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ВЪВЕДЕНИЕ

1 ВЪВЕДЕНИЕ
Настоящият документ обобщава правилата за проектиране на три типа
болтови възли, сеизмично квалифицирани в рамките на проекта Equaljoints (а
именно (i) възли с вути, (ii) възли с оребрени конзолно издадени фланцеви
плочи и (iii) възли с неоребрени конзолно издадени фланцеви плочи), както и
на заварени възли с отслабено сечение на гредата.
Подробно е представена следната информация:
• технологични изисквания;
• описание на конфигурацията на възлите;
• списък на системите, за които възлите са (сеизмично) квалифицирани;
• граници на валидност при употреба на сеизмично квалифицираните възли
• оразмерителна методика

2 ТЕХНОЛОГИЧНИ ИЗИСKВАНИЯ
Изграждането на една конструкция преминава през няколко етапа, всеки от
които трябва да бъде задълбочено обмислен. Този принцип е особено важно
да се спазва при конструкции, които могат да бъдат обект на сеизмични
въздействия в даден момент от живота им, Възлите в стоманените
конструкции трябва да бъдат проектирани, изработени и монтирани така, че
да осигуряват дуктилно поведение на конструкцията и да бъде избегнато
крехко разрушение. Проектантите винаги трябва да се съобразяват с
конструктивните изисквания, определени от съответните стандарти за
проектиране. Европейският нормативен документ, който отговаря за
проектиране на сгради в сеизмични райони е EN1998 като едновременно с
него трябва да се съблюдават и изискванията на EN1993 за проектиране на
стоманени конструкции и в частност EN1993-1-8 за проектиране на възли.
Документът EN1993-1-8 дефинира всички параметри, свързани с
проектирането на възлите по отношение на тяхната коравина и
носимоспособност. Възлите могат да бъдат със заваръчни шевове, с болтови
съединения или комбинация от болтове и заваръчни шевове.
Болтовите съединения трябва да бъдат проектирани в съответствие с
EN1993-1-8, Раздел 3. Табл.3.1 от стандарта определя класовете на
болтовете и съответните номиналните стойности на границата на провлачане
и границата на опън на материала. В табл.3.3 на същия документ се
определят минималните и максималните разстояния между болтовете и от
болт до края на елемента, за да се осигури достатъчна носимоспособност.
Възлите се оразмеряват по компонентния метод. Когато се изчисляват
носимоспособностите на всички компоненти, меродавната форма на
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разрушение трябва да бъде дуктилна (напр. разрушение на болтовете, на
някой от присъединяваните елементи или на фланцевата плоча).
Критериите за проектиране на заварени съединения са описани в EN1993-18, Раздел 4. За условията на сеизмично въздействие, заваръчните шевове
обикновено се проектират като „силни“ , т.е. с капацитивно завишени усилия и
по този начин се избягва разрушение в заваръчния шев (крехко разрушение).
При подбор на материалите и размерите, инженерът трябва винаги да се
съобразява със стандартните налични размери и характеристики на
отправните елементи. Например, ако производителят може да доставя
стандартни плочи с дебелина 10 или 12 мм, проектантите не трябва да
подбират плочи с дебелина 11 мм, за да се избегне ненужна обработка.
Ударната жилавост на материала и характеристиките напречно на
дебелината се определят съгласно EN 1993-1-10. Документът съдържа
насоки за избор на стомана, в зависимост от необходимата ударна жилавост
и характеристики напречно на дебелината за заварени елементи, при които
има значителен риск от ламеларно разслояване по време на
производството,, в съответствие с EN 1090 2. Насоките, които дава Раздел 2
от EN 1993-1-10 се използват при избор на материал за ново строителство.
Правилата се използват за подбор на подходяща стомана, съгласно
европейските стандарти за стоманени продукти, изброени в EN 1993-1-1.
Класът по качество се избира от Табл.3.1 на EN 1993-1-10 в зависимост от
последиците от ламеларното разкъсване. В зависимост от избрания клас по
качество от Табл.3.1 се извършва или определяне на характеристиките на
материала напречно на дебелината по EN 10164, или се осъществява
контрол на готовата продукция, за установяване дали е настъпило
ламеларно разслояване при заваряването.
Насоки за избягване на ламеларното разслояване по време на заваряване са
дадени в EN 1011 2.
Националният избор е разрешен за точки, изброени в предговора към EN
1993-1-10.
Проектантите и производителите трябва да работят в тясно сътрудничество,
за да подобрят точността и яснотата на чертежите. В някои случаи
проектантът може да предложи решение, което да не може да бъде
изпълнено, например поради липса на достатъчно пространство за
заваряване. Често са необходими няколко срещи преди двете страни да са
сигурни, че графичното представяне на проекта е коректно и може да бъде
изпълнено.
Производството на елементите, включително сглобяване, транспортиране и
монтаж на място, трябва да бъде внимателно управлявано, за да се
гарантира, че качеството на изпълнената конструкцията е на подходящо
ниво.
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Конструкциите трябва да се изпълняват в съответствие със съответните
стандарти за изпълнение, а именно EN1090-2 в Европа и AISC 303-10 в САЩ,
които определят минимални изисквания за качество. Въз основа на опита,
някои производители могат да изберат да надхвърлят тези изисквания и по
този начин да избегнат известни проблеми, които често възникват по време
на монтажа на обекта.

3 ОПИСАНИЕ НА СЕИЗМИЧНО KВАЛИФИЦИРАНИТЕ
ВЪЗЛИ
3.1

ОБЩИ KОНЦЕПЦИИ ЗА ПОВЕДЕНИЕ.

Kритерий носимоспособност: Съгласно EC8, проектирането на стоманени
конструкции за сеизмични въздействия се основава на концепцията за
дисипативни конструкции, при която се допуска в специфични зони от
конструкциите да могат да се развият пластични деформации, които да
дисипират сеизмичната енергия. Недисипативните части, от друга страна,
трябва да работят в еластичен стадий чисто еластично при сеизмично
въздействие, за да се избегне нежелан механизъм на разрушение.
Фундаменталният принцип, на който се основава такова поведение е
йерархията на носимоспособностите. Недисипативните зони се проектират
така, че да понесат пълната пластична носимоспособност на прилежащите
дисипативни елементи. Критериите за проектиране, заложени в проекта
Equaljoints, целят хармонизирането на йерархичните изисквания към
носимоспособностите на макро-компонентите, (напр. възлово поле,
съединение, греда, колона), и към техните компоненти, (напр. фланцева
плоча, болтове, заваръчни шевове и т.н.), в зависимост от желаната
йерархия на носимоспособност.
Съгласно оразмерителната процедура, разработена в рамките на проекта,
възелът се разглежда като съставен от три макро-компонента (т.е. възловото
поле, зоната на съединението и зоната на гредата, виж Фигура 3.1); всеки
макро-компонент е индивидуално проектиран съгласно специфични
предпоставки и след това просто се прилагат критерии за капацитивно
проектиране, за да се постигнат основните изисквания към конструктивното
поведение различни концепции на поведение.
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Фигура 3.1 Зони на пластифициране при разглежданите концепции на сеизмично поведение:
a) възлово поле, b) съединение и c) греда.

Следните концепции за сеизмично поведение могат да бъдат възприети за
съединението:
• Силното съединение е проектирано да бъде с по-висока
носимоспособност от другите макро-компоненти, така че се получи
пластифициране в други части от възела (гредата или възловото поле).
• Равноякостното съединение е проектирано с носимоспособност близка
до тази на гредата или възловото поле, или едновременно и на двете.
Теоретично, би следвало да се развият пластични деформации поне в
два от трите макро-компонента.
• Неравноякостното съединение е проектирано така, че пластичните
деформации да се развиват само в него и неговите компоненти.
За възловото поле може да се въведат следните концепции за сеизмично
поведение:
• Силното възлово поле е проектирано да бъде с по-висока
носимоспособност
от
другите
макро-компоненти,
така
че
пластифициране да се развие в други части от възела (гредата или
съединението).
• Равноякостното възлово поле е проектирано с носимоспособност близка
до тази на гредата или на съединението, или едновременно и на двете.
• Неравноякостното възлово поле е проектирано така, че пластични
деформации да се развиват само в него.
Следва да се отбележи също така, че EN1993 и EN1998 не разглеждат
случая на равноякостен възел, който се предлага в рамките на проекта като
междинно ниво на поведение. Съгласно настоящата класификация на
Еврокод (бел. прев. класификацията по носимоспособност от т.5.3.2 на
EN1993-1-8) възлите, класифицирани тук като равноякостни, попадат в
категорията на неравноякостните.
Основният източник на пластични деформации при изчислителна сеизмична
ситуация е краят на гредата. В зависимост от местоположението на
пластичната става, от големината на уякчаването след пластифициране и от
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очакваната граница на провлачане в пластичната става, изчислителният
ръбов момент при колоната може да бъде получен като:
Mcon,E d =   (MB,Rd + VB,Ed  sh )

Eq. (3.1)

където Mcon,Ed е изчислителният ръбов огъващ момент при колоната; α зависи
от приетата концепция за сеизмично поведение. Коефициентът е равен на
произведението γsh∙γov за силни възли (където ov е коефициентът на
завишена якост на материала, а sh е коефициент на уякчаване, равен на
съотношението на граничния и пластичния момент на гредата), равен е на 1,0
за равноякостните възли и е по-малък от 1,0 за неравноякостните възли. За
да се избегне значителна концентрация на повреди в зоната на
съединението, съотношението на носимоспособностите за неравноякостни
възли се приема равно на 0,6 или 0,8. MB, Rd е носимоспособността на
огъване в пластичен стадий на гредата; sh е разстоянието от ръба на
колоната до пластичната става, която се развива в гредата (а именно,
разстоянието между ръба на колоната и укрепяващото ребро за възли с вути
и възли с оребрени фланцеви плочи, равно е на нула за възли с неоребрени
фланцеви плочи); VB,Ed е срязващата сила, съответстваща на възникването
на пластичната става в гредата; тя се получава по формулата:
VB,Ed = VB,Ed ,M + VB,Ed ,G

Eq. (3.2)

където VB,Ed,M е срязващата сила в резултат от формирането на пластични
стави в двата края на гредата, на разстояние Lh една от друга, и се изчислява
по формулата:
VB,Ed ,M =

2  MB,Rd
Lh

Eq. (3.3)

VB,Ed,G е срязващата силав резултат от вертикалните товари; трябва да се
отбележи, че тази стойност не отчита разстоянието между ръба на колоната
и пластичната става; Lh е приблизителното разстояние между пластичните
стави.
Във връзка с двата коефициента на завишена носимоспособност е
необходимо да се внесат допълнителни пояснения: коефициентът ov се
приема, че е равен на 1,25, както се препоръчва от EN1998. Коефициентът на
уякчаване sh е възприет различно в EN1993:1-8 и EN1998-1. В частност,
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EN1993:1-8 препоръчва да се приеме коефициент на завишена
носимоспособност, равен на 1.2 за силни възли (с капацитивно завишена
носимоспособност), докато EN1998-1 противоречиво приема стойност, равна
на 1.1. Няколко емпирични зависимости се предлагат в научната литература
за оценка на завишената носимоспособност на огъване sh, която развиват
стоманените греди. На базата на основните открития, получени от Mazzolani
и Piluso (1992), D'Aniello et al (2012), Güneyisi et al (2013, 2014), може да се
твърди, че коефициентът sh варира в рамките на 1.1-1.2 за европейски
профили, използвани за греди (напр. IPE). Тази стойност е по-голяма от
стойността, препоръчвана от EN1998, но е в съответствие с AISC358-10,
който предлага следния коефициент на завишена якост, (от уякчаване след
провлачане):
 sh,AISC =

fy + fu
2  fy

 1.20

Eq. (3.4)

Следователно, в настоящата процедура sh е приет консервативно със
стойност 1,20, основавайки се още на характеристичната граница на
провлачане и граничната якост на опън на европейските нисковъглеродни
стомани.

Фигура 3.2 Разположение на пластичните стави при възли с вути и възли с оребрени
конзолно издадени фланцеви плочи.

Срязващата сила във възловото поле може да се определи по:
Vwp,E d =   (MB,Rd + VB,Ed  sh ) / z − Vc ,Ed

Eq. (3.5)

където
𝑉𝑤𝑝,𝐸𝑑 е изчислителната срязваща сила във възловото поле;
𝑉𝑐,𝐸𝑑 е срязващата сила в колоната;
z е вътрешното рамо на двоицата сили;
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Коефициентът  зависи от приетата концепция на сеизмично поведение и
може да бъде различен от този, използван при оразмеряване на
съединението.
В зависимост от основните изисквания към конструктивното поведение на
възела, трябва да се проверят следните неравенства:
Mcon,Rd  Mcon,Ed

Eq. (3.6)

Vwp,Rd  Vwp,Ed

Eq. (3.7)

където:
Mcon,Rd е носимоспособност на огъване на съединението.
Vwp,Rd е носимоспособността на срязване на възловото поле.
Критерий дуктилност: Дуктилността на възела зависи от формата на
разрушение и от възможностите за развитие на пластични деформации
(plastic deformation capacity) в съответната част (компонент). Фигура 3.3
описва зависимостта на формата на рарушение от геометричните
характеристики и от съотношението на носимоспособността на фланцевата
плоча към тази на болтовете (Jaspart, 1997). По абсцисата е показано
съотношението  между носимоспособността на огъване (Mpl,Rd) на
фланцевата плоча (или пояса на колоната) и носимоспособността на
болтовете (Ft,Rd), докато по ординатата е показано отношението η между
носимоспособността на T - парчето (F) и носимоспособността на болтовете
Ft,Rd. Носимоспособността на Форма 1 за случая на некръгов модел зависи от
съотношението v = n / m, където m е разстоянието между оста на болта и
очакваното място на пластифициране в зоната пояс-стебло, а n е по-малкото
от: разстоянието от ръба на пояса до оста на болтовете и произведението
1,25.m
В съответствие с Фиг. 3.3, могат да бъдат приети два възможни критерия за
дуктилност, за да се избегне Форма 3, а именно:
Ниво 1: β  1 При това условие се наблюдават Форма 1 или Форма 2 (но
много близо до Форма 1) на разрушение, които осигуряват много голяма
дуктилност.
Ниво 2: β <2 и η  0.95, При това условие се наблюдава Форма 2 с
ограничена дуктилност, но няма крехко разрушение.
Степента на дуктилност, която трябва да бъде постигната, очевидно зависи
от приетите основни изисквания към конструктивното поведение: от
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решаващо значение е да се осигури по-голяма дуктилност за равноякостните
и неравноякостните възли, и по-малка дуктилност за силните възли.
Съгласно EN1993:1-8 капацитетът на завъртане на възлите трябва да бъде
проверяван ако Mj,Rd е по-малко от 1,2 MB,pl, Rd. Това може да се извърши по
два алтернативни начина: 1) провеждане на експериментални тестове; 2)
контролиране на дебелината t на фланцевата плоча или на пояса на
колоната, при условие, че носимоспособността на огъване на възела зависи
от тези компоненти, които трябва да отговарят на следното неравенство:

t  0.36d

fub
fy

Eq. (3.8),

където d е номиналния диаметър на болтовете, fy е граница на провлачане на
съответния базов компонент и fub е якост на опън на стоманата на болта.
Израз (3.8) теоретично съответства на дуктилност от Ниво 1, показано на
Фиг.3.3, при условие, че носимоспособността на всеки отделен болт (Ft,Rd) е
по-голяма от носимоспособността (Fp,Rd) на съединените плочи (фланцевата
плоча и пояса на колоната). Изчислителната носимоспособност на един болт,
подложен на опън (Ft,Rd) се дава с израза:
Ft ,Rd =

0.9 As fub

 M2

Eq. (3.9)

където As нетното сечение на болта и γM2 е съответния коефициент на
сигурност (препоръчителната стойност, съгласно Еврокод е 1.25).
В допълнение, израз (3.8) използва изчислителната носимоспособност (Fp,Rd),
съответстваща на кръгов модел на пластифициране, която може да се
намери по следния израз:
Fp,Rd =

 t 2fy
 M0

Eq. (3.10)

където t е дебелината на плочата (пояса), γM0 е съответния коефициент на
сигурност (препоръчва се стойност 1).
Трябва да се отбележи, че изрази (3.9) и (3.10) приемат идеално пластично
поведение на стоманените плочи. Във връзка със съображенията, които бяха
обсъдени по-горе, дуктилността от Ниво 1 за сеизмично квалифицираните
неравноякостни възли трябва да се изрази като се отчита както завишената
носимоспособност на материала на плочите, така и неговото уякчаване след
пластифициране. Може да се използва следното неравенство:
Ft ,Rd    Fp,Rd =  ov   sh  Fp,Rd

Eq. (3.11)
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Коефициентът на завишена носимоспособност  в израз (3.11) може да се
приеме равен на 1.5, тъй като Еврокод препоръчва за европейските
нисковъглеродни стомани да се приемат слeдните стойности за: ov=1.25, за
sh= 1.2 и за M0=1.0. Така, обединявайки неравенството (3.11) с израз (3.8),
дуктилността, необходима за осигуряване на критерия за капацитивно
проектиране може да се получи със следния израз:

t

0.42  d

 ov   sh



 M0  fub
 M2  fy

≅

fub
fy

0.30  d 

Eq. (3.12)

Що се касае до равноякостните и силните възли, въпреки че работят
съответно в условията на ниска и нулева дуктилност, отчитайки вариациите в
характеристиките на материала, се препоръчва при орaзмеряването им да се
спазва йерархия, за да се избегнат нежелани форми на крехко разрушение в
някой от компонентите. Следователно, в съответствие с дуктилност Ниво 2,
носимоспособността на болтовете трябва да удовлетворява следното
неравенство:

Ft ,Rd   ov  Fp,Rd
Eq. (3.13)

След няколко математически преобразувания на израз (3.13), се получава
критерий, подобен на този от уравнение. (3.8).
Важно е да се подчертае, че всички описани по-горе критерии изискват да
бъде осигурена носимоспособността на заваръчните шевове. Разрушението
им е крехко, което е абсолютно недопустимо.
=

F
 Ft ,Rd

Level-2

Level-1

 =1

Mode 3

 = 0.95
2
1 + 2

=
2
1 + 2

1

4 M pl , Rd

m Ft , Rd

2

Figure 3.3 Критерии за дуктилност: Носимоспособност на Т-парчето и съответстващият му
механизъм на разрушение.
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3.2

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРИЕМАНИЯ.

3.2.1 АКТИВНА БОЛТОВА РЕДИЦА НА ОПЪН
За разлика от компонентния метод, въведен в EN1993:1-8, при който всички
болтови редици, подложени на опън, са стриктно получени чрез налагане на
статично равновесие с вътрешната натискова резултанта, броят на активните
болтови редици, подложени на опън, се приема a-priori, както е показано.
Този подход е приет, тъй като приносът на болтовите редици под
централната ос на съединението е относително пренебрежим в условията на
чисто огъване.
3.2.2 НАТИСКОВ ЦЕНТЪР И РАМО НА ВЪТРЕШНИТЕ СИЛИ.
EN1993-1-8 уточнява, че при възли с фланцеви плочи, натисковият център е
разположен в средата на дебелината на натисковия пояс на гредата или на
върха на вутата в случай на възли с вути. Експерименталните и числени
резултати показаха, че местоположението на натисковия център зависи както
от вида на възела, така и от ротацията, породена от формирането на
пластични механизми с различно участие на компонентите от възела.
Съгласно предложената процедура за проектиране и базирано на
експериментални и числени резултати от литературата (Lee, 2002; Lee et al,
2005; Abidelah et al, 2012), и постигнатите в рамките на проекта (Maris et al.,
2015, Stratan et al. , 2016, D'Aniello et al, 2017, Tartaglia и D'Aniello, 2017,
Tartaglia et al., 2018), местоположението на натисковия център се приема
както следва: (i) в средата на дебелината на пояса на гредата за възли с
неоребрени конзолно издадени фланцеви плочи (виж Фиг.3.4а); (ii) в центъра
на сечението, съставено от пояса на гредата и укрепващото ребро, за възли с
оребрени конзолно издадени фланцеви плочи (вж. Фиг.3.4b); (iii) в средата на
вутата (в 0,5.hh), при възли с вути (вж. Фиг.3.4в).

Фигура 3.4 Местоположение на натисковия център за различните видове възли
(a) неоребрена конзолно издадена фланцева плоча (b) оребрена конзолно издадена
фланцева плоча (c) възли с вути.
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3.3

ВЪЗЛИ С ВУТИ.

3.3.1 ОПИСАНИЕ НА КОНФИГУРАЦИЯТА НА ВЪЗЕЛА
Възлите с конзолно издадени фланцеви плочи с вути са предназначени за
осигуряване на силен и корав възел със силно или равноякостно възлово
поле. Конфигурацията на възлите с конзолно издадени фланцеви плочи с
вути е описана на Фиг.3.5. Съединението използва конзолно издадена
фланцева плоча с високоякостни болтове и е подсилено с вута под долния
пояс на гредата. Укрепващите напречни ребра в колоната и гредата са
задължителни. Допълнителните усилващи плочи за стеблото на колоната са
незадължителни, и могат да се използват за подобряване на коравината и
носимоспособността на възловото поле.
Ъгълът на вутата се измерва между долния пояс на гредата и пояса на
вутата и може да варира от 30 до 45.
Видовете заваръчни шевове, с които са сеизмично квалифицирани възлите с
вути, са показани на Фиг.3.6. Всички заваръчни шевове са така проектирани,
че
да
позволяват
предаване
на
силите,
съответстващи
на
носимоспособностите на заварените части. Това се постига с използване на
два ъглови заваръчни шева (от двете страни на плочата) с минимална
дебелина 0.55 пъти дебелината на плочата. Най-отговорните заваръчни
шевове, (свързващи горния пояс на гредата, пояса на вутата, и
допълнителните усилващи плочи във възловото поле), се изпълняват с
предварителна обработка на плочите и пълен провар. Горният пояс на
гредата и поясът на вутата след това се подсилват с допълнителни ъглови
заваръчни шевове.
3.3.2 СПИСЪК НА КОНСТРУКТИВНИТЕ СИСТЕМИ, ЗА КОИТО ВЪЗЕЛЪТ Е
СЕИЗМИЧНО КВАЛИФИЦИРАН.
Възлите с конзолно издадени фланцеви плочи и вути, описани в този
документ, са сеизмично квалифицирани за следните конструктивни системи:
• рамки с корави възли (MRF);
• дуални системи с центрично включени диагонали (т.е. MRF + CBF);
• дуални системи с нецентрично включени диагонали (т.е. MRF +
EBF).
Освен това, тези възли трябва да се използват само в рамки с
перпендикулярни оси на гредите и колоните (без наклонени греди, напр.
покривен ригел) и регулярно разположение на носещите конструктивни
системи за сеизмични въздействия.
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single-sided joint

double-sided joint

2
6

3
8

2

6

3

3

8
1

8

1

1

7
9

9
4

4

5

1 - греда
2 - колона

3 - болтове
4 - вута

4
5

7

5

7 - допълнителни усилващи плочи
8 - напречни ребра в гредата
9 – ъгъл на наклона на вутата

5 - фланцева плоча
6 – напречни ребра в колоната

Фигура 3.5 Описание на възлите с конзолно издадена фланцева плоча и вута.

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
B

45
3
3
a=0,55*twh

a=0,55*tst

a=0,55*twh
C

3
3
a=0,55*twp

A

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

(weak or balanced CWP)

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

Фигура 3.6 Детайли на заваръчните шевове за възли с вути

45
B
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3.3.3 ГРАНИЦИ НА ВАЛИДНОСТ ЗА СЕИЗМИЧНО КВАЛИФИЦИРАНИТЕ
ВЪЗЛИ.
Таблица 3.1 Граници на валидност за сеизмично квалифицираните възли
Елемент
Обхват на приложение
Греда
Горещовалцувани профили от IPE330 до IPE600. Напречно
сечение от клас 1, съгласно EN 1993-1-1.
Може да се използват съставени греди с подобна форма на
напречното сечение при условие, че заваръчните шевове
между поясите и стеблото са на пълен провар, допълнително
усилени с ъглови заваръчни шевове.
Височина 330 до 600 mm
Отношение на светлия Минимално 7
отвор към височината
на гредата (светлият
отвор е разстоянието
между приетите
пластични стави)
Дебелина на пояса Минимално: 11 mm
Максимално: 21 mm* (10% екстраполация от максимално
тестваните)
Материал S235 до S355
Колона
Горещовалцувани широкопоясни профили от HEB260/HEM260
до HEB550/HEM550. Напречно сечение от клас 1, съгласно EN
1993-1-1.
Може да се използват съставени колони с подобна форма на
напречното сечение при условие, че заваръчните шевове
между поясите и стеблото са на пълен провар, допълнително
усилени с ъглови заваръчни шевове.
Височина 260 до 550 mm
Дебелина на пояса Минимално: 17.5 mm
Максимално: 40 mm
Материал S235 до S355
Отношение
на 0.60-2.00
височините
греда/колона
Фланцева плоча
20-40mm
Дебелина Минимално: 20 mm
Максимално: 40 mm
Ширина Минимално: ширината на пояса на гредата + 30 mm
Максимално: ширината на пояса на колоната
Материал S235 до S355
Напречни укрепителни Съгласно изискванията на EN 1993-1-8 и EN 1998-1.
ребра в колоната и
ригела
Материал S235 до S355
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Допълнителни
усилващи
плочи
стеблото

за

Височина
Материал
Болтове

Размер
Клас
Отвори

Съгласно изискванията на EN 1993-1-8 и EN 1998-1. Цялото
напречно сечение на допълнителните плочи може да се
използва при изчисление на носимоспособността на срязване
на стеблото.
Поне равна на височината на фланцевата плоча
S235 до S355
Високоякостни конструктивни болтове за предварително
напрягане, съгласно EN 14399-3 (система HR) and EN 14399-4
(система HV). Болтовете в съединенията са предварително
напрегнати, съгласно EN 1090-2.
M24 до M36
8.8 или 10.9
Съгласно EN 1993-1-8

Вута
Ъгъл
Заваръчни шевове
Фланцева плоча към
горен пояс греда и към
пояс вута
Напречни ребра в
колоната
Допълнителни
усилващи плочи в
стеблото към поясите
на колоната
Всички останали
заваръчни шевове

Ъгълът на вутата, измерен между долния пояс на гредата и
пояса на вутата може да варира в границите от 30 до 45.
Съгласно Фигура 3.6
Усилени* заваръчни шевове с пълен провар

Заваръчни шевове с пълен провар
Заваръчни шевове с пълен провар

Ъглови заваръчни шевове от двете страни с дебелина поголяма от 0.55 пъти дебелината на заваряваните плочи.

* Изпълнени са допълнителни ъглови заваръчни шевове за усилване.
Забележка. Тестовете за сеизмично квалифициране са извършени с греди от IPE360 до IPE600.
Долната граница е разширена до IPE330, тъй като това представлява по-малко от 10% промяна на
височината на профила, а по-ниските греди демонстрират по-голяма дуктилност при тестовете.

3.3.4

ПРОЦЕДУРА ЗА ОРАЗМЕРЯВАНЕ.

3.3.4.1 КОНЦЕПЦИЯ НА ПРОЕКТИРАНЕ
Възлите с конзолно издадени фланцеви плочи с вути са предназначени за
осигуряване на силни възли със силно или равноякостно възлово поле.
Процедурата за оразмеряване е базирана на компонентния метод, заложен в
EN 1993-1-8, с някои корекции, както е посочено по-долу, и е съобразена с
изискванията на EN 1998-1.
Възелът е съставен от съединение, възлово поле и присъединен елемент
(греда). Съединението е проектирано за огъващия момент и срязващата сила
в ръба на колоната, съответстващи на формирането на пластична става в
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гредата (близо до вутата), отчитайки завишената носимоспособност на
материала и уякчаването след провлачане.
Числените симулации, извършени в рамките на проекта EQUALJOINTS,
показват, че за отрицателен огъващ момент (опън в горни нишки) центърът
на натиск е разположен на разстояние C над пояса на вутата. Въз основа на
наличните досега резултати може да се приеме, че центърът на натиск се
измества нагоре с 50% от височината на вутата (C = 0.45 hh, виж Фиг.3.7а).
За положителен огъващ момент (опън в долни нишки) се запазва обичайното
положение на центъра на натиск - в средата на натиснатия пояс (Фиг.3.7b).
От друга страна, болтовите редици, разположени в близост до натисковия
център, получават незначителни опънни сили, което е в резултат от
деформативността на фланцевата плоча и ограничената дуктилност на
болтовите редици при опънния пояс.
Следователно, приема се, че при отрицателен момент са активни само
болтовите редици, които са над средната линия на напречното сечение на
гредата (без вутата). При положителен момент се приема, че са активни само
болтовите редици, разположени под средната линия на напречното сечение
на гредата, включително вутата.
Възловото поле може да бъде проектирано да бъде равноякостно с гредата,
споделяйки с нея пластичните деформации, или да бъде по-силно от гредата.
center of compression

h3

h3
c

(a)

h2

h1

h2
h1

hh
center of compression

(b)

Фигура 3.7 Натисков център и активни болтови редици за отрицателен (a) и положителен (b)
огъващи моменти.

3.3.4.2 ОБЩА ПРОЦЕДУРА
Стъпка 1: Предварително конструиране на възела и избор на материали.
• Клас и размер на болтовете, брой болтови редици
• Дебелина и размери на фланцевата плоча
• Дебелина и размери на вутата
• Дебелина и размери на укрепителните ребра
• Дебелина и размери на допълнителните усилващи плочи в стеблото
(ако са необходими)
• Заваръчни шевове
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Стъпка 2: Характеристики на компонентите
• Носимоспособност на компонентите (възел, подложен на огъване)
• Коравина на компонентите (възел, подложен на огъване)
• Носимоспособност на компонентите (възел, подложен на срязване)
Стъпка 3: Обобщени процедури
• Носимоспособност на съединението на огъване
• Носимоспособност на съединението на срязване
• Носимоспособност на възловото поле
• Коравина на огъване на възела
Стъпка 4: Класификация на възлите и оразмерителни проверки
3.3.4.3 ПРЕДВАРИТЕЛНО КОНСТРУИРАНЕ НА ВЪЗЕЛА
Препоръките, дадени в следващата таблица, могат да се използват за
предварително конструиране на възела и избор на материали.
Елементи
възела

от

Клас болт
Диаметър на болта
Брой на болтовите
редици
Фланцева плоча

Вута

Допълнителни
усилващи плочи в
стеблото

Укрепителни ребра
Заваръчни шевове

Размер на гредата
Ниска (IPE360)
10.9
M27
6

Средна ( IPE450)

Висока ( IPE600)

M30
6

M36
6

Дебелина: tep=db.
Размери: Ширината трябва да е по-голяма от ширината на пояса на гредата
(с поне 30 mm, за да се изпълнят заваръчните шевове) и по-малка от
ширината на пояса на колоната. Конзолно издадената част трябва да е
достатъчна за да се разположи една болтова редица, спазвайки правилата,
дадени в EN 1993-1-8 (§3.5).
Ширината на пояса на вутата трябва да е равна на ширината на пояса на
гредата.
Дебелината на пояса на вутата трябва да е по-голяма от ov пъти
дебелината на пояса на гредата.
Дебелината на стеблото на вутата трябва да е равна или по-голяма от
дебелината на стеблото на гредата.
Височина на вутата:
• hh = 0.4*hb за ъгли на вутата 30≤<40;
• hh = 0.5*hb за ъгли на вутата 40≤≤45.
Дебелината и размерите на допълнителните усилващи плочи в стеблото
трябва да се изберат съгласно правилата на EN 1993-1-8 (§ 6.2.6.1), а в
противен случай трябва да се използват и таповидни заваръчни шевове за
осигуряване на устойчивостта на усилващите плочи.
Таблица 3.1

Забележка: tep е дебелината на фланцевата плоча, а db номиналния диаметър на болта.
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3.3.4.4 ОБОБЩЕНИ ПРОЦЕДУРИ И ПРОВЕРКИ НА НОСИМОСПОСОБНОСТ
Тип класификация
Носимоспособност
на съединението
на огъване

Критерий
Силен възел:
𝑀𝑐𝑜𝑛,𝑅𝑑 ≥ 𝑀𝑐𝑜𝑛,𝐸𝑑 = 𝛼 ∙ (𝑀𝑏,𝑅𝑑 + 𝑉𝑏,𝐸𝑑 ∙ 𝑠ℎ )

 = γsh∙γov

Носимоспособност
на съединението
на срязване
Носимоспособност
на възловото поле
на срязване
Класификация на
коравините

Източници
Equaljoints

Equaljoints
𝑉𝑐𝑜𝑛,𝑅𝑑 ≥ 𝑉𝑏,𝐸𝑑
Силно възлово поле:
𝑉𝑤𝑝,𝑅𝑑 ≥ 𝑉𝑤𝑝,𝐸𝑑

Equaljoints

където
𝑉𝑤𝑝,𝐸𝑑 = 𝛼 ∙ (𝑀𝑏,𝑅𝑑 + 𝑉𝑏,𝐸𝑑 ∙ 𝑠ℎ )⁄𝑧 − 𝑉𝑐,𝐸𝑑
Класификация

Частично
корави възли
Корави възли

Рамки с връзки
0.5  kb  8

Рамки без връзки
0.5  kb  25

kb  8

kb  25

kb = S j ,ini / ( EI b / Lb )

Определяне на оразмерителния огъващ момент в ръба на колоната и
съответната срязваща сила.

Sh

Lh

Sh

Оразмерителният огъващ момент в ръба на колоната, съответстващ на
задействана и напълно развита, (с уякчаване след провлачане), пластична
става в края на вутата е:
𝑀𝑐𝑜𝑛,𝐸𝑑 = 𝑀𝑏,𝑅𝑑 + 𝑉𝑏,𝐸𝑑 ⋅ 𝑠ℎ
Изчислителната срязваща сила в съединението 𝑉𝑐𝑜𝑛,𝐸𝑑 се определя при
предпоставката, че пластични стави са формирани и в двата края на
гредата:
𝑉𝑐𝑜𝑛,𝐸𝑑 ≅ 𝑉𝑏,𝐸𝑑 = 𝑉𝐸𝑑,𝑀 + 𝑉𝐸𝑑,𝐺
където:
∗
𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑
= γ𝑠ℎ ⋅ γ𝑜𝑣 ⋅ 𝑊𝑝𝑙,𝑏𝑒𝑎𝑚 ⋅ 𝑓𝑦,𝑏𝑒𝑎𝑚
е
очакваният
пластичен
момент
(очакваната носимоспособност за огъващ момент в пластичен стадий), в
зоната на пластичната става;
𝑊𝑝𝑙,𝑏𝑒𝑎𝑚 е пластичният съпротивителен момент на гредата;
𝑓𝑦,𝑏𝑒𝑎𝑚 е границата на провлачане на разглеждания елемент;
γ𝑠ℎ е коефициент на завишена носимоспособност, вследствие уякчаването
след пластифициране;

EN1993-1-8
5.2.2
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ov- е коефициент на завишена носимоспособност по материал;
𝑉𝐸𝑑,𝑀 е срязващата сила, вследствие на пластичните стави;
𝑉𝐸𝑑,G срязващата сила от вертикални товари в проектна сеизмична
ситуация;
𝑠ℎ е разстоянието от ръба на колоната до пластичната става;
𝐿ℎ е разстоянието между пластичните стави.
Забележка: Експерименталните изследвания показват, че пластичната
става се формира на известно разстояние от края на вутата. С цел
опростяване, може да се приеме, че пластичната става се намира точно в
края на вутата. Когато това е нужно, може да се използва и по-точно
определяне на позицията.
Проверка на носимоспособност на огъване на сечението в края на гредата,
в зоната на вутата
Проверката в зоната на вутата в края на гредата се извършва, съгласно
EN 1993-1-1 за очаквания изчислителен огъващ момент в ръба на
колоната:
𝑀𝑐𝑜𝑛,𝐸𝑑
≤ 1,0
𝑀𝑏ℎ,𝑅𝑑
където:
𝑀𝑏ℎ,𝑅𝑑 е пластичната носимоспособност на огъване на двойно-Т сечението,
съставено от горния пояс на гредата, пояса на вутата и стеблата на греда
и вута, пренебрегвайки долния пояс на гредата, виж т. 6.2.6.7 от EN 1993-18;
𝑀𝑐𝑜𝑛,𝐸𝑑 е очакваният максимален огъващ момент в ръба на колоната.
За да се отчете евентуално завишената носимоспособност на материала
на гредата спрямо този на вутата, дебелината на пояса на вутата е
получена чрез умножаване с коефициент 𝛾𝑜𝑣 . дебелината на пояса на
вутата се умножава допълнително с коефициент 𝛾𝑜𝑣 .
Проверка на носимоспособността на огъване на съединението във
фланцевата плоча.
Проверка на носимоспособността на съединението на огъване, при
положителен и отрицателен огъващ момент:
𝑀𝑐𝑜𝑛,𝐸𝑑
≤ 1,0
𝑀𝑐𝑜𝑛,𝑅𝑑
където 𝑀𝑐𝑜𝑛,𝑅𝑑 носимоспособността на огъване на съединението.
За определяне носимоспособността на огъване на съединението, трябва
да се проверят следните компоненти:
• Пояс на колоната на огъване;
• Фланцева плоча на огъване;
• Стебло от гредата на опън;
• Стебло от колоната на опън;
• Стебло от колоната на натиск.
𝑀𝑐𝑜𝑛,𝑅𝑑 се определя съгласно EN 1993-1-8, със следните модификации:
•

•

При огъващ момент с опънати горни нишки, се приемат за активни
само болтовите редици над оста на сечението на гредата (без
вутата).
При огъващ момент с опънати долни нишки, се приемат за активни
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•

•

само болтовите редици под оста на сечението на гредата,
включително и във вутата.
При огъващ момент с опънати горни нишки, натисковият център е
изместен нагоре с половината от височината на вутата (C = 0.5 hh,
виж Фигура 3.7a);
Следните компоненти не се взимат предвид: стебло от колоната на
срязване, пояс и стебло от гредата (и вутата) на натиск.

Проверка на съединението на срязване
𝑉𝑏,𝐸𝑑
≤ 1,0
𝑉𝑐𝑜𝑛,𝑅𝑑
където 𝑉𝑐𝑜𝑛,𝑅𝑑 носимоспособността на съединението на срязване.
За определяне носимоспособността на срязване на съединението, трябва
да се проверят следните компоненти:
• Стебло от гредата на срязване;
• Болтове на смачкване в пояса на колоната;
• Болтове на смачкване във фланцевата плоча;
• Болтове на срязване. Използват се само болтовете, които не
участват в носимоспособността на съединението на огъване.
Проверка на възловото поле
Изчислителната срязваща сила във възловото поле се определя на база
на огъващите моменти и срязващите сили, действащи на стебления панел.
𝑉𝑤𝑝,𝐸𝑑 = 𝛼 ∙ (𝑀𝑏,𝑅𝑑 + 𝑉𝑏,𝐸𝑑 ∙ 𝑠ℎ )⁄𝑧 − 𝑉𝑐,𝐸𝑑
където
𝑉𝑤𝑝,𝐸𝑑 е изчислителната срязваща сила във възловото поле;
𝑉𝑐,𝐸𝑑 е срязващата сила в колоната;
z е вътрешното рамо на силите.
При силно възлово поле, изчислителната срязваща сила трябва да бъде
получена с отчитане на развитието на пластични стави в гредата:
𝛼 = 𝛾𝑠ℎ ∙ 𝛾𝑜𝑣
Носимоспособността на срязване на възловото поле се проверява по
следния израз:
𝑉𝑤𝑝,𝐸𝑑
≤ 1,0
𝑉𝑤𝑝,𝑅𝑑
𝑉𝑤𝑝,𝑅𝑑 е определено съгласно EN 1993-1-8. Прилагат се следните
ограничения:
• Допуска се да се вземе цялата площ на допълнителните усилващи
ребра в стеблото при изчисляване на допълнителната
носимоспособност на стеблото на срязване.
• Допълнителната носимоспособност на срязване Vwp,add,Rd
вследствие на поясите на колоната и напречните укрепителни
ребра може да се пренебрегне.
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3.3.4.5 ХАРАКТЕРИСТИКИ НА КОМПОНЕНТИТЕ
Компонент

Правила

Източници

Възлово
поле на
срязване

Прилагат се правилата на EN 1993-1-8, 6.2.6.1 със следните уточнения:

EN 1993-1-8
6.2.6.1
6.3.2

Пояс на
колоната на
огъване

•

Допуска се да се вземе цялата площ на допълнителните
усилващи ребра в стеблото при изчисляване на
допълнителната носимоспособност на стеблото на
срязване.
• Допълнителната носимоспособност на срязване Vwp,add,Rd
вследствие на поясите на колоната и напречните
укрепителни ребра може да се пренебрегне.
Прилагат се правилата на EN 1993-1-8.

EN 1993-1-8
6.2.6.4
6.3.2

Фланцева
плоча на
огъване

Прилагат се правилата на EN 1993-1-8.

EN 1993-1-8
6.2.6.5
6.3.2

Стебло от
колоната на
натиск

Прилагат се правилата на EN 1993-1-8.

EN 1993-1-8
6.2.6.2
6.3.2

Стебло от
гредата на
опън

Прилагат се правилата на EN 1993-1-8.

EN 1993-1-8
6.2.6.8
6.3.2

Стебло от
колоната на
опън

Прилагат се правилата на EN 1993-1-8.

EN 1993-1-8
6.2.6.3
6.3.2

Стебло от
гредата на
срязване

Прилагат се правилата на EN 1993-1-8.

EN 1993-1-1
6.2.6

Болтове на
Прилагат се правилата на EN 1993-1-8.
смачкаване в
пояса на
колоната

EN 1993-1-8
3.6.1

Болтове на
смачкаване
във
фланцевата
плоча

Прилагат се правилата на EN 1993-1-8.

EN 1993-1-8
3.6.1

Болтове на
срязване

Прилагат се правилата на EN 1993-1-8.

EN 1993-1-8
3.6.1

3.3.4.6 КЛАСИФИКАЦИЯ ПО КОРАВИНА
Възлите с вути могат да се считат за корави, ако са изпълнени следните
условия:
- Носимоспособността на възловото поле е определена по (6.7) на
EN 1993-1-8, пренебрегвайки допълнителната носимоспособност на
срязване Vwp,add,Rd , поради поясите на колоната и напречнитв
укрепителни ребра;
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-

Използван е осов модел за цялостния конструктивен анализ;
Болтове категория E (предварително напрегнати) съгласно EN
1993-1-8.

Правилата в EN 1993-1-8 могат да се използват за изчисление на коравината
на съединението и възловото поле. По-подробно (advanced) моделиране на
съединението и възловото поле може да се използва при цялостен
конструктивен анализ, ако е необходимо.
3.3.4.7 КЛАСИФИКАЦИЯ ПО ДУКТИЛНОСТ
Възлите с вути, проектирани по настоящите правила, се считат за
квалифицирани за приложение в конструктивни системи DCH и DCM (рамки с
корави възли, дуални системи с центрично или нецентрично включени
диагонали).
Това се базира на факта, че всички изпитвани възли удовлетворяват
следните изисквания (ANSI/AISC 341-16):
- Възелът е способен да развие ъгъл на ротация (story drift angle) от
поне 0.04 rad
- Измерената носимоспособност на огъване на възела, определена в
ръба на колоната, е равна на поне 0.80Mp на присъединената греда
при ъгъл на ротация (story drift angle) от 0.04 rad.
Трябва да се има предвид, обаче, че относителните междуетажни
премествания (storey drifts), съответстващи на 20% спад от максималния
момент, са били по-малки от 0,04 rad (но по-големи от 0,03 rad) за възлите с
вути.
3.4

ВЪЗЛИ С ОРЕБРЕНИ КОНЗОЛНО ИЗДАДЕНИ ФЛАНЦЕВИ ПЛОЧИ

3.4.1 ОПИСАНИЕ НА КОНФИГУРАЦИЯТА НА ВЪЗЕЛА
Конфигурацията на възела при възли с оребрени конзолно издадени
фланцеви плочи е описана на Figure 3.8. В зависимост от височината на
гредата и проектните критерии, могат да се приложат 4 или 6 редици
болтове. Използването на допълнителните усилващи плочи в стеблото е
допустимо за усилване на възловото поле, а напречните укрепващи ребра в
колоната са препоръчителни във всички случаи.
Типовете заварки, предписани в съответствие с проектните критерии, са
изброени в Таблица 3.2.
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T-Joints

X-Joints

2

4

4 Bolt rows

1
3

5
6

6 Bolt rows

7

1: Греда
2: Колона

3: Болтове
4: Ребра

5: Фланцева плоча
6: Напречни ребра

7: Доп. ус. плочи

Figure 3.8 Описание на възлите с оребрени конзолно издадени фланцеви плочи
Таблица 3.2 Типове заваръчни шевове в зависимост от проектния критерий
Тип на възела
Заварени елементи
Силен
Равноякостен
Неравноякостен
Пояс на греда към фланцева
FPW
FPW
FPW
плоча (bf-ep)
Стебло на греда към фланцева
FPW
FPW
FW
плоча (bw-ep)
Напречни ребра в колоната (cp-c)
FW
FW
FPW
Ребра към фланцевата плоча (rFPW
FPW
FPW
ep)
Ребра към пояса на гредата (r-bf)
FPW
FPW
FPW
Допълнителни усилващи плочи в
FPW+PW FPW+PW
FPW+PW
стеблото на колоната (Swp-c)

3.4.2 СПИСЪК НА КОНСТРУКТИВНИТЕ СИСТЕМИ, ЗА КОИТО ВЪЗЕЛЪТ Е
СЕИЗМИЧНО КВАЛИФИЦИРАН.
Възлите с оребрени конзолно издадени фланцеви плочи, описани в този
документ, са сеизмично квалифицирани за следните конструктивни системи:
• рамки с корави възли (MRF);
• дуални системи с центрично включени диагонали (т.е. MRF + CBF);
• дуални системи с нецентрично включени диагонали (т.е. MRF + EBF).
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Освен това тези възли трябва да се използват само в рамки с
перпендикулярни оси на гредите към колоните (без наклонени греди, напр.
покривен ригел) и регулярно разположение на носещите конструктивни
системи за сеизмични въздействия.
3.4.3 ГРАНИЦИ НА ВАЛИДНОСТ ЗА СЕИЗМИЧНО КВАЛИФИЦИРАНИТЕ
ВЪЗЛИ.
Елемент
Греда

Таблица 3.3 Граници на валидност за сеизмично квалифицираните възли
Обхват на приложение

Височина
Отношение на светлия отвор* към
височината на гредата
Дебелина на пояса
Материал
Колона
Височина
Дебелина на пояса
Материал
Отношение на височините
греда/колона
Фланцева плоча
Дебелина
Материал
Напречни ребра в колоната
Дебелина

Допълнителни
стеблото

усилващи

Материал
плочи в
Дебелина
Материал

Максимално=600mm
Максимално=23, Минимално=10
Максимално=19mm
S235 до S355
Максимално =550mm
Максимално =29mm
S235 до S355
0.65-2.15
18-30mm
Таблица 3.4
S235 до S355
Равна или по-голяма от дебелината на пояса
на присъединяваната греда
S235 до S355

Таблица 3.4
S235 до S355

Болтове
Размер
Клас
Брой болтови редици
Шайби
Отвори
Заваръчни шевове
Фланцева плоча към поясите на гредата
Напречни ребра в колоната
Допълнителни усилващи плочи в
стеблото към поясите на колоната
Всички останали заваръчни шевове

Таблица 3.4
HV10.9
Таблица 3.4
Съгласно EN 14399-4
Съгласно EN1993:1-8
Усилени** заваръчни шевове с пълен провар
(Фигура 3.9)
Заваръчни шевове с пълен провар (Фигура 3.9)
Заваръчни шевове с пълен провар (Фигура 3.9)
Ъглови заваръчни шевове от двете страни с
дебелина по-голяма от 0.55 пъти дебелината
на заваряваните плочи.
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End-plate/beam flange

* светлият отвор е разстоянието между приетите пластични стави
** изпълнени са допълнителни ъглови заваръчни шевове за усилване.

45
Rib stiffener

45

Фигура 3.9 Детайли на заваръчните шевове с пълен провар.

3.4.4 ПРОЦЕДУРА ЗА ОРАЗМЕРЯВАНЕ
След предварителния избор на геометрия и материали за възела, трите
основни стъпки от компонентния метод са последователно описани:
• Характеристики на компонентите
• Обобщени процедури
• Класификация на възлите и оразмерителни проверки
3.4.4.1 ОБЩА ПРОЦЕДУРА
Стъпка 1: Предварително конструиране на възела и избор на материали.
• Клас и размер на болтовете, брой болтови редици
• Дебелина и размери на фланцевата плоча
• Дебелина и размери на укрепващите ребра
• Дебелина и размери на допълнителните усилващи плочи в
стеблото, (ако са необходими)
• Заваръчни шевове
Стъпка 2: Характеристики на компонентите
- Носимоспособност на компонентите (възел, подложен на огъване)
- Коравина на компонентите (възел, подложен на огъване)
- Носимоспособност на компонентите (възел, подложен на срязване)
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Стъпка 3: Обобщени процедури
• Носимоспособност на съединението на огъване
• Коравина на огъване на възела
• Носимоспособност на съединението на срязване
• Степен на дуктилност на съединението
Стъпка 4: Класификация на възлите и оразмерителни проверки
• Носимоспособност на огъване
• Коравина на огъване
• Носимоспособност на срязване
• Дуктилност
• Проверки
3.4.4.2 ПРЕДВАРИТЕЛНО КОНСТРУИРАНЕ НА ВЪЗЕЛА
Препоръките, дадени в Таблица 3.4, могат да се използват за предварително
конструиране на възела и избор на материали.

Елементи
възела

Таблица 3.4 Предварителен избор на геометрия и материали за възела
от Размер на гредата

Клас болт
Диаметър на болта
Брой на болтовите
редици
Фланцева плоча

Допълнителни
усилващи плочи в
стеблото

Ниска (IPE360)
HV 10.9
M27
4/6

Средна ( IPE450)

Висока ( IPE600)

M30
4/6

M36
6

Дебелина: за силни възли може да бъде малко по-голяма от
дебелината на пояса на колоната; tep=(2/35/6)db за равноякостни
възли, но трябва да е по-малка от дебелината на пояса на колоната.
Размери: Ширината трябва да е равна или по-малка от ширината на
пояса на колоната. Конзолно издадената част трябва да бъде
достатъчна за разполагане на една или две болтови редици,
спазвайки правилата, дадени в EN1993-1-8 (§3.5).
Дебелината и размерите на допълнителните усилващи плочи в
стеблото трябва да се изберат съгласно правилата на EN 1993-1-8
(§ 6.2.6.1), а в противен случай трябва да се използват и таповидни
заваръчни шевове за осигуряване на устойчивостта на усилващите
плочи.

Укрепващи ребра
Таблица 3.3
Заваръчни шевове
Забележка: tep е дебелината на фланцевата плоча, а db номиналния диаметър на болта.
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3.4.4.3 ОБОБЩЕНИ ПРОЦЕДУРИ И ПРОВЕРКИ НА НОСИМОСПОСОБНОСТ
Тип класификация
Носимоспособност
на огъване

Критерий

Източници
Equaljoints

M con , Rd  M Ed : равноякостно съединение
M con , Rd  M Ed : силно съединение
Vwp,Rd,  min[ Fcon , Rd , F fbc , Rd ] : силно възлово поле

където:
Fcon, Rd =  FRd , ri (i = 1 до 5 за възли с 6 болтови редици

и i= 1 до 3 за възли с 4 болтови редици), е напречната
срязваща сила в съединението, породена от
болтовите редици на опън
F fbc , Rd е носимоспособността на натиск на пояс и
Класификация
коравините

на

стебло на гредата
Класификация Рамки с връзки
Частично
0.5  kb  8
корави възли
Корави възли
kb  8

Рамки без връзки
0.5  kb  25

EN1993-1-8
5.2.2

kb  25

kb = S j ,ini / ( EI b / Lb )

Носимоспособност
на срязване

Vcon , Rd  Vb , Rd :

равноякостна

носимоспособност

на

срязване
Vcon , Rd  Vb , Rd : силна носимоспособност на срязване

Класификация
дуктилност

по

 max  1.0 : степен на дуктилност 1

 max  1.0 and max  0.95 : степен на дуктилност 2
където: max  max[ r1 , r 2 ] ; max  max[r1 ,r 2 ]

Equaljoints
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3.4.4.4 ХАРАКТЕРИСТИКИ НА КОМПОНЕНТИТЕ
•

Носимоспособност на компонентите (възел, подложен на огъване)

Компонент

Правила

Източници
При 4 болтови редици

EN1993-1-8
6.2.6.4

e m
m2
m2

twc

rc

Пояс на колоната на огъване

w

m

n

m

n

w
При 6 болтови редици

e m

e1
p
m2

m2

w

twc

n

rc

m

m
w

n
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Компонент

Правила

Източници

За всяка болтова редица или група болтови редици
носимоспособността се получава по следната формула:
Fcfb , Rd = min[ FT ,1, Rd ; FT ,2, Rd ; FT ,3, Rd ]
Fcfb , Rd = min[ FT ,1− 2, Rd ; FT ,3, Rd ]

* или

**

където:
•
•
•
•

4M pl ,1, Rd

FT ,1, Rd =

m

FT , 2, Rd =

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

FT ,3, Rd = 

FT ,1− 2, Rd =

0.9 f ub As

M2

2M pl ,1, Rd
m

в които:

t 2 f y, fc /  M 0

M pl ,1,Rd = 0,25

eff ,1 fc

M pl ,2Rd = 0,25

eff ,2 fc

t 2 f y, fc /  M 0

m = ( w / 2 − twc / 2 − 0.8rc )

n = min[e, 1.25m]

, при кръгови модели може да се приеме n=

ew = d w / 4

dW е диаметърът на шайбата
*С лостови сили
**Без лостови сили
Забележка: EN1993-1-8 допуска приемането на лостови сили
във всеки случай за болтови съдеинения. В светлината на
резултатите, описани в рамките на проекта EQUALJOINTS,
това твърдение не е консервативно и наличието на лостови
сили трябва да се проверява за всеки отделен случай.
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Компонент

Правила

Източници

Ефективни дължини
❖ Съединение с 4 болтови редици
Болтова редица 1:

Табл.
6.5
(EN1993-1-8)

leff ,1 = min[2 m,  m]
leff ,2 =  m

Болтова редица 2:
leff ,1 = min[2 m,  m]
leff ,2 =  m

 е даден на фиг. 6.11 от EN1993-1-8, в зависимост от:

m
m
2 = 2
m+e ;
m+e

1 =

Забележка: Първа и втора болтова редица не могат да се
разглеждат в група поради наличието на укрепващи ребра
между тях.
❖ Съединение с 6 болтови редици
Болтова редица 1:
leff ,1 = min[2 m; 4m + 1.25e]
leff ,2 = 4m + 1.25e

Първа редица от групата 1+2
leff ,1 = min[2 p; p ]

leff , nc = p

Болтова редица 2:
leff ,1 = min[2 m,  m]
leff ,2 =  m

Втора редица от групата 1+2
leff ,1 = min[ m + p; 0.5 p +  m − (2m + 0.625e)]
leff ,1 = 0.5 p +  m − (2m + 0.625e)

Болтова редица 3:
leff ,1 = min[2 m,  m]
leff ,2 =  m

 е даден на фиг. 6.11 от EN1993-1-8, в зависимост от:

1 =

m
m+e

2 =

m2
m+e

Забележка: Първата и втората болтова редица могат да
участват в група, която да повлияе на носимоспособността на
редиците. Обратно, третата болтова редица не може да
участва в група с другите болтови редици поради наличието на
укрепващи ребра.
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EN1993-1-8
6.2.6.5

e m

e m

ex

ex
mx

p
mx

m2

m2

twc

w

n

Фланцева плоча на огъване

a)

rc

w

m

m

n

w
b)
При 4 болтови редици (a) и 6 болтови редици (b)

За всяка болтова редица или група болтови редици
носимоспособността се получава по следната формула:
Fcfb , Rd = min[ FT ,1, Rd ; FT ,2, Rd ; FT ,3, Rd ] * или
Fcfb , Rd = min[ FT ,1− 2, Rd ; FT ,3, Rd ] **

където:

4M pl ,1, Rd

•

FT ,1, Rd =

•

FT , 2, Rd =

•

FT ,3, Rd = 

•

FT ,1, Rd =

m
2M pl ,2, Rd + nFt , Rd
m+n
0.9 f ub As

M2

2M pl ,1, Rd
m

в които:

t 2 f y, fc /  M 0

M pl ,1,Rd = 0,25

eff ,1 fc

M pl ,2Rd = 0,25

eff ,2 fc

t 2 f y, fc /  M 0

m = ( w / 2 − twc / 2 − 0.8rc )

n = min[e, 1.25m] , при кръгови модели може да се приеме n=
ew = d w / 4

dW е диаметърът на шайбата
*С лостови сили
**Без лостови сили
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Компонент

Правила
Ефективни дължини
❖ Съединение с 4 болтови редици
Болтова редица 1:

leff ,1

2 m
 m + 2e
x

= min  m − (2m + 0.625e) + ex
2m + 0.625e + e
x

4m + 1.25e

leff ,2

 m − (2m + 0.625e) + ex

= min 2m + 0.625e + ex
4m + 1.25e


Болтова редица 2:
leff ,1 = min[2 m,  m]
leff ,2 =  m

 е даден на фиг. 6.11 от EN1993-1-8, в зависимост от:

m
m+e
m
2 = 2
m+e

1 =

❖ Съединение с 6 болтови редици
Болтова редица 1:

leff ,1

2 m
 m + 2e

x
= min 
4
m
+
1.25
e

2m + 0.625e + ex

 4m + 1.25e
leff ,2 = min 
 2m + 0.625e + ex

Първа редица от групата 1+2
 m + p
 2e + p
 x
leff ,1 = min 
 2m + 0.625e + 0.5 p

ex + 0.5 p
2m + 0.625e + 0.5 p
leff ,2 = min 
ex + 0.5 p

Болтова редица 2:
leff ,1 = min[2 m,  m]
leff ,2 =  m

Втора редица от групата 1+2
leff ,1 = min[ m + p; 0.5 p +  m − (2m + 0.625e)]
leff ,2 = 0.5 p +  m − (2m + 0.625e)

Болтова редица 3:
leff ,1 = min[2 m,  m]
leff ,2 =  m

 е даден на фиг. 6.11 от EN1993-1-8

Източници
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Стебло от
колоната на опън

Стебло от
гредата на
опън

Стебло от колоната и напречни
укрепващи ребра на натиск

Пояс и стебло от
гредата на натиск

Компонент Правила

Източници

Ffbc, Rd = M c , Rd f y ,b (h +  b − 0.5t fb )
•
•

h е височината на присъединяваната греда;
Mc,Rd е изчислителната носимоспособност на гредата на
огъване, включително усилващите ребра, намалена с
отчитане на срязването, ако е необходимо, виж EN 19931-1.
• tfb е дебелината на пояса на гредата.
• ξb е позицията на натисковия център;
• b е височината на реброто.
Носимоспособността на стеблото на колоната и напречните
укрепителни ребра на натиск може да се получи по формулата:

Fwcc , Rd =

 kwcbeff ,c ,cf twc f y ,wc Acp f y ,cp
+
M0
M0

EN1993-18
6.2.6.2

където:

beff ,c,cf = t fb + 2(aw1 + aw2 ) + 5(t fc + rc ) + 2tep
Acp е площта на укрепващите ребра (общо от двете страни);
Редукционният коефициент kwc , отчитащ осовите напрежения в
стеблото на колоната, е даден в т.6.2.6.2(2) of EN1993-1-8.
Редукционният коефициент  е даден в Табл. 6.3 на EN1993-1-8;
Забележка: Когато има напречни укрепващи ребра, редукцията
поради изкорубване на стеблото под напречния натиск може да
се пренебрегне.

Fwbt , Rd = beff ,t ,wb twb f y ,wb /  M 0

Ефективната ширина beff,t,wb от стеблото на гредата на опън
трябва да се вземе равно на ефективната дължина на Т-парчето,
представящо фланцевата плоча на огъване за индивидуалната
болтова редица или група болтови редици.

Fwct , Rd

beff ,t , wc twc f y , wc
=
M0

EN1993-18
6.2.6.8

EN1993-18
6.2.6.3

Ефективната ширина beff,t,wc от стеблото на колоната на опън
трябва да се вземе равно на ефективната дължина на Т-парчето,
представящо пояса на колоната на огъване за индивидуалната
болтова редица или група болтови редици.
Редукционният коефициент  е даден в Табл. 6.3 на EN1993-1-8;

Компонент Правила
Носимоспособността на болтова редица (два болта) на опън се
дава с израза:
0,9 f ub As
Fbt,Rd = 2
M2

Болтове на опън

EN1993-18
6.2.6.7

където:
• fub границата на опън на стоманата на болта;
• As е нетното (през резбата) сечение на болта;.

Източници
EN1993-18
3.6.1
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•

Коравина на компонентите (възел, подложен на огъване)

Компонент Правила
Възлово
За оребрени възли, приносът на k1 е равен на безкрайност, а
поле на за неоребрени се изчислява по израза:
срязване
0.38  AVC

k1 =

Пояс от
колоната
на
огъване

Фланцев
а плоча
на
огъване

Стебло
от
колоната
на опън

Болтове
на опън

Ребро от
натиснат
ата
страна

z

където:
 е привеждащ параметър, дефиниран в EN1993-1-8 т. 5.3(7), а
z е рамото на вътрешните сили.
За единична болтова редица на опън:
k4 =

3
eff , cf fc
3

0.9b

t

m
Ефективната ширина beff е най-малката ефективна дължина на
Т-парчето за болтовата редица (индивидуално или като част
от група).
За единична болтова редица на опън:
k5 =

3
eff , ep ep
3

0.9b

t

m
Ефективната ширина beff е най-малката ефективна дължина на
Т-парчето за болтовата редица (индивидуално или като част
от група).
За оребрени заварени възли, приносът на k3 е равен на
безкрайност, а за неоребрени се получава по израза:

k3 =

EN1993-1-8
6.3.2

EN1993-1-8
6.3.2

EN1993-1-8
6.3.2

0.7  beff ,t ,wc  twc
dc

Ефективната ширина beff е най-малката ефективна дължина за
болтовата редица (индивидуално или като част от група). на Тпарчето, съответстващо на пояса на колоната на огъване.
За единична болтова редица на опън:

k10 =

1.6  As
Lb

kRIB =

Aeq
LStrut

 cos( )

където (както е дефинирано от Lee):

Ae =

Източници
EN1993-1-8
6.3.2

 (ab − c 2 )
(a − c)2 + (b − c)2

Le = (0.6)

(a

2

+ b2 )

 ъгълът на наклона на еквивалентния прът, (мерен от пояса
на гредата), заместващ укрепващото ребро в прътовия модел
на възела.

EN1993-1-8
6.3.2

Equaljoints
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•

Носимоспособност на компонентите (възел, подложен на срязване)

Компонент
Стебло от
гредата на
срязване

Правила

Източн
ици
EN199
3-1-5
5.3

Vb,RD =  w Avb f y ,b / 3 M 1
където:
Avb = Ab − 2bbt fb + (t wb + 2rb )t fb

w = 0.83/  w if  w  0.83 ;

 w = 1.0 if  w  0.83
и
Пояс
от
колоната
на
смачкване
(при
болтовете)

 w = 0.3467(hwb / twb ) f y ,b / E

За единична болтова редица (два болта) на срязване:
k1 b f u dt fc
Fb , Rd = 2
M2

EN199
3-1-8
3.6.1

където:
за крайни болтове: k1 = min[2.8

e
− 1.7, 2.5]
d0

за вътрешни болтове: k1 = min[1.4

p2
− 1.7, 2.5]
d0

b зависи от направлението на срязване и позицията на болтовата
редица:
Съединение с 4 болтови редици
Срязване с посока
отгоре-надолу

Срязване с посока
отдолу-нагоре

Болтови редици 1, 3 и 4:
 b = 1.0

Болтови редици 1, 2 и 4:
 b = 1.0

Болтова редица 2:
b = min[1.0, p / 3d0 − 0.25]

Болтова редица 3:
b = min[1.0, p / 3d0 − 0.25]

Съединение с 6 болтови редици
Срязване с посока
отгоре-надолу
Болтови редици 1, 3 и 5:
b = min[1.0, p / 3d0 − 0.25]
Болтови редици 2, 4 и 6:
 b = 1.0
Фланцева
плоча на
смачкване
(при
болтовете)

Срязване с посока
отдолу-нагоре
Болтови редици 1, 3 и 5::

 b = 1.0
Болтови редици 2, 4 и 6:
b = min[1.0, p / 3d0 − 0.25]

За единична болтова редица (два болта) на срязване:
k1 b f u dt fc
Fb , Rd = 2
M2

EN199
3-1-8
3.6.1
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за крайни болтове: k1 = min[2.8

e
− 1.7, 2.5]
d0

за вътрешни болтове: k1 = min[1.4

p2
− 1.7, 2.5]
d0

b зависи от направлението на срязване и позицията на
болтовата редица:
Съединение с 4 болтови редици
Срязване с посока
отгоре-надолу

Срязване с посока
отдолу-нагоре

Болтова редица 1:
b = min[1.0, ex / 3d0 ]

Болтови редици 1 и 3:
 b = 1.0

Болтови редици 2 и 4:
 b = 1.0

Болтова редица 2:
b = min[1.0, p / 3d0 − 0.25]

Болтова редица 3:
b = min[1.0, p / 3d0 − 0.25]

Болтова редица 4:
b = min[1.0, ex / 3d0 ]

Съединение с 6 болтови редици
Срязване с посока
отгоре-надолу
Болтова редица 1:
b = min[1.0, ex / 3d0 ]

Болтове на
срязване

Срязване с посока
отдолу-нагоре
Болтови редици 1, 3 и 5:

b = min[1.0,

p / 3d0 − 0.25]

Болтови редици 2, 4 и 6:
b = min[1.0, p / 3d0 − 0.25]

Болтови редици 2 и 4:
 b = 1.0

Болтови редици 3 и 5:
 b = 1.0

Болтова редица 6:
b = min[1.0, ex / 3d0 ]

За единична болтова редица (два болта) на срязване:
 f A
Fb , Rd = 2 v ub s
M2
v =0.5 за болтове клас 10.9.

EN199
3-1-8
3.6.1
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3.5

ВЪЗЛИ С НЕОРЕБРЕНИ КОНЗОЛНО ИЗДАДЕНИ ПЛОЧИ

3.5.1 ОПИСАНИЕ НА КОНФИГУРАЦИЯТА НА ВЪЗЕЛА
Конфигурацията на възела при възли с оребрени конзолно издадени
фланцеви плочи е описана на Фигура 3.10. В зависимост от височината на
гредата, могат да се приложат 4 или 6 редици болтове. Използването на
допълнителните усилващи плочи в стеблото е допустимо за усилване на
възловото поле, а напречните укрепителни ребра в колоната са
препоръчителни във всички случаи.

1: греда
2: колона

3: фланцева плоча
4: болтове

5: напречни ребра
6: усилващи плочи

Фигура 3.10 Описание на възлите с неоребрени конзолно издадени плочи

3.5.2 СПИСЪК НА КОНСТРУКТИВНИТЕ СИСТЕМИ, ЗА КОИТО ВЪЗЕЛЪТ Е
СЕИЗМИЧНО КВАЛИФИЦИРАН.
Възлите с оребрени конзолно издадени фланцеви плочи, описани в този
документ, са сеизмично квалифицирани за следните конструктивни системи:
• дуални системи с центрично включени диагонали (т.е. MRF + CBF);
• дуални системи с нецентрично включени диагонали (т.е. MRF + EBF).
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Освен това тези възли трябва да се използват само в рамки с
перпендикулярни оси на гредите и колоните (без наклонени греди, напр.
покривен ригел) и регулярно разположение на носещите конструктивни
системи за сеизмични въздействия.
3.5.3 ГРАНИЦИ НА ВАЛИДНОСТ ЗА СЕИЗМИЧНО КВАЛИФИЦИРАНИТЕ
ВЪЗЛИ.
Таблица 3.5 обобщава границите на валидност за сеизмично
квалифицираните възли
Таблица 3.5 Граници на валидност за сеизмично квалифицираните възли
Елемент
Параметри
Обхват на приложение
Греда
Височина Максимално=600mm
Отношение на светлия Максимално=23, Минимално=10
отвор* към височината
на гредата
Дебелина на пояса Максимално=19mm
Материал S235 до S355
Колона
Височина Максимално =550mm
Дебелина на пояса Максимално =31mm
Материал S235 до S355
Отношение на
височините
греда/колона

Фланцева плоча

Напречни ребра в
колоната

Допълнителни
усилващи плочи в
стеблото

Дебелина
Материал

18-25mm
S235 до S355

Дебелина
Материал

Равна или по-голяма от дебелината на
пояса на присъединяваната греда
S235 до S355

Дебелина
Материал

Таблица 3.6
S235 до S355

Болтове
Размер
Клас
Брой болтови редици
Шайби
Отвори

Таблица 3.6
HV10.9
Таблица 3.6

Заваръчни шевове
Фланцева плоча към
поясите на гредата
Напречни ребра в
колоната

Усилени** заваръчни шевове с пълен
провар (Фигура 3.9)
Заваръчни шевове с пълен провар (Фигура
3.9)
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Допълнителни
усилващи плочи в
стеблото към поясите
на колоната
Всички останали
заваръчни шевове

Заваръчни шевове с пълен провар (Фигура
3.9)

Ъглови заваръчни шевове от двете страни
с дебелина по-голяма от 0.55 пъти
дебелината на заваряваните плочи.

* светлият отвор е разстоянието между приетите пластични стави
** изпълнени са допълнителни ъглови заваръчни шевове за усилване.
3.5.4 ПРОЦЕДУРА ЗА ОРАЗМЕРЯВАНЕ
След предварителния избор на геометрия и материалите за възела, трите
основни стъпки от компонентния метод са последователно описани:
• Характеристики на компонентите
• Обобщени процедури
• Класификация на възлите и оразмерителни проверки
3.5.4.1 ОБЩА ПРОЦЕДУРА
Стъпка 1: Предварително конструиране на възела и избор на материали.
• Клас и размер на болтовете, брой болтови редици
• Дебелина и размери на фланцевата плоча
• Дебелина и размери на укрепителните ребра
• Дебелина и размери на допълнителните усилващи плочи в стеблото
(ако са необходими)
• Заваръчни шевове
Стъпка 2: Характеристики на компонентите
- Носимоспособност на компонентите (възел, подложен на огъване)
- Коравина на компонентите (възел, подложен на огъване)
- Носимоспособност на компонентите (възел, подложен на срязване)
Стъпка 3: Обобщени процедури
• Носимоспособност на съединението на огъване
• Коравина на огъване на възела
• Носимоспособност на съединението на срязване
• Степен на дуктилност на съединението
Стъпка 4: Класификация на възлите и оразмерителни проверки
• Носимоспособност на огъване
• Коравина на огъване
• Носимоспособност на срязване
• Дуктилност
• Проверки
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3.5.4.2 ПРЕДВАРИТЕЛНО КОНСТРУИРАНЕ НА ВЪЗЕЛА
Препоръките, дадени в Таблица 3.6 могат да се използват за предварително
конструиране на възела и избор на материали.
Таблица 3.6 Предварителен избор на геометрия и материали за възела
Елементи
от Размер на гредата
Ниска (IPE360)
Средна (IPE450)
Висока (IPE600)
възела
Клас болт
HV 10.9
Диаметър
на M27
M30
M36
болта
Брой
на 4
4
6
болтовите редици
Фланцева плоча
Дебелина: tep=(1/22/3)db за неравноякостни възли; tep=(2/35/6)db за
равноякостни възли; но трябва да е по-малка от дебелината на пояса
на колоната.
Размери: Ширината трябва да е равна на ширината на пояса на
колоната. Конзолно издадената част трябва да бъде достатъчна за
разполагане на една болтова редица, спазвайки правилата, дадени в
EN1993-1-8 (§3.5).
Допълнителни
При HEB колони и IPE греди, допълнителни усилващи плочи се
усилващи плочи в конструират само когато е нужно силно възлово поле. Дебелината и
стеблото
размерите на допълнителните усилващи плочи в стеблото трябва да
се изберат съгласно правилата на EN1993-1.8 (§ 6.2.6.1).
Укрепителни
ребра
Таблица 3.5
Заваръчни
шевове
Забележка: tep е дебелината на фланцевата плоча, а db номиналния диаметър на болта.

3.5.4.3 ОБОБЩЕНИ ПРОЦЕДУРИ И ПРОВЕРКИ ЗА НОСИМОСПОСОБНОСТ.
Тип
Критерий
класификация
Носимоспос
M con , Rd  M con , Ed : неравноякостно съединение
обност
на M
: равноякостно съединение
con , Rd  M con , Ed
огъване
M con , Rd  M con , Ed : силно съединение
Vwp,Rd  min[ Fcon , Rd , Ffbc , Rd ] : слабо възлово поле
Vwp,Rd  min[ Fcon , Rd , Ffbc , Rd ] : равноякостно възлово поле
Vwp,Rd,  min[ Fcon , Rd , F fbc , Rd ] : силно възлово поле

където:
Fcon, Rd =  FRd , ri ( i = 1 до 5 за възли с 6 болтови редици и i= 1

до 3 за възли с 4 болтови редици), е напречната срязваща
сила в съединението, породена от болтовите редици на опън.
F fbc , Rd е носимоспособността на натиск на пояс и стебло на
гредата.

Източници
Equaljoints
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Класификац
ия на
коравините

Класификация

Частично
корави
възли
Корави възли

Рамки с връзки
0.5  kb  8

Рамки без връзки
0.5  kb  25

kb  8

kb  25

EN1993-18
5.2.2

kb = S j /( EI b / Lb )

Носимоспос
обност на
срязване

Vcon , Rd  Vb , Rd : неравноякостна носимоспособност на срязване

Класификац
ия по
дуктилност

 max  1.0 : степен на дуктилност 1

Vcon , Rd  Vb , Rd : равноякостна носимоспособност на срязване
Vcon , Rd  Vb , Rd : силна носимоспособност на срязване

Equaljoints

 max  1.0 and max  0.95 : степен на дуктилност 2
където: max  max[ r1 , r 2 ] ; max  max[r1 ,r 2 ]

3.5.4.4 ХАРАКТЕРИСТИКИ НА КОМПОНЕНТИТЕ
•

Носимоспособност на компонентите (възел, подложен на огъване)

Компонент Правила
Източници
2
Възлово
EN19930.9 Avc f y ,wc 4 (0.25t s f y , s ) (bc − t wc − 2rc )
+
поле
на Vwp , Rd =
1-8
ds
3 M 0
срязване
6.2.6.1
• Възлово поле на срязване с напречни
укрепващи ребра и без допълнителни
усилващи плочи:

Avc = Ac − 2bct fc + (twc + 2rc )t fc
•

Възлово поле на срязване с напречни
укрепващи ребра и с допълнителни
усилващи плочи:

Avc = Ac − 2bct fc + (twc + 2rc )t fc + twcbs
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Греда на
огъване

M b, Rd = Wb, p f y ,b
•
•

Wb,p е пластичният съпротивителен момент на сечението.
fy,b е границата на провлачане на стоманата на гредата.

Пояс на
колоната
на огъване

EN19931-8
6.2.6.4

При 6 болтови редици

При 4 болтови редици
За всяка болтова редица или група болтови
носимоспособността се получава по следната формула:
Fcfb , Rd = min[ FT ,1, Rd ; FT ,2, Rd ]

където:
•

FT ,1, Rd =

(8n − 2ew ) M pl ,1, Rd
2mn − ew (m + n)

редици
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•

FT , 2, Rd =

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

в които:
M pl ,1, Rd = 0, 25

eff ,1

t fc 2 f y , fc /  M 0

M pl ,2 Rd = 0, 25

eff ,2

t fc 2 f y , fc /  M 0

m = 0.5(bc − 2e − twc − 1.6rc )

n = min[e, 1.25m] , при кръгови модели може да се приеме n=
ew = 0.25d w (където dw е диаметърът на шайбата)

Ефективни дължини
❖ Съединение с 6 болтови редици
Болтова редица 1:
leff ,1 = min[2 m,  m]
leff ,2 =  m

Болтова редица 2 (или редица 5):
Индивидуална редица:
leff ,1 = min[2 m,  m]
leff ,2 =  m

Първа редица от група 1 или група 3 (редици 2+3 или 4+5)
leff ,1 = min[ m + p1 ,

0.5 p1 +  m − (2m + 0.625e)]

leff ,2 = 0.5 p1 +  m − (2m + 0.625e)

Болтова редица 3 (или редица 4):
Индивидуална редица:
leff ,1 = min[2 m,

4m + 1, 25e]

leff ,2 = 4m + 1, 25e

Последна редица от група 1 или група 3 (редици 2+3 or 4+5):
leff ,1 = min[ m + p1 ,

2m + 0.625e + 0.5 p1 ]

leff ,2 = 2m + 0.625e + 0.5 p1

Първа редица (или последна редица) от група 2 (редици 3+4):
leff ,1 = min[ m + p2 , 0.5 p2 + 0.5 m]
leff ,2 = 0.5 p2 + 0.5 m

Междинна редица от група 3 (редици 2+3+4+5):
leff ,1 = p1 + p2
leff ,2 = 0.5( p1 + p2 )

 е даден на фиг. 6.11 от EN1993-1-8, в зависимост от:

1 =

m
m
; 2 = 2
m+e
m+e

където:
m2 = e1 − 0.8aw1 2 за болтова редица 1
m2 = e2 − 0.8aw2 2 за болтова редица 2 или 5

❖ Съединение с 4 болтови редици
Болтова редица 1:
leff ,1 = min[2 m,  m]
leff ,2 =  m
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Болтова редица 2:
Индивидуална редица:
leff ,1 = min[2 m,  m]
leff ,2 =  m

Първа редица от групата 2+3
leff ,1 = min[ m + p,

0.5 p + 0.5 m]

leff ,2 = 0.5 p + 0.5 m

Болтова редица 3: по аналогия с болтова редица 2
 е даден на фиг. 6.11 от EN1993-1-8, в зависимост от:

1 =

m
m
; 2 = 2
m+e
m+e

където:
m2 = e1 − 0.8aw1 2 за болтова редица 1
m2 = e2 − 0.8aw2 2 за болтова редица 2 или 3

Фланцева
плоча на
огъване

EN19931-8
6.2.6.5

При 6 болтови редици

При 4 болтови редици
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За всяка болтова редица или група болтови
носимоспособността се получава по следната формула:
Fpb , Rd = min[ FT ,1, Rd ; FT ,2, Rd ] където
(8n − 2ew ) M pl ,1, Rd

•

FT ,1, Rd =

•

FT , 2, Rd =

2mn − ew (m + n)

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

в които: M pl ,1, Rd = 0, 25
M pl ,2 Rd = 0, 25

редици

t

2

eff ,2 ep

t

2

eff ,1 ep

f y ,ep /  M 0

f y ,ep /  M 0

m = 0.5(bep − 2e − tbw − 1.6aw 2)
за болтовите редици между поясите

n = min[e, 1.25m]
на гредата

m = e1 − 0.8aw1 2
за болтовите редици извън поясите на гредата

n = min[ex , 1.25m]
(при кръгови модели може да се приеме n=).
ew = 0.25d w
Ефективни дължини
❖ Съединение с 6 болтови редици
Болтова редица 1:

2 m,  m + w,  m + 2e

leff ,1 = min 

4m + 1.25ex , e + 2m + 0.625ex , 0.5bep , 0.5w + 2m + 0.625ex

leff ,2 = min[4m + 1.25ex , e + 2m + 0.625ex , 0.5bep , 0.5w + 2m + 0.625ex ]

Болтова редица 2 (или редица 5):
Индивидуална редица:
leff ,1 = min[2 m,  m]
leff ,2 =  m

Първа редица от група 1 или група 3 (редици 2+3 или 4+5)
leff ,1 = min[ m + p1 ,

0.5 p1 +  m − (2m + 0.625e)]

leff ,2 = 0.5 p1 +  m − (2m + 0.625e)

Болтова редица 3 (или редица 4):
Индивидуална редица:
leff ,1 = min[2 m,

4m + 1, 25e]

leff ,2 = 4m + 1, 25e

Последна редица от група 1 или група 3 (редици 2+3 or 4+5):
leff ,1 = min[ m + p1 ,

2m + 0.625e + 0.5 p1 ]

leff ,2 = 2m + 0.625e + 0.5 p1

Първа редица (или последна редица) от група 2 (редици 3+4):
leff ,1 = min[ m + p2 ,

2m + 0.625e + 0.5 p2 ]

leff ,2 = 2m + 0.625e + 0.5 p2

Междинна редица от група 3 (редици 2+3+4+5):
leff ,1 = p1 + p2
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leff ,2 = 0.5( p1 + p2 )

 е даден на фиг. 6.11 от EN1993-1-8, в зависимост от:

1 =

m
m
; 2 = 2
m+e
m+e

където:
m2 = e1 − 0.8aw1 2 за болтова редица 1
m2 = e2 − 0.8aw2 2 за болтова редица 2 или 5

❖ Съединение с 4 болтови редици
Болтова редица 1:

2 m,  m + w,  m + 2e
leff ,1 = min 

4m + 1.25ex , e + 2m + 0.625ex , 0.5bep , 0.5w + 2m + 0.625ex
leff ,2 = min[4m + 1.25ex , e + 2m + 0.625ex , 0.5bep , 0.5w + 2m + 0.625ex ]

Болтова редица 2:
Индивидуална редица:
leff ,1 = min[2 m,  m]
leff ,2 =  m

Първа редица от групата 2+3
leff ,1 = min[ m + p,

0.5 p + 0.5 m]

leff ,2 = 0.5 p + 0.5 m

Болтова редица 3: по аналогия с болтова редица 2
 е даден на фиг. 6.11 от EN1993-1-8, в зависимост от:

1 =

m
m
; 2 = 2
m+e
m+e

където:
m2 = e1 − 0.8aw1 2 за болтова редица 1
m2 = e2 − 0.8aw2 2 за болтова редица 2 или 3

Пояс и
стебло от
гредата на
натиск

Стебло от
колоната и
напречни
укрепващи
ребра на
натиск

Ffbc,Rd = Mc,Rd / ( h − tfb )
където:
• h е височината на присъединяваната греда;
• Mc,Rd е изчислителната носимоспособност на гредата на
огъване, намалена с отчитане на срязването, ако е
необходимо, виж EN 1993-1-1.
• tfb е дебелината на пояса на гредата.
Носимоспособността на стеблото на колоната и напречните
укрепителни ребра на натиск може да се получи по формулата:
 k wc beff , cf twc f y , wc Acp f y ,cp
Fwcc , Rd =
+
M0
M0
където:
beff , c , cf = t fb +

2(aw1 + aw2 ) + 5(t fc + rc ) + 2tep

Acp е площта на укрепителните ребра (общо от двете страни);
Редукционният коефициент kwc, отчитащ осовите напрежения в
стеблото на колоната, е даден в т.6.2.6.2(2) of EN1993-1-8.
Редукционният коефициент  е даден в Табл. 6.3 на EN1993-1-8;
Забележка: Когато има напречни укрепителни ребра, редукцията
поради изкорубване на стеблото под напречния натиск може да

EN19931-8
6.2.6.7

EN19931-8
6.2.6.2
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се пренебрегне. Необходимите размери (стройността) на
напречните укрепителни ребра в този случай са дадени в Табл.
4.3.1.
Стебло от
гредата на
опън

Стебло от
колоната
на опън

Болтове на
опън

Fwbt,Rd =

beff ,wb t wb f y ,wb /  M 0

Ефективната ширина beff,t,wb от стеблото на гредата на опън
трябва да се вземе равно на ефективната дължина на Т-парчето,
представящо фланцевата плоча на огъване за индивидуалната
болтова редица или група болтови редици.
beff , wc twc f y , wc
Fwct , Rd =
M0
Ефективната ширина beff,t,wc от стеблото на колоната на опън
трябва да се вземе равно на ефективната дължина на Т-парчето,
представящо пояса на колоната на огъване за индивидуалната
болтова редица или група болтови редици.
Редукционният коефициент  е даден в Табл. 6.3 на EN1993-1-8;
Носимоспособността на болтова редица (два болта) на опън се
дава с израза:
0,9 f ub As
Fbt,Rd = 2
M2

EN19931-8
6.2.6.8

EN19931-8
6.2.6.3

EN19931-8
3.6.1

където:
• fub границата на опън на стоманата на болта;
• As е нетното (през резбата) сечение на болта;.

•

Коравина на компонентите (възел, подложен на огъване)

Компонент Правила
Възлово
0.38 Avc
k1 =
поле на
z
срязване Привеждащият параметър  е даден в Табл. 5.4 на EN1993-1-8.
Рамото на вътрешните сили, z, е дадено в EN1993-1-8, т.6.3.3.1.
Column
За единична болтова редица на опън:
flange in
0.9beff ,cf t 3fc
k
=
4
bending
m3

End-plate
in
bending

Стебло
от
колоната
на опън

Ефективната ширина beff е най-малката ефективна дължина на Тпарчето за болтовата редица (индивидуално или като част от
група).
За единична болтова редица на опън:
k5 =

3
eff , ep ep
3

0.9b

t

m

Ефективната ширина beff е най-малката ефективна дължина на Тпарчето за болтовата редица (индивидуално или като част от
група).
За единична болтова редица на опън:
k3 =

0.7beff , wc t wc
dc

Ефективната ширина beff е най-малката ефективна дължина за

Източници
EN19931-8
6.3.2
EN19931-8
6.3.2

EN19931-8
6.3.2

EN19931-8
6.3.2

Том с предварителни нормативни изисквания за проектиране на сеизмично квалифицирани стоманени възли | 47
ОПИСАНИЕ НА СЕИЗМИЧНО КВАЛИФИЦИРАНИТЕ ВЪЗЛИ

Болтове
на опън

•

болтовата редица (индивидуално или като част от група). на Тпарчето, съответстващо на пояса на колоната на огъване.
За единична болтова редица на опън:
k10 = 1.6 As / Lb

EN19931-8
6.3.2

Носимоспособност на компонентите (възел, подложен на срязване)

Компонент Правила
Стебло
Vb,RD =  w Avb f y ,b / 3 M 1
от
където:
гредата
на
Avb = Ab − 2bbt fb + (twb + 2rb )t fb
срязване
w = 0.83/  w if  w  0.83 ;

Източници
EN19931-5
5.3

 w = 1.0 if  w  0.83
и
Пояс от
колоната
на
смачкван
е (при
болтовет
е)

 w = 0.3467(hwb / twb ) f y ,b / E

За единична болтова редица (два болта) на срязване:
k1 b f u dt fc
Fb , Rd = 2
M2
където:
k1 = min[2.8

e
− 1.7, 2.5]
d0

b зависи от направлението на срязване и позицията на болтовата
редица:
Съединение с 4 болтови редици
Срязване с посока
отгоре-надолу

Срязване с посока
отдолу-нагоре

Болтови редици 1, 3 и 4:
 b = 1.0

Болтови редици 1, 2 и 4:
 b = 1.0

Болтова редица 2:
b = min[1.0, p1 / 3d0 − 0.25]

Болтова редица 3:
b = min[1.0, p1 / 3d0 − 0.25]

Съединение с 6 болтови редици
Срязване с посока
отгоре-надолу

Срязване с посока
отдолу-нагоре

Болтови редици 1, 5 и 6:
 b = 1.0

Болтови редици 1, 2 и 6:
 b = 1.0

Болтови редици 2 и 4:
b = min[1.0, p1 / 3d0 − 0.25]

Болтови редици 3 и 5:
b = min[1.0, p1 / 3d0 − 0.25]

EN19931-8
3.6.1
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Болтова редица 3:
b = min[1.0, p2 / 3d0 − 0.25]
Фланцев
а плоча
на
смачкван
е (при
болтовет
е)

Болтова редица 4:
b = min[1.0, p2 / 3d0 − 0.25]

За единична болтова редица (два болта) на срязване:
k1 b f u dt fc
Fb , Rd = 2
M2
k1 = min[2.8

EN19931-8
3.6.1

e
− 1.7, 2.5]
d0

Съединение с 4 болтови редици
Срязване с посока
отгоре-надолу

Срязване с посока
отдолу-нагоре

Болтови редици 2 и 4:
 b = 1.0

Болтови редици 1 и 3:
 b = 1.0

Болтова редица 1:
b = min[1.0, ex / 3d0 ]

Болтова редица 4:
b = min[1.0, ex / 3d0 ]

Болтова редица 3:
b = min[1.0, p1 / 3d0 − 0.25]

Болтова редица 2:
b = min[1.0, p1 / 3d0 − 0.25]

Съединение с 6 болтови редици
Срязване с посока
отгоре-надолу

Болтове
на
срязване

Срязване с посока
отдолу-нагоре

Болтови редици 2 и 6:
 b = 1.0

Болтови редици 1 и 5:
 b = 1.0

Болтова редица 1:
b = min[1.0, ex / 3d0 ]

Болтова редица 6:
b = min[1.0, ex / 3d0 ]

Болтови редици 3 и 5:
b = min[1.0, p1 / 3d0 − 0.25]

Болтови редици 2 и 4:
b = min[1.0, p1 / 3d0 − 0.25]

Болтова редица 4:
b = min[1.0, p2 / 3d0 − 0.25]

Болтова редица 3:
b = min[1.0, p2 / 3d0 − 0.25]

За единична болтова редица (два болта) на срязване:
 f A
Fb , Rd = 2 v ub s
M2
v =0.6 за болтове клас 8.8 и v =0.5 за болтове клас 10.9.
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3.6

ВЪЗЛИ С ОТСЛАБЕНО СЕЧЕНИЕ

В рамките на проект EqualJoints са изследвани възли с отслабено сечение
(RBS), с цел да се провери използването на европейска стомана за изготвяне
на дисипативни възли от този тип, които са съставени от греди и колони с
големи напречни сечения, за приложение в американската строителна
практика. Съответно, този специален тип възли не могат да бъдат директно
сравнявани с дискутираните по-горе възли с: вути, с оребрени и с неоребрени
конзолно издадени фланцеви плочи. Оразмерителната процедура в този
случай следва методиката на AISC, (виж типовия детайл на Фиг 3.11), но
някои части, като оразмеряването на възловото поле, могат директно да
бъдат заменени от препоръките дадени за другите типове възли при
оразмеряването им като „силни”, съгласно европейската практика.

Фиг 3.11 Конфигурации и размери на възлите с отслабено напречно сечение (ANSI/AISC 358)

В този смисъл, при оразмеряване трябва да се спазват изискванията на AISC
341 (Seismic Provisions for Structural Steel Buildings), AISC 358-16 (Prequalified
Connections for Seismic Applications) and AISC 360 (Specification for Structural
Steel Buildings).
Предлага се следната оразмерителна процедура:
1. Проверка на отношението „широчина към дебелина” на поясите на
гредата, за класифицирането им като високо дуктилни
bbf/(2tfb)
<
λps
=
0.3√(E/fy)
2. Проверка на отношението „широчина към дебелина” на поясите на
колоната, за класифицирането им като високо дуктилни
bcf/(2tfc)
<
λps
=
0.3√(E/fy)
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3. Проверка за спазване на ограниченията относно напречните сечения
на гредите, дадени в AISC 358 точка 5.3.1
Трябва де се отбележи, че въз основа на проведените експерименти в
рамките на проект EqualJoints, и показаното адекватно поведение на
гредите, ограничението по отношение на максималния допустим
размер може да се измести от W36 на W44.
4. Проверка за спазване на ограниченията относно напречните сечения
на колоните, дадени в AISC 358 точка 5.3.
Трябва де се отбележи, че въз основа на проведените експерименти в
рамките на проект EqualJoints, и показаното адекватно поведение на
колоните, ограничението по отношение на максималния допустим
размер може да се измести от W36 на W40.
5. Определяне на пластичния съпротивителен момент в средата на
отслабеното сечение (AISC 358 Sect 5.8, Step 2)
ZRBS =
Zx – 2 c tfb (hb– tfb )
Където:
ZRBS е пластичния съпротивителен момент в средата на отслабеното
сечение
Zpl.x е пластичния съпротивителен момент на гредата спрямо ос х-х
за неотслабеното сечение
tfb
е дебелина на пояса на гредата
hb
е височината на напречното сечение на гредата
c
е дълбочина на изрязването на поясите, в средата на
отслабеното сечение на гредата
6. Определяне на очакваната носимоспособност на огъване на
отслабеното сечение на гредата (AISC 358 Sect 5.8 Step 3)
Mpr
=
MRBS =
Cpr Ry fy Ze
Където:
Cpr
е коефициент, с който се отчитат всички фактори, водещи до
завишаване на носимоспособността на възела, като: уякчаване след
провлачване,
закоравяване,
допълнително
усилване,
и
др.
Коефициентът се определя от следния израз
f y + fu
=

1.2
2 fy
Ry
е отношение между очакваната граница на провлачане и
характеристичната й стойност, fy
7. Изчисление на оразмеритерното срязващо усилие в средата на
отслабената зона (AISC 358 Sect 5.8 Step 4)
Vp
=
VRBS =
2 Mpr / Lh+Vg
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8. Определяне на съответната срязващата сила в колоната
Vc
=
Nb Ve Lb / (Nc hc)
9. Определяне на очаквания максимален ръбов огъващ момент в гредата,
(определен за сечение, съвпадащо с челото на колоната) (AISC 358
Sect 5.8 Step 5)
Mf
=
Mpr + VRBS Sh + Mg
Където:
Mg
=
½ Wub Sh2
10. Определяне на очакваната пластична носимоспособност на гредата
(AISC 358 Sect 5.8 Step 6)
Mpe =
Ry fy Zbx
11. Проверка на очаквания максимален ръбов огъващ момент в гредата за
спрямо лимита Φd Mpe от (AISC 358 Sect 5.8 Step 7)
Mf
<
Φd Mpe
12. Ичисляване и проверка на концентираните сили, действащи напречно
на поясите на колоната
Pb
≤
Φ fy wtw ( 5k + lb)
≤
Φ 0.8 tw2 [ 1 + 3 (lb / d) ( tw / tf )1.5 ] ( E fyw tf / tw )1/2
≤
Φ 6.25 fyf tf2
Където:
Pb
=
Mf bfb tfb / Zx
13. Проверка на съотношението между носимоспособностите на огъване
на колоната е гредата (AISC 341 Sect. 9.6)
ΣMpc* / ΣMpb*
>
1.0
Където:
ΣMpc* е сума от огъващите моменти в колоната над и под пресечната
точка на осите на колоната и ригелите
=
Σ[ Zc ( fyc – Puc / Ag ) + Vc db / 2 ) ]
ΣMpb* е сума от стойностите на огъващите моменти в гредите,
определени в пресечната точка на осите на колоната и ригелите
=
Nb MRBS + ΣMv
ΣMv е допълнителния момент, вследствие на завишаването на
срязващата сила от стойността й, определена за сечение в средата на
отслабеното сечение до, стойността й - в оста на колоната
=
( VRBS + V'RBS ) ( a + b / 2 + dc / 2 )
14. Проверка на носимоспособността на срязване на възловото поле
Check column panel zone shear strength (AISC341 Sect 9.3)
0.75 Pc
>
Pr
φv Rn >
ΣMf / ( db - tfb ) – Vc
15. Определяне на необходимата дебелина на усилващите плочи
Ru
≤
φ Rncol + φ Rndp
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tdp
≥
( Ru – φ Rncol ) / ( 0.6 fy dc )
16. Проверка, дали сумарната дебелина на стеблото на колоната и
усилващите плочи, ако са предвитдени такива, удовлетворяват
условието
t
≥
( dz + wz ) / 90
17. Провека за необходимост от усилване с напречни ребра (в колоната)
(AISC 358 Step 10)
tfc
≥
0.4 [ 1.8 bb ft bf ( Fyb Ryb ) / ( Fyc Ryc ) ] 0.5
tfc
≥
bfb / 6 or 12
18. Определяне на необходимата дебелина на напречните ребра (в
колоната)
Check 1:
ts
≥
0.5 tbf
Check 2:
Pb
≤
φ Rncol + φ Rncp
ts
≥
( Pb – φ Rncol ) / ( 0.9 fy bbf)
Както беше споменато преди, оразмерителната процедура е съобразена с
изискванията в AISC 341 (Seismic Provisions for Structural Steel Buildings), AISC
358-16 (Prequalified Connections for Seismic Applications) и AISC 360
(Specification for Structural Steel Buildings). Този подход е приет, в
съответствие с целите на проведените в рамките на проекта изпитвания.
Тези цели не включват оценка на европейската оразмерителна методика или
на приложимостта на стандартните европейски профили. Изследването е
фокусирано върху проверка на поведението на голяморазмерни профили,
които са произведени от европейска стомана, и оразмерени съгласно
американските норми, за прилагането им в строителните конструкции на
територията на САЩ.
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