevino(E);
- konfiguracija vozlišča: zunanje vozlišče in uravnoteženi panel stojine (TB),
notranje vozlišče in šibki panel stojine (XW);
- nosilnost spoja: uravnoteženo nosilen (E), 0,6 delno nosilen (P(0.6)), 0,6 delno
nosilen obdelan z mikrokovanjem (Psp(0.6)), 0,8 delno nosilen(P(0.8));
- protokol obremenjevanja: monoton (M), cikličen (C1, C2, C3), alternativen
ciklični protokol (CA);
- višina profila nosilca/stebra (glej preglednico 2.11);
- rezultati niso merodajni, ker je pri zasnovi testa prišlo do težav.
Opis konfiguracije spojev
Preizkušana konfiguracija spoja je opisana na sliki 2.6. V odvisnosti od višine profila
nosilca se lahko uporabijo 4 ali 6 vrst vijakov. Stojina stebra se lahko ojači z uporabo
dodatnih pločevin, kadar je to potrebno, medtem ko je uporaba kontinuiranih
pločevin (prečnih ojačitev stebra) priporočljiva za vse razrede. Tipi zvarov v različnih
elementih spoja so prikazani na sliki 2.7.
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1: nosilec
2: steber

3: čelna pločevina
4: vijaki

5: prečne ojačitve
6: dodatne pločevine

Slika 2.6: Opis neojačanih spojev prečka-steber s podaljšano čelno pločevino

Slika 2.7: Detajli čelnih polno penetriranih zvarov
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Seznam mejnih vrednosti predkvalificiranih podatkov
Mejne vrednosti so naštete v Preglednica 2.11.

elementi
nosilec

Preglednica 2.11: Seznam mejnih vrednosti predkvalificiranih podatkov
parametri
mejne vrednosti
višina profila
razmerje razpon / višina
debelina pasnice
material

najmanj: 600 mm
največ: 23, najmanj: 10 mm
največ: 19 mm
od S235 do S355

globina
debelina pasnice
material

največ: 550 mm
največ: 31 mm
od S235 do S355
0,65-2,15

debelina
material

18-25 mm
od S235 do S355

debelina
material

preglednica 2.12
od S235 do S355

debelina
material
za prednapetje
velikost
razred
število vrst vijakov
podložka
luknje

preglednica 2.12
od S235 do S355
HV ali HR
preglednica 2.12
10.9
preglednica 2.12
skladno z EN 14399-4
skladno z EN 1993:1-8

čelne pločevine na pasnico nosilca

ojačan čelni polno penetriran zvar (slika
2.7)
čelni polno penetriran zvar (slika 2.7)
čelni polno penetriran zvar (slika 2.7)
kotni zvar: debelina zvara večja od 0,55kratnika debeline povezanih pločevin.

steber

višina profila
nosilca/stebra
čelna
pločevina
prečne
ojačitve
dodatne
pločevine
vijaki

zvari

prečnih ojačitev na pasnico stebra
dodatnih pločevin na pasnico stebra
ostali zvari

Priporočila v preglednici 2.12 se lahko uporabijo kot dober začetni približek
geometrije in materiala spojev.
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Preglednica 2.12: Začetna izbira geometrije in materiala spojev
elementi spoja velikost nosilca
razred vijaka
velikost vijaka
število vrst
vijakov
čelna pločevina

nizek (IPE360)
HV 10.9
M27
4

srednji ( IPE450)

visok ( IPE600)

M30
4

M36
6

debelina: tp=(1/22/3)d za delno nosilne spoje; tp=(2/35/6)d za uravnoteženo
nosilne spoje; ampak mora biti manj od debeline pasnice stebra;
dimenzije: širina naj bo enaka širini pasnice stebra; podaljšan del naj ima dovolj
prostora za eno vrsto vijakov, pri upoštevanju pravil v EC3-1-8 (§3.5);
s HEB stebri in IPE nosilci, se dodatne pločevine uporabijo kadar se potrebuje
močan panel stojine; za debelino in dimenzije dodatne pločevine se upošteva
pravila v EC3-1.8 (§ 6.2.6.1);
preglednica 2.11

dodatne
pločevine na
stojini
prečne ojačitve
detajl zvara
opomba: tp je debelina čelne pločevine in d je nominalni premer vijaka;

2.4.

Spoj z oslabljeno prečko

Eksperimenti na spojih z oslabljeno prečko so sestavljeni iz dveh testov spojev, kot
je povzeto v preglednici 2.13:
Preglednica 2.13 Parametri vzorcev in poimenovanje za spoje z oslabljeno prečko.
dodatna
RBS izrez
vzorec
nosilec
steber
pločevina
v A (mm)
B (mm) C (mm)
panelu stebra
SP2
W44230
W14342
brez
200,7
708,4
68,3
SP4
W44408
W40503
brez
304,8
950,0
85,3

Vsi nosilci so narejeni iz kvalitete jekla US Grade 50 in vsi stebri iz US Grade 65, da
plastični členek zagotovo nastane v nosilcu. Nekateri podatki so podani z ameriškimi
oznakami, ker opisani primeri izhajajo večinoma iz ameriške prakse.
Geometrija teh dveh sklopov prečka-steber je reprezentativna za večnadstropne
stavbe v ameriški praksi. Dejansko je velikost elementov vzeta iz referenčne 15nadstropne pisarniške stolpnice kvadratnega tlorisa, projektirane na visoke
pospeške tal zaradi potresa v San Franciscu. Konstrukcijsko je izdelana iz pomičnih
okvirov visokega razreda duktilnosti (SMF) z RBS spoji, ki se uporabljajo izključno
za nosilni sistem pri potresni obtežbi. Okviri se nahajajo na obodu in imajo običajno
tri polja, razen v nižjih etažah. Elementi teh okvirov so takšnih dimenzij, da ostanejo
pomiki znotraj meja dopustnega. V spodnjih etažah so potrebni veliki elementi,
številni od njih presežejo trenutne mejne vrednosti predkvalificiranih RBS spojev
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3. Zasnova eksperimenta in merilne naprave
3.1.

Zasnova eksperimenta

Zasnovo eksperimentov so partnerji, ki so sodelovali pri izvajanju eksperimentov
(UNINA, UPT, ULiege, AM), pripravili vsak zase, glede na zmožnosti laboratorija.
Zagotovili so usklajenost postopkov obremenjevanja in meritev za vse vzorce.
Zaradi specifičnih karakteristik laboratorija, so vozlišča z vuto preizkušana navpično,
sila pa je nanešena na koncu stebra (glej sliko 3.1a). Ostali spoji so preizkušeni v
vodoravni smeri, s silo nanešeno na koncu nosilca (glej sliko 3.1b).

FRONT VIEW
APPLIED FORCE

H

Lateral restraints

Pinned supports
Lateral restraints

Lateral restraints

TOP VIEW

L

a)

L

b)

Slika 3.1 Zasnova testov (a) spoj preizkušen navpično (b) spoj preizkušen vodoravno

Pomiki vzorcev so bili med obremenjevanjem merjeni z induktivnimi merilci pomikov
(LVDT). Primer položajev merilcev je prikazan na sliki 3.2 za spoje testirane na
Univerzi v Neaplju.
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Slika 3.2 Merilni instrumenti uporabljeni na "University of Naples"

S to razporeditvijo induktivnih merilcev pomikov lahko natančno dobimo ključne
pomike, ki so potrebni za oceno obnašanja spoja:
- induktivca 1 in 2 se nahajata na cilindričnih členkih in merita togo rotacijo
stebra;
- induktivca 3 in 4 sta nameščena vzdolž stebra in merita pomik zaradi
elastične rotacije stebra;
- območje rotacije plošče je določeno s pomočjo induktivcev 5 in 6, ki so
pritrjeni diagonalno na plošči na višini prečnih ojačitev;
- induktivec 7 je nameščen na zgornjem delu čelne pločevine in meri morebiten
pomik čelne pločevine;
- za merjenje rotacije spoja sta induktivca 8 in 9 pritrjena na koncu reber;
- induktivca 10 in 11 se nahajata na območju nosilca, kjer se pričakuje
nastanek plastičnega členka, za oceno plastične rotacije nosilca;
- na koncih nosilcev sta nameščena dva induktivca in merita vertikalne pomike
3.2.

Postopek obremenjevanja

Kontrolni parametri testa:
Parametra, ki se uporabljajta za nadzor preizkusov na spojih prečka-steber sta
medetažni zasuk  testnega sklopa in upogibni moment M v osi stebra. Potrebno je
opozoriti, da se kontrolna parametra  in M v prvi vrsti uporabljajta za nanos obtežbe,
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ter sta neposredno povezana z bočnim pomiki na vrhu stebra/nosilca δ in vsiljene
sile F, ki se običajno uporabljata za nadzor preizkusa. Za določitev odziva vzorca se
uporabljajo dodatne meritve in parametri.
Za zasnove eksperimentov, pri katerih je bat pritrjen na vrhu stebra (in sicer pri
zasnovi testov vozlišč z vuto), so ti parametri opredeljeni z naslednjimi izrazi (glej
sliko 3.3a):

=
M=

 beam
Lbeam
Fbeam
Lbeam

(3.1)
(3.2)

 beam = 

Lbeam
Lcolumn

(3.3)

Fbeam = F

Lcolumn
Lbeam

(3.4)

kjer velja:
je medetažni zasuk testnega sklopa;

M
je upogibni moment v osi stebra;
je pomik sklopa spoja prečka-steber, ki je definiran kot pomik na vrhu

stebra, brez vsakršnega pomika podpor;
Lbeam
je dolžina nosilca do osi stebra;
Lcolumn je dolžina stebrov;
F
je sila nanešena na vrhu stebra;
je pomik na vrhu nosilca;
 beam
Fbeam

je reakcija na vrhu nosilca.

Obtežba se nanese z vodenjem pomika. V elastičnem območju se obtežba lahko
nanese z vodenjem sile, če je potrebno.
Za zasnovo preskusov, pri katerih je bat nameščen na vrhu nosilca.
Parametri, uporabljeni za nadzor preskusov so, zasuk spoja  in upogibni moment
M, opredeljena na naslednji način (glej sliko 3.3b):
=
M=


Lbeam
F
Lbeam

(3.5)
(3.6)
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kjer velja:
je zasuk spoja;

M
je upogibni moment v osi stebra;
je pomiki sklopa spoja prečka-steber, ki je definiran kot pomik na vrhu

nosilca, kateremu se odštejejo pomiki zaradi deformabilnosti podpor.
Lbeam
je dolžina nosilca do osi stebra;
F
je sila nanešena na vrhu nosilca;

Slika 3.3 Definicija parametrov testiranih spojev prečka-steber za nanos sile
(a) na vrhu stebra b) na vrhu nosilca

Hitrost obremenjevanja
Pri preizkusih se uporabi kvazi-statična obtežba. Hitrost obremenjevanja naj bo
dovolj majhna, da vplivi zaradi nivoja deformacij ne vplivajo na rezultate. Treba je
opozoriti, da očitno hitrost obremenjevanja, ki se uporablja pri preizkusih na spojih
prečka-steber v trenutnih standardih ni ustrezno opisana.
EN ISO 6892-1 (2009) določa naslednje vrednosti za natezne preizkuse
• v elastičnem območju: 6-6,60 MPa/s (če se uporablja nadzor napetosti);
• na platoju tečenja: ε ̇ =0,00025 – 0,0025s-1 (če se uporablja nadzor
deformacij);
Predobremenitev
Pred preskusom se testni sklop obremeni z nekaj cikli obtežbe, z namenom
stabilizacije sistema in da se preveri delovanje opreme. Priporočljivo je, da se
uporabijo dva ali trije izmenični cikli, z največjo obremenitvijo do 25% pričakovane
obremenitve na meji plastičnega tečenja.
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Monotona obtežba
Monotona obtežba se izvaja s postopnim povečevanjem pomika na vrhu stebra. Za
oceno začetne togosti, tudi če je vzorec v plastičnem območju, se uporabi več faz
razbremenitve in ponovne obremenitve. Priporočljivo je, da razbremenitev ustreza
medetažnemu zasuku vzorca θ = 0,02 rad in 0,03 rad
Obremenjevanje se lahko med preskusom večkrat prekine, s čimer se ohranjajo
pomiki bata konstantni, da se oceni vpliv nivoja deformacije, dokler se sila na batu
ne stabilizira. Priporočljivo je, da se te faze razbremenjevanja izvedejo pri
medetažnem zasuku na meji plastičnega tečenja θy in po korakih velikosti 0,01 rad
(0,01 rad θy + 0.01 rad, θy + 0.02 rad, etc.).
Ciklični protokol obremenjevanja
Pri eksperimentih sta bila uporabljena dva ciklična protokola obremenjevanja:
postopek obremenjevanja ANSI / AISC 341-16 (2016) in poseben protokol, razvit pri
projektu EQUALJOINTS, ki sta povzeta v naslednji tabeli:
ANSI/AISC 341-16 (2016)

Equaljoint protokol
kot zasuka θ,rad

št. ciklov

2

0,0040

6

kot zasuka θ,rad
0,00375

2

0,0045

6

0,005

2

0,0051

6

0,0075

2

0,0061

4

0,0100

2
2
2

0,0075
0,0096
0,0124

2

0,0150

2
2

0,0200
0,0300

2

0,0163

2

0,0400

2

0,0218

2

0,0293

2

0,0400

št. ciklov

Protokol obremenjevanja ANSI / AISC 341-16 je izbran zaradi široke uporabe. V
preteklih letih se je uporabljal v obširnih programih predkvalifikacije tipov spojev
značilnih v ZDA (ANSI / AISC 358-16). Poleg tega se je pri velikem številu
preizkusov izvedenih po svetu uporabljal ta protokol, kar olajša primerjavo
obnašanja spojev glede na druge tipe spojev, ki so bili testirani. Po drugi strani pa
je v okviru projekta EQUALJOINTS razviti protokol, posebej zasnovan za evropsko
predkvalifikacijo, bolj reprezentativen za evropske podatke o gibanju tal. Na sliki 3.4
sta primerjana protokola obremenjevanja, protokol ki izhaja iz projekta (a), in ANSI
/ AISC 341-16 protokol obremenjevanja (b). Slika 3.4 prikazuje tudi primerjavo med
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protokoloma v obliki kumulativne funkcije zahtev (CDF) (c), ki podaja akumulirane
zasuke za vsak posamezni cikel.

Slika 3.4 Protokol razvit v okviru EJ projekta (a) AISC 2010 protokol obremenjevanja (b) primerjava
CDF (c)
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4. Postopek projektiranja kvalificiranih vijačnih spojev
To poglavje opisuje postopek projektiranja, ki je bil razvit v okviru projekta
Equaljoints za kvalificirane vrste vijačenih spojev.
4.1.

Splošno o ciljnih kriterijih obnašanja

Kriterij nosilnosti: po EC8, projektiranje jeklenih konstrukcij odpornih na potresno
obtežbo temelji na konceptu konstrukcij, ki omogočajo sipanje energije. V teh
konstrukcijah morajo biti določeni deli konstrukcije sposobni razviti plastične
deformacije, z namenom sipanja energije zaradi potresa. Nasprotno, se morajo
elementi, ki niso sposobni sipanja energije pri potresu obnašati elastično, da ne bi
prišlo do krhke porušitve konstrukcije. Hierarhija odpornosti je temeljno načelo, ki
omogoča takšno obnašanje z načrtovanjem območij, ki ne omogočajo sipanja
energije na takšen način, da prenesejo polno plastično nosilnost elementov, ki
omogočajo sipanje energije. Merila za projektiranje uporabljena v okviru projekta
Equaljoints, so namenjena za uskladitev zahtev hierarhije med nosilnostjo makro
komponent (npr. panela stojine stebra, območja spoja in območja nosilca) kot tudi
njihovih sestavnih delov (npr. čelna pločevina, vijaki, zvari , itd.).
V skladu s postopkom za projektiranje, ki je bil razvit v okviru projekta se smatra, da
je spoj sestavljen iz treh makro komponent (npr. panela stojine stebra, območja
spoja in območja nosilca, glej sliko 4.1); vsaka makro komponenta je zasnovana
ločeno v skladu s posebnimi predpostavkami, nato pa se uporabijo merila
načrtovanja nosilnosti, da se dosežejo trije različni načini obnašanja, če primerjamo
nosilnost spoja (tj. panel stojine in spoj), z upogibno nosilnostjo nosilca in sicer (i)
polno nosilen, (ii) uravnoteženo nosilen in (iii) delno nosilen spoj.

Slika 4.1 Območja plastičnosti za preiskovane načine obnašanja: a) panel stojine, b) spoj in c)
nosilec.

(i) Polno nosilni spoji so projektirani tako, da se zagotovi nastanek vseh plastičnih
deformacij v nosilcu, kar je v skladu s pravilom močni stebri – šibke prečke, meril
načrtovanja nosilnosti v EC8.
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(ii) Uravnoteženo nosilni spoji za katere je teoretično značilen sočasen pojav
plastičnega tečenja v vseh makro komponentah (tj. spoju, panelu stojine in nosilcu).
(ii) Delno nosilni spoji so projektirani tako, da nastanejo plastične deformacije samo
v spoju ali v nekaterih primerih tudi v panelu stojine stebra.
Prav tako je treba opozoriti, da EC3 in EC8 ne obravnavata uravnoteženo nosilnih
spojev, ki so v okviru projekta predlagani kot srednji način obnašanja. Po trenutni
klasifikaciji v Evrokodu spadajo uravnoteženo nosilni spoji v skupino delno nosilnih
spojev.
Da dobimo zahtevan način obnašanja, moramo upoštevati merila načrtovanja
nosilnosti, to se zagotovi z zadostitvijo naslednje neenakosti:
Mwp,Rd  Mcon,Rd  Mcon,E d =   (MB,Rd + VB,Ed  sh )

kjer so
Mwp,Rd
Mcon,Rd
Mcon,Ed
α

MB,Rd
sh
VB,Ed

upogibna nosilnost, ki ustreza nosilnosti panela stojine stebra;
upogibna nosilnost spoja;
projektni upogibni moment na licu stebra;
je odvisen od projektnega načina obnašanja. Enak je zmnožku γsh∙γov za
polno nosilne spoje (pri čemer je ov faktor dodatne nosilnosti zaradi
materialne nezanesljivosti in sh faktorja utrjevanja, ki ustreza razmerju
med končnim in plastičnim momentom nosilca), ter je enak 1 za
uravnoteženo nosilne spoje in manjši od 1 za delno nosilne spoje. Da bi se
izognili velikim koncentracijam poškodb v območju spoja se predvidi, da je
razmerje nosilnosti za delno nosilne spoje enako 0,6 ali 0,8.
je plastična upogibna nosilnost priključenega nosilca;
je razdalja med licem stebra in vrhom ojačitvenega rebra oz. vute;
je strižna sila, ki ustreza pojavu plastičnega členka v priključenem nosilcu;
podana je z:
VB,Ed = VB,Ed ,M + VB,Ed ,G

kjer je
VB,Ed,M

(4.2)

strižna sila zaradi nastanka plastičnih členkov na obeh straneh nosilca, na
razmiku dolžine Lh in se izračunana kot:

VB,Ed ,M =
VB,Ed,G

(4.1)

2  MB,Rd
Lh

(4.3)

je prispevek zaradi gravitacijske obtežbe; treba je opozoriti, da ta količina
ne upošteva razdalje med licem stebra in plastičnim členkom in Lh je
približna razdalja med plastičnima členkoma.
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Za oba faktorja dodatne nosilnosti je potreben dodatni premislek: ov se privzame
1,25, kot priporoča EC8. Faktor utrjevanja sh se predpostavlja drugače z EN 19931-8 in EN 1998-1. Zlasti EN 1993-1-8 priporoča, da upoštevamo razmerje dodatne
nosilnosti enako 1,2 za polno nosilne spoje, medtem ko EN 1998-1 nasprotno
privzame vrednost, ki je enaka 1,1. V literaturi je na voljo več empiričnih enačb za
oceno dodatne upogibne nosilnosti sh, ki jo razvijejo jekleni nosilci. Na podlagi
glavnih ugotovitev, ki so jih pridobila Mazzolani in Piluso (1992), D'Aniello et al
(2012), Güneyisi et al (2013, 2014), je mogoče trditi, da se faktor sh giblje znotraj
1,1-1,2 za evropske profile, ki se pogosto uporabljajo za nosilce (npr. IPE), torej je
večji od vrednosti, ki jo priporoča EC8, vendar v skladu z AISC358-10, ki privzame
naslednji faktor dodatne nosilnosti:

 sh,AISC =

fy + fu
2  fy

 1.20

(4.4)

Zato je v trenutnem postopku za sh konzervativno privzeta vrednost 1,20, ki temelji
tudi na karakteristični meji plastičnega tečenja in natezni nosilnosti evropskih
mehkih konstrukcijskih jekel.
Poleg tega lahko v odvisnosti od nosilnosti spoja in panela stojine stebra za
uravnoteženo in delno nosilne spoje vpeljemo dodatno klasifikacijo:
• močan panel stojine: vsa zahtevana plastična nosilnost je skoncentrirana v
spoju (delno nosilni spoj) ali v spoju in v nosilcu (enako nosilni spoj);
• uravnoteženi panel stojine: zahtevana plastična nosilnost se porazdeli med
spojem in panelom stojine stebra (delno nosilni spoj), v spoju, v panelu stojine
in v nosilcu (enako nosilni spoj);
• šibki panel stojine: vsa plastična nosilnost je skoncentrirana v panelu stojine
stebra (delno nosilni spoj) ali panelu stojine in v nosilcu (enako nosilni spoj).
Kriterij duktilnosti: duktilnost spoja je odvisna od načina porušitve in pripadajoče
plastične deformacijske kapacitete aktivirane komponente. Slika 4.2 prikazuje
odvisnost načina porušitve od geometrijskih lastnostih in razmerja nosilnosti med
čelno pločevino in vijaki (Jaspart, 1997). Na abscisi je  razmerje med plastičnim
momentom (Mpl,Rd) prečnega prereza pločevin ali pasnic stebra in osno nosilnostjo
vijakov (Ft,Rd), medtem ko je na navpični osi η razmerje med nosilnostjo T-elementa
(F) in Ft,Rd. Nosilnost je za 1. način porušitve za poligonalne plastične porušnice
odvisna od razmerja ν = n/m, kjer je m razdalja med osmi vijakov in pričakovano
lokacijo plastičnega členka pasnica-stojina in n je minimalna razdalje med robom
pasnice in osmi vijakov, a ne več kot 1,25 m.
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V skladu s sliko 4.2 se lahko uporabita dve možni merili duktilnosti, da se prepreči
3. način porušitve, in sicer:
• Nivo-1: β  1 ta pogoj narekuje 1. ali 2. način porušitve (vendar zelo blizu 1.
načinu), ki zagotovi zelo visoko duktilnost.
• Nivo-2: β < 2 in η  0.95, ta pogoj narekuje 2. način porušitve z omejeno
duktilnostjo, brez pretrga vijakov (krhka porušitev).
Nivo duktilnosti, ki jo je treba zagotoviti, je očitno odvisen od ciljev pri projektiranju:
bistveno je, da se duktilnost zagotovi za uravnoteženo in delno nosilne, ne pa toliko
za polno nosilne spoje.
V skladu s standardom EN 1993-1-8 je treba preveriti rotacijsko kapaciteto spoja če
je MjRd, manjši od 1,2 MB,pl,Rd in sicer na dva alternativna načina: 1) izvedba
eksperimentov; 2) omejitev debeline t čelne pločevine ali pa pasnice stebra, pod
pogojem, da je vodilna projektna upogibna nosilnost spoja teh komponent, ki morajo
zadostiti naslednji neenakosti:

t  0.36d

fub
fy

(4.5)

kjer je d nominalni premer vijaka, fy napetost tečenja relevantne osnovne
komponente in fub natezna nosilnost vijaka.

=

F
 Ft ,Rd

Level-2

Level-1

 =1
 = 0.95

Mode 3

2
1 + 2

=
2
1 + 2

4 M pl , Rd

m Ft , Rd

2

1

Slika 4.2 Kriterij duktilnosti: T-Stub nosilnost in pripadajoči način porušitve

Enačba (4.5) bi teoretično ustrezala duktilnost nivoja 1, prikazana na sliki 4.2, ob
predpostavki, da je nosilnost vsakega posameznega vijaka (Ft,Rd) večja kot nosilnost
(Fp,Rd) povezanih pločevin (čelna pločevina ali pasnica stebra). Projektna nosilnost
vijaka v nategu (Ft,Rd) je podana kot sledi:
Ft ,Rd =

0.9 As fub

 M2

(4.6)
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kjer je As površina vijaka čez navoje in γM2 ustrezen delni varnostni faktor
(priporočena vrednost v Evrokodu je enaka 1,25).
Poleg tega enačba (4.5) uporablja projektno nosilnost (Fp,Rd), ki ustreza mehanizmu
s krožno obliko plastičnih prušnic, ki se lahko izračuna, kot sledi:
Fp,Rd

 t 2fy
=
 M0

(4.7)

kjer je t debelina pločevine in γM0 ustrezni delni varnostni faktor (priporočena
vrednost enaka 1).
Treba je opozoriti, da enačbi (4.6 in 4.7) prevzameta popolnoma plastično
obnašanje jeklenih pločevin. Vendar pa je treba v luči prej omenjenih premislekov
duktilnost nivoja 1 za seizmično odporne delno nosilne spoje, izraziti z upoštevanjem
tako naključne variabilnosti materiala pločevine kot tudi z ustreznim utrjevanjem,
tako da se lahko uporabi naslednja neenakost:
Ft ,Rd    Fp,Rd =  ov   sh  Fp,Rd

(4.8)

Faktor dodatne nosilnosti  v enačbi (4.8) je lahko enak 1,5, saj je v Evrokodu
priporočena vrednost ov 1,25, vrednost sh je enaka 1,2 za evropsko mehko
konstrukcijsko jeklo in priporočeni delni varnostni faktor M0 enak 1,0 . Tako se po
preureditev neenakosti (4.8) z enačbo (4.6) kriterij duktilnosti z upoštevanjem meril
za načrtovanje nosilnosti, lahko izrazi kot:

t

0.42  d

 ov   sh



 M0  fub
 M2  fy

0.30  d 

fub
fy

(4.9)

Pri polno nosilnih spojih, kjer se duktilnost sploh ne izkorišča oziroma se izkorišča
majhna duktilnosti, je priporočljivo uporabiti lokalni hierarhični kriterij, da se
izognemo neželenim načinom porušitve v krhkih komponentah zaradi materialne
variabilnosti. Zato mora v skladu z duktilnostjo nivoja 2 nosilnost vijakov zadostiti
naslednji neenakosti:
Ft ,Rd   ov  Fp,Rd

(4.10)

Enačbo (4.10), lahko preuredimo in po nekaj algebraičnih manipulacijah dobimo
podoben kriterij, tistemu podanemu z enačbo (4.5),
Pomembno je poudariti, da vsa opisana merila zahtevajo, da ne pride do porušitve
v zvarih, zaradi njihovih krhkih porušnih mehanizmov.
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4.2.

Projektne predpostavke za območje spoja

Območje spoja (glej sliko 4.1b) vključuje nadomestne T-elemente z vrstami vijakov,
ki pripadajo čelni pločevini, pasnici stebra z ojačitvami, če so le-te prisotne
(vuta/ojačitvena rebra).
Aktivne vrste vijakov v nategu
V nasprotju s komponentno metodo implementirano v EN 1993:1-8, kjer se vse vrste
vijakov v nategu določijo izključno preko ravnovesja z notranjo tlačno rezultanto, se
število aktivnih vrst vijakov v nategu predpostavi v naprej, kot je prikazano, saj je
prispevek vrst vijakov pod središčno osjo spoja pri čistem upogibu razmeroma
zanemarljiv (Maris et al., 2015, Stratan et al., D'Aniello et al, 2017; Tartaglia in
D'Aniello, 2017).

Središče tlačnih napetosti in ročice
Za spoje s čelno pločevino, ki so zajeti v določbah EN 1993-1-8, se središče tlačnih
napetosti nahaja na sredini debeline pasnice nosilca ali na vrhu vute v primeru
spojev z vuto. Eksperimentalni in numerični rezultati so pokazali, da je položaj
središča tlačnih napetosti odvisen od vrste spoja in zahtevane rotacije zaradi
nastanka plastičnih oblik, z različnim sodelovanjem posameznih komponent spoja.
V skladu s predlaganim postopkom za projektiranje in na osnovi eksperimentalnih
ter numeričnih rezultatov iz literature (Lee, 2002; Lee et al, 2005; Abidelah et al,
2012) in tistimi dobljenimi znotraj projektnih pogojev (Maris et al., 2015, Stratan et
al., D'Aniello et al, 2017; Tartaglia in D'Aniello, 2017), se predvidi središče tlačnih
napetosti kot sledi: (i) na sredini debeline pasnice nosilca, za neojačane spoje s
čelno pločevino (glej sliko 4.3a); (ii) v težišču prereza, ki ga sestavljajo pasnica
nosilca in ojačitvena rebra, za ojačane spoje s čelno pločevino (glej sliko 4.3b); (iii)
pri 0,5 višine vute hh, v primeru spojev ojačanih z vuto (glej sliko 4.3c).

Slika 4.3 Položaj središča tlačnih napetosti (glej rdeč krogec) za različne vrste spojev: (a) neojačan
spoj s čelno pločevino (b) ojačan spoj s čelno pločevino (c) spoj z vuto.
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Prisotnost ojačitvenih reber v ES spojih
Trenutno prisotnosti ojačitvenih reber v EC3 ni ustrezno obravnavana. V zvezi s tem,
so znotraj predlaganega postopka za projektiranje opisanega v nadaljevanju,
privzete analitične in semi-empirične formulacije, ki jih podaja literatura in so
potrjene z numeričnimi simulacijami. Projektna nosilnost in togost rebra se predvidi
na podlagi ekvivalentnega modela paličja, ki ga je izdelal Lee (2002) (glej sliko 1.2),
ki določi ekvivalentno površino tlačne diagonale rebra, Ae, kot sledi:

Ae =   he  t

(4.11)

kjer je η faktor ekvivalentne površine tlačne diagonale in je enak 1,5; t debelina
rebra; he širina pravokotno na tlačno diagonalo (glej sliko 1.2a) in je definirana kot:

he =

a b − c2

(4.12)

(a − c )2 + (b − c )2

kjer so a, b in c dimenzije pločevine rebra, kot je prikazano na sliki 1.2. Na osnovi
razpoložljive eksperimentalne in analitične podatkovne baze (Lee, 2002; Lee et al,
2005; Abidelah et al, 2012; Tartaglia et al, 2016; D'Aniello et al, 2017) se lahko
privzame naklon rebra θ v razponu 30° -40°. Spodnjo mejo 30° predpisuje
AISC 358-10, medtem ko je zgornja meja 40° predvidena v tej študiji, da se
minimizira projektni upogibni moment, ki deluje na spoj.
Projektne sile, ki delujejo na ojačitveno rebro na mestu stika nosilca/stebra z rebrom
(glej sliko 1.2b), se ocenijo na naslednji način:
b
N =   Q
a

Q=

kjer so
db
Ib
VB,Ed

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

(4.13)

 VB,Ed

(4.14)

višina prereza nosilca,
vztrajnostni moment prereza nosilca,
projektna strižna sila.

Ojačitveno rebro vpliva na obliko porušnih mehanizmov T-elementa, ki so odvisni
tudi od števila vrst vijakov (sodelovanje več vrst vijakov). Obravnavani sta dve
konfiguraciji z eno ali dvema vrstama vijakov, nameščenima nad pasnico nosilca. V
prvem primeru se predvidi efektivna dolžina enaka kot za ojačano pasnico stebra. V
drugem primeru, se zaradi učinka skupine vrst vijakov efektivna dolžina izračuna kot
je podano v publikaciji P398.
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Nazadnje, prisotnost ojačitvenih reber vpliva tudi na tlačno nosilnost stojine nosilca.
V skladu z EN 1993-1-8 so projektne tlačne sile, ki delujejo na komponento stojine
nosilca, podane kot:

Fc ,fb,Rd =
kjer so
Mb,Rd
db
tfb

Mb,Rd

(4.15)

d b − tfb

upogibna nosilnost prečnega prereza nosilca;
višina nosilca;
debelina pasnice nosilca.

Enačba (4.15) je zasnovana za neojačane spoje s podaljšano čelno pločevino, kjer
maksimalni upogibni moment ustreza plastični nosilnosti nosilca Mb,Rd. V primeru ES
spojev se lahko tlačne sile, ki delujejo na komponento stojine nosilca, določijo bolj
racionalno na naslednji način:

Fc,fb,Rd =

M j ,Ed
z

=

M j ,Ed
db +  b − 0.5tfb

(4.16)

kjer je b položaj središča tlačnih napetosti, kot je prikazano na sliki 4.3b.
Projektne predpostavke za območje panela stojine stebra
Projektna strižna sila, ki deluje na panel stojine (Vwp,Ed), je odvisna od položaja
središča tlačnih napetosti in ročic zwp. Kot že omenjeno, je položaj središča tlačnih
napetosti in s tem ročic odvisen od vrste spoja in plastične udeležbe posamezne
komponente.
Mehanizem tlačne diagonale poveča ročico zwp. Posledično je območje panela
stojine, ki sodeluje v mehanizmu za prenos upogiba višje kot v primeru neojačanih
spojev, kar pomeni zmanjšanje projektnih strižnih sil. Zato se v tej študiji Vwp,Ed
izračuna na naslednji način:
Vwp,Ed =

M

con ,Ed

zwp

− Vc

(4.17)

kjer so ΣMcon,Ed vsota upogibnih momentov v nosilcu na licu stebra; Vc je strižna sila
v stebru; 𝑧𝑤𝑝 je notranja ročica. Treba je omeniti, da je le pri spojih z vuto in ojačanih
spojih s čelno pločevino analiziranih v projektu, ročica spoja 𝑧𝑤𝑝 blizu tisti, ki jo
dobimo v skladu s sliko 6.15 iz EN 1993: 1-8, in sicer:

zwp

(d

b

+  b − 0.5tf ,b ) za testirane spoje z vuto in ojačane spoje
zwp  ( db − tf ,b ) za testirane neojačane spoje

(4.18)
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Ta predpostavka je odvisna od dejstva, da pri preizkušanih ojačanih spojih notranje
vrste vijakov niso aktivne (ali zelo malo sodelujejo), tako da je ustrezna ročica
skladna s tisto, ki je dovoljena s sliki 6.15 trenutnega EN 1993: 1-8, pod pogojem,
da je središče tlačnih napetosti ustrezno upoštevano. Nasprotno, imajo testirani
neojačani spoji več notranjih vrst vijakov in je njihova interakcija s panelom stojine
stebra zelo pomembna. Zato je za preizkušene neojačane spoje potrebno
upoštevati povezano obnašanje panela stojine in spoja, in sicer celoten odziv spoja
za oceno strižne nosilnosti in posledično notranjo ročico po EN 1993: 1-8 (del
6.2.7.2).
Projektiranje strižne nosilnosti Vwp,Rd panela stojine stebra, zasluži nekaj premisleka.
V skladu z EN 1993-1-8 je Vwp,Rd podan z naslednjim izrazom:
Vwp,R d =

0.9  Av  fy
3   M0

+ Vwp,add ,Rd

(4.19)

kjer je Vwp,add,Rd prispevek k strižni nosilnosti panela stojine zaradi plastičnih členkov,
ki se lahko razvijejo v pasnicah stebrov. Ta zahteva omogoča plastično deformacijo
panela stojine stebra, ki bi bila lahko sprejemljiva v mejnem stanju nosilnosti za
pogoje brez potresa in za uporabo na potresnih območjih, kjer se upoštevajo tudi
spoji s sposobnostjo sipanja energije. Dejansko EN 1998-1 (del 6.6.4 (4)) dopušča,
da strižna deformacija panela stojine stebra prispeva do 30% plastične rotacijske
nosilnosti spoja, če bo ta zahteva potrjena na podlagi eksperimentov. Vendar pa je
ta zahteva v nasprotju z zahtevami, določenimi v delu 6.6.1 (1) P, ki jasno določa,
da naj se plastični členki formirajo v nosilcih ali v spojih med nosilci na stebri. V obeh
primerih splošna pravila EC8 nakazujejo na to, da so za izračunane spoje (tj. tiste ki
niso eksperimentalno kvalificirani), plastične deformacije sprejemljive v nosilcu ali v
spoju, panel stojine stebra pa ostane v elastičnem območju. V skladu s to izjavo, je
mogoče glede na trenutni postopek za projektiranje zanemariti dodatno strižno
nosilnost (Vwp,add,Rd), če je namen projektiranja zagotoviti, da steber ostane
nepoškodovan, ker je prispevek pasnice stebra v celoti dosežen, ko je območje
panela v plastičnem območju pri strižni distorziji 4-kratnika rotacije tečenja panela
stojine (Brandonisio et al, 2012). Če dopustimo, da se v panelu stojine razvije
Vwp,add,Rd to lahko privede do precejšnjih zaostalih deformacij po potresu z znatnim
nagibom iz vertikale za stebre z visokim prerezom, kar ustreza visokim stroškom
popravila. V skladu s to predpostavko je jasno, da je potrebno v večini primerov
panel stojine ojačiti z dodatnimi jeklenimi pločevinami in tako povečati površino
stojine. Vendar pa je to težko narediti ob upoštevanju zahtev standarda EN 1993: 18, ki določa, da mora biti debelina dodatne pločevine na stojini manjša ali enaka
debelini stojine stebra, pri čemer se zanemari kakršnokoli povečanje strižnega
območja za debelejše pločevine ali dodatne pločevine nameščene na drugi strani
stojine stebra. AISC358-16 te zahteve nima. Ciklični testi, ki sta jih izvedla Ciutina
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in Dubina (2008), so pokazali, da se strižna nosilnost v območju panela poveča
proporcionalno s strižno površino. Zato se lahko strižna površina poveča za celotni
prerez dodatnih pločevin. Poleg tega panel stojine ojačan z dodatnimi pločevinami
na stojini izkazuje zelo stabilno obnašanje z dobro duktilnostjo in rotacijo večjo od
0,035 rad.
Skladno z upoštevanjem tega, se v postopku za projektiranje razvitem v okviru
projekta, prispevek Vwp,add,Rd zanemari tako za polno nosilne kot tudi za
uravnoteženo nosilne spoje. Poleg tega se predpostavi, da je strižna površina Av
vsota strižne površine stebra Av,c in bruto površine morebitnih dodatnih pločevin na
stojini Av,p.
4.3.

Tehnične zahteve

Gradnja konstrukcije se izvaja v več fazah, vsaka od njih pa mora biti temeljito
premišljena. V konstrukcijah, ki so lahko izpostavljene potresni obtežbi na določeni
točki življenjske dobe, so ti razmisleki še posebej pomembni. Spoji med jeklenimi
elementi v teh konstrukcijah morajo biti vedno projektirani, izdelani in zmontirani
tako, da načrtujemo porušitev v duktilnem območju in se izognemo krhki porušitvi.
Projektanti morajo vedno upoštevati zahteve za projektiranje, ki jih določajo ustrezni
projektni standardi. V Evropi se za potresno odporno projektiranje konstrukcij
upošteva standard EN 1998, s sklicevanjem na EN 1993 za projektiranje jeklenih
konstrukcij in EN 1993-1-8, zlasti za projektiranje jeklenih spojev.
EN 1993-1-8 definira vse parametre, pomembne za oblikovanje spojev glede na
njihovo nosilnost in togost. Spoji so lahko varjeni, vijačeni ali pa se uporabi
kombinacija vijakov in zvarov.
Vijačeni spoji morajo biti zasnovani v skladu z EN 1993-1-8, poglavjem 3.
Preglednica 3.1 standarda opredeljuje razrede vijakov in njihove nazivne vrednosti
napetosti tečenja in natezne trdnosti. Preglednica 3.3 istega dokumenta določa
najmanjši in največji razmik in robne razdalje, da se zagotovi zadostna torzijska
nosilnost. Spoji so zasnovani po komponentni metodi nosilnosti. Ko se izračunajo
nosilnosti vseh komponent, mora biti odločilen kriterij duktilna porušitev (kot je bočni
pritisk vijaka na pločevino).
Merila za projektiranje varjenih spojev so opisana v EN 1993-1-8, poglavje 4. Pri
potresno odpornem projektiranju so zvari običajno projektirani kot polnonosilni, tako
da se izognemo porušitvi zvara (krhka porušitev).
Pri določanju materialov in dimenzij mora inženir vedno upoštevati dimenzije
standardnih elementov in značilnosti neobdelanih elementov. Na primer, za izdelavo
se uporabi standardne pločevine debelin 10 ali 12 mm, projektant naj ne določi
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debeline pločevin 11 mm, tako se kolikor je le mogoče izognemo nepotrebni strojni
obdelavi.
Žilavost materiala in odpornost na lamelarni lom je podana v EN 1993-1-10.
EN 1993-1-10 vsebuje smernice za projektiranje, za izbiro jekla glede lomne
žilavosti in lamelarnega loma privarjenih elementov, pri katerih obstaja tveganje
lamelnega pretrga med izdelavo, za konstrukcije narejene v skladu z EN 1090-2.
Podrobna razlaga smernic iz EN 1993-1-10 je podana v Nussbaumer et al (2011),
kjer σEd = 0,75 fy(t) predstavlja maksimalno “pogosto napetost” določeno ob
predpostavki, da se pri kontroli mejnega stanja nosilnosti plastificira najbolj
obremenjeno vlakno prečnega prereza (σEd = fy(t) /1,35 = 0,75 fy(t)). Napetost σEd se
uporabi pri izbiri ustrezne žilavosti materiala in odpornosti na lamelarni lom.
Smernice iz EN 1993-1-10, poglavja 2 naj se uporabijo za izbiro materiala novih
konstrukcij. Pravila se uporabijo za izbiro ustreznega razreda jekla iz evropskih
standardov za jeklene izdelke, naštetih v EN 1993-1-1.
Razred kvalitete se izbere iz preglednice 3.1, EN 1993-1-10, v odvisnosti od
posledic lamelnega pretrga.
Glede na razred kvalitete, izbran iz preglednice 3.1, se določi: debelina pločevine
po standardu EN 10164, ali pa se po izdelavi opravi pregled, da se ugotovi, ali je
prišlo do lamelnega loma.
Navodila za izogibanje lamelarnemu lomu med varjenjem so podana v EN 1011-2.
Možnost sprememb glede na nacionalne dodatke je navedena v predgovoru
EN 1993-1-10.
Projektanti in proizvajalci morajo tesno sodelovati, da zagotovijo natančnost in
jasnost načrtov na katerih so prikazani ustrezni detajli spojev, dimenzije in kvalitete
vijakov ter zvarov, poleg tega pa tudi ustrezna kvaliteta jekla za priključene elemente
glede na standard EN 1998-1. Občasno projektant ne prepozna detajlov, ki jih
dejansko ni mogoče izvesti, na primer zaradi premalo primernega prostora za
varjenje. Pogosto je potrebnih več sestankov, preden sta obe strani zadovoljni, da
je grafični prikaz zasnove pravilen in se konstrukcijski element lahko izdela.
Proizvodnja elementov vključuje sestavljanje, prevoz in montažo na gradbišču ter
mora biti natančno vodena, da se zagotovi ustrezna končna kakovost konstrukcije.
Izvedba konstrukcije mora biti v skladu z ustreznimi izvedbenimi standardi, in sicer
EN 1090-2 v Evropi in AISC 303-10 v ZDA, ki določajo minimalne zahteve glede
kakovosti. Na podlagi izkušenj se lahko nekateri proizvajalci odločijo, da bodo
presegli te zahteve in se tako izognili poznanim težavam, ki se pogosto pojavljajo
med montažo na gradbišču
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5. Nelinearni odziv moment-rotacija po EN 1993:1-8
5.1.

Splošno

Krivuljo upogibnega odziva spojev je mogoče predvideti s komponentno metodo,
implementirano v EN 1993:1-8. Ta metodologija je sestavljena iz identifikacije
izvorov nosilnosti in deformabilnosti, ki so splošno znane kot komponente spoja.
Vsaka komponenta je shematizirana kot vzmet, za katero je značilen elastičen
popolnoma plastičen odziv sila-deformacija (F-) in je nato vključena v mehanski
model, sestavljen iz teh vzmeti in togih povezav. Vse komponente je potrebno
sestaviti skupaj, da dobimo skupni odziv spoja moment-rotacija v odvisnosti od
togosti in nosilnosti, pri čemer je zadnja odvisna od nosilnosti najšibkejše
komponente. Središče tlačnih napetosti je predvideno na sredini debeline tlačene
pasnice nosilca. Kot je mogoče opaziti, se glede na model, privzet v EN 1993-1.8,
zanemarijo utrjevanje in vpliv geometrijske nelinearnosti.
Podrobneje izračun nosilnosti vijačenega togega spoja v skladu z EN 1993:1-8,
vključuje tri glavne korake:
1. izračun nosilnosti vsake vrste vijakov v območju natega;
2. kontrola, ali je mogoče doseči polno natezno nosilnost, saj je ta lahko
omejena s strižno nosilnostjo panela stojine stebra ali nosilnostjo spoja v
tlačni coni (tj. pasnica nosilca v tlaku ali uklon stojine stebra).
3. izračun upogibne nosilnosti spoja Mj,Rd kot vsoto nateznih sil, pomnoženih z
njihovimi ročicami, in sicer na naslednji način.
M j ,Rd =  r hr Ftr ,Rd

(5.1)

pri čemer so
Ftr,Rd
efektivna projektna natezna nosilnost vrste vijakov r;
hr
je razdalja od vrste vijakov r do središča tlačnih napetosti;
r
število vrste vijakov.
Ker je lahko natezna nosilnost vrste vijakov omejena zaradi vplivov sil v drugih
vrstah skupine vijakov, se efektivna projektna natezna nosilnost vrste vijakov kot
sama šteje za potencialno nosilnost.
Potencialna projektna natezna nosilnost Ftr,Rd za vsako vrsto vijakov se določiti
zaporedoma, začenši z vrsto vijakov z največjo ročico dokler se ne doseže
ravnovesje s tlačno nosilnostjo. Poleg tega mora efektivna projektna natezna
nosilnost Ftr,Rd vsake vrste vijakov v natezni coni izpolniti naslednji kriterij:
Ftr ,Rd = min(Ft,fc,Rd ; Ft,wc,Rd ; Ft,ep,Rd ; Ft,wb,Rd )

(5.2)
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kjer so
Ft,fc,Rd
Ft,wc,Rd
Ft,ep,Rd
Ft,wb,Rd

upogibna nosilnost pasnice stebra z vijaki;
nosilnost stojine stebra v prečnem nategu;
upogibna nosilnost čelne pločevine z vijaki;
nosilnost stojine nosilca v nategu.

Poleg tega mora za zagotovitev notranjega ravnotežja plastične porazdelitve sil za
vsako vrsto vijakov, skupna projektna nosilnost



r

Ftr ,Rd izpolnjevati naslednji

kriterij:



r

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

(5.3)

kjer so
Vwp,Rd nosilnost panela stojine stebra;
Fc,wc,Rd projektna nosilnost stojine stebra v tlaku;
Fc,fb,Rd projektna nosilnost pasnice in stojine nosilca v tlaku.
Na splošno velja, da na rotacijski odziv delno togih vijačenih spojev s čelno
pločevino v veliki meri vpliva deformacija natezne cone spoja, ki jo tvorita pasnica
stebra in čelna pločevina v nategu, ter raztezek vijakov. Natezna cona je modelirana
po konceptu "nadomestnega T-elementa", ki ustreza dvema T-elementoma,
povezanim preko pasnic z eno ali več vrstami vijakov. Mehansko enakovreden
sistem T-elementa za pripadajočo vrsto vijakov dobimo s pomočjo efektivne dolžine
(leff), ki pretvori realne plastične porušnice (tako krožne kot poligonalne) v
nadomestni T-element. Glede na geometrijo spoja so možni različni vzorci plastičnih
porušnic, pri čemer vsakega od njih označuje efektivna dolžina nadomestnega Telementa. Najkrajša dolžina ustreza najmanjši nosilnosti in se upošteva kot nosilnost
vrste vijakov. Razdalja vijak-ojačitev (tj. pasnica nosilca ali stojina, ali ojačitveno
rebro itd.) znatno vpliva na nosilnost nadomestnega T-elementa. Bližje, ko je vijak
ojačitvi, večja je nosilnost T-elementa. Nasprotno, vijaki ki so blizu neojačanega
prostega roba rezultirajo v krajši dolžini nadomestnega T-elementa, manjši
nosilnosti. V vseh primerih EC3 podaja efektivne dolžine nadomestnih T-elementov
za posamezne vrste vijakov, ki so del skupine. Vendar pa EC3 jasno ne poda
efektivnih dolžin za vrste vijakov nad pasnico nosilca v primeru spojev z ojačano
podaljšano čelno pločevino.
Potem ko je efektivna dolžina določena, se lahko nosilnost T-elementa izračuna kot
minimum od treh pripadajočih načinov porušitve, kot je prikazano na sliki 5.1 in so
opisani takole:
način 1 značilna je popolna plastifikacija pasnice, medtem ko vijaki ne sodelujejo
pri porušnem mehanizmu (glej sliko 5.1a).
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način 2 značilen je kombiniran mehanizem, plastifikacija pasnice in porušitev
vijakov (glej sliko 5.1b).
način 3 značilna je odpoved vijakov, ki ne vključuje kakršnegakoli plastičnega
sodelovanja pasnice T-elementa (glej sliko 5.1c).
EC3 določa tudi merila za oceno začetne togosti spoja Sj,ini, ki jo lahko ocenimo s
kombinacijo togosti vseh osnovnih komponent kot sledi:
S j ,ini =

Ez 2

(5.4)

1
 i
ki

kjer je E Young-ov elastični modul jekla; ki koeficient togosti za osnovno komponento
spoja i; z ročica;  razmerje togosti, ki je odvisno od razmerja med nanešenim
momentom in upogibno nosilnostjo spoja.
Mode 1: Complete flange yielding

Mode 2: Bolt failure + flange yielding

Q

n

n
FT 1, Rd

Mode 3: Bolt failure

Q

m

FT 2, Rd

Ft,Rd

m

Ft,Rd

FT 3, Rd
Ft,Rd

Q

FT 1, Rd =

4M pl1, Rd
m

Ft,Rd

Q

FT 2, Rd =

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

Slika 5.1 Načini porušitve T-elementa

FT 3, Rd =  Ft, Rd
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5.2.

Krivulje moment-rotacija za spoje z vuto po EN 1993:1-8

Krivulje moment rotacija uporabljene za primerjavo z eksperimenti, so izračunane
skladno z EN 1993-1-8. Poleg tega je bil na podlagi rezultatov projekta
EQUALJOINTS uporabljen spremenjen pristop, ki temelji na EN 1993-1-8. Glavne
razlike med obema pristopoma se nanašajo na:
- položaj središča tlačnih napetosti,
- število aktivnih vijakov,
- nosilnost panela stojine stebra v strigu,
- nosilnost komponente pasnice in stojine nosilca v tlaku.
EN 1993-1-8 predpostavlja, da se pri negativnem upogibnem momentu, za vijačene
spoje s podaljšano čelno pločevino ojačane z vuto, položaj središča tlačnih napetosti
nahaja na sredini pasnice vute. Glede na nedavne numerične simulacije (Maris et
al., 2015 in Stratan et al., 2016) je bilo ugotovljeno, da se središče tlačnih napetosti
nahaja veliko višje, na približno 50% višine vute. Zato se pri modificiranem
projektnem pristopu predvidi, da se središče tlačnih napetosti v primeru negativnega
upogibnega momenta nahaja na sredini višine vute. Pri pozitivnem upogibnem
momentu se privzame, da se center tlačnih napetosti nahaja na sredini zgornje
pasnice nosilca.
Naslednja razlika zadeva aktivne vrste vijakov. V modificiranem projektnem pristopu
je bilo predpostavljeno, da so le vrste vijakov, ki se nahajajo nad sredino višine
prečnega prereza nosilca (brez vute), aktivne pri negativnem upogibnem momentu.
Pri pozitivnem upogibnem momentu se le vijaki, ki se nahajajo pod sredino višine
prečnega prereza nosilca vključno z vuto, privzamejo kot aktivni. Kar zadeva panel
stojine stebra v strigu se v skladu s točko 6.2.6.1 (6) v EN 1993-1-8, v primeru
ojačanega panela stojine stebra strižna površina Avc lahko poveča z bs twc ( kjer je
bs širina dodatne pločevine in twc debelina stojine stebra). Nosilnost ostane enaka
tudi če se na drugi strani namesti dodatna pločevina. V skladu s postopkom iz
EQUALJOINTS smo za strižno nosilnost panela stojine upoštevali celotno območje,
ki ustreza dodanim dodatnim pločevinam na stojini.
Za nosilce z vuto, EN 1993-1-8 določa nosilnost pasnice in stojine nosilca v tlaku, ki
ustreza prečnemu prerezu nosilca (vključno z vuto) del 1-1 na sliki 5.2, pri čemer se
vmesna pasnica nosilca zanemari.
Vendar pa ta predpostavka ne upošteva nosilnosti nosilca na koncu vute (del 2-2 na
sliki 5.2), kjer je predviden položaj nastanka plastičnega členka. Zato namesto Mc,Rd
opredeljenega v točki 6.2.6.7 EN 1993-1-8, modificiran postopek upošteva plastični
∗
moment nosilca, ki je projeciran na lice stebra, 𝑀pl,Rd
in je določen v skladu s
naslednjim izrazom:
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∗
∗
𝑀𝑐𝑜𝑛,𝐸𝑑 = 𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑
+ 𝑉𝐸𝑑
⋅ 𝑠ℎ
∗
𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑
= γ𝑠ℎ ⋅ γ𝑜𝑣 ⋅ 𝑊𝑝𝑙,𝑏𝑒𝑎𝑚 ⋅ 𝑓𝑦,𝑏𝑒𝑎𝑚
∗
2𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑
∗
𝑉𝐸𝑑 =
+ 𝑉𝐸𝑑,𝐺
𝐿ℎ

Slika 5.2 Položaj plastičnega členka za spoj z vuto

Za poenostavitev se lahko upošteva, da je položaj plastičnega členka (sh) na koncu
vute. Vendar pa preizkusi kažejo, da je dejanska lokacija plastičnega členka
približno za dolžino 0,3-kratnika višine profila nosilca od konca vute.
Glede na to, da je bil pri spojih z vuto odziv spoja in panela stojine elastičen, se
lahko primerjava analitičnih rezultatov z ovojnicami odziva dobljenimi pri
eksperimentih za vsako od teh komponent naredi samo glede togosti. Zato je bilo
odločeno, da se analitične ocene primerjajo z eksperimentalnimi rezultati le za
krivulje moment – medetažni zasuk (Mcf-). Analitični medetažni zasuk je bil določen
s seštevkom rotacije spojev (kot je določeno s pristopom v EN 1993-1-8) in elastične
rotacije testnega sklopa zaradi upogibne in strižne togosti elementov.
Upogibna nosilnost spoja je bila določena s pravili za projektiranje v EN 1993-1-8, z
uporabo umerjene geometrije in materialnih karakteristik. Predpostavljen je bil delni
varnostni faktor za material enak 1,0.
Slike 5.3, 5.4 in 5.5 predstavljajo primerjavo ovojnic dobljenih z eksperimenti z
analitičnimi ocenami za vzorce EH2-TS35 in EH1-TS45. Opazimo lahko, da model
("EC3") iz EN 1993-1-8 v veliki meri preceni nosilnost spoja, tako pri negativnem kot
tudi pri pozitivnem momentu. To je posledica dejstva, da EN 1993-1-8 ne upošteva
nosilnosti nosilca v upogibu na koncu vute. Modificiran pristop, ki temelji na
EN 1993-1-8 ("EC3-M"), zagotavlja razmeroma dobro ujemanje z ovojnicami
dobljenimi z eksperimenti za upogibno nosilnost. Za začetno togost opazimo dobro
ujemanje za oba modela. Vendar pa zmanjšanje togosti za momente med 2/3 Mj,Rd
in Mj,Rd za polno nosilne spoje očitno ni dobro preučena.
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Slika 5.3 Primerjava ovojnic dobljenih z eksperimenti z analitičnimi ocenami za vzorec EH1-TS35

Slika 5.4 Primerjava ovojnic dobljenih z eksperimenti z analitičnimi ocenami za vzorec EH1-TS45

Slika 5.5 Primerjava ovojnic dobljenih z eksperimenti z analitičnimi ocenami za vzorec EH2-TS35
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5.3.

Krivulje moment-rotacija za podaljšane ojačane spoje po EN 1993:1-8

Preizkusi so bili izvedeni na enostranskih in dvostranski konfiguracijah vozlišč, in
sicer z enim ali dvema spojema. Analitične ocene krivulj odziva spojev so bile
primerjane s tistimi eksperimentalno izmerjenimi, za razmerje skupnega momentamedetažni zasuk. Upoštevan je moment na stiku med pasnico stebra in čelnimi
pločevinami. Nosilnost spoja se izračuna tako, da se vse vrste vijakov nad
horizontalno simetrično osjo spoja upošteva kot aktivne (in sicer vse vrste izven
nosilca, ter samo ena notranja vrsta blizu pasnice nosilca). Poleg tega je drugi glavni
vir deformabilnosti spoja povezan s strigom panela stojine stebra, ki je bil izračunan
kot je navedeno v točki 4.2.4. Odziv spoja (krivulja Mb,Ed-j), v skladu z definicijo
podano v poglavju 1-8 Evrokoda 3, se dobi s seštevkom rotacij c in , da se določi

j. Na koncu se poda "odziv vozlišča (spoj in strižni panel)", ki opisuje preizkušane
vzorce s Mb,Ed- krivuljo, kjer - označuje razmerje medetažnega zasuka , ki se dobi
tako, da se pomik ob nanosu obtežbe na konec nosilca deli s fizično dolžino nosilca.
V tem primeru se analitična ocena dobi z vsoto rotacije nosilca in elastične rotacije
stebra ter rotacije spoja c. V vseh primerih se za nosilnost nosilca na koncu
ojačitvenega rebra (ki je prerez, v katerem je predvideno, da nastane plastični
∗
členek) vzame projekcija na lice stebra 𝑀pl,Rd
, kot je bilo to storjeno za spoje z vuto.
Analitične krivulje odziva vozlišč zadovoljivo napovedujejo togost in nosilnost
spojev, ki so bile eksperimentalno izmerjene, kot je prikazano v nadaljevanju:
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Slika 5.6 Primerjava med eksperimentalnim odzivom in EC3:1-8 krivuljami moment-rotacija za
spoje ES1-TS-E - test C1
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Slika 5.7 Primerjava med eksperimentalnim odzivom in EC3:1-8 krivuljami moment-rotacija za
spoje ES1-TS-E - test C2
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Slika 5.8 Primerjava med eksperimentalnim odzivom in EC3:1-8 krivuljami moment-rotacija za
spoje ES1-TS-Esp - test C
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Slika 5.9 Primerjava med eksperimentalnim odzivom in EC3:1-8 krivuljami moment-rotacija za
spoje ES1-TS-F - test C1
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Slika 5.10 Primerjava med eksperimentalnim odzivom in EC3:1-8 krivuljami moment-rotacija za
spoje ES1-TS-F - test C2
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Slika 5.11 Primerjava med eksperimentalnim odzivom in EC3:1-8 krivuljami moment-rotacija za
spoje ES1-XS-E -test C1
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Slika 5.12 Primerjava med eksperimentalnim odzivom in EC3:1-8 krivuljami moment-rotacija za
spoje ES1-XS-E -test C2

Slika 5.13 Primerjava med eksperimentalnim odzivom in EC3:1-8 krivuljami moment-rotacija za
spoje ES2-TS-E -test C1

Slika 5.14 Primerjava med eksperimentalnim odzivom in EC3:1-8 krivuljami moment-rotacija za
spoje ES2-TS-E -test C2
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Slika 5.15 Primerjava med eksperimentalnim odzivom in EC3:1-8 krivuljami moment-rotacija za
spoje ES2-TS-Esp -test C

Slika 5.16 Primerjava med eksperimentalnim odzivom in EC3:1-8 krivuljami moment-rotacija za
spoje ES2-TS-F - test C1

Slika 5.17 Primerjava med eksperimentalnim odzivom in EC3:1-8 krivuljami moment-rotacija za
spoje ES2-TS-F - test C2

Slika 5.18 Primerjava med eksperimentalnim odzivom in EC3:1-8 krivuljami moment-rotacija za
spoje ES2-TS-F - test CA
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Slika 5.19 Primerjava med eksperimentalnim odzivom in EC3:1-8 krivuljami moment-rotacija za
spoje ES2-XS-E - test C1
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Slika 5.20 Primerjava med eksperimentalnim odzivom in EC3:1-8 krivuljami moment-rotacija za
spoje ES2-XS-E - test C2

Slika 5.21 Primerjava med eksperimentalnim odzivom in EC3:1-8 krivuljami moment-rotacija za
spoje ES3-TS-E - test C1

Slika 5.22 Primerjava med eksperimentalnim odzivom in EC3:1-8 krivuljami moment-rotacija za
spoje ES3-TS-E - test C2
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Slika 5.23 Primerjava med eksperimentalnim odzivom in EC3:1-8 krivuljami moment-rotacija za
spoje ES3-TS-Esp -test C

Slika 5.24 Primerjava med eksperimentalnim odzivom in EC3:1-8 krivuljami moment-rotacija za
spoje ES3-TS-F - test C1

Slika 5.25 Primerjava med eksperimentalnim odzivom in EC3:1-8 krivuljami moment-rotacija za
spoje ES3-TS-F - test C2

Slika 5.26 Primerjava med eksperimentalnim odzivom in EC3:1-8 krivuljami moment-rotacija za
spoje ES3-TS-F - test M
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5.4.

Krivulje moment-rotacija za podaljšane neojačane spoje po EN 1993:18

Preizkusi so bili izvedeni na enostranskih in dvostranski konfiguracijah vozlišč, in
sicer z enim ali dvema spojema. Analitične ocene krivulj odziva spojev so bile
primerjane s tistimi eksperimentalno izmerjenimi, za razmerje skupnega momentamedetažni zasuk. Upoštevan je moment na stiku med pasnico stebra in čelnimi
pločevinami. Nosilnost vozlišča (spoj + panel stojine stebra) se izračuna v skladu z
EN 1993:1-8 (del 6.2.7.2). Rotacija spoja je bila izračunana po EN 1993: 1-8 (del
6.3.1). Na koncu se poda "odziv vozlišča", ki opisuje preizkušance s Mb,Ed- krivuljo,
kjer  označuje razmerje medetažnega zasuka, ki se dobi tako, da se pomik ob
nanosu obtežbe na konec nosilca deli s fizično dolžino nosilca. V tem primeru se
analitična ocena dobi z vsoto zasuka nosilca in elastičnega zasuka stebra ter zasuka
spoja c.
Analitične krivulje odziva vozlišč zadovoljivo napovedujejo eksperimentalno
izmerjene togosti in nosilnosti spojev, kot je prikazano v nadaljevanju:
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Slika 5.27 Primerjava med eksperimentalnim odzivom in EC3:1-8 krivuljami moment-rotacija za
spoje E1-TB-E– monotoni test
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Slika 5.28 Primerjava med eksperimentalnim odzivom in EC3:1-8 krivuljami moment-rotacija za
spoje E1-TB-E– ciklični test 1
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Slika 5.29 Primerjava med eksperimentalnim odzivom in EC3:1-8 krivuljami moment-rotacija za
spoje E1-TB-E– ciklični test 2
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Slika 5.30 Primerjava med eksperimentalnim odzivom in EC3:1-8 krivuljami moment-rotacija za
spoje E1-TB-P– ciklični test 1
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Slika 5.31 Primerjava med eksperimentalnim odzivom in EC3:1-8 krivuljami moment-rotacija za
spoje E1-TB-P– ciklični test 2
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Slika 5.32 Primerjava med eksperimentalnim odzivom in EC3:1-8 krivuljami moment-rotacija za
spoje E1-TB-PP– ciklični test
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Slika 5.33 Primerjava med eksperimentalnim odzivom in EC3:1-8 krivuljami moment-rotacija za
spoje E2-TB-E– monotoni test
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Slika 5.34 Primerjava med eksperimentalnim odzivom in EC3:1-8 krivuljami moment-rotacija za
spoje E2-TB-E– ciklični test 1
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Slika 5.35 Primerjava med eksperimentalnim odzivom in EC3:1-8 krivuljami moment-rotacija za
spoje E2-TB-E– ciklični test 2
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Slika 5.36 Primerjava med eksperimentalnim odzivom in EC3:1-8 krivuljami moment-rotacija za
spoje E2-TB-P– ciklični test 1
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Slika 5.37 Primerjava med eksperimentalnim odzivom in EC3:1-8 krivuljami moment-rotacija za
spoje E2-TB-P– ciklični test 2
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Slika 5.38 Primerjava med eksperimentalnim odzivom in EC3:1-8 krivuljami moment-rotacija za
spoje E2-TB-P– ciklični test – mikrokovanje
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Slika 5.39 Primerjava med eksperimentalnim odzivom in EC3:1-8 krivuljami moment-rotacija za
spoje E3-TB-E– ciklični test 1
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Slika 5.40 Primerjava med eksperimentalnim odzivom in EC3:1-8 krivuljami moment-rotacija za
spoje E3-TB-E– ciklični test 2
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Slika 5.41 Primerjava med eksperimentalnim odzivom in EC3:1-8 krivuljami moment-rotacija za
spoje E3-TB-E– Equaljoint ciklični protokol obtežbe
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Slika 5.42 Primerjava med eksperimentalnim odzivom in EC3:1-8 krivuljami moment-rotacija za
spoje E3-TB-P– ciklični test 1
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Slika 5.43 Primerjava med eksperimentalnim odzivom in EC3:1-8 krivuljami moment-rotacija za
spoje E3-TB-P– ciklični test 2
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Slika 5.44 Primerjava med eksperimentalnim odzivom in EC3:1-8 krivuljami moment-rotacija za
spoje E3-TB-P– ciklični test – mikrokovanje

62 | Volume with information brochures for 4 seismically qualified joints
KRIVULJE MOMENT-ROTACIJA PODALJŠANE NEOJAČANE SPOJE

-100

400

300
200
100
0
-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

-100
-200

Storey drift_exp. results
Storey_analytical prediction

-300

Bending moment at the connection
[kNm]

Bending moment at the connection
[kNm]

400

-100

300
200
100
0
-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

-100
-200

Storey drift_exp. results
Storey_analytical prediction

-300

-400

-400

Interstorey drift [mRad]

Interstorey drift [mRad]

Leva stran
Desna stran
Slika 5.45 Primerjava med eksperimentalnim odzivom in EC3:1-8 krivuljami moment-rotacija za
spoje E1-XW-P– ciklični test 1
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Slika 5.46 Primerjava med eksperimentalnim odzivom in EC3:1-8 krivuljami moment-rotacija za
spoje E1-XW-P– ciklični test 2
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Slika 5.47 Primerjava med eksperimentalnim odzivom in EC3:1-8 krivuljami moment-rotacija za
spoje E2-XW-P– ciklični test 2
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Slika 5.48 Primerjava med eksperimentalnim odzivom in EC3:1-8 krivuljami moment-rotacija za
spoje E3-XW-P– ciklični test 1
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Slika 5.49 Primerjava med eksperimentalnim odzivom in EC3:1-8 krivuljami moment-rotacija za
spoje E3-XW-P– ciklični test 2

Globalno je mogoče ugotoviti, da se analitične ocene, pridobljene z EC3 delom 1-8
glede na nosilnost in togost, zelo dobro ujemajo z eksperimentalnimi rezultati za vse
spoje in za vozlišča. Podobno lahko povzamemo tudi za panel stojine stebra, v
kolikor se predvidi, da višina panela približno sovpada z "maksimalnim strigom", ki
ga dobimo z uporabo postopka v 1-8 (del 6.2.7.2). Nasprotno je ocena nosilnosti
panela stojine na nevarni strani, če se za višino pločevin vzame razdalji med težišči
pasnic nosilca (v skladu z Evrokodom 3, del 1-8, slika 6.15). Ta rezultat poudarja,
da se moramo pri spojih za katere je pomemben prispevek notranjih vrst vijakov,
izogniti poenostavljenemu pristopu, podanemu na sliki 6.15 v EC3: 1-8.

64 | Volume with information brochures for 4 seismically qualified joints
KRIVULJE MOMENT-ROTACIJA ZA SPOJE Z OSLABLJENO PREČKO

5.5.

Krivulje moment-rotacija za spoje z oslabljeno prečko

Kot je bilo že omenjeno, so bili spoji z oslabljeno prečko ali RBS spoji (oslabljeni
prerez nosilca) obravnavani kot del preučevanja uporabe evropskega jekla za velika
vozlišča prečka-steber, ki vključujejo to vrsto spojev s sposobnostjo disipacije
energije. Predstavljajo poseben primer, ki ni direktno povezan z ostalimi
konfiguracijami spojev, ki so bile obravnavani zgoraj (tj. z vuto, podaljšan ojačan, in
podaljšan neojačan). Za ponazoritev tipičnega odziva moment-rotacija dveh visokih
RBS spojev je na slikah 5.50 in 5.51 prikazan odziv moment-rotacija za vzorce SP2
in SP4, za moment središčne osi stebra proti celotnemu pomiku etaže (kot odstotek
višine etaže).
Za SP2 je bila dosežena maksimalna skupna sila 293 kips (1303 kN) med cikli s 4%
pomikom etaže. Elastična togost vzorca je bila približno 75 k/in (13 kN/mm). Vzorec
je pokazal pretežno linearno-elastičen odziv dokler ni etažni zasuk presegel 1%,
opazno neelastično obnašanje pa se je pojavilo pri etažnemu zasuku 2%. Stojina se
je lokalno izbočila pri približno 3% zasuku etaže, pri čemer je prišlo do vidnega
lokalnega izbočenja pasnice pri etažnemu zasuku okoli 4%. Po dveh ciklih pri 4%,
ki so zaključili predkvalifikacijski test, je bilo izvedenih pet celotnih ciklov pri 5%
zasuku etaže, ob opaznem zmanjšanju nosilnosti in močnejšem lokalnem izbočenju
pasnic in stojine, dokler ni nastala porušitev zaradi nizkocikličnega utrujanja. V
zadnjem ciklu se je nosilec porušil v zgornji in spodnji pasnici na mestu RBS, zaradi
koncentracije močnega lokalnega izbočenja.

Slika 5.50 Odziv moment-rotacija za RBS spoje (oslabljena prečka)– vzorec SP2

Kot je razvidno iz odziva vzorca SP2, pri ciklu, ki ustreza 4% zasuka etaže, je
moment, ki ga je vzorec prenesel precej presegel 80% nazivne plastične upogibne
nosilnosti, Mp. Enako velja za 5% zasuk etaže. To izpolnjuje merilo sprejemljivosti
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za pomične okvire visokega razreda duktilnosti, kot je opisano v razdelku E3.6 AISC
341-10 (2010). Po začetnih ciklih testiranja večino etažnega zasuka prispeva
neelastična deformacija. Ker se plastično tečenje v RBS začne pri precej večjih
deformacijah, se v oslabljenem delu nosilca formira členek in večina rotacije v spoju
se zgodi znotraj oslabljenega prereza. Tudi na začetku testa, ko je odziv v veliki meri
elastičen, je pomemben prispevek območja panela. Vendar se to postopno zmanjša
s povečanjem ravni neelastičnosti, saj se disipacija bolj skoncentrira znotraj RBS.

Slika 5.51 Odziv moment-rotacija za RBS spoje (oslabljena prečka)– vzorec SP4

Približno podoben odziv, je bil pridobljen za SP4, za katerega je bil uporabljen enak
postopek, kot je bil sprejet za SP2, na podlagi AISC341-10 (2010). Preizkus je bil
izveden do pomika blizu 4% in je bil kasneje prekinjen zaradi omejitev bočne
stabilnosti, ki ima za posledico znatno deformacijo izven ravnine in znatne torzijske
deformacije v uporabljenem visokem profilu stebra.
Vzorec je pokazal pretežno linearno-elastičen odziv dokler ni etažni zasuk presegel
1%, opazno neelastično obnašanje pa se je pojavilo pri etažnemu zasuku 2%.
Plastično tečenje in lokalno izbočenje stojine se je začelo pri približno 3% zasuka
etaže, pri čemer je prišlo do vidnega lokalnega izbočenja pri etažnemu zasuku
približno 4%, z opaznim zmanjšanjem nosilnosti in močnim izbočenjem stojine. Test
je bil prekinjen, ko se je etažni zasuk približal 4%, zaradi omejitve uporabljenega
sistema za bočno podpiranje.
Kot pri SP2, je bila tudi nosilnost spoja SP4 večja od 80% nazivne plastične
upogibne nosilnosti nosilca pri ciklih s 4% etažnega zasuka. Vendar pa je treba
opozoriti, da je na sliki moment izračuna v središčni osi stebra v skladu z AISC 34110, zato se zdi kot da je precej večji od Mp, medtem ko je meja dodatne nosilnosti
dejansko nižja. Razmerje med na RBS nanešenim momentom in nazivno upogibno
nosilnostjo RBS je še vseeno večja od 80% nazivne plastične nosilnosti.
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Treba je omeniti, da v razdelku K2.8 AISC 341-10 (2010) merila za predkvalifikacijo
spojev prečka-steber navajajo, da morajo biti izpolnjene zahteve tako za nosilnost
kot tudi za kot etažnega zasuka.
Za pomični okvir visoke stopnje duktilnosti, mora preizkušanec prenesti najmanj en
celoten cikel z vsaj 4% etažnega zasuka. Zahteva za nosilnost je, da je pri etažnemu
zasuku 4% spoj sposoben prenesti moment, ki je velik vsaj 0,80 Mp. Na podlagi
zgoraj opisanih rezultatov je odziv SP2 ustreza tem zahtevam, tako da izpolnjuje
merila za predkvalifikacijo spojev prečka-steber.
Omeniti je potrebno, da ima lahko vključitev bočnih podpor na mestu RBS neugoden
vpliv na kvalifikacijo prereza vzorca, ki prej ni bil upoštevan. AISC 358-10 obravnava
omejitve predkvalifikacije za nosilec RBS spoja in naslavlja omejitve glede bočnega
podpiranja v členu 5.3.1 (7). V skladu s tem členom obstaja izjema glede zahteve
po bočnem podpiranju na RBS, za sisteme ki izkoriščajo betonsko konstrukcijsko
ploščo podprto z nosilci.
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6. Parametri obnašanja preskušenih spojev (tj.
Histerezno obnašanje elementov ob ciklični
obremenitvi, zmanjšanje togosti in nosilnosti)
Parametri obnašanja spojev, ki so navedeni v nadaljevanju, so pridobljeni v
skladu s postopkom, opisanim na sliki 6.1. Za spoje z vuto in ojačane spoje s
podaljšano čelno pločevino so parametri obnašanja določeni na osnovi slike
6.1a, kar je v skladu z EN 1998-1.
Dejansko je pri teh vrstah spojev glavni vir disipacije energije nosilec, na
katerega vplivajo oblike in detajli ojačitev (tj. vute in rebra). Parametri obnašanja
so podani za oceno obnašanja vozlišča prečka-steber nameščenega znotraj
konstrukcije. Pri neojačanih spojih sta glavna vira deformacij spoj in panel
stojine stebra. Parametri obnašanja so zato podani samo v smislu rotacije spoja
v skladu z EN 1993: 1-8, kot je prikazano na sliki 6.1b. Ta vidik tudi pojasnjuje
različne simbole, ki so bili uporabljeni za dosledno identifikacijo različnih
parametrov odziva.

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]

Slika 6.1: Definicija parametrov obnašanja: a) glede na celoten medetažni zasuk v skladu z
AISC341-16 in EN 1998-1; b) glede na spoje (tj. spoj + panel stojine) v skladu z EN 1993: 1-8.
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6.1.

Spoji z vuto

Predlagano modeliranje spojev z vuto (tip a) je predstavljeno na shemah, ki
sledijo. Predstavljeni so trije primeri: (a1) zunanji spoji, (a2) notranji momentni
spoji za pomične okvire in (a3) notranji spoji za kombinirane okvire (npr. pomični
okviri + okviri s centričnim povezjem ali pomični okviri + okviri z ekscentričnim
povezjem). Predpostavi se višina cone panela enaka hb + hh (glej sliko 6.2 za
razlago uporabljenih simbolov). Nosilci imajo na konceh toge elastične elemente
na razdalji sh od lica stebra. Diagonala je povezana z vozliščem steber-nosilec.

Slika 6.2 Modeliranje spojev z vuto

V nadaljevanju je podana "dobra ocena" karakteristik nosilnost-togost za spoje
z vuto. Predlagane vrednosti so bile pridobljene na podlagi numeričnih simulacij
in eksperimentalnih podatkov na predkvalificiranih spojih za niz arhetipov stavb.
Veljavnost teh podatkov je omejena z določenimi predpostavkami in sicer na
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okvire stavb z razponom znotraj [6 m – 8 m] in medetažne višine znotraj
[3,5 m – 4 m], ter profile nosilcev, ki variirajo od IPE360 do IPE600.
nosilnost
vrsta spoja

geometrija

togost
območje panela:

spoj:

območje
panela:

spoj:

zunanja
vozlišča:

zunanja vozlišča:
hh
EH-S:
= 0,45
h
polnonosilni z b
M nj.Rd
s
= 1,3
močnim
h
e
= 0,65
M
pl
,
b
,
cf
,
Rd
hb
panelom
stojine stebra zwp = hb + hh

z

n
wp.Rd
wp
e
pl ,b,cf ,Rd

V

= 1,65

M

swp,ini
scon,ini

notranja vozlišča:

z

n
wp.Rd
wp
e
pl ,b,cf ,Rd

V

sb

sb
= 80

notranja
vozlišča:

= 1,65

2M

swp,ini
2  sb

EH-B:
hh
= 0,45
polnonosilni z hb
uravnotežesh
nim panelom h = 0,65
b
stojine stebra

zwp = hb + hh

V
M
M

n
j .Rd

e
pl ,b,cf ,Rd

z

M

= 1,0

swp,ini

scon,ini

= 1,3
notranja vozlišča:

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

= 1,0

= 55

zunanja
vozlišča:

zunanja vozlišča:
n
wp.Rd
wp
e
pl ,b,cf ,Rd

= 55

sb

sb

= 31

= 65

notranja
vozlišča:
swp,ini
2  sb

= 31

Opombe:
i) Za vzmeti spojev se predpostavlja elasto-plastično obnašanje, z 1% utrjevanjem po
začetku plastičnega tečenja. Predpostavljena predhodno omejena (ang. pre-capping)
plastična rotacijska kapaciteta komponente je 18 mrad (ASCE 41-13, preglednica 9-6,
plastično tečenje vijakov). Obnašanje spoja se lahko implementira npr. tako, da se
rotacijski prostostni stopnji vzmeti predpiše Bilin material (modificiran model IbarraMedina-Krawinkler).
ii) Vzmet za območje panela stojine stebra se modelira po uveljavljenem tri-linearnem
modelu Krawinklerja (glej Gupta in Krawinkler, 1999). Predlagana vrednost nosilnosti
ustreza prvi točki plastičnega tečenja (panel). Predpostavlja se 1,5% utrjevanje po
začetku plastičnega tečenja. V OpenSEES-u se lahko obnašanje območja panela stojine
stebra implementira tako, da se rotacijski prostostni stopnji vzmeti predpiše histerezni ali
Steel02 material.
iii) Pri modeliranju območja panela z uporabo (a) paralelograma togih elementov in členkov
ali (b) Joint2D makro modela, kinematika je identična in lastnosti rotacijskih vzmeti so
enake. V tem primeru je elastična togost vzmeti: swp = (Vwp /  ) zwp
iv) Če je območje panela modelirano po modelu "škarje", je treba spremeniti vrednosti
nosilnosti in togosti rotacijske vzmeti (izračunane po pristopu Krawinklerja) (glej Charney
in Downs, 2004)
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Potem, ko je dejanska geometrija spoja določena, je potrebno ponovno preučiti
mehanske lastnosti, da se dobi natančnejša napoved odziva konstrukcije.
Nosilnost se normira glede na pričakovano plastično nosilnost nosilca,
e
izračunano na licu pasnice stebra M pl ,b,cf ,Rd , togost pa glede na parameter

upogibne togosti nosilcev, sb = E Ib / Lb. Normirane vrednosti nosilnosti so v
skladu s principi načrtovanja nosilnosti in normirane vrednosti togosti so enake
povprečju posamezne projektne skupine spojev.
Parametri obnašanja preizkušenih spojev
Da bi dobili nabor parametrov obnašanja spojev, so bile najprej narejene
ovojnice za vzorce preizkušene pri ciklični obremenitvi. Do maksimalnega
upogibnega momenta je bila ovojnica konstruirana s povezovanjem točk
najvišjih momentov za vsak cikel obremenitve, medtem ko so bili po najvišjih
momentnih točkah uporabljeni največji momenti pri dani deformaciji. Slika 6.3a
prikazuje pozitivne in negativne ovojnice, izdelane za enostransko konfiguracijo
vozlišča EH2-TS35-C1. Slika 6.4a prikazuje pozitivne in negativne ovojnice,
izdelane za dvostransko konfiguracijo vozlišča EH2-XB35-C1. Začetna togost
(Sini) je bila dobljena z linearnim fitanjem točk na ovojnico, ki ustreza vrednostim
upogibnega momenta pod 0,7-kratnikom maksimalne vrednosti (Mmax). Upogibni
moment na meji tečenja (My) je bil določen na presečišču črt začetne in
tangentne togosti (sliki 6.3b in 6.4b). Slednji je bil določen z linearnim fitanjem
podatkovnih točk na krivuljo Mcf-, ki se nahaja med 0,8 Mmax in Mmax. Nazadnje
je bila določena končna deformacija u kot točka na ovojnici Mcf-, ki ustreza
padcu momenta na 0,8-kratnik maksimalne vrednosti (sliki 6.3b in 6.4b). Za vsak
ciklični test so bili zgoraj določeni parametri izračunani za pozitivne in negativne
ovojnice, ki so bile blizu ena drugi. Nato so bila izračunana povprečja pozitivnih
in negativnih vrednosti za začetno togost (Sini), upogibni moment na meji tečenja
(My) in maksimalni moment (Mmax). Za končni pomik (u) pa se vzame najmanjša
vrednost. Tako dobljeni parametri so navedeni v preglednici 6.1. Poleg tega je
bil koeficient utrjevanja (h) izračunan kot razmerje med maksimalnim
momentom (Mmax) in momentom na meji tečenja (My), kot tudi plastični končni
pomik (pl,u), ki je bil definiran z odštevanjem od celotnega končnega pomika
(u), elastični pomik ustreza momentu na meji tečenja (My), dobljenim z uporabo
začetne togosti, kot je izračunano zgoraj.
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(a)

(b)

(c)
(d)
Slika 6.3: EH2-TS35-C1: a) Histerezne zanke in ovojnica; b) primerjava med pozitivno in
negativno ovojnico c); karakteristična Mcf -  krivulja za pozitivno ovojnico; d) karakteristična
Mcf -  krivulja za negativno ovojnico
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(a)

(b)

(c)
(d)
Slika 6.4: EH2-XB5-C1: a) Histerezne zanke in ovojnica; b) primerjava med pozitivno in
negativno ovojnico c); karakteristična Mcf -  krivulja za pozitivno ovojnico; d) karakteristična
Mcf -  krivulja za negativno ovojnico

Ugotovimo lahko, da je koeficient utrjevanja razmeroma enakomeren med
vzorci, pri čemer je povprečje pri približno h = 1,21. Končni medetažni pomik
(u) je večinoma večji od 0,04 rad (minimalna zahteva, določena v ANSI / AISC
341-16, za pomične jeklene okvire visokega razreda duktilnosti). Končni
medetažni pomik se postopno zmanjšuje s povečanjem višine profila nosilca.
Poleg tega pri visokih nosilcih z vuto pod kotom 45° (EH3-TS45-C1 in EH3TS45-C2) končni pomik (u) pade pod minimalne zahteve, kar je približno 0,037
rad.
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Podobno je plastični pomik (p) običajno večji od 0,03 rad, razen pri visokih
nosilcih z vuto pod kotom 45° (EH3-TS45-C1 in EH3-TS45-C2), ki dosežejo
0,027 rad. Poleg tega je vzorec EH2-XB35-C1 (dvostranski spoj z nosilcem
IPE450 in z vuto pod kotom 35°) pokazal manjšo končno rotacijo (u = 0,040 rad
in p = 0,038 rad), zaradi večjega stebra in manjšega razmerja med višino
prereza in razponom nosilca, kar povzroči večji vpliv strižne sile.
Preglednica 6.1: Parametri obnašanja preskušenih spojev z vuto (EN 1998-1)
vzorec
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

V preglednici 6.1 so bile izračunane povprečne vrednosti pozitivne in negativne
ovojnice za začetno togost (Sini), upogibni moment na meji tečenja (My) in
maksimalni upogibni moment (Mmax). Najmanjše vrednosti končnega
medetažnega pomika (u) in plastičnega pomika (p) za pozitivno in negativno
ovojnico.
Nadalje so v preglednici 6.2 prikazane vrednosti končnega medetažnega
pomika (u) in plastičnega pomika (p) za pozitivno in negativno ovojnico.
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Končne rotacije pri negativnih ciklih so na splošno nekoliko manjše kot pri
pozitivnih.
Preglednica 6.2: Parametri obnašanja preizkušenih spojev z vuto
vzorec

pozitiven
moment

u [rad]
negativen
moment

min

pozitiven
moment

p [rad]
negativen
moment

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

min

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
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Vpliv višine prereza nosilca
Vpliv velikosti elementov na odziv spoja je prikazan na sliki 6.5 za enostranske
spoje z vuto pod naklonom 35° in na sliki 6.6 za enostranske spoje z vuto pod
naklonom 45°. Do izbočenja pride prej, naklon krivulje po doseženi največji
vrednosti pa se poveča s povečanjem višine profila nosilca. Enak odziv je
opazen tudi za parameter velikosti elementov za vzorce z vuto pod naklonom
45˚. Kot je bilo že omenjeno, se končni medetažni pomik postopoma manjša z
večanjem višine prereza nosilca.

(a)
(b)
Slika 6.5: Vpliv višine prereza nosilca za enostranske spoje z vuto pod naklonom 35°: a)
pozitivne ovojnice; b) negativne ovojnice

(a)
(b)
Slika 6.6: Vpliv višine prereza nosilca za enostranske spoje z vuto pod naklonom 45°: a)
pozitivne ovojnice; b) negativne ovojnice
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Vpliv višine vute
Vpliv višine vute je bil poudarjen s primerjavo odziva vzorcev iz skupin 1 in 2
(preglednica 2.3). Iz ovojnic, prikazanih na slikah 6.7 in 6.8, in parametrov,
navedenih v preglednici 6.1, je mogoče opaziti, da so vzorci z naklonom vute
45˚ nagnjeni k hitrejšemu zmanjševanju nosilnosti po doseženem maksimalnem
upogibnem momentu, pa tudi k manjšim končnim pomikom.
Čeprav je ta razlika pri vzorcih z nosilci IPE360 precej majhna, postane
pomembna za večje velikosti nosilca (IPE450 in IPE600). Večja nosilnost
vzorcev EH3-TS35 glede na EH3-TS45, ki jo lahko opazimo na sliki 6.9, se
pojavi zaradi dejstva, da sta bili ti dve seriji izdelana iz različnih šarž in je bila
meja tečenja materiala v prejšnjem primeru višja.

(a)
(b)
Slika 6.7: Vpliv višine vute za vzorce IPE360: a) pozitivne ovojnice; b) negativne ovojnice

(a)
(b)
Slika 6.8: Vpliv višine vute za vzorce IPE450: a) pozitivne ovojnice; b) negativne ovojnice
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(a)
(b)
Slika 6.9: Vpliv višine vute za vzorce IPE600: a) pozitivne ovojnice; b) negativne ovojnice

Vpliv protokola obremenjevanja
Slika 6.10 prikazuje primerjavo med monotonim in cikličnim odzivom vzorcev
EH2-TS35. Zaradi ciklične obremenitve lahko opazimo povečanje
maksimalnega momenta (zaradi izotropnega utrjevanja) in zmanjšanje končne
deformacijske kapacitete. Začetna togost ostane enaka za monotono in ciklično
obremenjevanje.

(a)
(b)
Slika 6.10: Ciklično in monotona obremenjevanje: a) histerezne krivulje in monotona krivulja;
b) pozitivne ovojnice in monotone krivulje
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Med cikličnim protokolom obremenjevanja ANSI/AISC 341 in alternativnim
protokolom, ki je bil predlagan pri projektu EQUALJOINTS, je vpliv zanemarljiv
(glej sliko 6.11) zaradi dejstva, da je razlika med obema le v manj elastičnih
ciklih v primeru slednjega.

(a)
(b)

(c)
Slika 6.11: ANSI/AISC 341 protokol obremenjevanja (vzorci EH1-TS35-C1 in EH1-TS35-C2),
alternativni protokol (vzorec EH1-TS35-CA): a) histerezne krivulje za oba protokola
obremenjevanja; b) primerjava med pozitivnimi ovojnicami; c) primerjava negativnih
ovojnicami.
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(a)

(b)

(c)
Slika 6.12: ANSI/AISC 341 protokol obremenjevanja (vzorci EH2-TS35-C1 in EH2-TS35-C2),
alternativni protokol (vzorec EH2-TS35-CA): a) histerezne krivulje za oba protokola
obremenjevanja; b) primerjava med pozitivnimi ovojnicami; c) primerjava negativnih
ovojnicami.
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(a)

(b)

(c)
Slika 6.13: ANSI/AISC 341 protokol obremenjevanja (vzorci EH3-TS35-C1 in EH3-TS35-C2),
alternativni protokol (vzorec EH3-TS35-CA): a) histerezne krivulje za oba protokola
obremenjevanja; b) primerjava med pozitivnimi ovojnicami; c) primerjava negativnih
ovojnicami.
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Vpliv dodatne nosilnosti jeklenega nosilca
Da bi ocenili možni učinek dodatne nosilnosti nosilca, ki bi lahko privedel do
krhke porušitve v spojih, sta bila dva vzorca (serije TSO) nosilcev izdelana iz
jekla S460, namesto iz S355. V primeru serije vzorcev EH1 (nosilci IPE360)
jeklo S460 zagotovi dodatno efektivno nosilnost 1,3-kratnika jekla S355. Vendar
je v primeru serije vzorcev EH3 (nosilci IPE600) jeklo S460 zagotovilo le
zanemarljivo dodatno nosilnost glede na jeklo S355. Tako je bila dodatna
nosilnost učinkovito dosežena samo pri vzorcih EH1 (nosilci IPE360). Kljub višji
meji tečenja in maksimalnim momentom, dodatna nosilnost nosilca ni privedla
do zmanjšanja končnega pomika ali spremembe v načinu porušitve vzorca.
Slika 6.14(a, b), prikazuje ovojnice Mcf -  za EH1 (nosilci IPE360) in slika 6.14
(c, d) za EH3 (nosilci IPE600).

(a)

(b)

(c)
(d)
Slika 6.14: Vpliv dodatne nosilnosti jeklenega nosilca: a) serija EH1 - pozitivne ovojnice; b)
serija EH1 - negativne ovojnice; c) serija EH3 - pozitivne ovojnice; d) serija EH3 - negativne
ovojnice
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Prispevek komponent spojev k celotni rotaciji
Slike 6.15 do 6.21 prikazujejo prispevek komponent spojev - nosilca (bhd), spoja
(cd), distorzije panela stojine stebra (d) in elastične rotacije vozlišča (e) - k
medetažnemu zasuku (). Rotacija plastičnega členka v nosilcu ima velik
prispevek k medetažnemu pomiku.

(a)
(b)
Slika 6.15: Prispevek rotacije komponent k medetažnemu pomiku vzorcev EH1-TS35-C1 in C2

(a)
(b)
Slika 6.16: Prispevek rotacije komponent k medetažnemu pomiku vzorcev EH1-TS45-C1 in C2
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(b)
(a)
Slika 6.17: Prispevek rotacije komponent k medetažnemu pomiku vzorcev EH2-TS35-M in C1

(b)
(a)
Slika 6.18: Prispevek rotacije komponent k medetažnemu pomiku vzorcev EH2-TS45-M in C1
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(a)
(b)
Slika 6.19: Prispevek rotacije komponent k medetažnemu pomiku vzorcev EH3-TS35-C1 in C2

(b)
(a)
Slika 6.20: Prispevek rotacije komponent k medetažnemu pomiku vzorcev EH3-TS45-C1 in C2
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(a)

(b)

Slika 6.21: Prispevek rotacije komponent k medetažnemu pomiku vzorcev EH2-XB35-C1 in C2

Splošne pripombe o spojih z vuto
V preizkusih je bil predstavljen eksperiment za potresno predkvalifikacijo
vijačenega spoja nosilca na steber ojačanega z vuto. Vsi vzorci so pokazali
stabilen histerezni odziv, s koncentracijo plastične deformacije v nosilcu poleg
vute. Način porušitve je zaznamovalo postopno zmanjšanje nosilnosti zaradi
lokalnega izbočenja nosilca. Za preizkušene vzorce ni bilo zabeleženega
nobenega pomembnega prispevka panela stojine stebra ali rotacije spojev.
Obsežno lokalno izbočenje je sčasoma povzročilo razpoke pasnice in stojine,
zaradi nizko-cikličnega utrujanja.
Vsi vzorci, preskušeni pri ciklični obremenitvi, so izpolnili merila v skladu z
ANSI/AISC 341-16 glede primernosti za uporabo v duktilnih konstrukcijskih
sistemih. Tako so bili vsi spoji (1) sposobni prevzeti medetažni zasuk najmanj
0,04 rad. (2) izmerjena je bila upogibna nosilnost spoja, določena na licu stebra,
enaka vsaj 0,80 Mp priključenega nosilca pri etažnem zasuku 0,04 rad.
Obnašanje spojev je bilo kvantificirano tudi v smislu končnega medetažnega
zasuka, kar ustreza 20% padcu maksimalnega momenta. Skoraj vsi spoji so pri
ciklični obremenitvi razvili končni etažni zasuk večji od 0,04 rad. Končni etažni
zasuki so bili manjši od 0,04 rad (vendar večji od 0,03 rad) pri spojih z velikimi
(IPE600) nosilci s strmimi (45) vutami.
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6.2.

Ojačani spoji s podaljšano čelno pločevino

Predlog numeričnega modela ojačanih spojev s podaljšano čelno pločevino je
prikazan na sliki 6.22. Predstavljeni so trije primeri: (b1) zunanji spoji, (b2) notranji
momentni spoji za pomične okvire in (b3) notranji spoji za kombinirane okvire (npr.
pomični okviri + okviri s centričnim povezjem ali pomični okviri + okviri z
ekscentričnim povezjem). Predpostavi se višina strižnega panela stebra enaka
zwp = (hb + 0,3 hrib), glej sliko 6.22 za razlago simbolov. Nosilci imajo na konceh
toge elastične elemente na razdalji srib od lica stebra. Diagonala je povezana
vozliščem steber-nosilec.

Zwp=hb+0.3hrib

Slika 6.22 Modeliranje ojačanih spojev s podaljšano čelno pločevin
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nosilnost
vrsta spoja

geometrija

togost
območje panela:

spoj:

območje
panela:

spoj:

zunanja
vozlišča:

zunanja vozlišča:
ES-S-E:
uravnoteženo nosilni z
močnim
strižnim
panelom

hrib
= 0,35
hb
srib
= 0,45
hb

Vwpn .Rd  zwp

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

M ple ,b,cf ,Rd

= 1,15
scon,ini

= 1,0
notranja vozlišča:

zwp = hb + 0.3hrib

swp,ini

Vwpn .Rd  zwp
2  Mple ,b,cf ,Rd

sb

sb
= 34

notranja
vozlišča:

= 1,15

swp,ini
2  sb

ES-S-F:
polno nosilni
z močnim
strižnim
panelom

srib
= 0,55
hb

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

M ple ,b,cf ,Rd

= 1,65

notranja vozlišča:

zwp = hb + 0.3hrib

swp,ini
scon,ini

= 1,5
z

n
wp.Rd
wp
e
pl ,b,cf ,Rd

V

2M

sb

sb

ES-B-E:
uravnoteženo nosilni z
uravnotežnim strižnim
panelom

hrib
= 0,35
hb
srib
= 0,45
hb
zwp = hb + 0.3hrib

V

M
M

n
j .Rd

e
pl ,b,cf ,Rd

z

2M

notranja
vozlišča:

= 1,65

swp,ini
2  sb

swp,ini
scon,ini
sb

notranja vozlišča:

= 56

zunanja
vozlišča:

= 1,0

= 1,0

= 56

= 68

zunanja vozlišča:
n
wp.Rd
wp
e
pl ,b,cf ,Rd

= 35

zunanja
vozlišča:

zunanja vozlišča:
hrib
= 0,45
hb

= 35

2  sb

= 30

= 37

notranja
vozlišča:
swp,ini
sb

= 30

Opombe:
i) Za vzmeti spojev se predpostavlja elasto-plastično obnašanje, z 1% utrjevanjem po začetku
plastičnega tečenja. Predpostavljena predhodno omejena (ang. pre-capping) plastična
rotacijska kapaciteta komponente spoja je 18 mrad (ASCE 41-13, preglednica 9-6, plastično
tečenje vijačene čelne pločevine). V OpenSEESu se lahko obnašanje spojev implementira,
npr. tako, da se rotacijski prostostni stopnji vzmeti predpiše Bilin material (modificiran model
Ibarra-Medina-Krawinkler).
ii) Vzmet za območje panela stojine stebra se modelira po uveljavljenem tri-linearnem modelu
Krawinklerja (glej Gupta in Krawinkler, 1999). Predlagana vrednost nosilnosti ustreza prvi
točki plastičnega tečenja (panel). Predpostavlja se 1,5% utrjevanje po začetku plastičnega
tečenja. V OpenSEES-u se lahko obnašanje območja panela stojine stebra implementira
tako, da se rotacijski prostostni stopnji vzmeti predpiše histerezni ali Steel02 material.
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iii) Pri modeliranju območja panela z uporabo (a) paralelograma togih elementov povezanih s
členki ali (b) Joint2D makro modela, kinematika je identična in lastnosti rotacijskih vzmeti so
enake. V tem primeru je elastična togost vzmeti: swp = (Vwp /  ) zwp
iv) Če je območje panela modelirano po modelu "škarje", je treba spremeniti vrednosti
nosilnosti in togosti rotacijske vzmeti (izračunane po pristopu Krawinklerja) (glej Charney in
Downs, 2004)

Zgoraj je podana "dobra ocena" karakteristik nosilnost-togost za ojačane spoje s
podaljšano čelno pločevino. Predlagane vrednosti so bile pridobljene na podlagi
numeričnih simulacij in eksperimentalnih podatkov na predkvalificiranih spojih za niz
arhetipov stavb. Veljavnost teh podatkov je omejena z določenimi predpostavkami
in sicer na okvire stavb z razponom znotraj [6 m – 8 m] in medetažne višine znotraj
[3,5 m – 4 m], ter profile nosilcev, ki variirajo od IPE360 do IPE600. Potem, ko je
dejanska geometrija spoja projektirana, je potrebno ponovno preučiti mehanske
lastnosti, da se dobi natančnejša napoved odziva konstrukcije. Nosilnost se normira
glede na pričakovano plastično nosilnost nosilca, izračunano na licu stebra

M ple ,b,cf ,Rd , togost pa glede na parameter upogibne togosti nosilcev, sb = E Ib / Lb.
Normirane vrednosti nosilnosti so v skladu s principi načrtovanja nosilnosti in
normirane vrednosti togosti so povprečje za posamezno projektno skupino spojev.
Parametri obnašanja preizkušenih spojev
Parametri obnašanja, ki se običajno uporabijo za potresno predkvalifikacijo (glej
sliko 6.1a), so bili pridobljeni za ES spoje in so navedeni v preglednici 6.3. Pri
uravnoteženo nosilnih spojih, za katere so značilne krivulje odziva brez večjega
zmanjšanja nosilnosti, se določi končni zasuk ϴu kot najmanjša vrednost med
pozitivnim in negativnim medetažnim zasukom.
Ugotovimo lahko, da je koeficient utrjevanja relativno enakomeren pri vseh vzorcih,
s povprečjem pri približno γh =1,30. Končni medetažni zasuk (ϴu) je večinoma večji
od 0,04 rad (minimalna zahteva določena v ANSI/AISC 341-16 za jeklene okvire
visokega razreda duktilnosti), tudi plastična rotacija je večja od 0,035 rad (minimalna
zahteva navedena v EN 1998-1 za razred visoke duktilnosti). Zato se lahko tako
polno nosilni kot tudi uravnoteženo nosilni ojačani spoji s podaljšano čelno pločevino
uporabijo v konstrukcijah z visoko duktilnostjo in se lahko obravnavajo kot
kvalificirani z izjemo vzorcev ES3-XS-E-C1 in ES3-XS-E-C2.
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Preglednica 6.3. Parametri obnašanja preizkušenih podaljšanih ojačanih spojev prečka-steber
Vzorec

Sini,
kNm/rad

My, kNm

Mmax, kNm

γh

ϴy, rad

ϴu, rad

ϴp, rad

ES1-TS-E-C1

23000

433,33

505,78

1,17

0,019

0,068

0,049

ES1-TS-E-C2

22800

411,11

489,67

1,19

0,018

0,068

0,05

ES1-TS-Esp-C

21500

444,44

503,84

1,13

0,021

0,064

0,043

ES1-TS-F-C1

27800

444,44

518,64

1,17

0,016

0,064

0,048

ES1-TS-F-C2

27800

433,33

524,82

1,21

0,016

0,062

0,046

ES1-TS-F-M

27600

461,11

577,52

1,25

0,017

0,094

0,077

ES1-TS-E-C1_L

27100

413,33

505,67

1,22

0,015

0,066

0,051

ES1-TS-E-C1_R

26800

427,78

504,56

1,18

0,016

0,062

0,046

ES1-TS-E-C2_L

27100

413,33

509,03

1,23

0,015

0,066

0,051

ES1-TS-E-C2_R

27300

433,33

502,67

1,16

0,016

0,061

0,045

ES2-TS-E-C1

45500

738,89

897,19

1,21

0,016

0,063

0,047

ES2-TS-E-C2

45500

733,33

856,66

1,17

0,016

0,066

0,05

ES2-TS-Esp-C

47500

724,44

879,92

1,21

0,015

0,064

0,049

ES2-TS-F-C1

55600

822,22

991,85

1,21

0,015

0,062

0,047

ES2-TS-F-C2

52000

844,44

1002,93

1,19

0,016

0,061

0,045

ES2-TS-F-CA

52000

844,44

985,52

1,17

0,016

0,061

0,045

ES2-TS-E-C1_L

54300

722,22

912,04

1,26

0,015

0,063

0,048

ES2-TS-E-C1_R

58000

755,56

927,00

1,23

0,013

0,042

0,029

ES2-TS-E-C2_L

54600

744,44

900,62

1,21

0,014

0,053

0,039

ES2-TS-E-C2_R

57000

755,56

908,46

1,20

0,013

0,043

0,03

ES3-TS-E-C1

135000

1811,11

2081,54

1,15

0,013

0,051

0,038

ES3-TS-E-C2

135000

1866,67

2127,01

1,14

0,014

0,049

0,035

ES3-TS-Esp-C

135000

1888,89

2084,26

1,10

0,014

0,05

0,036

ES3-TS-F-C1

215000

1888,89

2202,29

1,17

0,009

0,049

0,04

ES3-TS-F-C2

170000

1833,33

2107,21

1,15

0,011

0,04

0,029

ES3-TS-F-M

165000

1700,00

1987,60

1,17

0,01

0,068

0,058

ES3-TS-Esp-C

136029

1621,19

2090,09

1,29

0,012

0,05

0,038

ES3-XS-E-C1**

116025

1501,22

1882,25

1,25

0,013

0,03

0,017

ES3-XS-E-C2***

-

-

-

-

-

-

-

** ta preskus je zaznamovala nepričakovana krhka porušitve nosilca, ki je poškodovala testni
setup
*** ta preskus ni bil izveden zaradi poškodovanega testnega setupa

Porušni mehanizmi
Načini porušitve spojev z ojačano čelno pločevino so odvisni od projektne stopnje
obnašanja. Dejansko spoji, ki so projektirani kot polno nosilni izkazujejo način
porušitve, ki je podoben spojem z vuto (npr. plastični členki nosilca s postopnim
poslabšanjem zaradi lokalnega izbočenja in porušitev nosilca zaradi nizko cikličnega
utrujanja), kot je razvidno iz slike 6.23. Nasprotno spoji, ki so projektirani kot
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uravnoteženo nosilni s polno nosilnim panelom stojine stebra, izkazujejo bolj
zapleten mehanizem porušitve s plastičnimi deformacijami v nosilcu (npr. lokalno
izbočenje pasnic) kot v spoju (tj. čelna pločevina v upogibu), kot na sliki 6.24. Vsi
preizkušeni dvostranski (ali notranji) spoji so bili projektirani kot uravnoteženo nosilni
z močnim panelom stojine stebra. Njihove relevantne eksperimentalne oblike
porušitev so v celoti skladne z merili za projektiranje in v skladu z ustreznimi
zunanjimi spoji. Primer načina porušitve notranjega spoja je prikazan na sliki 6.25.

Moment [kNm]

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

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

a)

0.10

b)

Slika 6.23: Polno nosilni enostranski spoji z ojačano čelno pločevino: eksperimentalni odziv (a) in
način porušitve (b) za ES1-TS-F-C2.
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Slika 6.24: Polno nosilni enostranski spoji z ojačano čelno pločevino: eksperimentalni odziv (a) in
način porušitve (b) za ES1-TS-E-C1.
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Slika 6.25 Polno nosilni enostranski spoji z ojačano čelno pločevino: eksperimentalni odziv (a) in
način porušitve (b) za ES1-XS-E-C1.
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Pomembno je poudariti, da je v vseh primerih obnašanje panela stojine stebra
znotraj elastičnega območja. Kot splošno opombo lahko opazimo tudi, da je
obnašanje večine ojačanih spojev s podaljšano čelno pločevino stabilno brez
občutnega zmanjšanja do 0,04 rad. Vendar pa obstajata dve izjemi, in sicer ES3XS-E-C spoji. Test na ES3-XS-E-C1 je bil predčasno zaustavljen, saj se je na
pasnici nosilca v nategu pred razvojem znatnega plastičnega tečenja, pojavila
nepričakovana velika in krhka razpoka. Vrednost nanešenega momenta na ravni
nosilca ob pojavu razpoke, je ravno enak plastičnemu upogibnemu momentu
nosilca, izračunanemu z dejanskimi lastnostmi jeklenega materiala.
Vpliv višine prereza nosilca
Vpliv velikosti elementa na krivulje odziva za polno nosilne spoje z ojačano čelno
pločevino je zelo podoben tistemu, ki ga izkazujejo spoji z vuto, in sicer da povečanje
višine nosilca zmanjša rotacijsko kapaciteto. Vendar pa se pri uravnoteženo nosilnih
spojih poveča samo rotacijska kapaciteta na meji tečenja, ni pa mogoče opaziti
večjega vpliva na končno rotacijo, ki se lahko prepozna pri podatkih navedenih v
preglednici 6.3. Treba je poudariti, da povečanje višine nosilca uravnoteženo
nosilnih spojev poveča nagnjenost h krhki porušitvi v nosilcu pri nastanku
plastičnega členka. Lom se začne pri vrhu kraka zvara na vrhu rebra in se širi v
stojino nosilca, glej sliko 6.26. Ta pojav se zgodi le pri vozliščih ES2-E in ES3-E.
Vendar pa se v vozlišču ES2-E porušitev pojavi pri veliki zahtevani rotaciji (t.j. pri
približno 6%), medtem ko se vozlišče ES3-E poruši precej kmalu (t.j. pri približno
3%).

a)

b)

Slika 6.26: Vpliv globine nosilca na način porušitve enako nosilnih podaljšanih na koncih ojačanih
spojev: ES2-TS-E-C2 (a) ES3-XS-E-C1 (b).
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Vpliv mikrokovanja
Rezultati preizkusov na uravnoteženo nosilnih spojih z ojačano čelno pločevino, pri
katerih je bila površina zvarov z okolico zvarov mikrokovana (t.j. tisti, ki so bili
označeni s podpisom "sp"), jasno kažejo, da mikrokovanje ne vpliva na odziv spojev.
Za pojasnitev tega rezultata je bila narejena primerjava med povprečnimi krivuljami
ovojnic skupin ES1 in ES2 uravnoteženo nosilnih spojev. Krivulje so prikazane na
slikah 6.27a in 6.27b, medtem ko je primerjava histereznih zank prikazana na sliki
6.27c.
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Slika 6.27: Vpliv mikrokovnja na uravnoteženo nosilne spoje z ojačano čelno pločevino: a) in b)
povprečne krivulje ovojnic, c) ciklične krivulje odziva
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Vpliv protokola obremenjevanja
Vpliv protokola obremenjevanja na ojačane spoje s podaljšano čelno pločevino je
zelo podoben tistemu, ki ga opazimo pri spojih z vuto. Slika 6.28a prikazuje
primerjavo med monotonim in cikličnim odzivom vzorcev ES1-TS-F. Vpliv tipa
cikličnega protokola obremenjevanja (ANSI / AISC 341-10 in EQUALJOINTS), glej
sliko 6.28b, je zanemarljiv zaradi dejstva, da je razlika med njima le v manj elastičnih
ciklih v primeru slednjega.
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Slika 6.28: Ojačan spoji s podaljšano čelno pločevino: a) Primerjava med monotonim in cikličnim
obremenjevanjem; b) histerezne krivulje za dva ciklična obtežna protokola.
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Prispevek komponent spoja k plastični rotaciji
Prispevek komponent spoja se razlikuje za polno in uravnoteženo nosilne spoje. V
primeru polno nosilnih spojev večina plastičnega prispevka pride od nosilca,
prispevek elastičnega območja, ki ga zagotavljajo druge komponente, pa je
zanemarljiv glej sliko 6.29.
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Slika 6.29: Prispevki k plastični rotaciji polno nosilnih ES spojev: ES-TS-F-C2
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Slika 6.30: Prispevki k plastični rotaciji uravnoteženo nosilnih ES spojev: ES2-TS-E-C1

Uravnoteženo nosilni ES spoji izkazujejo plastično deformacijo večinoma v nosilcu,
z nekaj plastičnega sodelovanja spoja, medtem ko je panel stojine stebra v
elastičnem območju. Zato je mogoče zaključiti, da je pri uravnoteženo nosilnih ES
spojih rotacija nosilca znotraj 80-90% celotne rotacije, medtem ko spoj pokriva 1020% celotne rotacije.
Splošne opombe ojačani spoji s podaljšano čelno pločevino
Na podlagi eksperimentalnih dokazov je mogoče izluščiti naslednje opombe:
• Vsi vzorci s polno nosilnostjo imajo stabilen histerezni odziv, pri čemer je
plastična deformacija skoncentrirana v nosilcu poleg ojačitvenega rebra. Za
ta način porušitve je značilno postopno zmanjšanje nosilnosti zaradi
lokalnega izbočenja nosilca. Obnašanje panela stojine stebra je v elastičnem
območju.
• Večina uravnoteženo nosilnih spojev kaže stabilen histerezni odziv brez
zmanjšanja nosilnosti, ker je plastična deformacija uravnotežena med čelno
pločevino v upogibu in nosilcem.
• Vsi spoji, razen dveh dvostranskih vozlišč ES3, zadostijo kriterijem v
ANSI/ASIC 341 in v EN 1998-1. Zato se lahko uporabijo za razred visoke
duktilnosti.
• Nadaljnja preiskava je potrebna, da se pojasnijo razlogi za krhko porušitev
dveh dvostranskih vozlišč ES3.
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•

•

6.3.

Eksperimentalni testi potrjujejo, da je pomik središča tlačnih napetosti v
skladu s projektno predpostavko, ki je bila podprta z naprednimi numeričnimi
simulacijami izvedenimi pred eksperimenti.
Projektna dodatna nosilnost polno nosilnih spojev (t.j. γov×γsh=1,25×1,2=1,5)
se izkaže kot zadovoljiva varnostna meja.

Neojačani spoji s podaljšano čelno pločevino

Predlagano modeliranje neojačanih spojev s podaljšano čelno pločevino je
prikazano na sliki 6.31. Predstavljeni so trije primeri: (c1) zunanji spoji, (c2) notranji
spoji za pomične okvire in (b3) notranji spoji za okvire s povezji. Predpostavi se
višina strižnega panela hb. Diagonala je povezana z zgornjim vozliščem elementa
spoja in z vozliščem steber-nosilec.

Slika 6.31 Modeliranje neojačanih spojev s podaljšano čelno pločevino
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Opombe:
i) Za vzmeti spojev se predpostavlja elasto-plastično obnašanje, z 1% utrjevanjem po začetku
plastičnega tečenja. Predpostavljena predhodno omejena (ang. pre-capping) plastična
rotacijska kapaciteta komponente spoja je 18 mrad (ASCE 41-13, preglednica 9-6, plastično
tečenje vijaka). V OpenSEESu se lahko obnašanje spojev implementira, npr. tako, da se
rotacijski prostostni stopnji vzmeti predpiše Bilin material (modificiran model Ibarra-MedinaKrawinkler).
ii) Vzmet za območje panela stojine stebra se modelira po uveljavljenem tri-linearnem modelu
Krawinklerja (glej Gupta in Krawinkler, 1999). Predlagana vrednost nosilnosti ustreza prvi
točki plastičnega tečenja (plastični členki v pasnicah stebrov ali kontinuirnih pločevinah).
Predpostavlja se 1,5% utrjevanje po začetku plastičnega tečenja. V OpenSEES-u se lahko
obnašanje območja panela stojine implementira tako, da se rotacijski prostostni stopnji
vzmeti predpiše histerezni ali Steel02 material.
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iii) Pri modeliranju stižnega panela z uporabo (a) paralelograma togih elementov povezanih s
členki ali (b) Joint2D makro modela, kinematika je identična in lastnosti rotacijskih vzmeti so
enake. V tem primeru je elastična togost vzmeti: swp = (Vwp /  ) zwp
iv) Če je območje panela modelirano po modelu "škarje", je treba spremeniti vrednosti nosilnosti
in togosti rotacijske vzmeti (izračunane po pristopu Krawinklerja) (glej Charney in Downs,
2004)
v) Sb = EIb/Lb, kjer sta Ib in Lb vztrajnostni moment in dolžina prečke.

Zgoraj je podana "dobra ocena" karakteristik nosilnost-togost za neojačane spoje s
podaljšano čelno pločevino. Predlagane vrednosti so bile pridobljene na podlagi
numeričnih simulacij in eksperimentalnih podatkov na predkvalificiranih spojih za niz
arhetipov stavb. Veljavnost teh podatkov je omejena z določenimi predpostavkami
in sicer na okvire stavb z razponom znotraj intervala [6 m – 8 m] in medetažne višine
znotraj intervala [3,5 m – 4 m], ter profile nosilcev, ki variirajo od IPE360 do IPE600.
Potem, ko je dejanska geometrija spoja določena, je potrebno ponovno preučiti
mehanske lastnosti za pridobitev natančnejše napovedi odziva konstrukcije.
Normirane vrednosti nosilnosti so v skladu s principi načrtovanja nosilnosti in
normirane vrednosti togosti predstavljajo povprečje za posamezno projektno
skupino spojev.
Parametri obnašanja preizkušenih spojev
Parametri obnašanja za neojačane spoje so bili pridobljeni na podlagi postopkov
opisanih na sliki 6.1b.
Parametri obnašanja pridobljeni za E spoje so navedeni v preglednici 6.4. V primeru
majhnih razlik med negativnim in pozitivnim upogibnim momentom je prikazana
manjša vrednost (nosilnost in deformacijska kapaciteta).
Opaziti je mogoče, da je koeficient utrjevanja relativno konstanten za vse vzorce
(razen nekaj izjem) in se giblje v povprečju okrog γh =1,35.
Mejne rotacije (j,u,) so v večini primerov večje od 0,04 rad (minimalna zahteva
določena v ANSI/AISC 341-10 za pomične okvire visokega razreda duktilnosti).
Plastične rotacije so prav tako v večini primerov večje od 0,035 rad (minimalna
zahteva določena v EN 1998-1 za visok razred duktilnosti). Posledično sta lahko
oba neojačana spoja s podaljšano čelno pločevino, tako enako nosilni kot delno
nosilni, uporabljena v konstrukcijah z visoko stopnjo duktilnosti in ustrezata
zahtevam z izjemo vzorcev E3-TB-E-C2 in E2-TB-P-C2, kjer je bila dosežena nižja
plastična rotacija (j,pl, rad = 0,030 rad).
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Preglednica 6.4. Parametri obnašanja preizkušenih podaljšanih neojačanih spojev prečka-steber
vzorec
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

Iz zadnjih dveh vrstic preglednice 6.4 lahko zaključimo, da je ciljna plastična
nosilnost za delno nosilne spoje z uravnoteženim strižnim panelom dosežena,
medtem ko to ne velja v celoti z delno nosilne spoje s šibkim strižnim panelom in
sploh ne velja za uravnoteženo nosilne spoje. To potrdi zaključke iz poglavja 5.4,
kjer je že bilo izpostavljeno, da je analitična napoved nosilnosti stojine stebra na
nevarni strani.
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Porušni mehanizmi
Načini porušitve neojačanih spojev s podaljšano pločevino so v večini primerov
odvisni od plastičnih deformacij v stiku (npr. upogib čelne pločevine) in panelu
stojine stebra. Zato se takšni spoji precej razlikujejo od spojev z vuto in spojev z
ojačano podaljšano pločevino. V večini primerov lahko porušitev pripišemo čezmerni
koncentraciji plastičnih deformacij v bližini zvarov med pasnico prečke in čelno
pločevino. Porušitev se v primeru uravnoteženo nosilnih spojev običajno zgodi na
strani prečke, v primeru delno nosilnih spojev pa na strani čelne pločevine (glej sliko
6.33). Vsi testi so pokazali, da je prispevek strižnega panela stojine stebra k rotaciji
visok, z velikimi plastičnimi deformacijami v panelu.

Slika 6.32: Porušitev spoja E2-TB-E-M

Slika 6.33: Porušitev spoja E3-TB-E
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Vpliv mikrokovanja
Rezultati eksperimentov na delno nosilnih neojačanih spojih s podaljšano pločevino,
pri katerih je bila površina zvarov in njihove okolice mikrokovana (oznaka “sp”), jasno
kažejo, da ta obdelava nima pozitivnega vpliva na odziv spoja. Primerjava med
rezultati vzorcev pri katerih je bilo uporabljeno mikrokovanje in vzorcev pri katerih ni
bilo uporabljeno, je prikazana na slikah 6.34, 6.35 in 6.36. Kar zadeva način
porušitve, ni bilo zaznati večjih razlik med vzorci; pri večini se je porušitev zgodila
zaradi pojava razpoke v zvaru med pasnico prečke in čelno pločevino.
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Slika 6.34: Vpliv mikrokovanja na spoj E1-TB-P
E2-TB-PP-C
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Slika 6.35: Vpliv mikrokovanja na spoj E2-TB-P
E3-TB-PP-C
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Slika 6.36: Vpliv mikrokovanja na spoj E3-TB-P
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Vpliv protokola obremenjevanja
Za teste E1-TB-E prikazane na sliki 6.37 lahko opazimo, da je največja rotacija, ki
je dosežena med monotonim obremenjevanjem, občutno večja od rotacij, ki so
dosežene med cikličnim obremenjevanjem. V nasprotju z rotacijo, je mejna obtežba
v obeh primerih enaka. Slika 6.38 prikazuje primerjavo med monotonim in cikličnim
obremenjevanjem vzorcev E2-TB-E, kjer je največja rotacija v vseh primerih
približno enaka. Največji upogibni moment dosežen pri monotonem obremenjevanju
pa je rahlo nižji od tistih, ki so bili doseženi pri cikličnem obremenjevanju. Vsi testi
so bili ustavljeni zaradi pojava razpoke v bližini zvara med pasnico prečke in čelno
pločevino. Vpliv vrste cikličnega protokola obremenjevanja (ANSI / AISC 341-10 in
EQUALJOINTS), glej sliko 6.39, je zanemarljiv zaradi dejstva, da je razlika med
njima le v manj elastičnih ciklih v primeru slednjega, kar je bilo že pokazano pri
prejšnjih konfiguracijah spojev.
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Slika 6.37: Primerjava med monotonim in cikličnim obremenjevanjem spojev E1-TB-E
E2-TB-E-M
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Slika 6.38: Primerjava med monotonim in cikličnim obremenjevanjem spojev E2-TB-E
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Slika 6.39: Vpliv cikličnega protokola obremenjevanja na odziv spoja E3-TB-E

Prispevek komponent spoja k plastični rotaciji
Kot je razvidno iz slik predstavljenih v poglavju 5.4., je vpliv panela stojine stebra na
medetažni zasuk precejšen pri vseh testiranih spojih. Ugotovitev je pričakovana, saj
E spoji niso nikdar polno nosilni ampak v najboljšem primeru uravnoteženo nosilni.
Poudariti je potrebno, da je prispevek panela stojine večji, v nekaterih primerih celo
veliko večji, kot vpliv stika. To pa ni v skladu z določilom iz Evrokoda 8, ki predpisuje,
da deformacija panela stojine stebra ne sme prispevati več kot 30% k plastični
rotacijski kapaciteti vozlišča. Smiselno je torej razmisliti o ojačanju panela in izpeljavi
bolj natančnega analitičnega izraza za določitev strižne nosilnosti panela.
Splošne opombe o neojačanih spojih s podaljšano čelno pločevino
Na podlagi eksperimentalnih dokazov je mogoče izluščiti naslednje opombe:
• vsi spoji izkazujejo stabilen histerezni odziv;
• dosežena duktilnost ustreza normam za ustrezni razred duktilnosti;
• prispevek panela stojine stebra na celotno deformabilnost spoja je v
primerjavi z zahtevami iz EC8 previsok;
• dodatna nosilnost spojev je precej konstantna in enaka 1,35;
• dosežena je dobra korelacija med izračunanimi lastnostmi spojev (Evrokod
del 1-8) in eksperimentalno določenimi;
• zaznati je mogoče vpliv velikosti prečke na rotacijsko kapaciteto
uravnoteženo nosilnega spoja (pri ostalih vzorcih je je ta efekt manj izrazit);
• obdelava zvarov z mikrokovanjem ne vpliva na obnašanje spoja;
• vpliv protokola obremenjevanja na odziv spoja je zanemarljiv.
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6.4.

Spoji z oslabljeno prečko

Kot je bilo omenjeno v prejšnjih poglavjih, so bili spoji z oslabljeno prečko (RBS)
obravnavani kot del proučevanja rabe evropskega jekla za disipativne spoje. V
skladu s tem predstavljajo poseben primer, ki ni neposredno povezan z ostalimi
konfiguracijami spojev, ki so bile obravnavani zgoraj (tj. z vuto, neojačani s
podaljšano čelno pločevino in ojačani s podaljšano čelno pločevino). Za zagotovitev
informacij o ključnih parametrih, ki vplivajo na delovanje in glavne značilnosti
obnašanja spojev z oslabljeno prečko, so v tem poglavju predstavljeni in
obravnavani tudi reprezentativni rezultati numeričnih izračunov s 3D končnimi
elementi, ki simulirajo eksperimentalne teste. Poudarek je na vplivu izbire prečnega
prereza, robnih pogojev, panela stojine stebra in geometrije območja oslabljenega
prereza. Temu sledi razprava o poenostavljenih pristopih modeliranja, ki jih je
mogoče uporabiti v analizah okvirov in postopkih dimenzioniranja.
Izdelava
Izdelava vzorcev (glej sliko 6.40) je del ameriškega postopka predkvalifikacije.
Dejansko je treba spoje takšne vrste variti na kraju samem. Zato se pozornost
posveča temu vidiku. Izdelava elementov poteka v Luksemburgu, kjer so bili jekleni
profili razrezani na ustrezno dolžino in pripravljeni vsi elementi spoja: robovi obdelani
za varjenje, ojačitve so privarjene. Prečke in stebri so bili nato poslani v ZDA, zvare
med glavnimi elementi pa so izdelali v laboratoriju, kjer so bili opravljeni testi.

Slika 6.40: Izdelava vzorcev v proizvodnji in varjenje v laboratoriju
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Eksperimentalni rezultati na vzorcu SP2
Preizkušanje vzorca 2 je bilo zaključeno v dveh dneh, pri čemer je samo testiranje
trajalo skoraj osem ur. Med ciklom 4% etažnega zasuka je bila na vzorec nanešena
maksimalna skupna sila 293 kip (1303 kN). Ta številka tudi kaže, da je predvidena
elastična togost vzorca, Kelastic = 75 k/in (13 kN/mm), ki je bila določena s pomočjo
predhodnih numeričnih analiz, smiselna. Obnašanje vzorca SP2 je opisano na sliki
6.41Slika 6.41.
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Slika 6.41: Eksperimentalni odziv spoja z oslabljeno prečko: vzorec SP2

Po dveh ciklih pri 4%, ki so izpolnili preizkus predkvalifikacije, se je izvedlo še pet
celotnih ciklov pri 5% etažnem zasuku, dokler ni prišlo do porušitve zaradi
nizkocikličnega utrujanja. V zadnjem ciklu je v nosilcu prišlo do pretrga v zgornji in
spodnji pasnici na mestu oslabitve prereza, ker so se na teh mestih skoncentrirale
lokalne izbočitve, kot je prikazano na sliki 6.42a, b and c.

(a)
(b)
(c)
Slika 6.42: Eksperimentalni odziv vzorca SP2: (a) deformacija celotnega spoja; (b) in (c) pretrg
pasnic prečke
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Slika 6.43a prikazuje upogibni moment proti medetažnemu zasuku. Pri ciklih 4%
etažnega zasuka je moment v vozlišču precej presegel 80% nazivne plastične
upogibne nosilnosti, Mp. Enako velja za 5% etažni zasuk. To izpolnjuje kriterije za
pomične okvire visokega razreda duktilnosti iz poglavja E3.6 of AISC 341-10.
Slika 6.43b prikazuje neelastični prispevek k celotnemu etažnemu zasuku. Po
začetnih ciklih se pojavijo neelastične deformacije, ki prispevajo večinski delež k
etažnemu zasuku. Ker so v območju oslabljenega prereza (RBS) večje deformacije
zaradi plastičnega tečenja, se tam formira členek okrog katerega se zgodi večina
neelastičnih deformacij vozlišča.
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Slika 6.43: Eksperimentalni odziv vzorca SP2: (a) celotna krivulja moment-rotacija; (b)
neelastična krivulja moment-rotacija

Tudi strižne deformacije v penelu stojine stebra igrajo pomembno vlogo pri
obnašanju spoja, čeprav so težko razvidne iz fotografij eksperimentalnih testov.
Strižna deformacija panela stojine stebra je prikazana na sliki 6.44a kot horizontalni
pomik stebra v odvisnosti od upogibnega momenta okrog središčne osi stebra.
Maksimalne vrednosti se ponovno pojavijo med 4% ciklom in za tem hitro padejo,
ko se začne v vozlišču plastično tečenje. V zadnjih ciklih moment rahlo pade,
medtem ko je padec horizontalnih deformacij velik, saj se tvori členek v območju
oslabljenega prereza (RBS), kar povzroči večino deformacij v vozlišču. Slika 6.44b
prikazuje strižno napetost v odvisnosti od strižne deformacije. Ponovno se največje
vrednosti pojavijo med 4% ciklom. V začetku 5% cikla pride do ekstremnih plastičnih
deformacij, kar privede do nezanesljivih meritev, ki so razvidne v zadnjih ciklih na
sliki.
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(a)
(b)
Slika 6.44: Eksperimentalni odziv vzorca SP2: (a) strižna deformacija panela stojine stebra; (b)
strižne napetosti v odvisnosti od strižnih deformacij

Eksperimentalni rezultati na vzorcu SP4
Preizkušanje vzorca SP4 je bilo zaključeno v enem dnevu, pri čemer je samo
testiranje trajalo sedem ur. Protokol obremenjevanja je bil enak kot za vzorec SP2
(t.j. AISC341-10). zaradi zapletov med samim testiranjem, je bil test zaključen po
4% etažnem zasuku. Na tej točki so namreč odpovedale bočne podpore.
Nadaljevanje eksperimenta bi bilo nevarno tako za laboratorijsko opremo kot za
prisotne.
Slika 6.45 prikazuje diagram globalnega odziva in podan opis glavnih dogodkov med
eksperimentom. Deformacija celotnega vzorca SP4 je razvidna iz slike 6.46a.
Opaziti je mogoče precejšnji vpliv torzije stebra z visokim prečnim prerezom. Slika
6.46b prikazuje lokalno izbočenje stojine.
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Slika 6.45: Eksperimentalni odziv spoja z oslabljeno prečko: vzorec SP4

Brošura z informacijami za 4 potresno kvalificirane spoje | 107
PARAMETRI OBNAŠANJA PRESKUŠENIH SPOJEV

(a)
(b)
Slika 6.46: Eksperimentalni odziv vzorca SP4: (a) deformacija celotnega spoja; (b) lokalno izbočenje in
plastifikacija stojine

Slika 6.47a prikazuje moment v vozlišču glede na celoten kot zasuka etaže. Čeprav
je prišlo do izgube nosilnosti, predstavlja nosilnost spoja pri ciklu 4% etažnega
zasuka več kot 80% nominalne plastične upogibne nosilnosti. Slika 6.47a zavaja
glede nosilnosti. Na tej sliki je moment izračunan v osnem presečišču steber-prečka
kot to določa AISC 341-10. Podobno velja za širok nabor spojev, ki jih pokriva AISC
341-10.

(a)

(b)
Slika 6.47: Eksperimentalni odziv vzorca SP4: (a) Krivulja moment-rotacija; (b) Razmerje
momentov, etažni zasuk (SP4)

Pri spojih z oslabljeno prečko se nominalna plastična nosilnost izračuna za lastnosti
oslabljenega prereza. Slika 6.47b prikazuje razmerje med nanešenim momentom
na oslabljenem prerezu in nazivno upogibno odpornostjo oslabljenega prereza.
Upogibna nosilnost, ki jo dosežemo eksperimentalno, je še vedno večja od 80%
nazivne plastične nosilnosti.
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Prispevek komponent spoja
Značilni rezultati so predstavljeni za spoje z velikostjo W36x925 za nosilec in
W14x873 za steber. Moment na licu stebra je prikazan glede na rotacijo prečke v
absolutnih in normaliziranih vrednostih na slikah 6.48(a) in 6.48(b). Najvišji moment,
ki se razvije je 22465 kNm pri 5% zasuku. Spoj z oslabljeno prečko ponuja dejanski
redukcijski koeficient momenta 0,79, ki je praktično enak tistemu, ki je
predpostavljen v zasnovi. Na grafu so poudarjene štiri značilne točke, ki so
pojasnjene v nadaljevanju. Z opazovanjem razvoja plastičnega tečenja je prikazan
naslednji odziv: plastifikacija se prične na mestu stika med prečko in stebrom (0,9%
zasuk) in nato napreduje v pasnici prečke z reduciranim prerezom (1,2% zasuk).
Popolnoma razvit plastični mehanizem (2,6% zasuk) kaže, da večino plastičnih
deformacij prevzame oslabljeni prerez ob omejeni strižni distorziji panela stojine
stebra (glej sliko 6.49). Koncentracija plastičnih deformacij je prisotna tudi v zvarih
pasnic prečke, kar kaže na to, da spoj z oslabljeno prečko ne zmanjša zahtev za
deformacije v celoti. Magnituda plastičnih deformacij v središču zvara doseže
vrednost 1,6% (pri 5% zasuku prečke), v primerjavi s 6, 3% v reduciranem prerezu.

Slika 6.48: Moment na licu stebra v odvisnosti od pomika prečke. a) absolutne vrednosti, b)
vrednosti normalizirane s plastičnim momentom polnega prereza prečke Mpe
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Slika 6.49: Velikost plastičnih deformacij (levo) in Misesove napetosti (desno): a) začetek
plastifikacije, b) napredovanje plastifikacije v pasnici prečke in panelu stojine stebra, c) začetek
utrjevanja, d) popolnoma razvit plastični mehanizem

Prispevek posamezne komponente k celotni deformaciji spoja je razviden iz
diagramov rotacij komponent v odvisnosti od momenta na licu stebra (glej sliki 6.50
in 6.51). Prispevek oslabljenega prereza k celotni plastični rotaciji (pri 5% zasuku
prečke) je približno trikrat večji od prispevka panela stojine stebra (pri 5% zasuku
prečke), ki ima praktično elastično obnašanje ne glede na pojav plastifikacije.
Rotacija vozlišč središčne osi stebra je prikazana na sliki 6.51 v odvisnosti od
razdalje do lica stebra x. Rotacija plastičnega členka na sredini oslabljenega prereza
znaša približno 0,037 rad, rotacija panela stojine stebra pa je ocenjena na približno
0,009 rad.
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Slika 6.50: Rotacija v odvisnosti od momenta
na licu stebra za celoten spoj, oslabljen prerez
in panel stojine stebra

Slika 6.51: Rotacija vozlišč središčne osi
stebra (θ) v odvisnosti od razdalje do lica
stebra (x)

Po natančnem preučevanju obnašanja štirih spojev z oslabljeno prečko, ki
vključujejo visoke nosilce s širokim naborom kombinacij, je bilo doseženih veliko
ključnih ugotovitev. Kot prvo je bila opažena bočna nestabilnost v primeru spoja
vzorca SP4, ki vključuje najvišji profil stebra in visoko prečko s profilom W40.
Nestabilnost je zaznamoval bočni pomik spodnje pasnice velikosti 51 mm v
kombinaciji z zvijanjem stebra. Poleg tega je bila pri zvaru med pasnico prečke in
pasnico stebra pri spojih, ki vključujejo težje profile, opažena povečana zahteva za
deformacije. Povrh tega so spoji izkazali močan odziv panela stojine stebra, kar
pomeni, da je zanemarjanje prispevka pasnic stebra pri računu nominalne nosilnosti
panela stojine stebra po AISC 358-10 (AISC, 2010b) lahko na konzervativni strani.
Ugotovitve kažejo na to, da so velikost elementov, dimenzije oslabljenega prereza
in panela stojine stebra parametri, ki pomembno vplivajo na odziv spoja, kar je
razloženo v nadaljevanju.
Vpliv velikosti prerezov
Analiza spojev SP4 je pokazala občutljivost visokih nosilcev na bočno zvrnitev, kar
se izraža kot torzijsko zvijanje spodnje pasnice na mestu oslabljenega prereza.
Poleg tega je bil steber W40x593 podvržen zvijanju, čeprav je bil edini, ki je presegel
omejitev predkvalificirane višine prereza. V nadaljevanju so bile izvedene 4 dodatne
analize, pri katerih sta bili spremljani velikosti stebrov in prečk v spojih. Spoja SP5
in SP6 sta bila namenjena ugotavljanju vpliva prereza stebra, v ta namen je ostala
pasnica W44x408 enaka, spreminjal se je prerez stebra (SP5: W14x730; SP6:
W36x487). Ravno obratno pa sta bila spoja SP7 in SP8 namenjena ugotavljanju
vpliva prereza pasnice, pri čemer je ostal prerez stebra enak W40x593, pasnici pa
različni (SP7: W40x431; SP8: W36x387).
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Vplivi različnih karakteristik stebrov so povzeti na spodnjih slikah. Spoja SP4 in SP5
izkazujeta enak odziv moment-zasuk prečke. Po drugi strani pa spoj SP6 izkazuje
veliko zmanjšanje togosti tako pred kot po plastifikaciji (slika 6.52), kar nakazuje na
znaten vpliv bočne zvrnitve (slika 6.53). Deformirana oblika nosilca je prikazana na
sliki 6.54 (za 5% zasuk). Amplitude bočne zvrnitve so prikazane v odvisnosti od
razmerja h/t3cf za stebre (slika 6.55). Razvidno je, da je lahko omenjeno razmerje
dober pokazatelj zvijanja stebrov in da so amplitude bočne zvrnitve za enako prečko
povezane z občutljivostjo pripadajočega stebra na zvijanje.

Slika 6.52: Moment na licu stebra za spoje
SP4, SP5, SP6 v odvisnosti od zasuka prečke
(normaliziran z Mpe)

Slika 6.53: Bočni zasuk spodnje pasnice za
spoje SP4, SP5, SP6 (normaliziran s širino
pasnice)

Slika 6.54: Vektor bočnih pomikov in konture
plastičnih deformacij pri 5% zasuku: (a) SP6,
(b) SP5, (c) SP6

Slika 6.55: Amplitude bočnega torzijskega
uklona pri 5% zasuku (normalizirane s širino
pasnice) v odvisnosti od razmerja h/t3cf

Pri analizi vpliva spreminjanja prereza nosilca na globalni odziv moment-zasuk, je
bilo pri spojih SP7 in SP8 opaziti podobno obnašanje kot v referenčnem primeru
SP4 (slika 6.56). Bočna zvrnitev je prisotna pri vseh spojih in je prikazan na slikah
6.57 in 6.58. Vitkost stojine prečke se je izkazala kot dober pokazatelj za določanje
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občutljivosti na bočno zvrnitev in posledično na zvijanje stebrov. Koti zvijanja stebrov
so prikazani v odvisnosti od vitkosti stojine prečke na sliki 6.59.
Opozoriti je treba, da so v okviru zgoraj omenjene študije, bočne podpore spodnje
pasnice prečke zagotovljene samo na mestu vnosa obremenitve (vsiljen pomik).
Dodatne bočne podpore v bližini območja oslabljenega prereza bi občutno
zmanjšale pojav bočne zvrnitve.

Slika 6.56: Upogibni moment na licu stebra za
spoje SP4, SP7, SP8, v odvisnosti od zasuka
prečke (normaliziran z Mpc)

Slika 6.57: Bočni zasuk spodnje pasnice (SP4,
SP7, SP8) (normaliziran s širino pasnice
prečke).

Slika 6.58: Vektorji bočnih pomikov in konture
plastičnih deformacij pri 5% zasuku: (a) SP4, (b)
SP7, (c) SP8

Slika 6.59: Kot zvijanja stebrov pri 5%
zasuku v odvisnosti od vitkosti stojine
prečke.
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Vpliv panela stojine stebra
Upoštevane so bile štiri različne konfiguracije načrtovanih spojev z različnimi detajli
panela stojine stebra. Značilni rezultati za SP3 so predstavljeni v nadaljevanju s 3
različnimi konfiguracijami za debelino panela stojine stebra in primerom, ki vključuje
material višje nosilnosti za steber. Rezultante upogibnega momenta na licu stebra v
odvisnosti od rotacije so prikazane na sliki 6.60. Za šibko območje panela stojine
stebra (debelina 100 mm) je upogibna odpornost spoja znatno manjša. Plastični
zasuk v območju oslabljenega prereza in izkrivljanje panela stojine stebra sta na
sliki 6.61 prikazana v odvisnosti od pomika prečke. V primeru šibkega območja
panela stojine stebra (brez ojačitvene pločevine) ostane območje oslabljenega
prereza elastično, plastične deformacije prevzame panel stojine stebra. S
povečanjem debeline panela stojine stebra na 136 mm s pomočjo ojačitvene
pločevine, se plastični zasuk razdeli skoraj enakomerno med panel in oslabljeni
prerez. Z dodatnim povečanjem debeline na 156 mm ali uporabo jekla višje kvalitete
(455 MPa) za stebre, se delež celotne deformacije spoja, ki jo prevzame oslabljen
prerez poveča na 60%. Relativni prispevek območja oslabljenega prereza in panela
stojine stebra na celotno (elastično in plastično) deformacijo spoja za obravnavane
primere je prikazan na sliki 6.62.

Slika 6.60: Moment na licu stebra v odvisnosti od zasuka prečke za različne primere panela stojine
stebra
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Slika 6.61: a) Plastična rotacija oslabljenega prereza, (b) izkrivljanje panela v odvisnosti od zasuka
prečke za različne primere panela stojine stebra pri spoju SP3

Slika 6.62: Prispevek oslabljenega prereza in panela stojine stebra na celotno deformacijo spoja
SP3
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Vpliv izrezanega dela oslabljenega prereza
Spoji SP2 in SP3 so bili analizirani z različnimi konfiguracijami geometrije
izrezanega dela oslabljenega prereza, ki jih definirajo parametri A, B in C. V
splošnem je s povečanjem izrezanega območja oslabljenega prereza dosežen
razvoj manjšega momenta na licu stebra. Parameter C, ki definira globino izreza,
določa upogibno odpornost spoja in strižne zahteve panela stojine stebra (globlji
izrez povzroči nižjo upogibno odpornost in nižje strižne zahteve na panelu stojine
stebra). Vpliv redukcije pasnice, ki se giblje od nič (brez redukcije) do najvišje meje,
ki jo določa standard, na plastične deformacije (pri 5% zasuku) je prikazan na sliki
6.63.

Slika 6.63: Konture plastičnih deformacij pri 5% pomiku zasuku za spoj SP3 za različne globine
izreza oslabljenega območja

Poenostavljeni postopki modeliranja
Zgoraj predstavljene ocene so bile izvedene s tridimenzionalnim nelinearnimi
modeli, ki predstavljajo najbolj zanesljivo simulacijo odziva spoja. Takšne analize so
relativno dolgotrajne in zahtevajo podrobno poznavanje ozadja delovanja programa.
Za poenostavljen pristop k projektiranju, je mogoča uporaba idealiziranih komponent
spoja. Vendar pa je potrebno opozoriti, da imajo spoji z oslabljeno prečko specifično
konfiguracijo, ki se razlikuje od ostalih obravnavanih spojev. Kljub temu je lahko več
sestavnih delov obravnavanih na enak način.
Podobno kot pri spojih drugih oblik, lahko z uporabo priporočil iz EN 1993:1-8
identificiramo naslednje komponente spoja z oslabljeno prečko: stojina stebra v
nategu, pasnica stebra v upogibu, pasnica prečke v tlaku, stojina stebra v tlaku in
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stojina stebra v strigu. Poudariti je potrebno, da izrezano območje spoja z oslabljeno
prečko ni del standardnega sklopa komponent spojev in mora biti modelirano kot del
prečke.
Slika 6.64 prikazuje shematični model spoja po komponentni metodi. Isti postopki
za iste komponente znotraj drugih vrst spojev se lahko v tem primeru uporabijo za
razvoj bilinearnega monotonega in cikličnega prikaza spoja. V odvisnosti od
specifičnih dimenzij, ki jih upoštevamo, sta lahko v tem primeru kritični komponenti
ali panel stojine stebra v strigu ali pasnica stebra v upogibu.

Slika 6.64: Shematični model spoja SP z nadomestnimi vzmetmi

Slika 6.65: Primerjava med 3D modelom s končnimi elementi in idealiziranim linijskim modelom za
spoje SP1-SP4
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Kot je bilo že omenjeno, modeliranje spojev z oslabljeno prečko v programih za
analizo okvirjev zahteva prikaz spoja v komponentah, kot je opisano zgoraj. Zlasti je
to pomembno za panel stojine stebra, ki lahko bistveno vpliva na obnašanje, pa tudi
za oslabljen del prereza pri spoju z oslabljeno prečko. Elastično togost znotraj spoja
z oslabljeno prečko lahko spremenimo z uporabo enostavnega pristopa (Grubbs,
1997) in s tem upoštevamo zmanjšanje togoti zaradi izreza pasnic prečke.
Rotacijska vzmet (z ničelno dolžino), ki povezuje vozlišči v sredini pa zajame
nelinearni odziv prečke z oslabljenim prerezom.
Primerjava odzivov moment-zasuk za spoje SP1 do SP4 modelirane s 3D končnimi
elementi in poenostavljenim linijskim modelom je prikazana na sliki 6.65. Med
obema modeloma je doseženo relativno dobro ujemanje, zlasti glede plastičnega
odziva spojev z oslabljeno prečko.

Splošne opombe glede spojev z oslabljeno prečko
Na podlagi eksperimentalnih in numeričnih študij spojev z oslabljeno prečko, ki se
uporabljajo v jeklenih konstrukcijah z elementi velikih prečnih prerezov, je bilo
pokazano, da je za ta spoj značilen pojav plastifikacije na stiku med zgornjo pasnico
prečke in pasnico stebra, ki mu sledi plastifikacija bodisi v oslabljenem delu prereza
ali pa v panelu stojine stebra v odvisnosti od relativne nosilnosti obeh komponent.
Plastične deformacije se akumulirajo v šibkejši izmed dveh komponent.
Oslabljeni del prereza lahko vodi k zmanjšanju momenta na licu stebra za 75%-95%
v primerjavi s plastično upogibno nosilnostjo neoslabljenega prereza prečke.
Zahteva po plastičnih deformacijah, ki se razvijejo na stiku med prečko in stebrom
je prav tako zmanjšana.
Spodnje pasnice višjih nosilcev (v tlaku) so nagnjene k pojavu bočne zvrnitve.
Povečan bočni zasuk, ki lahko doseže do 25% širine pasnice prečke, je bil opažen
pri prečkah z vitkimi stojinami. Vendar pa lahko bočne podpore na razdalji db/2 od
oslabljenega prereza prečke znatno zmanjšajo ta efekt.
Stebri z visokim prerezom izkazujejo povečano dovzetnost za zvijanje. Največji
zasuk 0,12 rad je bil zaznan pri stebru z največjim razmerjem h/tcf, kar nakazuje
nizko torzijsko odpornost. Obstaja izrazita interakcija med dovzetnostjo stebrov za
zvijanje in bočno zvrnitvijo prečk, pri čemer učinka eden drugega povečujeta. Z
zagotovljenimi bočnimi podporami, ki ustrezajo prej omenjenim zahtevam, se
zvijanje stebrov zmanjša.
Vitke prečke lahko izkazujejo pojav lokalnega izbočenja, ki se izrazi v tlačeni pasnici
in stojini. Izbočenje se začne pojavljati pri zasuku prečke okoli 2% in lahko znatno
zmanjša plastično rotacijsko kapaciteto prečke z nesimetrično akumulacijo
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plastičnih deformacij v izbočeni pasnici, kar lahko vodi k prezgodnji duktilni porušitvi.
V tem primeru bočne podpore v bližini plastičnega členka ne pomagajo.
Zasnova panela stojine stebra je glavni parameter, ki vpliva na zahteve neelastične
rotacije določene na oslabljenem prerezu. Omogočanje neelastičnih deformacij v
panelu stojine stebra lahko zmanjša čezmerne zahteve po plastični rotaciji v
oslabljenem prerezu. V primeru vitkih prečk, je bilo pokazano, da lahko takšno
zmanjšanje vodi v stabilizacijo spoja, saj lahko prepreči prezgodnji pojav lokalnega
izbočenja. Po drugi strani pa dopuščanje čezmernih zahtev po zasuku panela stojine
stebra poveča plastične deformacije in negativne napetosti na stiku med zgornjo
pasnico prečke in pasnico stebra in lahko posledično privede do prezgodnje duktilne
porušitve zvara.
Ugotovljeno je bilo, da debelina pasnic nosilca pomembno vpliva na možnost
duktilne porušitve zvara med zgornjo pasnico prečke in stebrom. Pasnice s
čezmerno debelino vsiljujejo triosno napetostno stanje v kombinaciji s povečanimi
zahtevami glede plastičnih deformacij. Ta vpliv je znatno povečan, ko je panel
stojine stebra šibkejši ali celo uravnotežen, kar vodi v velike vrednosti indeksa
poškodb. Ugotovljeno je bilo tudi, da je odstotek oslabitve pasnice (parameter C)
ključni parameter med dimenzijami spoja z oslabljeno prečko. Večje vrednosti
parametra C povečajo plastično rotacijsko kapaciteto spoja, zagotavljajo večje
zmanjšanje momenta na licu stebra in zmanjšajo zahtevo strižne sile v panelu
stojine stebra.
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