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1. Проект EQUALJOINTS
1.1

За проекта.

Проектът има за цел валоризация и разпространение на резултатите, получени в
рамките на наскоро завършения EQUALJOINTS+, в който е разработено
сеизмично квалифициране на стоманени възли.
В полза на пълното усвояване на потенциала на квалификационните таблици са
разработени проектно ориентирани документи (ръководство, книга, приложения и
решени примери) на 12 различни езика, които са достъпни сред участниците в
областта на стоманените конструкции, като академични институти, проектанти и
строителни организации.
Предстоят да бъдат разработени софтуер и мобилно приложение за симулация на
нееластичното поведение на възлите. В допълнение, работни семинари и срещи
ще бъдат организирани в цяла Европа и в САЩ за представяне на информацията и
разпространение на знанието.
Организациите, които участват в проекта EQUALJOINTS plus са:
Università degli Studi di Napoli Federico II (UNINA)
Corso Umberto I 40 – 80138 Napoli, Italia
www.unina.it
Imperial College (IC)
London SW7 2AZ, UK
www.imperial.ac.uk
Universidade de Coimbra (UC)
Paço das Escolas, Coimbra, 3001 451, Portugal
www.uc.pt
Université de Liège (ULg)
Place du 20-Août, 7, B-4000 Liège, Belgique
www.uliege.be
Universitatea Politehnica Timişoara (UPT)
Piaţa Victoriei Nr. 2, 300006 Timişoara, jud. Timiş, România
www.upt.ro
European Convention for Constructional Steelwork (ECCS)
Anenue des Ombrages 32, bte 20, 1200 Brussels, Belgique
www.steelconstruct.com
ArcelorMittal Belval & Differdange S.A. (AMBD)
24-26, Boulevard d’Avranches, L-1160 Luxembourg
www.arcelormittal.com
Università degli Studi di Salerno (UNISA)
Via Giovanni Paolo II, 132 – 84084, Italia
www.unisa.it
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České vysoké učení technické v Praze (CVUT)
Zikova 1903/4, 166 36 Praha 6, Česká republika
www.cvut.cz
National Technical University of Athens (NTUA)
Zografou Campus 9, Iroon Polytechniou str, 15780 Zografou, Greece
www.ntua.gr
Reinisch Westfälische Technische Hochschule Aachen (RWTHA)
Templergraben 55, 52062 Aachen, Germany
www.rwth-aachen.de
Centre Technique Industriel de la Construction Métallique (CTICM)
Espace technologique L'orme des merisiers, Immeuble Apollo, 91193 Saint-Aubin,
France
www.cticm.com
Technishe Universiteit Delft (TUD)
Postbus 5, 2600 AA Delft, Nederland
www.tudelft.nl
Univerza V Ljubljani (UL)
Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, Slovenija
www.uni-lj.si
Universitet Po Architektura Stroitelstvo I Geodezija (UASG)
Blvd. Hristo Smirnenski 1, 1164 Sofia, Bulgaria
www.uacg.bg
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
Calle Jordi Girona 31, Barcelona 08034, España
www.upc.edu
OneSource Consultoria nformática
Urbanização Ferreira Jorge – 1º dto Lote 14, Coimbra 3040 016, Portugal
www.onesource.pt
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2. ОТНОСНО ECCS
Цели и задачи

2.1

Европейската Конвенция за Конструктивна Стомана (European Convention for
Constructional Steelwork, ECCS) е международно обединение на национални
асоциации по стоманени конструкции, основана през 1955г.
Целта на ECCS е да популяризира използването на стоманата като конструктивен
материал в строителния сектор посредством разработване на стандарти и
информационни материали. В тази връзка, организацията допринася и с участие в
работни комисии, публикации, конференции, и с активно представителство в
Европейските и Международни комитети, занимаващи се със стандартизация,
изследователска дейност и образование.
ECCS събира заедно всички участници в индустрията на стоманените
конструкции: производители на суровина, производители на конструкции,
акционери, доставчици, проектанти (инженери и архитекти), академичната
общоност и R&D world посредством международна мрежа от представители,
технически центрове и производители на стомана. Централата е разположена в
Брюксел, Белгия.

Членство

2.2

ECCS предлага следните категории членство:
o
o
o

o

o

Full Members, където право на участие имат европейските национални
асоциации в областта на стоманените конструкции;
International Members, където право на участие имат национални и други
асоциации в областта на стоманените конструкции от страни извън Европа;
Supporting Members, където право на участие имат международни
асоциации на производители и доставчици на материал (суровина) или
други организации свързани с използването на стоманата като
конструктивен материал;
Associate Members, където право на участие имат европейски технически
или независими организации, които работят в сферата на конструктивната
стомана и имат интерес в популяризирането й на строителния пазар;
Individual Members, където право на участие има всеки с интереси в
областта на стоманените конструкции;

Individual membership е достъпно за архитекти, инженери и всички
заинтересовани лица от целия свят, с интереси в областта на стоманените
конструкции и споделящи целите на ECCS. Индивидуалните членове са част от
голяма международна мрежа и могат да се възползват от разнообразни
предимства и услуи. Допълнителна информация може да откриете на
www.steelconstruct.com.
За да се абонирате за информационен бюетин на ECCS, натиснете тук.
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Списание STEEL CONSTRUCTION: Design & Research

2.3

Списанието "Steel Construction, Design and Research" е официалното издание на
ECCS и излиза четири пъти годишно, в сътрудничество с издателска компания
Ernst & Sohn (част от Wiley company).
Списанието Steel Construction представя заедно в едно издание всички различни
аспекти на стоманените конструкции. Ръководено от мотото “construction without
depletion”, то умело представя стоманата заедно с други конструктивни материали
като бетон, стъкло, въжета и мембрани при различни интегрирани решения на
стоманени конструкции. Списанието е насочено към всички строителни
инженери, архитекти, научни работници и други професионалисти, работещи в
областта на стоманените конструкции.

Технически препоръки за прилагане на Еврокодовете.

2.4

ECCS публикува препоръки за прилагане на Конструктивните Еврокодове.
Серията ECCS Eurocode Design Manuals предлага детайлна информация по
прилагането на различни части от Еврокодове 3 (Стоманени конструкции), 4
(Комбинирани стомано-стоманобетонови конструкции) и 8 (Проектиране на
стоманени и комбинирани конструкции за сеизмични въздействия) с
изчислително-оразмерителен подход и много решени примери.
Следните книги от серията ECCS Eurocode Design Manuals са достъпни или в
процес на подготовка:
o
o
o

o
o

o

o

o
o
o

Проектиране на стоманени конструкции – Еврокод 3, Част 1-1, Второ
издание (Design of Steel Structures – Eurocode 3, part 1-1 – 2nd Edition),
Проектиране на стоманени конструкции – Издание за Великобритания
(Design of Steel Structures – UK Edition);
Проектиране на стоманени конструкции за пожарни въздействия – Еврокод
1, Част 1-2 и Еврокод 3, Част 1-2 – Второ издание (Fire Design of Steel
Structures – Eurocode 1, part 1.2 and Eurocode 3, part 1.2 – 2nd Edition)
Проектиране на пълностенни конструкции – Еврокод 3, Част 1-5 (Design of
Plated Structures – Eurocode 3, part 1-5)
Проектиране на стоманени конструкции за умора – Еврокод 3, Част 1-9 и
Част 1-10 (Fatigue Design of Steel Structures – Eurocode 3, part 1-9 and part 110)
Проектиране на стоманени конструкции със студеноформувани профили
Еврокод 3, Част 1-3 (Design of Cold-Formed Steel Structures – Eurocode 3,
part 1-3)
Проектиране на възли в стоманените и комбинирани конструкции –
Еврокод 3, Част 1-8 и Еврокод 4, Част 1-1 (Design of Connections in Steel
and Composite Structures – Eurocode 3, part 1.8 and Eurocode 4, part 1-1)
Проектиране на възли в стоманените конструкции – Издание за
Великобритания (Design of Joints in Steel Structures – UK Edition)
Проектиране на комбинирани конструкции – Еврокод 4, Част 1-1 (Design of
Composite Structures, Eurocode 4, part 1-1)
Проектиране на комбинирани конструкции за пожарни въздействия –
Еврокод 4, Част 1-2 (Fire Design of Composite Structures, Eurocode 4, part
1.2)
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o

Проектиране на стоманени конструкции в сеизмични райони – Еврокод 8,
Част 1 (Design of Steel Structures for Buildings in Seismic Areas, Eurocode 8,
part 1)

ECCS също така публикува много друга литература в областта на стоманените
конструкции, която може да бъде намерена в електронната книжарница ECCS
Online Bookstore.

5

3. Работа с приложението.
3.1

Обхват

Калкулаторът EQUALJOINTS предлага информационна база на сеизмично
квалифицираните възли и изчислява носимоспособността на възлите греда-колона
съгласно EN1993-1-8.
Могат да се извършват следните проверки:
o Носимоспособност на огъване
o Коравина на огъване
o Носимоспособност на срязване
o Дуктилност

Базата с данни за стоманените продукти и съответни доставчици са описани в Част

Erreur ! Source du renvoi introuvable.
Примери и инструкции как да използвате приложението за изчисление на
носимоспособности са дадени в Част 3.4. Описание на теоретичната постановка е
дадено в Част Erreur ! Source du renvoi introuvable.. Ръководството за
проектиране на сеизмично квалифицираните възли в стоманени конструкции [2]
дава подробна информация за процедурите за оразмеряване. Калкулаторът
EQUALJOINTS обхваща болтови възли с конзолно издадени закоравени и
незакоравени фланцеви плочи, възли с вути и възли с отслабено сечение.
Използва се безплатно.
В раздела Настройки, виж Част Erreur ! Source du renvoi introuvable.,
потребителят може да променя стойностите по подразбиране с по-подходящи по
свое усмотрение.

6

За предложения и/или коментари относно приложението, моля натиснете тук.

3.2

Настройки

Общи настройки

7

3.3

Каталог и доставчици

Каталогът е организиран в няколко категории и подкатегории. Изборът се
прехвърля автоматично в секция Калкулатор.
Долу са илюстрирани стъпките за получаване на информация за категорията на
двойно-Т сеченията.

8

9

При избор на профил, в прозореца се показват и възможните доставчици, които го
предлагат, а изборът на доставчик автоматично прехвърля към секция
Доставчици.
Секция Доставчици дава информация за възможните доставчици и съответните
условия по предлаганите продукти.
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3.4 Примери и извеждане на информацията – Калкулатор
3.4.1 Въведение
За получаване на резултатите са необходими три стъпки:
o Избор на напречно сечение;
o Въвеждане на стойности на необходимите параметри за разглеждания
случай (дължина на елемента и клас стомана);
o Резултатите се получават в раздела Резултати. Доклад за изчислението се
създава автоматично и може да бъде запазен на компютъра или изпратен
по e-mail.

3.4.2 Възли
Интерфейс

11

Калкулатор

Резултати

12

Сравнение на резултатите

Избор на доклад

13

Пълен доклад
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4. Техническа информация.
4.1 Възли с неоребрени конзолно издадени плочи
4.1.1 Описание на конфигурацията на възела
Описание на възлите с неоребрени конзолно издадени плочи

1: греда

3: фланцева плоча

5: напречни ребра

2: колона

4: болтове

6: усилващи плочи

Детайли на заваръчните шевове с пълен провар

15

End-plate/beam flange

45

Rib stiffener
45

4.1.2 Граници на валидност за сеизмично квалифицираните възли
Table 4.1 - Граници на валидност за сеизмично квалифицираните възли
Елемент
Греда

Параметри

Обхват на приложение

Височина
Отношение на светлия
отвор* към височината на
гредата
Дебелина на пояса
Материал

Максимално=600mm
Максимално=23, Минимално=10
Максимално=19mm
S235 до S355

Колона
Височина
Дебелина на пояса
Материал

Максимално =550mm
Максимално =31mm
S235 до S355

Отношение на
височините греда/колона

Фланцева плоча
Напречни
колоната

ребра

Дебелина
Материал

18-25mm
S235 до S355

Дебелина

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

в
Материал

Допълнителни
усилващи плочи
стеблото

в

Дебелина
Материал

Болтове
Размер
Клас
Брой болтови редици
Шайби
Отвори

Table 4.2
S235 до S355
HV или HR
Table 4.2
10.9
Table 4.2

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

Усилени** заваръчни шевове с пълен провар
Заваръчни шевове с пълен провар
Заваръчни шевове с пълен провар

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.
16

4.1.3 Процедура за оразмеряване
Трите основни стъпки от компонентния метод са последователно описани:
•
•
•

Характеристики на компонентите
Обобщени процедури
Класификация на възлите и оразмерителни проверки

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

4.1.4 Предварително конструиране на възела
Table 4.2 - Предварителен избор на геометрия и материали за възела
Елементи от възела

Размер на гредата
Ниска (IPE360)

Ниска (IPE360)

Ниска (IPE360)

Клас болт

10.9

Диаметър на болта

M27

M30

M36

Брой на болтовите
редици

4

4

6

Фланцева плоча

Дебелина:

tep=(1/22/3)db за неравноякостни възли; tep=(2/35/6)db за
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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
усилващи плочи в
стеблото

При HEB колони и IPE греди, допълнителни усилващи плочи се конструират
само когато е нужно силно възлово поле. Дебелината и размерите на
допълнителните усилващи плочи в стеблото трябва да се изберат съгласно
правилата на EN1993-1.8 (§ 6.2.6.1).

Укрепителни ребра

Table 4.1

Заваръчни шевове

Забележка: tep е дебелината на фланцевата плоча, а db номиналния диаметър на болта.

4.1.5 Обобщени процедури и проверки за носимоспособност
Тип
класификация
Носимоспосо
бност
на
огъване

Критерий

Източници
Equaljoints

M con, Rd  M con, Ed : неравноякостно съединение
M con, Rd  M con, Ed : равноякостно съединение
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 , Ffbc , 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.
Ffbc , Rd е носимоспособността на натиск на пояс и стебло на гредата.

Класификаци
я на
коравините

Класификация

Частично
възли
Корави възли

корави

Рамки с връзки

Рамки без връзки

EN1993-1-8

0.5  kb  8

0.5  kb  25

5.2.2

kb  8

kb  25

kb = S j /( EIb / Lb )

Носимоспосо
бност на
срязване

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

Класификаци
я по
дуктилност

 max  1.0 : степен на дуктилност 1

Equaljoints

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

4.1.6 Характеристики на компонентите (възел, подложен на огъване)
Компонент
Възлово
поле
на
срязване

Правила

Източници

Vwp , Rd =

0.9 Avc f y ,wc
3 M 0

+
•

4 (0.25t 2fc f y , fc ) (bc − twc − 2rc )
ds

EN1993-18
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 − 2bc t fc + (twc + 2rc )t fc + twcbs

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

EN1993-18
6.2.6.4

При 6 болтови редици
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При 4 болтови редици
За всяка болтова редица или група болтови редици носимоспособността
се получава по следната формула:
Fcfb, 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

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 = 0.25dw (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]
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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

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
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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

EN1993-18
6.2.6.5

При 6 болтови редици

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

•

FT ,1, Rd =

•

FT , 2, Rd =

в които:

2mn − ew (m + n)

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

M pl ,1, Rd = 0, 25

M pl ,2 Rd = 0, 25

eff ,2

eff ,1

tep 2 f y , ep /  M 0

tep 2 f y , ep /  M 0

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

 n = min[e, 1.25m]
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 = 0.25dw

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

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:

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:

Пояс и
стебло от
гредата на
натиск

m2 = e1 − 0.8aw1 2

за болтова редица 1

m2 = e2 − 0.8aw2 2

за болтова редица 2 или 3

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.

EN1993-18
6.2.6.7
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Стебло от
колоната и
напречни
укрепващи
ребра на
натиск

Носимоспособността на стеблото на колоната и напречните
укрепителни ребра на натиск може да се получи по формулата:
Fwcc , Rd =

 kwc beff ,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 + aw 2 ) + 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 се
пренебрегне. Необходимите размери (стройността) на напречните
укрепителни ребра в този случай са дадени в Табл. 4.3.1.

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

Стебло от
гредата на
опън

Fwbt,Rd =

Стебло от
колоната
на опън

Fwct , Rd =

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
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;
Болтове на
опън

Носимоспособността на болтова редица (два болта) на опън се дава с
израза:
Fbt,Rd = 2

0,9 fub As

EN1993-18
3.6.1

M2

където:
•
•

fub границата на опън на стоманата на болта;
As е нетното (през резбата) сечение на болта;.
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4.1.7 Коравина на компонентите (възел, подложен на огъване)
Компонент Правила
Възлово
поле на
срязване

k1 =

Източници

0.38 Avc
z

EN1993-18

Привеждащият параметър  е даден в Табл. 5.4 на EN1993-1-8.

6.3.2

Рамото на вътрешните сили, z, е дадено в EN1993-1-8, т.6.3.3.1.
Пояс от
колона на
огъване

За единична болтова редица на опън:
k4 =

3
eff , cf fc
3

0.9b

t

m

EN1993-18
6.3.2

Ефективната ширина beff е най-малката ефективна дължина на Т-парчето
за болтовата редица (индивидуално или като част от група).
Фланцева
плоча на
огъване

За единична болтова редица на опън:
k5 =

0.9beff ,ep tep3
m3

EN1993-18
6.3.2

Ефективната ширина beff е най-малката ефективна дължина на Т-парчето
за болтовата редица (индивидуално или като част от група).
Стебло от
колоната
на опън

За единична болтова редица на опън:
k3 =

0.7beff , wc twc
dc

EN1993-18
6.3.2

Ефективната ширина beff е най-малката ефективна дължина за болтовата
редица (индивидуално или като част от група). на Т-парчето,
съответстващо на пояса на колоната на огъване.
Болтове
на опън

За единична болтова редица на опън:
k10 = 1.6 As / Lb

EN1993-18
6.3.2

4.1.8 Носимоспособност на компонентите (възел, подложен на срязване)
Компонент Правила
Стебло от
гредата на
срязване

Източници

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

EN1993-15

където:

5.3

Avb = Ab − 2bbt fb + (twb + 2rb )t fb
 w = 0.83 /  w if  w  0.83 ;

 w = 1.0 if  w  0.83
и
Пояс от
колоната

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

За единична болтова редица (два болта) на срязване:

EN1993-1-
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на
смачкване
(при
болтовете
)

Fb, Rd = 2

k1 b fu dt fc

8

M2

3.6.1

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

Срязване с посока

отгоре-надолу

отдолу-нагоре

Болтови редици 1, 3 и 4:

Болтови редици 1, 2 и 4:

 b = 1.0

 b = 1.0

Болтова редица 2:

b = min[1.0,

Болтова редица 3:
p1 / 3d0 − 0.25]

b = min[1.0,

p1 / 3d0 − 0.25]

Съединение с 6 болтови редици

Срязване с посока

Срязване с посока

отгоре-надолу

отдолу-нагоре

Болтови редици 1, 5 и 6:

Болтови редици 1, 2 и 6:

 b = 1.0

 b = 1.0

Болтови редици 2 и 4:

b = min[1.0,

Болтови редици 3 и 5:

p1 / 3d0 − 0.25]

Болтова редица 3:

b = min[1.0,
Фланцева
плоча на
смачкване
(при
болтовете
)

b = min[1.0,

p1 / 3d0 − 0.25]

Болтова редица 4:
p2 / 3d0 − 0.25]

b = min[1.0,

p2 / 3d0 − 0.25]

За единична болтова редица (два болта) на срязване:
Fb, Rd = 2

k1 b fu dt fc

M2

k1 = min[2.8

e
− 1.7,
d0

EN1993-18
3.6.1

2.5]

Срязване с посока

Срязване с посока

отгоре-надолу

отдолу-нагоре

Болтови редици 2 и 6 (или(*)

Болтови редици 1 и 5 (или(*)
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редици 2 и 4):

редици 1 и 3):

 b = 1.0

 b = 1.0

Болтова редица 1 (или(*) редица 1):

b = min[1.0, ex / 3d0 ]
Болтови редици 3 и 5 (или(*)
редица 3):

b = min[1.0,

p1 / 3d0 − 0.25]

Болтова редица 6 (или(*) редица
4):

b = min[1.0, ex / 3d0 ]
Болтови редици 2 и 4 (или(*):
редица 2)

b = min[1.0,

Болтова редица 4:

b = min[1.0,
(*)

p2 / 3d0 − 0.25]

p1 / 3d0 − 0.25]

Болтова редица 3:

b = min[1.0,

p2 / 3d0 − 0.25]

: при възел с 4 болтови редици (p1 трябва да се замести с p)

За единична болтова редица (два болта) на срязване:

Болтове
на
срязване

Fb, Rd = 2

 v fub As
M2

EN1993-18
3.6.1

v =0.6 за болтове клас 8.8 и v =0.5 за болтове клас 10.9.

4.2 Възли със закоравени конзолно издадени фланцеви плочи
4.2.1 Описание на конфигурацията на възела
Описание на възлите със закоравени конзолно издадени фланцеви плочи
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: Фланц.плоча
6: Укр. ребра

7: Доп. ус. плочи

28

End-plate/beam flange

Детайли на заваръчните шевове с пълен провар

45

Rib stiffener
45

4.2.2 Граници на валидност за сеизмично квалифицираните възли
Table 4.3 - Граници на валидност за сеизмично квалифицираните възли

Елемент
Греда

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

Максимално=600mm
Максимално=23, Минимално=10

Допълнителни
стеблото
Болтове

Максимално=19mm
S235 до S355
Максимално =550mm
Максимално =29mm
S235 до S355
0.65-2.15
18-30mm
Table 4.4
S235 до S355

Равна или по-голяма от дебелината на
пояса на присъединяваната греда
Материал S235 до S355
усилващи плочи в
Дебелина Table 4.4
Материал S235 до S355
HV or HR
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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

Table 4.4
10.9
Table 4.4
Съгласно EN 14399-4
Съгласно EN1993:1-8
Усилени** заваръчни шевове с пълен
провар
Заваръчни шевове с пълен провар
Заваръчни шевове с пълен провар
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.

4.2.3 Процедура за оразмеряване
Трите основни стъпки от компонентния метод са последователно описани:
•
•
•

Характеристики на компонентите
Обобщени процедури
Класификация на възлите и оразмерителни проверки

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)
Стъпка 3: Обобщени процедури
•
•
•
•

Носимоспособност на съединението на огъване
Коравина на огъване на възела
Носимоспособност на съединението на срязване
Степен на дуктилност на съединението
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Стъпка 4: Класификация на възлите и оразмерителни проверки
•
•
•
•
•

Носимоспособност на огъване
Коравина на огъване
Носимоспособност на срязване
Дуктилност
Проверки

4.2.4 Предварително конструиране на възела
Table 4.4 - Предварителен избор на геометрия и материали за възела

Елементи
от
възела
Клас болт
Диаметър
на
болта
Брой
на
болтовите редици
Фланцева плоча

Размер на гредата
Ниска (IPE360)
10.9
M27
4/6

Средна ( IPE450)

Висока ( IPE600)

M30

M36

4/6

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).
Допълнителни
Дебелината и размерите на допълнителните усилващи плочи в
усилващи плочи стеблото трябва да се изберат съгласно правилата на EN 1993в стеблото
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
Table 4.3
Заваръчни
шевове
Забележка: tep е дебелината на фланцевата плоча, а db номиналния диаметър на
болта.

4.2.5 Обобщени процедури и проверки на носимоспособност
Тип
Критерий
класифика
ция
Носимосп
особност
на
огъване

Източници

M con, Rd  M Ed

: равноякостно съединение

M con, Rd  M Ed

: силно съединение

Equaljoint
s
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Vwp,Rd,  min[ Fcon, Rd , Ffbc , Rd ] :

силно възлово поле

където:
(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
Fcon, Rd =  FRd , ri

е носимоспособността на натиск на пояс и стебло на
гредата
V fbc , Rd

Класифик
ация на
коравини
те

Класификация

Частично
корави възли
Корави
възли

Рамки
връзки

с Рамки без връзки

0.5  kb  8

0.5  kb  25

kb  8

kb  25

EN19931-8
5.2.2

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

Носимосп
особност
на
срязване

Vcon, Rd  Vb, Rd

: равноякостна носимоспособност на срязване

Vcon, Rd  Vb, Rd

: силна носимоспособност на срязване

Класифик
ация по
дуктилно
ст

 max  1.0 : степен на дуктилност 1

max  1.0 and max  0.95 : степен на дуктилност 2

където: max

Equaljoint
s

 max[r1 , r 2 ] ; max  max[r1 ,r 2 ]
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4.2.6 Характеристики на компонентите (възел, подложен на огъване)

Компонен
т

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

n

w
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Компонен
т

Правила

Източниц
и

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 =

m

FT , 2, Rd =

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

FT ,3, Rd = 

FT ,1− 2, Rd =

0.9 fub 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 ,2 Rd = 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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Компоне
нт

Правила

Източници

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

Табл.
6.5
(EN1993-18)

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:
1 =

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

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:
m
m+e
m
2 = 2
m+e

1 =

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

rc

w

n

m

m

n

w

Фланцева плоча на огъване

a)
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 fub 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 ,2 Rd = 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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Компонен
т

Правила

Източниц
и

Ефективни дължини
❖ Съединение с 4 болтови редици
Болтова редица 1:
2 m
 m + 2e
x

leff ,1 = min  m − (2m + 0.625e) + ex

leff ,2

2m + 0.625e + e
x

4m + 1.25e
 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
1 =
m+e
m
2 = 2
m+e
❖ Съединение с 6 болтови редици
Болтова редица 1:
2 m
 m + 2e

x
leff ,1 = min 
4m + 1.25e
2m + 0.625e + ex

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

Първа редица от групата 1+2
leff ,1

 m + p
2e + p
 x
= 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

37

Компонен Правила
т

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

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

Източниц
и
EN19931-8
6.2.6.7

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 1993-1-1.
• 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 EN1993укрепителни ребра на натиск може да се получи по 1-8
формулата:
6.2.6.2
kwcbeff ,c,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 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

EN19931-8
Ефективната ширина beff,t,wb от стеблото на гредата на опън 6.2.6.8
трябва да се вземе равно на ефективната дължина на Тпарчето, представящо фланцевата плоча на огъване за
индивидуалната болтова редица или група болтови редици.
EN1993beff ,t , wc twc f y , wc
Fwct , Rd =
1-8
M0
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;
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Болтове на опън

Компонен Правила
т
Носимоспособността на болтова редица (два болта) на опън
се дава с израза:
Fbt,Rd = 2

0,9 fub As

Източниц
и
EN19931-8
3.6.1

M2

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

4.2.7 Коравина на компонентите (възел, подложен на огъване)
Компонен
т
Възлово
поле на
срязване

Правила

Източници

За оребрени възли, приносът на k1 е равен на EN1993-1-8
безкрайност, а за неоребрени се изчислява по израза:
6.3.2
k1 =

0.38  AVC
z

където:
 е привеждащ параметър, дефиниран в EN1993-1-8 т.
5.3(7), а z е рамото на вътрешните сили.
Пояс от За единична болтова редица на опън:
0.9beff ,cf t 3fc
колонат
k4 =
а
на
m3
огъване Ефективната ширина beff е най-малката ефективна
дължина
на
Т-парчето
за
болтовата
редица
(индивидуално или като част от група).
Фланцев За единична болтова редица на опън:
0.9beff ,ep tep3
а плоча
k5 =
на
m3
огъване Ефективната ширина beff е най-малката ефективна
дължина
на
Т-парчето
за
болтовата
редица
(индивидуално или като част от група).
Стебло
За оребрени заварени възли, приносът на k3 е равен на
от
безкрайност, а за неоребрени се получава по израза:
колонат
0.7  beff ,t ,wc  twc
а
на k3 =
dc
опън
Ефективната ширина beff е най-малката ефективна
дължина за болтовата редица (индивидуално или като
част от група). на Т-парчето, съответстващо на пояса на
колоната на огъване.
Болтове За единична болтова редица на опън:
на опън
1.6  As

k10 =

EN1993-1-8
6.3.2

EN1993-1-8
6.3.2

EN1993-1-8
6.3.2

EN1993-1-8
6.3.2

Lb
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Ребро от
Aeq
k
=
 cos( )
RIB
натисна
LStrut
тата
където (както е дефинирано от Lee):
страна
 (ab − c 2 )
Ae =

Equaljoints

(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.

4.2.8 Носимоспособност на компонентите (възел, подложен на срязване)
Компонент Правила

Източ
ници
EN19
93-1-5
5.3

Стебло от V =  A f / 3
b , RD
w vb y ,b
M1
гредата
където:
на
Avb = Ab − 2bb t fb + (t wb + 2rb )t fb
срязване
 w = 0.83 /  w if  w  0.83 ;
 w = 1.0 if  w  0.83
и  w = 0.3467(hwb / twb ) f y ,b / E
Пояс от За единична болтова редица (два болта) на срязване:
k1 b fu dt fc
колоната
Fb, Rd = 2
M2
на
смачкване където:
(при
за крайни болтове: k1 = min[2.8 e − 1.7, 2.5]
болтовете
d0
)
p
за вътрешни болтове: k1 = min[1.4 2 − 1.7, 2.5]

EN19
93-1-8
3.6.1

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:

Болтови редици 1, 2 и 4:

Болтова редица 2:

Болтова редица 3:

 b = 1.0

b = min[1.0,

p / 3d0 − 0.25]

 b = 1.0

b = min[1.0,

p / 3d0 − 0.25]

Съединение с 6 болтови редици
Срязване с посока
отгоре-надолу

Срязване с посока
отдолу-нагоре
Болтови редици 1, 3 и 5::
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Болтови редици 1, 3 и 5:
b = min[1.0,

 b = 1.0

p / 3d0 − 0.25]

Болтови редици 2, 4 и 6:
 b = 1.0

Болтови редици 2, 4 и 6:
b = min[1.0,

p / 3d0 − 0.25]

Фланцева За единична болтова редица (два болта) на срязване:
плоча на F = 2 k1b fu dt fc
b , Rd
M2
смачкване
(при
за крайни болтове: k1 = min[2.8 e − 1.7, 2.5]
болтовете
d0
)
p
за вътрешни болтове: k1 = min[1.4 2 − 1.7, 2.5]

EN19
93-1-8
3.6.1

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:

Болтови редици 1 и 3:

Болтови редици 2 и 4:

Болтова редица 2:

Болтова редица 3:

Болтова редица 4:

b = min[1.0, ex / 3d0 ]

 b = 1.0

b = min[1.0,

p / 3d0 − 0.25]

 b = 1.0

b = min[1.0,

p / 3d0 − 0.25]

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 ]

b = min[1.0,

p / 3d0 − 0.25]

Болтови редици 2, 4 и 6:

Болтови редици 2 и 4:

Болтови редици 3 и 5:

Болтова редица 6:

b = min[1.0,

p / 3d0 − 0.25]

 b = 1.0

Болтове
на
срязване

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

 b = 1.0

b = min[1.0, ex / 3d0 ]

За единична болтова редица (два болта) на срязване:
Fb, Rd

 f A
= 2 v ub s
M2

EN19
93-1-8
3.6.1

v =0.5 за болтове клас 10.9.
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4.3 Възли с вути
4.3.1 Описание на конфигурацията на възела
Описание на възлите с конзолно издадена фланцева плоча и вута
Едностранен възел

Двустранен възел

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

Детайли на заваръчните шевове за възли с вути
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.
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4.3.2 Граници на валидност за сеизмично квалифицираните възли
Table 4.5 - Граници на валидност за сеизмично квалифицираните възли

Елемент
Греда

Обхват на приложение
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 Минимално 7
светлия 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
Съгласно изискванията на EN 1993-1-8 и EN 1998-1.
укрепителни ребра в
колоната и ригела
Материал S235 до S355
Допълнителни
Съгласно изискванията на EN 1993-1-8 и EN 1998-1.
усилващи плочи за Цялото напречно сечение на допълнителните плочи може
стеблото
да се използва при изчисление на носимоспособността на
срязване на стеблото.
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Болтове

Височина Поне равна на височината на фланцевата плоча
Материал 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.
Размер M24 до M36
Клас 8.8 или 10.9
Отвори Съгласно EN 1993-1-8

Вута
Ъгъл Ъгълът на вутата, измерен между долния пояс на гредата
и пояса на вутата може да варира в границите от 30 до
45.
Заваръчни шевове
Съгласно детайлите
Фланцева плоча към Усилени* заваръчни шевове с пълен провар
горен пояс греда и
към пояс вута
Напречни ребра в Заваръчни шевове с пълен провар
колоната
Допълнителни Заваръчни шевове с пълен провар
усилващи плочи в
стеблото към поясите
на колоната
Всички останали Ъглови заваръчни шевове от двете страни с дебелина позаваръчни шевове голяма от 0.55 пъти дебелината на заваряваните плочи.
* Изпълнени са допълнителни ъглови заваръчни шевове за усилване.

4.3.3 Процедура за оразмеряване
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 = 0.5 hh). За положителен огъващ момент (опън в
долни нишки) се запазва обичайното положение на центъра на натиск - в средата
на натиснатия пояс. 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.
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Натисков център и активни болтови редици за отрицателен (a) и положителен (b)
огъващи моменти.
center of compression

h3

h3
c

h2

h1

h1

hh
center of compression

(a)

h2

(b)

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
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

4.3.4 Предварително конструиране на възела
Table 4.6 - Предварително конструиране на възела и избор на материали
Елементи
възела

от

Клас болт
Диаметър на болта
Брой на болтовите
редици
Фланцева плоча

Размер на гредата
Ниска (IPE360)
10.9
M27
6

Ниска (IPE360)

Ниска (IPE360)

M27
6

M27
6

Дебелина: tep=db.

45

Вута

Допълнителни
усилващи плочи в
стеблото

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 поголяма 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 1993-18 (§ 6.2.6.1), а в противен случай трябва да се използват и
таповидни заваръчни шевове за осигуряване на устойчивостта на
усилващите плочи.

Укрепителни
ребра
Заваръчни шевове

Table 4.5

Забележка: tep е дебелината на фланцевата плоча, а db номиналния диаметър на
болта.

4.3.5 Обобщени процедури и проверки на носимоспособност
Тип
Критерий
класификация
Носимоспособно Силен възел:
𝑀𝑐𝑜𝑛,𝑅𝑑 ≥ 𝑀𝑐𝑜𝑛,𝐸𝑑 = 𝛼 ∙ (𝑀𝑏,𝑅𝑑 + 𝑉𝑏,𝐸𝑑 ∙ 𝑠ℎ )
ст
на
съединението на  = γsh∙γov
огъване
Носимоспособно
ст
на
𝑉𝑐𝑜𝑛,𝑅𝑑 ≥ 𝑉𝑏,𝐸𝑑
съединението на
срязване
Силно възлово поле:
𝑉𝑤𝑝,𝑅𝑑 ≥ 𝑉𝑤𝑝,𝐸𝑑
Носимоспособно
ст на възловото където
поле на срязване
𝑉𝑤𝑝,𝐸𝑑 = 𝛼 ∙ (𝑀𝑏,𝑅𝑑 + 𝑉𝑏,𝐸𝑑 ∙ 𝑠ℎ )⁄𝑧 − 𝑉𝑐,𝐸𝑑
Класификация на
коравините

Класификация

Частично
корави възли
Корави
възли

Източници
Equaljoints

Equaljoints

Equaljoints

Рамки с
връзки

Рамки без връзки EN1993-1-8
5.2.2

kb  8

kb  25

0.5  kb  8

0.5  kb  25

kb = S j ,ini / ( EI b / Lb )
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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;
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:
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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 1993-1-8 ;
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
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);
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.
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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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Характеристики на компонентите

4.3.6

Компонент

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

Източници

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
Болтове на
смачкаване в
пояса на
колоната
Болтове на
смачкаване
във
фланцевата
плоча
Болтове на
срязване

Прилагат се правилата на EN 1993-1-8.

EN 1993-1-1
6.2.6

Прилагат се правилата на EN 1993-1-8.

EN 1993-1-8
3.6.1

Прилагат се правилата на EN 1993-1-8.

EN 1993-1-8
3.6.1

Прилагат се правилата на EN 1993-1-8.

EN 1993-1-8
3.6.1

Възлово
поле на
срязване

Пояс на
колоната на
огъване

EN 1993-1-8
6.2.6.1
6.3.2

EN 1993-1-8
6.2.6.4
6.3.2

4.3.7 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
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-

на срязване Vwp,add,Rd , поради поясите на колоната и напречнитв
укрепителни ребра;
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.

4.3.8 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 помалки от 0,04 rad (но по-големи от 0,03 rad) за възлите с вути.
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4.4 Възли с отслабено сечение
4.4.1 Описание на възлите
Конфигурации и размери на възлите с отслабено напречно сечение

4.4.2 Оразмерителна процедура
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)

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 5.3.2.
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Трябва да 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
C pr =

f y + fu
2 fy

 1.2

Ry
е отношение между очакваната
характеристичната й стойност, fy

граница

на

провлачане

и

7.

Изчисление на оразмеритерното срязващо усилие в средата на отслабената
зона (AISC 358 Sect 5.8 Step 4)
Vp
=
VRBS =
2 Mpr / Lh+Vg

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:
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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. Изчисляване 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

=

Mf bfb tfb / Zx

Където:
Pb

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 R n >

ΣMf / ( db - tfb ) – Vc

15. Определяне на необходимата дебелина на усилващите плочи
Ru
≤
φ Rncol + φ Rndp
tdp

≥

( Ru – φ Rncol ) / ( 0.6 fy dc )
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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

ts

≤

φ Rncol + φ Rncp

≥

( Pb – φ Rncol ) / ( 0.9 fy bbf)
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