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

Recomandări de proiectare pre-normative pentru noduri metalice precalificate seismic | I

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

Consorțiul Equaljoints PLUS
Coordonator

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

Parteneri

Centrul Tehnic Industrial de Construcții Metalice (CTICM)
Universitatea Națională Tehnică din Atena (NTUA)
Universitatea Tehnică din Praga (CVUT)
Universitatea Tehnică din Delft (TUD)
Universitatea din Ljubljana (UL)
Universitatea de Arhitectură, Inginerie Civilă și Geodezie din Sofia
(UASG)
Universitatea Politehnică din Catalonia (UPC)
Universitatea RWTH din Aachen (RWTHA)

Acest document sintetizează recomandările de proiectare pentru trei tipuri de
îmbinări cu șuruburi precalificate în cadrul proiectului Equaljoints (cu vută, cu placă
de capăt extinsă rigidizată și cu placă de capăt extinsă) precum și îmbinarea sudată
de tip dog-bone.
Sunt prezentate în detaliu următoare informații:
•
cerințe tehnologice
•
descrierea configurației nodurilor
•
lista sistemelor pentru care nodurile sunt precalificate
•
lista valorilor limită pentru datele precalificate
•
procedura de proiectare
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2. Cerințe tehnologice
Execuția unei structuri are loc în mai multe etape, fiecare dintre acestea necesitând
a fi bine planificată. In cazul structurilor care pot fi supuse acțiunii seismice la un
moment dat în decursul duratei de utilizare, aceste aspecte sunt deosebit de
importante. Nodurile între elementele de oțel pentru aceste tipuri de structuri trebuie
să fie proiectate, fabricate și executate în așa fel încât cedarea fragilă să fie evitată,
iar colapsul este să fie dominat de un mod de cedare ductil.
Proiectanții trebuie să ia în considerare cerințele de proiectare stabilite de
standardele de proiectare relevante. În Europa, se folosește EN 1998 pentru
proiectarea seismică a structurilor, făcând referire la EN 1993 pentru proiectarea
structurilor de oțel și EN 1993-1-8 în particular pentru proiectarea nodurilor de oțel.
EN 1993-1-8 definește toți parametrii relevanți pentru proiectarea îmbinărilor în ceea
ce privește caracteristicile de rezistență și rigiditate. Îmbinările pot fi sudate, cu
șuruburi sau pot fi folosite combinații de șuruburi și suduri.
Îmbinările cu șuruburi trebuie proiectate în concordanță cu EN 1993-1-8, Capitolul
3. Tabelul 3.1 definește grupele de șuruburi și valorile nominale ale limitei de curgere
și rezistenței la rupere. Tabelul 3.3 din același document definește distanțele minime
și maxime (distanțe între rândurile de șuruburi, distanțe până la margine) pentru a
asigura suficientă capacitate portantă.
Criteriile de proiectare pentru nodurile sudate sunt descrise în EN 1993-1-8,
Capitolul 4. În proiectarea seismică, sudurile se proiectează de obicei total rezistente
evitându-se astfel cedarea (modul de cedare fragil).
La specificarea materialelor și a dimensiunilor, inginerul trebuie să considere
dimensiunea standard a elementului disponibil și caracteristicile elementelor. De
exemplu, producătorul poate să pună la dispoziție table standard de 10 sau 12 mm
grosime, iar proiectanții trebuie să nu ceară table de 11 mm grosime pentru a evita
prelucrarea inutilă pe cât posibil.
Cerințele de tenacitate a materialului și proprietățile pe direcția grosimii sunt date în
EN 1993-1-10. EN 1993-1-10 conține recomandări de proiectare pentru alegerea
oțelului în funcție de tenacitatea la rupere și de proprietățile pe direcția grosimii
pentru elemente sudate unde există un risc semnificativ de desprindere lamelară în
timpul fabricării, pentru structuri executate conform EN 1090-2.
Recomandările date în Capitolul 2 din EN 1993-1-10 se vor folosi pentru alegerea
materialului pentru noua structură. Regulile vor fi folosite pentru alegerea unei mărci
potrivite din standardele europene pentru oțel enumerate în EN 1993-1-1.
Alegerea Clasei de Calitate va fi selectată din Tabelul 3.1 din EN 1993-1-10 în
funcție de riscul pentru desprindere lamelară.
În funcție de Clasa de Calitate selectată din Tabelul 3.1, proprietățile pe direcția
grosimii pentru oțel vor fi specificate din EN 10164 sau inspecția post-fabricare va fi
folosită pentru a identifica dacă desprinderea lamelară a avut loc.
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Recomandări pentru evitarea desprinderii lamelare în timpul sudurii sunt date în
EN 1011-2.
Opțiunile disponibile prin anexele naționale sunt descrise în Prefață în EN 1993-110.
Proiectanții și producătorii trebuie să colaboreze pentru a asigura acuratețea și
claritatea planșelor. În anumite situații, proiectantul nu realizează că ceea ce este
desenat nu poate fi executat. O cauză ar putea fi lipsa spațiului necesar pentru
sudură. Deseori sunt necesare mai multe întrevederi înainte ca ambele părți să fie
de acord în ceea ce privește corectitudinea reprezentării grafice a proiectului și faptul
că structura poate și fabricată.
Producerea elementelor, inclusiv asamblarea, transportul și punerea în operă pe
șantier trebuie atent planificate pentru a se asigura calitatea corespunzătoare a
structurii.
Structurile trebuie executate în conformitate cu normele de execuție relevante,
EN 1090-2 în Europa și AISC 303-10 în SUA, care conțin cerințele minime de
calitate. În anumite cazuri, unii producători pot alege sa depășească aceste cerințe
bazându-se pe experiență, evitând astfel probleme care pot apărea în timpul punerii
în operă pe șantier.
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3. Caracterizarea nodurilor precalificate
3.1.

Obiective de performanță generale

Criteriul de rezistență: Conform EC8, proiectarea seismică a structurilor de oțel se
bazează pe conceptul de structuri disipative, în care anumite zone ale structurilor
trebuie să fie capabile să dezvolte articulații plastice pentru a disipa energia
seismică. Pe de altă parte, elementele nedisipative trebuie să aibă o comportare
elastică sub acțiunea cutremurului pentru a evita cedarea fragilă. Ierarhizarea
rezistențelor este principiul fundamental care permite această performanță prin
detalierea corespunzătoare a zonelor nedisipative pentru a rezista la capacitatea
plastică a elementelor disipative. Criteriile de proiectare folosite în cadrul proiectului
Equaljoints au ca scop armonizarea cerințelor de ierarhizare în ceea ce privește
macro-componentele (ex. panoul de inimă a stâlpului, îmbinarea, grinda și stâlpul)
și sub-componentele (ex. placa de capăt, șuruburile, sudurile, etc.).
Conform procedurii de proiectare dezvoltate în cadrul proiectului, nodul este
considerat ca fiind alcătuit din trei macro-componente (panoul de inimă a stâlpului,
zona îmbinării și zona grinzii, vezi Figura 3.1), fiecare macro-componentă este
proiectată conform ipotezelor specifice urmând a se aplica simple criterii de
proiectare a capacității pentru a obține diferite obiective de proiectare.

Figura 3.1 Zone plastice pentru obiectivele de performanță examinate: a) panoul de inimă, b)
îmbinarea și c) grinda.

Următoarele obiective de performanță pot fi adoptate pentru îmbinare:
• Îmbinarea de rezistență totală se proiectează pentru a fi mai rezistentă decât
celelalte macro-componente, astfel încât curgerea să aibă loc în alte zone ale
nodului (grinda sau panoul de inimă a stâlpului).
• Îmbinarea de rezistență egală se proiectează pentru a avea o rezistență
apropiată de grindă sau panoul de inimă a stâlpului sau amândouă. Teoretic,
curgerea va avea loc în toate sau două dintre cele trei macro-componente.
• Îmbinarea parțial-rezistentă se proiectează pentru a dezvolta deformații
plastice în componentele acesteia.
Pentru panoul de inimă a stâlpului se poate introduce încă un obiectiv de
performanță:
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• Panoul de inimă tare se proiectează pentru a fi mai puternic decât celelalte
macro-componente, astfel încât curgerea să aibă loc în alte zone ale nodului
(grindă sau îmbinare).
• Panoul de inimă de rezistență egală se proiectează pentru a avea o rezistență
apropiată de grindă sau îmbinare sau ambele.
• Panoul de inimă de rezistență parțială se proiectează pentru a dezvolta
deformații plastice exclusiv în acesta.
Ar trebui de asemenea remarcat faptul că ambele norme EC3 și EC8 nu consideră
cazul nodurilor de rezistență egală, care este propus în cadrul proiectului ca un nivel
de performanță intermediar. Conform clasificării din Eurocodul curent, un nod de
rezistență egală se încadrează în categoria nodurilor de rezistență parțială.
Sursa principală a deformațiilor plastice în cazul proiectării seismice este capătul
grinzii. În funcție de poziția articulației plastice, de consolidare și de limita de curgere
probabilă în articulația plastică, momentul de proiectare la fața stâlpului poate fi
obținut ca:
Mcon,E d =   (MB,Rd + VB,Ed  sh )

Eq. (3.1)

unde Mcon,Ed este momentul încovoietor de proiectare la fața stâlpului, α depinzând
de nivelul de performanță de proiectare. Cel din urmă este egal cu γsh∙γov pentru
nodurile total rezistente (ov fiind coeficientul de suprarezistență datorat incertitudinii
de material, și sh coeficientul de consolidare care corespunde raportului din
momentul maxim și momentul plastic al grinzii), egal cu 1 pentru noduri de rezistență
egală și mai mic decât 1 pentru noduri de rezistență parțială. Pentru a evita
concentrări prea severe în zona îmbinării, raportul de rezistență pentru nodurile de
rezistență parțială se consideră 0.6 sau 0.8. MB,Rd este rezistența plastică la
încovoiere a grinzii; sh este distanța între fața stâlpului și articulația plastică ce se
dezvoltă în grindă (mai precis distanța între fața stâlpului și capătul rigidizării pentru
nodurile cu vută și placă de capăt rigidizată (vezi Figura 3.2), egală cu zero pentru
nodurile cu placă de capăt); VB,Ed este forța tăietoare ce corespunde apariției
articulației plastice în grinda, fiind dată de:
VB,Ed = VB,Ed ,M + VB,Ed ,G
Eq. (3.2)

unde VB,Ed,M este forța tăietoare datorată formării articulațiilor plastice la ambele
capete ale grinzii, situate la distanța Lh și calculată astfel:
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VB,Ed ,M =

2  MB,Rd
Lh

Eq. (3.3)

VB,Ed,G este contribuția dată de încărcările gravitaționale, și trebuie menționat faptul
că în mod simplificat se neglijează contribuția acesteia pe distanța dintre fața
stâlpului și articulația plastică, Lh fiind distanța aproximativă între articulațiile plastice.
În ceea ce privește ambii coeficienți de suprarezistență, sunt necesare alte precizări:
ov se presupune a fi egal cu 1.25, așa cum este recomandat de EC8. Coeficientul
de consolidare sh este considerat diferit în EN 1993-1-8 și în EN 1998-1. În
particular, EN 1993-1-8 recomandă considerarea unui raport de suprarezistență
egal cu 1.2 pentru nodurile total rezistente, în timp ce EN 1998-1 presupune în
contradictoriu o valoare de 1.1. În literatură sunt disponibile ecuații empirice pentru
a estima suprarezistența la încovoiere sh dezvoltată de grinzile de oțel. Având la
bază rezultatele obținute de Mazzolani și Piluso (1992), D’Aniello et al. (2012),
Güneyisi et al. (2013, 2014), coeficientul sh se poate considera că variază între 1.11.2 pentru secțiunile europene cele mai uzuale la grinzi (de exemplu IPE), fiind mai
mare decât valoare recomandată de EC8, dar aproximativ egal cu ceea ce AISC35810 presupune ca factor de suprarezistență, dat de:
 sh,AISC =

fy + fu
2  fy

 1.20

Eq. (3.4)

Astfel, în procedura actuală, sh este considerat în mod acoperitor 1.20, având la
bază valorile caracteristice de curgere și ultime pentru rezistență pentru mărcile
Europene de oțel moale.

Figura 3.2 Poziția articulațiilor plastice pentru nodurile cu vută și placă de capăt rigidizată.

Forța tăietoare în panoul de inimă a stâlpului poate fi determinată astfel:
Vwp,E d =   (MB,Rd + VB,Ed  sh ) / z − Vc ,Ed

Eq. (3.5)
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unde
𝑉𝑤𝑝,𝐸𝑑 forța tăietoare de proiectare din panoul de inimă a stâlpului;
𝑉𝑐,𝐸𝑑 este forța tăietoare din stâlp;
z brațul intern de pârghie;
 depinde de nivelul de performanță de proiectare, și poate fi diferit de cel folosit la
proiectarea îmbinării.
În funcție de obiectivul de proiectare cerut pentru nod, vor fi verificate următoarele:
Mcon,Rd  Mcon,Ed

Eq. (3.6)

Vwp,Rd  Vwp,Ed

Eq. (3.7)

unde:
Mcon,Rd este rezistența la încovoiere a îmbinării.
Vwp,Rd este rezistența la forfecare a panoului de inimă a stâlpului.
Criteriul ductilității: Ductilitatea nodului depinde de modul de cedare ce corespunde
capacității plastice de deformare a componentei active. Figura 7.10 prezintă concis
dependența modurilor de cedare de proprietățile geometrice și raportul între
rezistența plăcii de capăt și a șurubului (Jaspart, 1997). În abscisă este exprimat
raportul  între rezistența la încovoiere (Mpl,Rd) a tablelor sau a tălpilor stâlpului, și
rezistența la forță axială a șuruburilor (Ft,Rd), în timp ce pe ordonată este exprimat
raportul η între rezistența elementului T echivalent (F) împărțit la Ft,Rd. Rezistența
pentru modul 1 în cazul modelelor necirculare depinde de raportul ν = n/m, unde m
este distanța între axul șurubului și poziția probabilă a articulației plastice față de
talpă și inimă, și n este minimul dintre distanța între marginea tălpii și axul șurubului
sau 1.25m.
Conform Figurii 7.10, pot fi adoptate două posibile criterii de ductilitate pentru a evita
modul 3, și anume:
Nivelul-1: β  1 această condiție impune modul I de cedare sau modul II (dar
apropiat de modul I), ce asigură o ductilitate foarte bună.
Nivelul-2: β < 2 și η  0.95, această condiție impune modul II de cedare cu ductilitate
redusă, dar evită cedarea fragilă.
Nivelul de ductilitate ce este garantat depinde bineînțeles de obiectivele de
performanță de proiectare: este crucial să se asigure o ductilitate mai mare pentru
nodurile parțial rezistente și de rezistență egală, mai puțin pentru cele total
rezistente.
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Conform EN 1993-1-8, capacitatea de rotire a nodului trebuie verificată dacă MjRd
este mai mic sau egal cu 1.2 MB,pl,Rd utilizând două metode alternative: 1) efectuând
încercări experimentale; 2) controlând grosimea t, fie a plăcii de capăt, fie a tălpii
stâlpului, cu condiția ca momentul capabil al nodului să fie dominat de aceste
componente, care trebuie să satisfacă următoarea inegalitate:

t  0.36d

fub
fy

Eq. (3.8)

unde d este diametrul nominal al șurubului, fy este rezistența la curgere a
componentei de bază relevante și fub este rezistența la rupere a oțelului din șurub.
Eq. (3.8) trebuie teoretic să respecte condiția de la Nivelul-1 descrisă în Figura 3.3,
presupunând că rezistența fiecărui șurub (Ft,Rd) este mai mare decât rezistența
(Fp,Rd) a plăcilor conectate (placă de capăt sau talpa stâlpului). In particular,
rezistența capabilă a unui șurub în întindere (Ft,Rd) este dată de:
Ft ,Rd =

0.9 As fub

 M2

Eq. (3.9)

unde As este aria netă în porțiunea filetată și γM2 este coeficientul parțial de siguranță
relevant (în Eurocod valoarea recomandată este 1.25).
În plus, Eq. (3.8) folosește rezistența de proiectare (Fp,Rd) ce corespunde unui
mecanism circular, care poate fi determinată după cum urmează:
Fp,Rd =

 t 2fy
 M0

Eq. (3.10)

unde t este grosimea plăcii și γM0 este coeficientul parțial de siguranță (valoare
recomandată fiind egală cu 1.0).
Trebuie menționat faptul că Eq. (3.9 și 3.10) presupune o comportare perfect plastică
al plăcilor de oțel. Totuși, în acord cu precizările făcute, ductilitatea pentru Nivelul-1
pentru noduri parțial rezistente la cutremur ar trebui exprimată luând în considerare
atât variabilitatea materialului din table cât și consolidarea, astfel încât va fi folosită
următoarea inegalitate:
Ft ,Rd    Fp,Rd =  ov   sh  Fp,Rd

Eq. (3.11)
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Coeficientul de suprarezistență  în Eq. (3.11) poate fi considerat egal cu 1.5,
deoarece valoarea recomandată in Eurocod pentru ov este egală cu 1.25, valoarea
pentru sh este egală cu 1.2 pentru oțel moale folosit în Europa, și valoarea
recomandată pentru M0 este 1.0. Astfel, rearanjând termenii în inegalitatea (3.11)
cu Eq. (3.8), condiția de ductilitate ce consideră criteriile de proiectare bazate pe
capacitate poate fi exprimată cu ajutorul relației:

t

0.42  d

 ov   sh



 M0  fub
 M2  fy

≅

fub
fy

0.30  d 

Eq. (3.12)

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

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

Eq. (3.13), poate fi rearanjată și după anumite operații algebrice se obține un criteriu
similar cu cel dat de Eq. (3.8).
Este important să se evidențieze faptul că toate criteriile descrise anterior necesită
indubitabil evitarea cedării sudurilor datorită mecanismului de cedare fragil.
=

F
 Ft ,Rd

Level-2

Level-1

 =1

Mode 3

 = 0.95
2
1 + 2

=
2
1 + 2

1

4 M pl , Rd

m Ft , Rd

2

Figura 3.3 Criteriul de ductilitate: rezistența elementului T echivalent și mecanismul de cedare
aferent
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3.2.

Ipoteze de proiectare

3.2.1. Rânduri de șuruburi active în întindere
Numărul de rânduri de șuruburi active în întindere este considerat diferit față de ceea
ce este implementat în EN 1993-1-8, în metoda componentelor, unde toate rândurile
de șuruburi în întindere sunt obținute riguros prin impunerea echilibrului cu rezultanta
internă de compresiune. Această ipoteză este fundamentată datorită contribuției
neglijabile în condiția de încovoiere pură a rândurilor de șuruburi situate sub axa
centrală a îmbinării.
3.2.2. Centrul de compresiune și brațul de pârghie
Pentru îmbinări cu placă de capăt EN 1993-1-8 menționează faptul că centrul de
compresiune este poziționat în mijlocul grosimii tălpii grinzii, sau la vârful vutei în
cazul nodurilor cu vută. Încercări experimentale și numerice au demonstrat că poziția
centrului de compresiune depinde atât de tipul de nod cât și de cerința de rotire
datorită formării modurilor plastice cu diferite detalii specifice în cazul fiecărui nod.
Conform procedurii de calcul propusă bazată atât pe încercări experimentale cât și
rezultatele unor simulări numerice din literatură (Lee, 2002; Lee et al, 2005; Abidelah
et al, 2012) și obținute în cadrul proiectului (Maris et al., 2015, Stratan et al., 2016,
D’Aniello et al, 2017; Tartaglia and D’Aniello, 2017, Tartaglia et al. 2018), poziția
centrului de compresiune este următoarea: (i) în mijlocul grosimii tălpii grinzii pentru
nodurile cu placă de capăt (vezi Figura 3.4a); (ii) în centrul de greutate al secțiunii
grinzii cu rigidizări pentru nodurile cu placă de capăt rigidizate (vezi Figura 3.4b); (iii)
la 0.5 din înălțimea vutei hh, în cazul nodurilor cu vută (vezi Figura 3.4c).

Figura 3.4 Poziția centrului de compresiune pentru diferite tipuri de noduri (a) cu placă de capăt (b)
cu placă de capăt rigidizată (c) cu vută.

3.3.

Noduri grindă-stâlp cu vută

3.3.1. Descrierea configurației nodului
Nodurile cu placă de capăt extinsă și vută sunt folosite pentru a asigura o îmbinare
rigidă și total rezistentă, cu panoul de inimă a stâlpului puternic sau echilibrat.
Configurația nodurilor grindă-stâlp cu placă de capăt extinsă și vută este descrisă în
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Figura 3.5. Pentru îmbinare se folosește placă de capăt extinsă și șuruburi de înaltă
rezistență, fiind rigidizată de o vută sub talpa inferioară a grinzii. Sunt obligatorii
rigidizările transversale pe stâlp și rigidizările pe grindă. Plăcile pe inima stâlpului
sunt opționale și sunt folosite pentru a îmbunătății rigiditatea și rezistența panoului
de inimă a stâlpului. Unghiul vutei se măsoară între talpa inferioară a grinzii și talpa
vutei, și poate varia între 30 și 45. Tipurile de suduri pentru care sunt precalificate
nodurile grindă-stâlp cu vută sunt prezentate în Figura 3.6. Toate sudurile sunt
proiectate pentru a permite transferul eforturilor ce corespund rezistenței
elementelor sudate. Acest lucru este realizat folosind două suduri de colț (de o parte
și de alta a tablei) cu o grosime minimă a cordonului de 0.55 din grosimea tablei.
Sudurile critice (talpa superioară a grinzii, talpa vutei, plăcile suplimentare de pe
inima stâlpului cu talpa stâlpului) sunt suduri cap la cap cu pătrundere completă.
Sudurile de la talpa superioară a grinzii și cele de la talpa vutei sunt întărite cu
sudurile de colț adiționale.
3.3.2. Lista sistemelor pentru care este precalificată îmbinarea
Nodurile grindă-stâlp cu placă de capăt extinsă și vută sunt descrise în prezentul
document și sunt precalificate pentru următoare sisteme structurale:
- Cadrele Necontravântuite (MRF);
- Cadre Duale Contravântuite Centric (MRF+ CBF);
- Cadre Duale Contravântuite Excentric (MRF+ EBF).
În plus, aceste noduri trebuie folosite în cadre cu axele dintre grinzi și stâlpi
perpendiculare și deschideri regulate în sistemul de preluare a acțiunii seismice,
adică fără grinzi cu secțiune variabilă.

Nod marginal

Nod interior

2
6

3

6

3
8

2
3

8
1

8

1

1

7
9

9
4
5

1 - grindă
2 - stâlp

3 - șuruburi
4 - vută

4

4
5

5 – placă de capăt
6 – rigidizare transversală pe stâlp

7

5

7 – plăci suplimentare pe inimă
8 – rigidizare pe grindă
9 – unghiul vutei

Figura 3.5 Descrierea nodurilor cu placă de capăt extinsă și vută
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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.

Figura 3.6 Detalii de sudură pentru nodurile cu placă de capăt și vută

3.3.3.
Elemente
Grindă

Lista valorilor limită pentru datele precalificate
Tabelul 3.1 Lista valorilor limită pentru datele precalificate
Parametri
Gama de aplicare
Secțiuni laminate la cald cu tălpi late variind între
IPE330 și IPE600. Secțiunea va fi de clasă 1
conform EN 1993-1-1.
Pot fi folosite secțiuni din table sudate cu
dimensiunile similare, cu condiția ca sudurile între
tălpi și inimă să fie cu pătrundere completă
întărite de suduri de colț.
Înălțime
330 până la 600 mm
Raportul deschidere liberă înălțime (între poziția probabilă a
articulațiilor plastice)
Grosimea tălpii

Material
Stâlp

Minim 7

Minim: 11 mm
Maxim: 21 mm* (10% extrapolând pe baza a
grosimii maxime folosite în încercări)
S235 până la S355
Secțiuni laminate la cald cu tălpi late variind între
HEB260/HEM260
și
HEB550/HEM550.
Secțiunea va fi de clasă 1 conform EN 1993-1-1.
Pot fi folosite secțiuni din table sudate cu
dimensiunile similare, cu condiția ca sudurile între
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Înălțime
Raportul înălțimii secțiunii grindăstâlp
Grosimea tălpii
Material
Placă de capăt
Grosime
Lățime
Material
Rigidizări
transversale
stâlp și grindă
Plăci
suplimentare
pe
inima
stâlpului

Material

Înălțime
Material
Șuruburi

Diametru
Grupă
Găuri

tălpi și inimă să fie cu pătrundere completă
întărite de suduri de colț.
260 până la 550 mm
0.60-2.00
Minim: 17.5 mm
Maxim: 40 mm
S235 până la S355
20-40
Minim: 20 mm
Maxim: 40 mm
Minim: lățimea tălpii grinzii + 30 mm
Maxim: lățimea tălpii stâlpului
S235 până la S355
Conform cerințelor din EN 1993-1-8 și EN 19981.
S235 până la S355
Conform cerințelor din EN 1993-1-8 și EN 19981. Este permisă considerarea întregii arii a
plăcilor adiționale pe inimă pentru determinarea
rezistenței la forfecare a inimii stâlpului.
Cel puțin egală cu placa de capăt
S235 până la S355
Șuruburi de înaltă rezistență ce permit
pretensionarea conform EN 14399-3 (sistem HR)
și EN 14399-4 (sistem HV). Șuruburile vor fi
pretensionate conform EN 1090-2.
M24 până la M36
8.8 până la 10.9
Conform EN 1993-1-8

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

Unghiul vutei se măsoară între talpa inferioară a
grinzii și talpa vutei, și poate varia între 30 și 45.
Vezi Figura 3.6
Suduri cu pătrundere completă, întărite de suduri
de colț
Suduri cu pătrundere completă
Suduri cu pătrundere completă
Suduri de colț de ambele părți ale tablei cu o
grosime de ce puțin 0.55 din grosimea
componentei conectate

Notă. Încercările experimentale de precalificare au fost realizate pe grinzi cu secțiuni variind între IPE360 și
IPE600. Limita inferioară poate fi extinsă la IPE330 deoarece reprezintă o variație de doar 10% din înălțimea
grinzii, iar secțiuni mai mici pentru grinzii au demonstrat o ductilitate mai mare în încercările de precalificare.
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3.3.4. Procedura de proiectare
3.3.4.1. Conceptul de proiectare
Nodurile cu placă de capăt extinsă și vută sunt folosite pentru a asigura o îmbinare
rigidă și total rezistentă, cu panoul de inimă a stâlpului puternic sau echilibrat.
Procedura de proiectare se bazează pe metoda componentelor implementată în
EN 1993-1-8, cu câteva modificări prezentate mai jos, și ține cont de cerințele din
EN 1998-1. Nodul este considerat ca fiind alcătuit din îmbinare, panoul de inimă a
stâlpului și elementul îmbinat (grinda). Îmbinarea este proiectată la moment
încovoietor și forță tăietoare la fața stâlpului ce corespunde formării articulațiilor
plastice în grindă (lângă vută), luând în considerare suprarezistența de material și
consolidarea.
Simulările numerice efectuate în cadrul proiectului EQUALJOINTS au arătat faptul
că pentru moment încovoietor negativ centrul de compresiune este poziționat la o
distanță C față de talpa vutei. Bazat pe rezultatele disponibile până acum, se poate
considera faptul că centrul de compresiune este deplasat în sus cu până la 50% din
înălțimea vutei (C = 0.5 hh, vezi Figura 3.7a). Pentru moment pozitiv, s-a adoptat
ipoteza uzuală privind centrul de compresiune, considerând că acesta se află în
mijlocul grosimii tălpii comprimate (Figura 3.7b). Pe de altă parte, rândurile de
șuruburi care sunt dispuse aproape de centrul de compresiune dezvoltă forțe de
întindere neglijabile, datorită flexibilității plăcii de capăt și ductilității limitate a
rândurilor de șuruburi aflate în apropierea tălpii întinse.
În consecință, s-a presupus faptul că doar rândurile de șuruburi care sunt dispuse
deasupra mijlocului secțiunii grinzii (fără vută) sunt active la moment încovoietor
negativ. La moment încovoietor pozitiv, doar rândurile de șuruburi dispuse până la
mijlocul secțiunii grinzii incluzând vuta au fost considerate active.
Panoul de inimă a stâlpului poate fi proiectat echilibrat cu grinda, preluând din
cerințele de deformare plastică, sau mai puternic decât grinda.
center of compression

h3

h3
c

(a)

h2

h1

h2
h1

hh
center of compression

(b)

Figura 3.7 Centrul de compresiune și numărul de rânduri de șuruburi active pentru moment negativ
(a) moment pozitiv (b).

3.3.4.2. Procedura globală
Pasul 1: Alegerea inițială a geometriei îmbinării și a materialelor
- Grupa șuruburilor, dimensiunea șuruburilor și numărul rândurilor
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- Grosimea și dimensiunea plăcii de capăt
- Grosimea și dimensiunea vutei
- Grosimea și dimensiunea rigidizărilor transversale
- Grosimea și dimensiunea plăcilor adiționale pe inimă (dacă este necesar)
- Tipul de suduri
Pasul 2: Caracterizarea componentelor
- Rezistența componentelor (nodul la încovoiere)
- Rigiditatea componentelor (nodul la încovoiere)
- Rezistența componentelor (nodul la forfecare)
Pasul 3: Procedura de asamblare
- Rezistența îmbinării la încovoiere
- Rezistența îmbinării la forfecare
- Rezistența panoului de inimă
- Rigiditatea îmbinării la încovoiere
Pasul 4: Clasificarea îmbinării și verificare
3.3.4.3. Predimensionarea îmbinării
Recomandările date în următorul tabel pot fi folosite ca valori inițiale pentru
geometrie și materiale din îmbinare.
Elementele
îmbinării
Grupa
șuruburilor
Dimensiunea
șuruburilor
Numărul
de
rânduri
de
șuruburi
Placă de capăt

Vută

Plăci
suplimentare pe
inimă

Dimensiunea grinzii
Mică (IPE360)
10.9

Medie ( IPE450)

Mare ( IPE600)

M27

M30

M36

6

6

8

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

Tabelul 3.1

3.3.4.4. Procedura de asamblare și verificări de rezistență
Tipul clasificării
Rezistența îmbinării
la încovoiere

Criteriu
Îmbinare total rezistentă:
𝑀𝑐𝑜𝑛,𝑅𝑑 ≥ 𝑀𝑐𝑜𝑛,𝐸𝑑 = 𝛼 ∙ (𝑀𝑏,𝑅𝑑 + 𝑉𝑏,𝐸𝑑 ∙ 𝑠ℎ )

 = γsh∙γov
Equaljoints

Rezistența îmbinării
la forfecare

Rezistența panoului
de inimă a stâlpului
la forfecare
Clasificarea
rigidității

Referință
Equaljoints

𝑉𝑐𝑜𝑛,𝑅𝑑 ≥ 𝑉𝑏,𝐸𝑑
Panou de inimă puternic:
𝑉𝑤𝑝,𝑅𝑑 ≥ 𝑉𝑤𝑝,𝐸𝑑

Equaljoints

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

Cadre
contravântuite

Cadre
necontravântuite

Noduri semirigide
Noduri rigide

0.5  kb  8

0.5  kb  25

kb  8

kb  25

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

Determinarea momentului încovoietor de calcul la fața stâlpului și a forței tăietoare
aferente.

Sh

Lh

Sh

Momentul încovoietor de proiectare la fața stâlpului, ce corespunde unei articulații
plastice care a curs și s-a ecruisat total la capătul vutei este:
𝑀𝑐𝑜𝑛,𝐸𝑑 = 𝑀𝑏,𝑅𝑑 + 𝑉𝑏,𝐸𝑑 ⋅ 𝑠ℎ
Forța tăietoare în îmbinare 𝑉𝑐𝑜𝑛,𝐸𝑑 este determinată pe baza ipotezei că la ambele
capete ale grinzii se formează articulații plastice care au curs și s-au ecruisat total:
𝑉𝑐𝑜𝑛,𝐸𝑑 ≅ 𝑉𝑏,𝐸𝑑 = 𝑉𝐸𝑑,𝑀 + 𝑉𝐸𝑑,𝐺

EC3-1-8
5.2.2
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unde:
∗
𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑
= γ𝑠ℎ ⋅ γ𝑜𝑣 ⋅ 𝑊𝑝𝑙,𝑏𝑒𝑎𝑚 ⋅ 𝑓𝑦,𝑏𝑒𝑎𝑚 este momentul plastic probabil la locația
articulației plastice;
𝑊𝑝𝑙,𝑏𝑒𝑎𝑚 este modulul plastic de rezistență al secțiunii grinzii;
𝑓𝑦,𝑏𝑒𝑎𝑚 este limita de curgere minimă a elementului ce curge;
γ𝑠ℎ este coeficientul de consolidare care ține cont de rezistența maximă a
îmbinării;
ov- este coeficientul de suprarezistență;
𝑉𝐸𝑑,𝑀 este forța tăietoare aferentă formării articulațiilor plastice;
𝑉𝐸𝑑,G este forța tăietoare datorită încărcărilor gravitaționale în combinația
seismică de încărcări;
𝑠ℎ este distanța de la fața stâlpului la articulația plastică;
𝐿ℎ este distanța între articulațiile plastice.
Notă: Încercările experimentale au arătat faptul că articulația plastică se formează
la o distanță față de capătul vutei. Simplificat, se poate considera faptul că
articulația plastică se formează la capătul vutei. Se poate folosi o poziție mai
exactă dacă este necesar.
Verificarea grinzii incluzând vuta
Capătul grinzii incluzând vuta se verifică conform EN 1993-1-1 la momentul
încovoietor probabil la fața stâlpului:
𝑀𝑐𝑜𝑛,𝐸𝑑
≤ 1,0
𝑀𝑏ℎ,𝑅𝑑
unde:
𝑀𝑏ℎ,𝑅𝑑 este momentul plastic al secțiuni dublu T compusă din talpa superioară a
grinzii, talpa vutei și inima grinzii și a vutei, neglijând talpa inferioară a grinzii, vezi
nota 6.2.6.7 din EN 1993-1-8;
𝑀𝑐𝑜𝑛,𝐸𝑑 este momentul maxim capabil la fața stâlpului.
Pentru a lua în considerare o suprarezistență de material în grindă față de cea în
vută, grosimea tălpii vutei este apoi mărită de 𝛾𝑜𝑣 ori.
Verificarea rezistenței la încovoiere a plăcii de capăt
Verificarea rezistenței îmbinării la încovoiere, la moment pozitiv și negativ:
𝑀𝑐𝑜𝑛,𝐸𝑑
≤ 1,0
𝑀𝑐𝑜𝑛,𝑅𝑑
unde 𝑀𝑐𝑜𝑛,𝑅𝑑 este rezistența la încovoiere a îmbinarii.
Următoarele componente sunt folosite pentru a obține rezistența la încovoiere a
îmbinării:
• Talpa stâlpului solicitată la încovoiere;
• Placa de capăt solicitată la încovoiere;
• Inima grinzii solicitată în întindere;
• Inima stâlpului solicitată la întindere;
• Inima stâlpului solicitată la compresiune.
𝑀𝑐𝑜𝑛,𝑅𝑑 se determină conform EN 1993-1-8, cu următoarele precizări:
•
•

la moment negativ, sunt considerate active numai rândurile de șuruburi
dispuse deasupra mijlocului secțiunii (fără vută).
la moment pozitiv sunt considerate active numai rândurile de șuruburi
dispuse până la mijlocul secțiunii grinzii incluzând vuta.
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•
•

la moment negativ, centrul de compresiune este deplasat în sus cu
până la 50% din înălțimea vutei (C = 0.5 hh, vezi Figura 3.7a);
următoarele componente nu sunt luate în considerare: panoul de inimă
la forfecare, talpa grinzii și inima (și vuta) la compresiune.

Verificarea rezistenței la forfecare a îmbinării
𝑉𝑏,𝐸𝑑
≤ 1,0
𝑉𝑐𝑜𝑛,𝑅𝑑
unde 𝑉𝑐𝑜𝑛,𝑅𝑑 este rezistența la forfecare a îmbinării.
Următoarele componente sunt folosite pentru determinarea rezistenței la
forfecare a îmbinării:
• Inima grinzii solicitată la forfecare;
• Șuruburile solicitate la presiune pe gaură pe talpa stâlpului;
• Șuruburile solicitate la presiune pe gaură pe placa de capăt;
• Șuruburile solicitate la forfecare. Doar rândurile de șuruburi care nu au
fost considerate pentru calculul la moment încovoietor trebuie luate în
calcul.
Verificarea panoului de inimă a stâlpului
Forța tăietoare în panoul de inimă a stâlpului se determină pe baza momentelor
și a forțelor tăietoare care acționează asupra panoului.
𝑉𝑤𝑝,𝐸𝑑 = 𝛼 ∙ (𝑀𝑏,𝑅𝑑 + 𝑉𝑏,𝐸𝑑 ∙ 𝑠ℎ )⁄𝑧 − 𝑉𝑐,𝐸𝑑
unde
𝑉𝑤𝑝,𝐸𝑑 este forța tăietoare în panoul de inimă a stâlpului;
𝑉𝑐,𝐸𝑑 este forța tăietoare din stâlp;
z este brațul de pârghie intern.
Pentru un panou de inimă a stâlpului puternic, forța tăietoare de proiectare ar
trebui obținută luând în considerare dezvoltarea articulațiilor plastice total
plasticizate și ecruisate din grindă:
𝛼 = 𝛾𝑠ℎ ∙ 𝛾𝑜𝑣
Rezistența panoului de inimă a stâlpului se verifică cu următoare relație:
𝑉𝑤𝑝,𝐸𝑑
≤ 1,0
𝑉𝑤𝑝,𝑅𝑑
𝑉𝑤𝑝,𝑅𝑑 se determină conform EN 1993-1-8. Se aplică următoarele limitări:
•
•

Se admite calcul rezistenței la forfecare a panoului de inimă a stâlpului
luând în considerare întreaga arie a plăcilor adiționale de pe inimă.
Rezistența la forfecare adițională Vwp,add,Rd datorată tălpilor stâlpului și
rigidizărilor transversale poate fi neglijată.
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3.3.4.5. Caracterizarea componentelor
Componenta Reguli detaliate
Panoul de
Se aplică regulile din EN 1993-1-8, 6.2.6.1, cu următoarele precizări:
inimă a
• Se admite calcul rezistenței la forfecare a panoului de inimă a
stâlpului la
stâlpului luând în considerare toată aria plăcilor adiționale de
forfecare
pe inimă.

•

Referință
EN 1993-1-8
6.2.6.1
6.3.2

Rezistența la forfecare adițională Vwp,add,Rd datorată tălpilor
stâlpului și rigidizărilor transversale poate fi neglijată.

Talpa
stâlpului la
încovoiere

Se aplică regulile din EN 1993-1-8.

EN 1993-1-8
6.2.6.4
6.3.2

Placa de
capăt la
încovoiere

Se aplică regulile din EN 1993-1-8.

EN 1993-1-8
6.2.6.5
6.3.2

Inima
Se aplică regulile din EN 1993-1-8.
stâlpului la
compresiune
Inima grinzii Se aplică regulile din EN 1993-1-8.
la întindere

EN 1993-1-8
6.2.6.2
6.3.2
EN 1993-1-8
6.2.6.8
6.3.2
EN 1993-1-8
6.2.6.3
6.3.2
EN 1993-1-1
6.2.6
EN 1993-1-8
3.6.1

Inima
stâlpului la
întindere
Inima grinzii
la forfecare
Șuruburile
solicitate la
presiune pe
gaură pe
talpa
stâlpului
Șuruburile
solicitate la
presiune pe
placa de
capăt
Șuruburile
solicitate la
forfecare

Se aplică regulile din EN 1993-1-8.

Se aplică regulile din EN 1993-1-8.
Se aplică regulile din EN 1993-1-8.

Se aplică regulile din EN 1993-1-8.

EN 1993-1-8
3.6.1

Se aplică regulile din EN 1993-1-8.

EN 1993-1-8
3.6.1
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3.3.4.6. Clasificarea după rigiditate
Nodurile grindă-stâlp cu placă de capăt extinsă și vută se pot considera rigide, dacă:
- Rezistența panoului de inimă a stâlpului se obține cu relația (6.7) din EN
1993-1-8, iar rezistența la forfecare adițională Vwp,add,Rd datorată tălpilor
stâlpului și rigidizărilor transversale se neglijează;
- Pentru analiza structurală globală se adoptă modelul de nod bazat pe
intersecția axelor elementelor;
- Șuruburile sunt categoria E (pretensionate) conform EN 1993-1-8.
Se pot folosi regulile din EN 1993-1-8 pentru a cuantifica rigiditatea îmbinării și a
panoului de inimă a stâlpului. Daca este necesar, se poate folosi modelarea
avansată a îmbinării și a panoului de inimă a stâlpului în analiza structurală globală.
3.3.4.7. Clasificarea după ductilitate
Nodurile grindă-stâlp cu placă de capăt extinsă și vută proiectate conform
prevederilor menționate sunt considerate calificate pentru aplicarea în sisteme
structurale din clasele de ductilitate DCH și DCM (cadre necontravântuite, cadre
duale contravântuite centric și cadre duale contravântuite excentric).
Această afirmație se bazează pe faptul că toate îmbinările încercate experimental
au satisfăcut cerințele următoare (ANSI/AISC 341-16):
- Îmbinarea a fost capabilă de a permite rotire de cel puțin 0.04 rad.
- Rezistența la încovoiere a îmbinării, determinată la fața stâlpului, a fost cel
puțin egală cu 0.80 Mp al grinzii îmbinate la o rotire de 0.04 rad.
Totuși, proiectantul este atenționat de faptul că deplasarea relativă de nivel
corespunzătoare unei reduceri cu 20% a momentului maxim a fost mai mică de 0.04
rad (dar mai mare de 0.03 rad) pentru nodurile cu vută.
3.4.

Noduri grindă-stâlp cu placă de capăt extinsă rigidizată

3.4.1. Descrierea configurației nodului
Configurația nodului cu placă de capăt extinsă rigidizată este descrisă în Figura 3.8.
În funcție de înălțimea grinzii și criteriul de proiectare, sunt dispuse 4 sau 6 rânduri
de șuruburi. Utilizarea plăcilor adiționale este opțională pentru a întări inima stâlpului
dacă este necesar, în timp ce plăcile de continuitate (rigidizările transversale pe
stâlp) sunt recomandate în toate cazurile.
Tipurile de suduri prescrise conform criteriilor de proiectare sunt date în Tabelul 3.2.
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T-Joints

X-Joints

2

4

4 Bolt rows

1
3

5
6

6 Bolt rows

7

1: Grindă
2: Stâlp

3: Șuruburi
4: Rigidizări

5: Placă de capăt
6: Rigidizări transversale

7: Plăci suplimentare pe inimă

Figura 3.8 Descrierea nodurilor cu placă de capăt extinsă rigidizată

Tabelul 3.2 Tipurile de suduri în conformitate cu criteriile de proiectare
Rezistența nodului
Elemente sudate
Totală
Egală
Parțială
Talpă grindă – placa de capăt
PC
PC
PC
Inimă grindă – placa de capăt
PC
PC
C
Rigidizări transversale – stâlp
C
C
C
Rigidizări – placă de capăt
PC
PC
PC
Rigidizările – talpă grindă
PC
PC
PC
Plăci suplimentare - stâlp
PC + G
PC + G
PC + G
Notă: PC – sudură cu pătrundere completă, PC + C - sudură cu pătrundere completă, întărită
de sudură de colț, C – sudură de colț, G –sudură în găuri.

3.4.2. Lista sistemelor pentru care este precalificată îmbinarea
Nodurile grindă-stâlp cu placă de capăt extinsă rigidizată sunt descrise în prezentul
document și sunt precalificate pentru următoare sisteme structurale:
- Cadrele Necontravântuite (MRF);
- Cadre Duale Contravântuite Centric (MRF + CBF);
- Cadre Duale Contravântuite Excentric (MRF + EBF).
În plus, aceste noduri trebuie folosite în cadre cu axele dintre grinzi și stâlpi
perpendiculare și deschideri regulate în sistemul de preluare a acțiunii seismice,
adică fără grinzi cu secțiune variabilă.
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3.4.3.

Lista valorilor limită pentru datele precalificate
Tabelul 3.3 Lista valorilor limită pentru datele precalificate
Parametri
Gama de aplicare

Elemente
Grindă

Înălțime
Raport deschidere - înălțime
Grosimea tălpii
Material

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

Înălțime
Grosimea tălpii
Material
Raportul înălțimii
grindă-stâlp

Maxim = 550mm
Maxim = 29mm
S235 până la S355
0.65-2.15

Stâlp

Placă
capăt

secțiunii

de

Rigidizări
transversale
Plăci
suplimentare

Grosime
Material

18-30 mm
vezi Tabelul 3.4
S235 până la S355

Grosime
Material

vezi Tabelul 3.4
S235 până la S355

Grosime
Material

vezi Tabelul 3.4
S235 până la S355
Șuruburi de înaltă rezistență ce permit
pretensionarea conform EN 14399-3 (sistem
HR) și EN 14399-4 (sistem HV). Șuruburile vor
fi pretensionate conform EN 1090-2.
vezi Tabelul 3.4
10.9
vezi Tabelul 3.4
Conform EN 14399-4
Conform EN 1993-1-8

Șuruburi

Diametru
Grupa
Numărul de rânduri de șuruburi
Șaibe
Găuri
Suduri
Placa de capăt – tălpile grinzii
Rigidizări transversale – tălpile
stâlpului
Plăcile adiționale – tălpile
stâlpului
Alte suduri

Sudură cu pătrundere completă, întărită de
suduri de colț (Figura 3.9)
Sudură cu pătrundere completă (Figura 3.9)
Sudură cu pătrundere completă (Figura 3.9)
Suduri de colț de ambele părți ale tablei cu o
grosime de cel puțin 0.55 din grosimea
elementelor conectate.

End-plate/beam flange
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45
Rib stiffener

45

Figura 3.9 Detaliile sudurii cap la cap cu pătrundere completă

3.4.4. Procedura de proiectare
Pe lângă alegerea geometriei nodului și a materialelor, sunt adresate succesiv cele
trei etape principalele de proiectare:
• caracterizarea componentelor,
• procedura de asamblare,
• clasificarea nodului și verificările de proiectare.
3.4.4.1. Procedura globală
Pasul 1: Alegerea inițială a geometriei îmbinării și a materialelor
- Grupa șuruburilor, dimensiunea șuruburilor și numărul rândurilor
- Grosimea și dimensiunea plăcii de capăt
- Grosimea și dimensiunea plăcilor de continuitate
- Grosimea și dimensiunea plăcilor adiționale pe inimă (dacă este necesar)
- Specificațiile sudurilor
Pasul 2: Caracterizarea componentelor
- Rezistența componentelor (nodul în încovoiere)
- Rigiditatea componentelor (nodul în încovoiere)
- Rezistența componentelor (nodul la forfecare)
Pasul 3: Procedura de asamblare
- Rezistența nodului la încovoiere
- Rigiditatea nodului la încovoiere
- Rezistența îmbinării la forfecare
- Gradul de ductilitate al îmbinării
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Pasul 4: Clasificarea îmbinării și verificare
• Rezistența la încovoiere
• Rigiditatea la încovoiere
• Rezistența la forfecare
• Ductilitatea
• Verificare
3.4.4.2. Predimensionarea îmbinării
Recomandările date în Tabelul 3.4 pot fi folosite ca valori inițiale pentru geometrie și
materiale pentru îmbinare.
Tabelul 3.4 Valori inițiale pentru geometrie și materiale pentru îmbinare
Elemente îmbinate
Dimensiune grindă
Grupă șuruburi
Dimensiune șuruburi
Număr de rânduri de
șuruburi
Placă de capăt

Plăci suplimentare
pe inimă

Mică (IPE360)
10.9
M27
4/6

Medie ( IPE450)

Mare (IPE600)

M30
4/6

M36
6

Grosime: tep=(2/35/6) db pentru nodurile total rezistente și poate fi puțin
mai mare decât talpa stâlpului; tep=(2/35/6)db pentru nodurile de
rezistență egală, dar trebuie să fie mai mică decât grosimea tălpii stâlpului.
Dimensiuni: Lățimea trebuie să fie egală sau mai mică decât lățimea tălpii
stâlpului. Partea extinsă ar trebui să fie suficientă pentru a putea dispune
unul sau două rânduri de șuruburi, respectând cerințele din EN 1993-1-8
(Secțiunea 3.5).
Grosimea și dimensiunile plăcilor adiționale pe inimă trebuie să respecte
cerințele din EN 1993-1-8 (Secțiunea 6.2.6.1). Alternativ, conlucrarea
dintre plăcile adiționale și inimă se va asigura folosind sudură în găuri.

Rigidizări
transversale
Tabelul 3.3
Detalii de sudură
Notă: tep este grosimea plăcii de capăt și db este diametrul nominal al șurubului.

3.4.4.3. Procedura de asamblare și verificări de rezistență
Tipul
clasificării

Criteriul

Referință

M con , Rd  M Ed : îmbinare de rezistență egală

Equaljoints

M con , Rd  M Ed : îmbinare total rezistentă

Rezistența la
încovoiere

Vwp,Rd,  min[ Fcon , Rd , F fbc , Rd ] : panou de inimă a stâlpului

puternic
cu:
Fcon, Rd =  FRd , ri (i = 1 la 5 pentru noduri cu 6 rânduri de

șuruburi și i = 1 la 3 pentru noduri cu 4 rânduri de șuruburi),
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este forța tăietoare transversală în îmbinare datorită
rândurilor de șuruburi în întindere.
𝐹𝑓𝑏𝑐,𝑅𝑑 este rezistența tălpilor și a inimii grinzii solicitate la
compresiune.
Clasificare

Clasificarea
rigidității

Noduri
semi-rigide
Noduri
rigide

Cadre
contravântuite
0.5  kb  8

Cadre necontravântuite

kb  8

kb  25

EC3-1-8
5.2.2

0.5  kb  25

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

Rezistența la
forfecare

Vcon , Rd  Vb , Rd : rezistență egală la forfecare

Clasificarea
ductilității

 max  1.0 : Nivelul 1 de ductilitate

Vcon , Rd  Vb , Rd : rezistență totală la forfecare

𝛽𝑚𝑎𝑥 > 1.0 ș𝑖 𝜂𝑚𝑎𝑥 ≤ 0.95: Nivelul 2 de ductilitate
cu: max  max[ r1 , r 2 ] ; max  max[r1 ,r 2 ]

Equaljoints
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3.4.4.4. Caracterizarea componentelor
Rezistența componentelor (nodul solicitat la încovoiere)
Componentă

Referință

Reguli detaliate
Cazul cu 4 rânduri de șuruburi

EN 1993-1-8
6.2.6.4

e m
m2
m2

twc

rc

Talpa stâlpului solicitată la încovoiere

w

m

n

m

n

w
Cazul cu 6 rânduri de șuruburi

e m

e1
p
m2

m2

w

twc

n

rc

m

m
w

n
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Componentă

Referință

Reguli detaliate
Pentru fiecare rând de șuruburi sau grup de rânduri de șuruburi,
rezistența se calculează folosind următoarea formulă:
Fcfb , Rd = min[ FT ,1, Rd ; FT ,2, Rd ; FT ,3, Rd ]
Fcfb , Rd = min[ FT ,1− 2, Rd ; FT ,3, Rd ]

* or

**

cu:
•
•
•
•

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

unde:

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]

, pentru modele circulare se poate folosi n=.

ew = d w / 4

dW este diametrul șaibei, sau lățimea între vârfurile capului
șurubului sau al piuliței.
*Dacă se dezvoltă forțe de pârghie.
** Dacă nu se dezvoltă forțe de pârghie
Notă: EC1993-1-8 admite dezvoltarea forțelor de pârghie în orice
caz pentru o îmbinare cu șuruburi. Conform cu ceea ce s-a descris
din proiectul EQUALJOINTS, această afirmație nu este
acoperitoare și dezvoltarea forțelor de pârghie trebuie verificată de
la caz la caz.
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Componentă

Reguli detaliate

Referință

Lungime efective
❖ Îmbinare cu 4 rânduri de șuruburi
Rândul 1 de șuruburi:

Tabelul 6.5
(EN 1993-18)

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

Rândul 2 de șuruburi:
leff ,1 = min[2 m,  m]
leff ,2 =  m

 este dat în Figura 6.11 din EN 1993-1-8, și depinde de:

m2
m
2 =
m+e ;
m+e
Notă: Între primul și al doilea rând de șuruburi, nici un grup nu poate
fi activat deoarece au fost introduse rigidizări transversale.
❖ Îmbinare cu 6 rânduri de șuruburi
Rândul 1 de șuruburi:

1 =

leff ,1 = min[2 m; 4m + 1.25e]
leff ,2 = 4m + 1.25e

Rândul 1 de șuruburi din grupul 1+2:
leff ,1 = min[2 p; p ]

leff , nc = p

Rândul 2 de șuruburi:
leff ,1 = min[2 m,  m]
leff ,2 =  m

Rândul 2 de șuruburi din grupul 1+2:
leff ,1 = min[ m + p; 0.5 p +  m − (2m + 0.625e)]
leff ,1 = 0.5 p +  m − (2m + 0.625e)

Rândul 3 de șuruburi:
leff ,1 = min[2 m,  m]
leff ,2 =  m

 este dat în Figura 6.11 din EN 1993-1-8, și depinde de:

1 =

m
m+e

m2
m+e
Notă: Între primul și al doilea rând de șuruburi efectul de grup poate
influența rezistența. În schimb, nici un grup nu poate fi activat cu
rândul 3 de șuruburi deoarece au fost introduse rigidizări
transversale.

2 =
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EN 1993-1-8
6.2.6.5

e m

e m

ex

ex
mx

p
mx

m2

m2

twc
w

rc

w

n

m

m

n

w

Placa de capăt solicitată la încovoiere

a)
b)
Cazul cu 4 rânduri de șuruburi (a) și 6 rânduri de șuruburi (b)
Pentru fiecare rând de șuruburi sau grup de rânduri de șuruburi
rezistența se calculează folosind următoarea expresie:
Fcfb , Rd = min[ FT ,1, Rd ; FT ,2, Rd ; FT ,3, Rd ] * or
Fcfb , Rd = min[ FT ,1− 2, Rd ; FT ,3, Rd ] **

cu:
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

unde:

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] , pentru modele circulare se poate folosi n=.
ew = d w / 4

dW este diametrul șaibei, sau lățimea între vârfurile capului
șurubului sau al piuliței.
*Dacă se dezvoltă forțe de pârghie.
** Dacă nu se dezvoltă forțe de pârghie.
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Componentă

Reguli detaliate

Referință

Lungimi efective
❖ Îmbinare cu 4 rânduri de șuruburi
Rândul 1 de șuruburi:

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


Rândul 2 de șuruburi:
leff ,1 = min[2 m,  m]
leff ,2 =  m

 este dat în Figura 6.11 din EN 1993-1-8, și depinde de:
m
1 =
m+e
m2
2 =
m+e
❖ Îmbinare cu 6 rânduri de șuruburi
Rândul 1 de șuruburi:

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

Rândul 1 de șuruburi din grupul 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

Rândul 2 de șuruburi:
leff ,1 = min[2 m,  m]
leff ,2 =  m

Rândul 2 de șuruburi din grupul 1+2:
leff ,1 = min[ m + p; 0.5 p +  m − (2m + 0.625e)]
leff ,2 = 0.5 p +  m − (2m + 0.625e)

Rândul 3 de șuruburi:
leff ,1 = min[2 m,  m]
leff ,2 =  m

 este dat în Figura 6.11 din EN 1993-1-8.
Componentă

Reguli detaliate

Referință

Inima stâlpului
solicitată la
întindere

Inima grinzii
solicitată la
întindere

Inima stâlpului și rigidizările
transversale solicitate la compresiune

Tălpile grinzii și inima
solicitate la
compresiune
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Ffbc , Rd = M c , Rd f y ,b (h +  b − 0.5t fb )
•
•

h este înălțimea grinzii conectate;
Mc,Rd este momentul încovoietor de calcul al grinzii
considerând și rigidizările, redus dacă este necesar pentru
a ține cont de interacțiunea cu forța tăietoare, vezi EN
1993-1-1.
• tfb este grosimea tălpii grinzii conectate.
• ξb este poziția centrului de compresiune;
• b este înălțimea rigidizării.
Rezistența inimii stâlpului și a rigidizărilor transversale solicitate la
compresiune se poate calcula cu formula:

Fwcc , Rd =

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

EN 1993-1-8
6.2.6.7

EN 1993-1-8
6.2.6.2

unde:

beff ,c,cf = t fb + 2(aw1 + aw2 ) + 5(t fc + rc ) + 2tep
Acp este aria rigidizărilor transversale (de pe ambele părți);
Coeficientul de reducere kwc consideră forțele axiale în inima
stâlpului, și este dat în 6.2.6.2(2) din EN 1993-1-8.
Coeficientul de reducere  este dat în Tabelul 6.3 din EC3-1-8;
Notă: În cazul în care se folosesc rigidizări transversale, factorul de
reducere pentru voalarea inimii stâlpului solicitat la compresiune
transversală poate fi neglijat.

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

Lățimea efectivă beff,t,wb a inimii grinzii solicitată la întindere este
egală cu lungimea efectivă a elementului T echivalent reprezentând
placa de capăt solicitată la încovoiere pentru un rând sau un grup
de rânduri de șuruburi.

Fwct , Rd

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

Lățimea efectivă beff,t,wc a inimii stâlpului solicitată la întindere este
egală cu lungimea efectivă a elementului T echivalent reprezentând
talpa stâlpului solicitată la încovoiere pentru un rând sau un grup
de rânduri de șuruburi.
Coeficientul de reducere  este dat în Tabelul 6.3 din EC3-1-8.

EN 1993-1-8
6.2.6.8

EN 1993-1-8
6.2.6.3
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Șuruburile solicitate
la întindere

Componentă

Reguli detaliate

Referință

Rezistența unui rând de șuruburi (două șuruburi) solicitate la
întindere este dată de:
0,9 f ub As
Fb,Rd = 2
M2

EN 1993-1-8
3.6.1

unde:
•
•

fub este rezistența la rupere a oțelului din șurub.
As este aria netă în porțiunea filetată a unui șurub.

3.4.4.5. Rigiditățile componentelor (nodul solicitat la încovoiere)

Șuruburil
e
solicitate
la
întindere

Inima stâlpului
solicitată la întindere

Placa de capăt
solicitată la
încovoiere

Talpa stâlpului
solicitată la
încovoiere

Panoul de inimă a
stâlpului solicitat la
forfecare

Componentă

Reguli detaliate

Referință

Contribuția factorului k1 este infinită Pentru nodul rigidizat, în timp
ce pentru un nod nerigidizat:
0.38  AVC
k1 =
z

EN 1993-1-8
6.3.2

unde:
 este parametrul de transformare definit în EN 1993-1-8 Secțiunea
5.3(7), și z brațul de pârghie.
Pentru un rând de șuruburi solicitat la întindere:

k4 =

0.9  leff  t

2
fc

m3

Lățimea efectivă beff este lățimea efectivă minimă a rândului de
șuruburi (individual sau parte a unui grup de rânduri de șuruburi).
Pentru un rând de șuruburi solicitat la întindere:

0.9  leff  t

k5 =

2
p

EN 1993-1-8
6.3.2

m3

Lățimea efectivă beff este lățimea efectivă minimă a rândului de
șuruburi (individual sau parte a unui grup de rânduri de șuruburi).
Pentru nodurile rigidizate sudate, contribuția factorului k3 este
infinită, în timp ce pentru un nod nerigidizat:

k3 =

EN 1993-1-8
6.3.2

EN 1993-1-8
6.3.2

0.7  beff ,t ,wc  twc
dc

Lățimea efectivă beff este lățimea efectivă minimă a rândului de
șuruburi (individual sau parte a unui grup de rânduri de șuruburi) a
tălpii stâlpului solicitate la încovoiere.
Pentru un rând de șuruburi solicitat la întindere:

k10 =

1.6  As
Lb

EN 1993-1-8
6.3.2

Rigidizarea pe partea
comprimată
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kRIB =

Aeq
LStrut

Equaljoints

 cos( )

unde (așa cum este definită de Lee):

Ae =

 (ab − c 2 )
(a − c)2 + (b − c)2

Le = (0.6)

(a

2

+ b2 )

 este înclinația zăbrelei rigidizării.

3.4.4.6. Rezistența componentelor (nodul solicitat la forfecare)
Inima grinzii solicitată la
forfecare

Componentă

Reguli detaliate

Referință

Vb,RD =  w Avb f y ,b / 3 M 1

EN 1993-1-5
5.3

unde:
Avb = Ab − 2bbt fb + (t wb + 2rb )t fb

w = 0.83/  w if  w  0.83 ;

 w = 1.0 if  w  0.83
cu  w = 0.3467(hwb / twb ) f y ,b / E
Pentru un rând de șuruburi (două șuruburi) solicitate la forfecare:
k1 b f u dt fc
Fb , Rd = 2
M2

Talpa stâlpului solicitată la presiune pe gaură

unde:
pentru șuruburi de margine: k1 = min[2.8
pentru șuruburi interioare: k1 = min[1.4

e
− 1.7,
d0

p2
− 1.7,
d0

2.5]
2.5]

b depinde de direcția forței de forfecare și poziția rândului de
șuruburi:
Îmbinare cu 4 rânduri de șuruburi
Forță tăietoare negativă
Forță tăietoare pozitivă
Rândurile 1, 3 și 4 de șuruburi:
Rândurile 1, 2 și 4 de șuruburi:
 b = 1.0
 b = 1.0
Rândul 2 de șuruburi:
b = min[1.0, p / 3d0 − 0.25]

Rândul 3 de șuruburi:
b = min[1.0, p / 3d0 − 0.25]

Îmbinare cu 6 rânduri de șuruburi
Forță tăietoare negativă
Forță tăietoare pozitivă
Rândurile 1, 3 și 5 de șuruburi:
Rândurile 1, 3 și 5 de șuruburi:
b = min[1.0, p / 3d0 − 0.25]
 b = 1.0
Rândurile 2,4 și 6 de șuruburi:
 b = 1.0

Rândurile 2,4 și 6 de șuruburi:
b = min[1.0, p / 3d0 − 0.25]

EN 1993-1-8
3.6.1
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Pentru un rând de șuruburi (două șuruburi) solicitate la forfecare:
k1 b f u dt fc
Fb , Rd = 2
M2

Șuruburile
solicitate
la
forfecare

Placa de capăt solicitată la presiune pe gaură

pentru șuruburi de margine: k1 = min[2.8
pentru șuruburi interioare: k1 = min[1.4

e
− 1.7,
d0

p2
− 1.7,
d0

EN 1993-1-8
3.6.1

2.5]
2.5]

b depinde de direcția forței de forfecare și poziția rândului de
șuruburi:
Îmbinare cu 4 rânduri de șuruburi
Forță tăietoare negativă
Forță tăietoare pozitivă
Rândul 1 de șuruburi:
Rândurile 1 și 3 de șuruburi:
b = min[1.0, ex / 3d0 ]
 b = 1.0
Rândurile 2 și 4 de șuruburi:
 b = 1.0

Rândul 2 de șuruburi:
b = min[1.0, p / 3d0 − 0.25]

Rândul 3 de șuruburi:
b = min[1.0, p / 3d0 − 0.25]

Rândul 4 de șuruburi:
b = min[1.0, ex / 3d0 ]

Îmbinare cu 6 rânduri de șuruburi
Forță tăietoare negativă
Forță tăietoare pozitivă
Rândul 1 de șuruburi:
Rândurile 1, 3 și 5 de șuruburi:
b = min[1.0, ex / 3d0 ]
b = min[1.0, p / 3d0 − 0.25]
Rândurile 2, 4 și 6 de șuruburi:
b = min[1.0, p / 3d0 − 0.25]

Rândurile 2 și 4 de șuruburi:
 b = 1.0

Rândurile 3 și 5 de șuruburi:
 b = 1.0

Rândul 6 de șuruburi:
b = min[1.0, ex / 3d0 ]

Pentru un rând de șuruburi (două șuruburi) solicitate la forfecare:
 f A
Fb , Rd = 2 v ub s
M2
v =0.5 pentru șuruburi grupa 10.9 .

EN 1993-1-8
3.6.1
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3.5.

Noduri grindă-stâlp cu placă de capăt extinsă

3.5.1. Descrierea configurației nodului
Configurația nodului este descrisă în Figura 3.10, și corespunde unui nod cu placă
de capăt extinsă. Se pot dispune 4 sau 6 rânduri de șuruburi în funcție de înălțimea
grinzii. În cazul în care este necesară întărirea inimii stâlpului, o alternativă este
utilizarea plăcilor adiționale, însă utilizarea plăcilor de continuitate (rigidizările
transversale pe stâlp) este recomandată în toate cazurile.

1: grindă
2: stâlp

3: placă de capăt
4: șuruburi

5: rigidizări transversale
6: plăci suplimentare

Figura 3.10 Descrierea nodurilor cu placă de capăt extinsă

3.5.2. Lista sistemelor pentru care este precalificată îmbinarea
Nodurile grindă-stâlp cu placă de capăt extinsă sunt descrise în acest document și
sunt precalificate pentru următoare sisteme structurale:
- Cadre Duale Contravântuite Centric (MRF + CBF);
- Cadre Duale Contravântuite Excentric (MRF + EBF).
În plus, aceste noduri trebuie folosite în cadre cu axele dintre grinzi și stâlpi
perpendiculare și deschideri regulate în sistemul de preluare a acțiunii seismice,
adică fără grinzi cu secțiune variabilă.
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3.5.3. Lista valorilor limită pentru datele precalificate
Tabelul 3.5 rezumă valorile limită pentru datele precalificate.

Elemente
Grindă

Tabelul 3.5 Lista valorilor limită pentru datele precalificate
Parametri
Gama de aplicare
Înălțime
Raportul deschidere –
înălțime
Grosimea tălpii
Material

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

Stâlp
Înălțime
Grosimea tălpii
Material

Maxim = 550mm
Maxim = 31mm
S235 până la S355

Grosime
Material

18-25mm
S235 până la S355

Grosime

Egală sau mai mare decât grosimea tălpii
grinzii conectate
S235 până la S355

Raportul înălțimea
grinzii vs. înălțimea
stâlpului
Placă de capăt

Rigidizări
transversale

Material
Plăci suplimentare
Grosime
Material
Șuruburi
Mărime
Grupă
Numărul de rânduri de
șuruburi
Șaibă
Găuri

Tabelul 3.6
S235 până la S355
HV sau HR
Tabelul 3.6
10.9
Tabelul 3.6

Suduri
Placa de capăt – tălpile
grinzii
Rigidizările transversal –
tălpile stâlpului
Plăcile adiționale –
tălpile stâlpului
Alte suduri

Sudură cap la cap cu pătrundere completă,
întărită de suduri de colț (Figura 3.9)
Sudură cap la cap cu pătrundere completă
(Figura 3.9)
Sudură cap la cap cu pătrundere completă
(Figura 3.9)
Suduri de colț de ambele părți ale tablei cu o
grosime mai mare de 0.55 din grosimea
elementelor conectate.
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3.5.4. Procedura de proiectare
Pe lângă alegerea geometriei nodului și a materialelor, sunt adresate succesiv cele
trei etape principalele de proiectare:
• Caracterizarea componentelor
• Procedura de asamblare
• Clasificarea nodului și verificările de proiectare
3.5.4.1. Procedura globală
Pasul 1: Alegerea inițială a geometriei îmbinării și a materialelor
- Grupa șuruburilor, dimensiunea șuruburilor și numărul rândurilor
- Grosimea și dimensiunea plăcii de capăt
- Grosimea și dimensiunea rigidizărilor transversale
- Grosimea și dimensiunea plăcilor adiționale pe inimă (dacă este necesar)
- Specificațiile sudurilor
Pasul 2: Caracterizarea componentelor
- Rezistența componentelor (nodul la încovoiere)
- Rigiditatea componentelor (nodul la încovoiere)
- Rezistența componentelor (nodul la forfecare)
Pasul 3: Procedura de asamblare
- Rezistența nodului la încovoiere
- Rigiditatea nodului la încovoiere
- Rezistența îmbinării la forfecare
- Gradul de ductilitate al îmbinării
Pasul 4: Clasificarea îmbinării și verificare
• Rezistența la încovoiere
• Rigiditatea la încovoiere
• Rezistența la forfecare
• Ductilitatea
• Verificare
3.5.4.2. Predimensionarea îmbinării
Recomandările date în Tabelul 3.6 pot fi folosite ca valori inițiale pentru geometrie și
materiale pentru îmbinare.
Tabelul 3.6 Valori inițiale pentru geometrie și materiale pentru îmbinare
Mărimea grinzii
Elementele
Mică (IPE360)
Medie ( IPE450)
Mare ( IPE600)
îmbinării
Grupă șuruburi
10.9
Dimensiune
M27
M30
M36
șuruburi
Număr de rânduri 4
4
6
de șuruburi
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Placă de capăt

Plăci suplimentare

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

Rigidizări
transversale
Tabelul 3.5
Detalii de sudură
Notă: tep este grosimea plăcii de capăt și db este diametrul nominal al șurubului

3.5.4.3. Procedura de asamblare și verificări de proiectare
Tipul
clasificării
Rezistența
în
încovoiere

Referință

Criteriul
M con , Rd  M con , Ed :îmbinare de rezistență parțială

Equaljoints

M con , Rd  M con , Ed : îmbinare de rezistență egală
M con , Rd  M con , Ed : îmbinare de rezistență totală
Vwp,Rd  min[ Fcon , Rd , Ffbc , Rd ] : panou de inimă a stâlpului slab
Vwp,Rd  min[ Fcon , Rd , Ffbc , Rd ] : panou de inimă a stâlpului echilibrat
Vwp,Rd,  min[ Fcon , Rd , F fbc , Rd ] : panou de inimă a stâlpului puternic

cu:
Fcon, Rd =  FRd , ri (i = 1 la 5 pentru îmbinare cu 6 rânduri de șuruburi

și i= 1 la 3 pentru îmbinare cu 4 rânduri de șuruburi), este forța
tăietoare transversală în îmbinare datorată rândurilor de șuruburi în
întindere.
Ffbc , Rd este rezistența tălpilor și a inimii grinzii solicitate la
Clasificare
rigidității

compresiune.
Clasificare
Noduri
semirigide
Noduri rigide

Cadre contravântuite
0.5  kb  8

Cadre necontravântuite EN 1993-1-8
5.2.2
0.5  kb  25

kb  8

kb  25
kb = S j /( EI b / Lb )

Rezistența
la forfecare

Vcon , Rd  Vb , Rd : rezistență parțială la forfecare
Vcon , Rd  Vb , Rd : rezistență egală la forfecare
Vcon , Rd  Vb , Rd : rezistență totală la forfecare r

Clasificare
a ductilității

 max  1.0 : Nivel 1 de ductilitate
𝛽𝑚𝑎𝑥 > 1.0 ș𝑖 𝜂𝑚𝑎𝑥 ≤ 0.95: Nivel 2 de ductilitate
Cu: max  max[ r1 , r 2 ] ; max  max[r1 ,r 2 ]

Equaljoints
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3.5.4.4. Caracterizarea componentelor
Rezistențele componentelor (nodul solicitat la încovoiere)
Componente Reguli detaliate
𝑉𝑤𝑝,𝑅𝑑 =

Panoul de
inimă
a
stâlpului
solicitat la
forfecare

Secțiunea
grinzii
solicitată la
încovoiere
Talpa
stâlpului
solicitată la
încovoiere

0.9 𝐴𝑣𝑐 𝑓𝑦,𝑤𝑐

2
4 (0.25𝑡𝑓𝑐
𝑓𝑦,𝑓𝑐 ) (𝑏𝑐 − 𝑡𝑤𝑐 − 2 𝑟𝑐 )
+
𝑑𝑠

√3 𝛾𝑀0
Panoul de inimă a stâlpului solicitat la forfecare, cu
rigidizări transversale și fără plăci suplimentare:

Referință
EN 1993-1-8
6.2.6.1

Avc = Ac − 2bct fc + (twc + 2rc )t fc
Panoul de inimă a stâlpului solicitat la forfecare, cu
rigidizări transversale și plăci suplimentare:

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

M b, Rd = Wb, p f y ,b
•
•

Wb,p este modulul de rezistență al secțiunii grinzii.
fy,b este limita de curgere a materialului din grindă.
EN 1993-1-8
6.2.6.4

Cazul cu 6 rânduri de șuruburi
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Cazul cu 4 rânduri de șuruburi
Pentru fiecare rând de șuruburi sau grup de rânduri de șuruburi,
rezistența se obține cu formula următoare:
Fcfb , Rd = min[ FT ,1, Rd ; FT ,2, Rd ] cu
•
•

FT ,1, Rd =

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

FT , 2, Rd =

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

unde:
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] , pentru modele circulare se poate folosi n=.
ew = 0.25d w ( dw este diametrul șaibei)

Lungimi efective
❖ Îmbinare cu 6 rânduri de șuruburi
Rândul 1 de șuruburi:
leff ,1 = min[2 m,  m]
leff ,2 =  m

Rândul 2 (sau 5) de șuruburi:
Rând individual:
leff ,1 = min[2 m,  m]
leff ,2 =  m

Primul rând de șuruburi din grupul 1 sau grupul 3
leff ,1 = min[ m + p1 ,

0.5 p1 +  m − (2m + 0.625e)]

leff ,2 = 0.5 p1 +  m − (2m + 0.625e)

Rândul 3 (sau 4) de șuruburi:
Rând individual:
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leff ,1 = min[2 m,

4m + 1, 25e]

leff ,2 = 4m + 1, 25e

Ultimul rând de șuruburi din grupul 1
leff ,1 = min[ m + p1 ,

2m + 0.625e + 0.5 p1 ]

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

Un rând de șuruburi din grupul 2
leff ,1 = min[ m + p2 , 0.5 p2 + 0.5 m]
leff ,2 = 0.5 p2 + 0.5 m

Un rând intermediar de șuruburi din grupul 3
leff ,1 = p1 + p2
leff ,2 = 0.5( p1 + p2 )

 este dat în Figura 6.11 din EN 1993-1-8, și depinde de:

m
m
; 2 = 2
m+e
m+e
unde:
m2 = e1 − 0.8aw1 2 pentru rândul 1 de șuruburi

1 =

m2 = e2 − 0.8aw2 2 pentru rândul 2 sau 5 de șuruburi

❖ Îmbinare cu 4 rânduri de șuruburi
Rândul 1 de șuruburi:
leff ,1 = min[2 m,  m]
leff ,2 =  m

Rândul 2 de șuruburi:
Rând individual:
leff ,1 = min[2 m,  m]
leff ,2 =  m

Un rând de șuruburi din grupul 2+3
leff ,1 = min[ m + p,

0.5 p + 0.5 m]

leff ,2 = 0.5 p + 0.5 m

Rândul 3 de șuruburi similar cu rândul 2:
 este dat în Figura 6.11 din EN 1993-1-8, și depinde de:

m
m
; 2 = 2
m+e
m+e
unde:
m2 = e1 − 0.8aw1 2 pentru rândul 1 de șuruburi

1 =

m2 = e2 − 0.8aw2 2 pentru rândul 2 sau 3 de șuruburi
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Placa de
capăt
solicitată la
încovoiere

EN 1993-1-8
6.2.6.5

Cazul cu 6 rânduri de șuruburi

Cazul cu 4 rânduri de șuruburi
Pentru fiecare rând de șuruburi sau grup de rânduri de șuruburi,
rezistența se obține cu formula următoare:
Fpb , Rd = min[ FT ,1, Rd ; FT ,2, Rd ] cu
(8n − 2ew ) M pl ,1, Rd

•

FT ,1, Rd =

•

FT , 2, Rd =

2mn − ew (m + n)

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

unde: M pl ,1, Rd = 0, 25
M pl ,2 Rd = 0, 25

t

eff ,2 ep

2

t

eff ,1 ep

2

f y ,ep /  M 0

f y ,ep /  M 0

m = 0.5(bep − 2e − tbw − 1.6aw 2)
pentru rândurile de șuruburi situate între

n = min[e, 1.25m]
tălpile grinzii
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m = e1 − 0.8aw1 2
pentru rândurile de șuruburi situate în exteriorul


n = min[ex , 1.25m]
tălpilor grinzii
(pentru modele circulare se poate folosi n=)
ew = 0.25d w

Lungimi efective
❖ Îmbinare cu 6 rânduri de șuruburi
Rândul 1 de șuruburi:

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 ]

Rândul 2 (sau 5) de șuruburi:
Rând individual:
leff ,1 = min[2 m,  m]
leff ,2 =  m

Primul rând de șuruburi din grupul 1 (rândurile 2+3 sau 4+5)
leff ,1 = min[ m + p1 ,

0.5 p1 +  m − (2m + 0.625e)]

leff ,2 = 0.5 p1 +  m − (2m + 0.625e)

Rândul 3 (sau 4) de șuruburi:
Rând individual:
leff ,1 = min[2 m,

4m + 1, 25e]

leff ,2 = 4m + 1, 25e

Ultimul rând de șuruburi din grupul 1 (rândurile 2+3 sau 4+5)
leff ,1 = min[ m + p1 ,

2m + 0.625e + 0.5 p1 ]

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

Primul rând (sau ultimul) de șuruburi din grupul 2 (rândurile 3+4)
leff ,1 = min[ m + p2 , 2m + 0.625e + 0.5 p2 ]
leff ,2 = 2m + 0.625e + 0.5 p2

Rând intermediar de șuruburi din grupul 3 (rândurile 2+3+4+5)
leff ,1 = p1 + p2
leff ,2 = 0.5( p1 + p2 )

 este dat în Figura 6.11 din EN 1993-1-8, și depinde de:

m
m
; 2 = 2
m+e
m+e
unde:
m2 = e1 − 0.8aw1 2 pentru rândul 1 de șuruburi

1 =

m2 = e2 − 0.8aw2 2 pentru rândurile 2 și 5 de șuruburi

❖ Îmbinare cu 4 rânduri de șuruburi
Rândul 1 de șuruburi:

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 ]

Rândul 2 de șuruburi:
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Rând individual:
leff ,1 = min[2 m,  m]
leff ,2 =  m

Un rând de șuruburi din grupul 2+3
leff ,1 = min[ m + p,

0.5 p + 0.5 m]

leff ,2 = 0.5 p + 0.5 m

Rândul 3 de șuruburi similar cu rândul 2:
 este dat în Figura 6.11 din EN 1993-1-8, și depinde de:

m
m
; 2 = 2
m+e
m+e
m2 = e1 − 0.8aw1 2 pentru rândul 1 de șuruburi

1 =

m2 = e2 − 0.8aw2 2 pentru rândurile 2 și 3 de șuruburi

Tălpile și
inima
grinzii
solicitate la
compresiu
ne
Inima
stâlpului și
rigidizările
transversal
e solicitate
la
compresiu
ne:

Inima
grinzii
solicitată la
întindere

Inima
stâlpului
solicitată la
întindere

Ffbc,Rd = Mc,Rd / ( h − tfb )
unde:
• h este înălțimea grinzii îmbinate;
• Mc,Rd este momentul încovoietor de proiectare al grinzii, redus
pentru a admite forță tăietoare dacă este necesar, vezi EN 19931-1.
• tfb este grosimea tălpii grinzii îmbinate.
Rezistența inimii stâlpului și a rigidizărilor transversale în compresiune
se poate calcula cu formula:
 k wc beff , cf twc f y , wc Acp f y ,cp
Fwcc , Rd =
+
M0
M0

EN 1993-1-8
6.2.6.7

EN 1993-1-8
6.2.6.2

unde:
beff , c , cf = t fb +

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

Acp este aria rigidizărilor transversale (de pe ambele părți);
Coeficientul de reducere k wc consideră forțele axiale în inima stâlpului, și
este dat în 6.2.6.2(2) din EN 1993-1-8.
Coeficientul de reducere  este dat în Tabelul 6.3 din EC3-1-8;
Notă: În cazul în care se folosesc rigidizări transversale, factorul de
reducere pentru voalarea inimii stâlpului solicitat la compresiune
transversală poate fi neglijat. Cerințele pentru geometria rigidizărilor
transversale în ceea ce privește zveltețea sunt date în Tabelul 4.3.1.
Fwbt,Rd =

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

Lățimea efectivă beff,t,wb a inimii grinzii solicitată la întindere este egală
cu lungimea efectivă a elementului T echivalent reprezentând placa de
capăt solicitată la încovoiere pentru un rând sau un grup de rânduri de
șuruburi.
beff , wc twc f y , wc
Fwct , Rd =
M0
Lățimea efectivă beff,t,wc a inimii stâlpului solicitată la întindere este egală
cu lungimea efectivă a elementului T echivalent reprezentând talpa
stâlpului solicitată la încovoiere pentru un rând sau un grup de rânduri
de șuruburi.
Coeficientul de reducere  este dat în Tabelul 6.3 din EC3-1-8.

EN 1993-1-8
6.2.6.8

EN 1993-1-8
6.2.6.3
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Șuruburile
solicitate la
întindere

Rezistența unui rând de șuruburi (două șuruburi) solicitate la întindere
este dată de
0,9 f ub As
Fbt,Rd = 2
M2
unde:
•
•

EN 1993-1-8
3.6.1

fub este rezistența la rupere a oțelului din șurub.
As este aria netă în porțiunea filetată a unui șurub.

3.5.4.5. Rigiditățile componentelor (nodul solicitat la încovoiere)
Referință
Componentă Reguli detaliate
Panoul de
EN 1993-1-8
0.38 Avc
k1 =
inimă a
6.3.2
z
stâlpului
Parametrul de transformare  este dat în Tabelul 5.4 din EN 1993-1-8.
solicitat la
Brațul de pârghie z al îmbinării este dat în EN 1993-1-8, 6.3.3.1.
forfecare
Talpa
Pentru un singur rând de șuruburi solicitat la întindere:
EN 1993-1-8
3
stâlpului
6.3.2
0.9beff , cf t fc
k4 =
3
solicitată la
m
încovoiere
Lățimea efectivă beff este lățimea efectivă minimă a rândului de șuruburi
Placa de
capăt
solicitată la
încovoiere
Inima
stâlpului
solicitată la
întindere

Șuruburile
solicitate la
întindere

(individual sau parte a unui grup de rânduri de șuruburi).
Pentru un singur rând de șuruburi solicitat la întindere:
k5 =

3
eff , ep ep
3

0.9b

t

m
Lățimea efectivă beff este lățimea efectivă minimă a rândului de șuruburi
(individual sau parte a unui grup de rânduri de șuruburi).
Pentru un singur rând de șuruburi solicitat la întindere:
k3 =

0.7beff , wc t wc

EN 1993-1-8
6.3.2

EN 1993-1-8
6.3.2

dc

Lățimea efectivă beff este lățimea efectivă minimă a rândului de șuruburi
(individual sau parte a unui grup de rânduri de șuruburi) a tălpii stâlpului
solicitată la încovoiere.
Pentru un singur rând de șuruburi solicitat la întindere:
k10 = 1.6 As / Lb

EN 1993-1-8
6.3.2
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3.5.4.6. Rezistențele componentelor (nodul solicitat la forfecare)
Referință

Componentă Reguli detaliate
Inima grinzii
Vb,RD =  w Avb f y ,b / 3 M 1
solicitată la
unde:
întindere

EN 1993-1-5
5.3

Avb = Ab − 2bbt fb + (twb + 2rb )t fb

w = 0.83/  w dacă  w  0.83 ;

 w = 1.0 dacă  w  0.83
cu  w = 0.3467(hwb / twb ) f y ,b / E
Talpa
stâlpului
solicitată la
presiune pe
gaură

Pentru un singur rând de șuruburi solicitat la întindere:
k1 b f u dt fc
Fb , Rd = 2
M2

EN 1993-1-8
3.6.1

unde:
k1 = min[2.8

e
− 1.7,
d0

2.5]

b depinde de direcția forței de forfecare și poziția rândului de șuruburi:
Forță tăietoare negativă
Forță tăietoare pozitivă
Rândurile 1,5 și 6 (sau (*) sau Rândurile 1,2 și 6 (sau (*) sau
rândurile 1,3 și 4) de șuruburi:
rândurile 1,2 și 4) de șuruburi:
 b = 1.0
 b = 1.0
Rândurile 2 și 4 (sau(*) rândul 2) de
șuruburi:
b = min[1.0, p1 / 3d0 − 0.25]

Rândurile 3 și 5 (sau(*) rândul 3) de
șuruburi:
b = min[1.0, p1 / 3d0 − 0.25]

Rândul 3 de șuruburi:
b = min[1.0, p2 / 3d0 − 0.25]

Rândul 4 de șuruburi:
b = min[1.0, p2 / 3d0 − 0.25]

folosită în cazul nodului cu 4 rânduri de șuruburi (p1 trebuie înlocuit
cu p)
Pentru un singur rând de șuruburi solicitat la întindere:
k1 b f u dt fc
Fb , Rd = 2
M2
(*):

Placa de
capăt
solicitată la
presiune pe
gaură

k1 = min[2.8

e
− 1.7,
d0

2.5]

Forță tăietoare negativă
Rândurile 2 și 6 (sau(*) rândurile 2
și 4) de șuruburi:
 b = 1.0

Forță tăietoare pozitivă
Rândurile 1 și 5 (sau(*) rândurile 1
și 3) de șuruburi:
 b = 1.0

Rândurile 1 (sau(*) rândul 1) de
șuruburi:
b = min[1.0, ex / 3d0 ]

Rândurile 6 (sau(*) rândul 4) de
șuruburi:
b = min[1.0, ex / 3d0 ]

Rândurile 3 și 5 (sau(*) rândul 3)
de șuruburi:
b = min[1.0, p1 / 3d0 − 0.25]

Rândurile 2 și 4 (sau(*) rândul 2) de
șuruburi:
b = min[1.0, p1 / 3d0 − 0.25]

Rândul 4 de șuruburi:
b = min[1.0, p2 / 3d0 − 0.25]

Rândul 3 de șuruburi:
b = min[1.0, p2 / 3d0 − 0.25]

EN 1993-1-8
3.6.1
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în cazul nodului cu 4 rânduri de șuruburi (p1 trebuie înlocuit
cu p)
Pentru un singur rând de șuruburi solicitat la întindere:
 f A
Fb , Rd = 2 v ub s
M2
(*):folosită

Șuruburile
solicitate la
forfecare

v =0.6 pentru grupa 8.8 și v =0.5 pentru grupa 10.9 de șuruburi.

EN 1993-1-8
3.6.1
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3.6.

Noduri grindă-stâlp cu secțiune redusă a grinzii (dog-bone)

Nodurile cu dog-bone sau secțiune redusă a grinzii au fost considerate în proiectul
EqualJoints pentru a investiga folosirea oțelului produs în Europa pentru ansamble
grindă-stâlp cu secțiuni mari în industria de construcții din SUA, utilizând această
îmbinare disipativă. De aceea, aceste noduri reprezintă un caz particular care nu
este legat direct de configurațiile prezentate anterior (nodurile cu vută, nodurile cu
placă de capăt extinsă rigidizată și nodurile cu placă de capăt extinsă). Astfel,
proiectarea în acest caz urmărește prevederile AISC (vezi configurația tipică în
Figura 6.1), însă anumite aspecte cum ar fi cel legat de proiectarea panoului de
inimă a stâlpului pot fi înlocuite direct de recomandările prezentate anterior pentru
nodurile total rezistente în alte configurații din practica curentă din Europa.

Figura 6.11 Configurația și dimensiunile îmbinării cu secțiune redusă a grinzii (ANSI/AISC 358)

Astfel, proiectarea trebuie să respecte prevederile din AISC 341 (Seismic Provisions
for Structural Steel Buildings), AISC 358-16 (Prequalified Connections for Seismic
Applications) și AISC 360 (Specification for Structural Steel Buildings).
Pe baza celor menționate, proiectarea va urmării următoarea procedură:
1. Verificarea voalării secțiunii grinzii pentru asigurarea cerinței de secțiune
compactă seismic
bbf/(2tfb)
<
λps
=
0.3√(E/fy)
2. Verificarea voalării a secțiunii stâlpului pentru asigurarea cerinței de secțiune
compactă seismic
bcf/(2tfc)
<
λps
=
0.3√(E/fy)
3. Verificarea limitărilor pentru grindă din AISC 358 Secțiunea 5.3.1
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Este de menționat faptul ca în urma încercărilor efectuate în cadru proiectului
EqualJoints, mărimile secțiunilor pentru grindă pot fi extinse de la o înălțime
W36 la W44, acestea demonstrând o comportare corespunzătoare din punct
de vedere a cerințelor de precalificare.
4. Verificarea limitărilor pentru stâlp din AISC 358 Secțiunea 5.3.2
Este de menționat faptul ca în urma încercărilor efectuate în cadru proiectului
EqualJoints, mărimile secțiunilor pentru stâlp pot fi extinse de la o înălțime
W36 la W40, acestea demonstrând o comportare corespunzătoare din punct
de vedere a cerințelor de precalificare .
5. Determinarea modulului de rezistență plastic al grinzii în centrul secțiunii
reduse (AISC 358 Secțiunea 5.8, Pasul 2)
ZRBS =
Zx – 2 c tfb (hb– tfb )
unde:
ZRBS este modulul de rezistență plastic al grinzii în centrul secțiunii reduse
Zpl.x este modulul de rezistență plastic al grinzii după axa x, pentru
secțiunea întreagă a grinzii
tfb
este grosimea tălpii grinzii
hb
este înălțimea grinzii
c
este înălțimea tăieturii în centrul secțiunii reduse a grinzii
6. Determinarea momentului maxim probabil în secțiunea redusă a grinzii (AISC
358 Secținea 5.8 Pasul 3)
Mpr
=
MRBS =
Cpr Ry fy Ze
unde:
Cpr
este un coeficient care ține cont de rezistența maximă a îmbinării,
incluzând efecte ale consolidării, legăturilor locale, rigidizări suplimentare și
alte caracteristici ale îmbinării calculat astfel:
𝑓𝑦 + 𝑓𝑢
𝐶𝑝𝑟 =
≤ 1.2
2𝑓𝑦
Ry
raportul între limita de curgere probabilă față de limita de curgere
minimă specificată
fy
limita de curgere minimă specificată
fu
rezistența la rupere
7. Calculul forței tăietoare în centrul secțiunii reduse a grinzii (AISC 358
Secțiunea 5.8 Pasul 4)
Vp
=
VRBS =
2 Mpr / Lh+Vg
8. Calculul forței tăietoare aferente în stâlp
Vc
=
Nb Ve Lb / (Nc hc)
9. Calculul momentului încovoietor maxim probabil la fața stâlpului (AISC 358
Secțiunea 5.8 Pasul 5)
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Mf
=
Mpr + VRBS Sh + Mg
unde:
Mg
=
½ Wub Sh2
Calculul momentului plastic probabil al grinzii (AISC 358 Secțiunea 5.8 Pasul
6)
Mpe =
Ry fy Zbx
Verificarea ca rezistența la încovoiere să nu depășească Φd Mpe (AISC 358
Secțiunea 5.8 Pasul 7)
Mf
<
Φd Mpe
Calculul și verificarea forței concentrate din stâlp
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
unde:
Pb
=
Mf bfb tfb / Zx
Verificarea raportului între momentul capabil al stâlpului și cel al grinzii (AISC
341 Secțiunea 9.6)
ΣMpc* / ΣMpb*
>
1.0
unde:
ΣMpc* este suma momentelor încovoietoare în stâlp deasupra și sub nod la
intersecția axelor grinzii și a stâlpului
=
Σ[ Zc ( fyc – Puc / Ag ) + Vc db / 2 ) ]
ΣMpb* este suma momentelor încovoietoare din grinzi la intersecția axelor
grinzii și a stâlpului
=
Nb MRBS + ΣMv
ΣMv este momentul adițional datorat amplificării forței tăietoare de la poziția
articulației plastice la axul stâlpului
=
( VRBS + V'RBS ) ( a + b / 2 + dc / 2 )
Verificarea rezistenței la forfecare a panoului de inimă a stâlpului (AISC341
Secțiunea 9.3)
0.75 Pc
>
Pr
φv Rn >
ΣMf / ( db - tfb ) – Vc
Calculul grosimii necesare pentru plăcile adiționale
Ru
≤
φ Rncol + φ Rndp
tdp
≥
( Ru – φ Rncol ) / ( 0.6 fy dc )
Calculul grosimii necesare pentru inima stâlpului și a plăcilor adiționale, în
cazul în care acestea au fost dispuse
t
≥
( dz + wz ) / 90
Verificarea necesității dispunerii rigidizărilor transversale pe stâlp (AISC 358
Pasul 10)
tfc
≥
0.4 [ 1.8 bb ft bf ( Fyb Ryb ) / ( Fyc Ryc ) ] 0.5
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tfc
≥
bfb / 6 or 12
18. Calculul grosimii necesare a rigidizărilor transversale pe stâlp
Verificarea 1:ts
≥
0.5 tbf
Verificarea 2:Pb
≤
φ Rncol + φ Rncp
ts
≥
( Pb – φ Rncol ) / ( 0.9 fy bbf)
Așa cum a fost deja menționat, proiectarea urmează prevederile AISC 341 (Seismic
Provisions for Structural Steel Buildings), AISC 358-16 (Prequalified Connections for
Seismic Applications) și AISC 360 (Specification for Structural Steel Buildings).
Acest lucru este consecvent cu scopul încercărilor efectuate în cadrul proiectului
care nu au analizat procedura de proiectare folosită în Europa pentru secțiunile
europene, ci s-au axat pe validarea folosirii secțiunilor mari din oțel european,
proiectate după prevederile din SUA și adoptate în industria de construcții din SUA.
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