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Reziumė
Disertacijoje analizuojamas sijos ir apskritojo skerspjūvio vamzdinės plienbetonio kompozitinės kolonos varžtinis mazgas su lenkta galine plokštele. Toks mazgas leistų sujungti dvitėję siją su apskritomis kolonomis, išvengiant virinimo
darbų statybvietėje. Taip pat, jei varžtai būtų tinkamai inkaruoti kolonos betone,
šio mazgo įrąžos būtų perduodamos ne tik į kolonos kevalą, bet ir į betoninę šerdį,
o tai sustiprintų ir sustandintų mazgą. Tai leistų optimaliai suprojektuoti kolonos
skerspjūvį, nes mazgo stiprumas mažiau priklausytų nuo kolonos kevalo storio.
Deja, šių mazgų pritaikymas yra ribotas dėl analitinių modelių trūkumo. Todėl šio disertacinio darbo tikslas – ištirti dvitėjės plieno sijos ir vamzdinės plienbetonio kompozitinės kolonos varžtinės jungties elgseną ir parengti tėjinio elemento su lenkta galine plokštele analitinį modelį, įvertinantį jo mechaninės
elgsenos ypatumus.
Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai, bendrosios išvados, naudotos literatūros ir autoriaus publikacijų disertacijos tema sąrašai.
Įvadiniame skyriuje aptariama tiriamoji problema, darbo aktualumas, formuluojamas tyrimų objektas, darbo tikslai bei uždaviniai, aprašoma tyrimų metodika,
darbo mokslinis naujumas, darbo rezultatų praktinė reikšmė ir pateikiami ginamieji teiginiai.
Pirmame skyriuje atlikta literatūros analizė, kurioje apžvelgti apskritos betonu užpildytos kolonos ir plieninės sijos jungimo būdai, aprašyta žiedinio skerspjūvio kolonų gamybos technologija, taip pat aptartas trumpų plienbetonio žiedinio
skerspjūvio kolonų kompozitinis efektas.
Antrajame skyriuje pristatyta atliktų eksperimentinių tyrimų programa ir pateikti šios programos tyrimų rezultatai.
Trečiajame skyriuje pasiūlytas analitinis modelis, kuris skirtas nustatyti jėgoms, susidarančioms lenktos galinės plokštelės varžtuose, atlikta tėjinio elemento parametrinė analizė, kurioje baigtiniais elementais tyrinėta tėjinio elemento
galinės plokštelės kreivio įtaka jos elgsenai. Taip pat skyriuje baigtiniais elementais sumodeliuotas eksperimentinėje programoje tyrinėtas mazgas ir išnagrinėtas
atskirų jo parametrų poveikis mazgo elgsenai.
Disertacijos tema paskelbti 7 moksliniai straipsniai: trys – referuojamuose
Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį, vienas – konferencijų medžiagoje, referuojamoje Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazėje, du – kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose ir vienas konferencijos medžiagoje. Disertacijos tema skaityti 3 pranešimai
tarptautinėse ir Lietuvos mokslinėse konferencijose.
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Abstract
This dissertation analyses the bolted connection with the curved end plates between a steel-concrete composite column and a steel beam. Such a connection
may represent a valuable solution to the lack of economical connections, which
could be adapted to the circular shape of the column while eliminating on-site
welding. Moreover, such a connection opens the possibility of using bolts with
extensions that could be properly anchored within the concrete-filled steel tubes,
increasing the strength and stiffness of such joints. Thus, a more optimal design
of columns could be offered as the connection’s strength would be less dependent
on the column tube’s thickness. Nevertheless, the implementation of such connections is vain due to the absence of analytical models. Hence, this thesis aims to
study the behaviour of bolted connection between a circular steel-concrete composite column and a steel beam, and with the account of that, propose an analytical
model of a curved T-stub in tension.
The dissertation comprises an introduction, three chapters, general conclusions and references.
The introduction presents the investigated problem, discusses the thesis’s relevance, defines the research object, formulates the aim and objectives, describes
the research methodology, discusses the scientific novelty with the practical significance of results and provides the defended statements.
The first chapter contains the literature review in which the different connection types between circular concrete-filled steel tubes and steel beams were explored. It also presents the spun concrete technology and introduces the composite
effect of the short hollow core steel-concrete columns.
The second chapter describes the experimental research and presents its findings.
In the third chapter, the analytical model is presented for evaluating bolt
forces in the curved T-stubs within the elastic range together with the parametric
analysis, which studies the influence of the curvature on the T-stub’s behaviour.
Moreover, tested connections were additionally modelled in the finite element
analysis software to study the sensitivity of the particular parameters on the behaviour of the connection.
There are seven scientific papers published on the subject of this dissertation:
three articles in the reviewed scientific journals referenced in the Clarivate Analytics Web of Science database and have a citation index; one in conference proceedings referenced in the Clarivate Analytics Web of Science database; two in an
international database; and one in conference proceedings. The results of the conducted research were also presented at three conferences at the national and international levels.
vi

Žymėjimai

Simboliai
B – varžto jėga;
𝑑 – varžto skersmuo;
𝑑 . – betoninio žiedo išorinis skersmuo;
𝑑 . – betoninio žiedo vidinis skersmuo;
– varžto skylės skersmuo;
𝑑
𝑑 – veržlės skersmuo;
d𝜚 – betoninio žiedo sienelės storis;
𝐷 – išorinis kolonos vamzdžio skersmuo;
E – tamprumo modulis;
𝑓 – betono gniuždomasis stipris;
𝑓 – varžto stiprumo riba;
fy – plieno takumo riba;
F – išorinė jėga;
𝐹 . – sijų galuose pridėta jėga;
𝐹 – ašinė jėga varžte;
𝐹 – skersinė jėga varžte;
vii

𝑔 – laisvojo kritimo pagreitis;
𝐺 – betono sunkio jėga;
H – horizontalioji skėtimo jėga;
𝐾 – varžto ašinis standis;
𝑘 – tempiamo varžto standis;
𝑘 – kerpamo varžto standis;
𝑘 – glemžiamo varžto standis;
𝑘 – skersai tempiamos kolonos vamzdžio sienelės standis;
𝐾 . – portlandcemenčio tešlos normalusis tirštumas
𝐾 – varžto skersinis standis;
𝐿 – atstumas tarp domkrato ir kolonos ašių;
Lp – tėjinio elemento ilgis;
n – traukiamųjų jėgų petys;
p – atstumas tarp varžtų;
𝑝 – vidinis betono tešlos pasipriešinimo suspaudžiamumui slėgis;
𝑃 – išcentrinė jėga;
Q – traukiamosios jėgos;
𝑅 – išorinis betoninio žiedo spindulys;
𝑅 – vidinis betoninio žiedo spindulys;
Sini – pradinis standis;
tp – galinės plokštelės storis;
𝑡 – kolonos vamzdžio storis;
T – išorinė jėga;
𝑉 – betoninio žiedo tūris;
𝑥 – santykis tarp pradinio cemento V/C dydžio ir portlandcemenčio normalaus tešlos
tirštumo 𝐾 . ;
z – vidinių jėgų petys;
𝛾 – betono tūrinis svoris;
Δ – horizontalioji galinės plokštelės deformacija;
Δ – normalinė varžto deformacija;
Δ – skersinė varžto deformacija;
∆ – galinės plokštelės atsiknojimas;
Θ – kampas tarp sijos ir varžto ašies;
ν – Puasono koeficientas;
𝜌 – armavimo koeficientas;
𝜚 – betoninio žiedo skersmuo;
viii

𝜓 – mechaninis-geometrinis parametras;
𝜔 – kampinis greitis.

Santrumpos
STR – Lietuvos plieninių konstrukcijų projektavimo statybos techninis reglamentas
(STR 2.05.08:2005);
LVDT – linijinio poslinkio jutiklis.
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Įvadas

Problemos formulavimas
Uždaro skerspjūvio plienbetonio kompozitinės kolonos dėl bendros medžiagų sąveikos pasižymi didele laikomąja galia ir standumu. Dėl šių savybių jos tapo nepakeičiamos, kai projektuojamos aukštos ir liaunos konstrukcijos, ypač kai statoma sudėtingomis seisminėmis sąlygomis. Kitas svarbus kompozitinių
konstrukcijų faktorius yra ekonomiškumas.
Apskrito skerspjūvio pilnavidurės arba centrifuguotos kolonos yra labai efektyvios medžiagų sąnaudų požiūriu, tačiau sudėtingos konfigūracijos mazgai, jungiantys kolonas su dvitėjėmis sijomis, apsunkina šių konstrukcijų platesnį pritaikymą. Telieka konstatuoti, kad dauguma iš praktikoje naudojamų apskritų
kompozitinių kolonų mazgų statybvietėje reikalauja didelių suvirinimo darbų apimčių, kurios su griežta šių darbų kokybės kontrole stipriai išbrangina ir sulėtina
montavimą. Naujų kompozitinių konstrukcijų mazgų tipų sukūrimas ir senų jungimo būdų tobulinimas leistų padidinti šių konstrukcijų konkurencingumą ir prieinamumą.
Šio metu Europoje rengiama nauja plieninių konstrukcijų projektavimo
normų Eurocode redakcija, kurioje reglamentuotas naujas jungių tipas – aklinieji
varžtai. Šiuos varžtus galima užveržti neturint prieigos prie kitos jungties pusės,
1
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t. y. šiems varžtams nereikalingos atskiros veržlės, todėl atsiranda galimybė uždariems profiliuočiams pritaikyti iki šiol technologiškai neįmanomus mazgus.
Viena iš tokių naujų mazgų tipologijų – mazgai su lenktomis galinėmis plokštelėmis. Šie mazgai turi vieną ženklų pranašumą – tinkamai inkaravus aklinąjį
varžtą betone, mazgo įrąžos perduodamos ne tik į kevalą, bet ir į kolonos betoną.
Tai ženkliai padidina mazgo stiprumą ir standumą, taip pat leidžia racionaliau
suprojektuoti kompozitinės kolonos skerspjūvį, nes kai elementai tiesiogiai jungiami tik prie kolonos liemens, koloną gali tekti projektuoti su storesniu kevalu.

Darbo aktualumas
Anksčiau tirtų mazgų su lenktomis galinėmis plokštelėmis tyrimuose išskirtinis
dėmesys buvo skiriamas eksperimentiniams ir skaitiniams metodams. Tyrėjai lygino šiuos mazgus pagal sukamąjį standį, stiprumą ir jungčių suirimo pobūdžius
su įprastais flanšiniais mazgais. Skaitiniuose tyrimuose buvo nagrinėjami mazgų
geometrijos, varžtų kiekio ir medžiagų mechaninių savybių poveikiai mazgo laikomajai galiai, tačiau, išskyrus bendrų tendencijų nustatymą, esminių proveržių,
kurie leistų suprasti ir prognozuoti šių mazgų elgseną, taip ir nebuvo padaryta.
Šiame darbe pateikiami eksperimentinių ir teorinių tyrimų rezultatai, kuriais
remiantis pasiūlyta metodika, skirta jėgoms varžtuose nustatyti. Pristatytas lenkto
tėjinio elemento modelis gali būti nesunkiai išplėstas ir pritaikytas jungtims su
didesniu varžtų kiekiu.

Tyrimų objektas
Disertacinio darbo tyrimų objektas – sijos ir apskrito skerspjūvio vamzdinės plienbetonio kompozitinės kolonos varžtinis mazgas su lenktomis galinėmis plokštelėmis. Darbe nagrinėjamos jėgos, susidarančios sijos mazgo su lenkta galine plokštele varžtuose, atsižvelgiant į jungčių pradinių netolygaus kontakto poveikį.

Darbo tikslas
Šio darbo tikslas – parengti tėjinio elemento su lenkta galine plokštele analitinį
modelį, įvertinantį jo mechaninės elgsenos ypatumus.
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Darbo uždaviniai
Darbo tikslui pasiekti darbe reikia spręsti tokius uždavinius:
1. Apžvelgti moksliniuose straipsniuose paskelbtus apskritos betonu užpildytos kolonos ir plieninės sijos jungimo būdus ir pagrįsti pasirinkto
mazgo konstrukcijos naujumą.
2. Sukonstruoti ir pagaminti centrifuguotos žiedinio skerspjūvio plienbetonio kolonos ir plieninės sijos mazgą.
3. Eksperimentiškai nustatyti sukonstruoto mazgo suirimo pobūdžius,
laikomąją galią bei sukamąjį standį.
4. Pritaikius baigtinių elementų metodą, atlikti tempiamo tėjinio elemento su lenkta galine plokštele parametrinę analizę, nustatyti plokštelės kreivio poveikį jėgoms, susidarančioms tėjinio elemento
varžtuose.
5. Taikant baigtinių elementų metodą ištirti jungties pradinio netolygaus
kontakto poveikį mazgo laikomajai galiai ir standžiui bei patikslinti
vidinių jėgų petį.
6. Pasiūlyti tėjinio elemento modelį, skirtą nustatyti jėgoms, susidarančioms jungties su lenkta galine plokštele varžtuose.

Tyrimų metodika
Disertacijos darbe taikyti eksperimentiniai, skaitiniai ir analitiniai metodai. Eksperimentinėje programoje medžiagų mechaninės ir fizikinės savybės nustatytos
vadovaujantis atitinkamais LST EN ir LST EN ISO standartais. Lenkiamo mazgo
vidinių jėgų petys, kuris buvo panaudotas įvertinant analitinio modelio tinkamumą, nustatytas taikant baigtinių elementų metodą. Pasiūlyto modelio sutaptis
tamprioje stadijoje patikrinama su eksperimentiškai nustatytomis rėminio mazgo
tempiamų varžtų tenzometrinių jutiklių rodmenimis (įtempiais).

Darbo mokslinis naujumas
–

Pirmą kartą praktikoje žiedinio skerspjūvio centrifuguotai plienbetonio
kompozitinei kolonai buvo pritaikyta ir eksperimentiškai išbandyta
varžtinė jungtis su lenkta galine plokštele. Eksperimentiškai patvirtinta,
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–

–
–

kad esant pakankamam kolonos betoninės šerdies storiui jos laikomoji
galia nėra lemiama mazgo lenkiamajai galiai.
Sukurtas modelis, leidžiantis prognozuoti tempiamo tėjinio elemento su
lenkta galine plokštele varžtų jėgas. Nustatyti ir paaiškinti visi analitinio
modelio galimi kraštiniai atvejai. Išnagrinėtas tiek standžios, tiek ir lanksčios galinės plokštelės sprendinys.
Taikant baigtinių elementų metodą, ištirtas neglaudaus kontakto tarp galinės plokštelės ir kolonos kevalo poveikis jungties elgsenai.
Pateikta metodika, kaip, taikant baigtinių elementų metodą, galima nustatyti lenkiamos jungties vidinių jėgų petį. Patvirtinta, kad vidinių jėgų
petys nepriklauso nuo pradinio varžto užveržimo jėgos.

Darbo rezultatų praktinė reikšmė
Pasiūlytas metodas, skirtas tamprioje stadijoje nustatyti varžtų jėgas jungtyje su
lenkta galine plokštele. Šis metodas gali būti taikomas rėminėms jungtims tiek su
įtempiamaisiais, tiek su neįtempiamaisiais varžtais, atsižvelgiant į traukiamųjų
jėgų, pasireiškiančių jungtyje, poveikį.

Ginamieji teiginiai
1. Varžtinės jungtys su aklinaisiais varžtais leidžia uždariems profiliuočiams pritaikyti įprastinius mazgus su galine plokštele. Tai suteikia
galimybę visiškai išnaudoti kompozitinių plienbetonio kolonų efektyvumą, atsisakant sudėtingų virinimo darbų statybvietėje.
2. Pradiniai mazgo sudedamųjų dalių kontakto netolygumai turi labai
svarbų poveikį mazgo elgsenai ir laikomajai galiai – pradiniai tarpai
tarp galinės plokštelės ir kevalo tempiamoje jungties zonoje sukelia
galinės plokštelės skėtimąsi, kuris pritraukia tempiamą zoną prie kolonos kevalo. Jei tarp plokštelės ir kevalo egzistuoja kontaktas, tada
pradiniai kontakto netolygumai padidina jungties standumą, bet
varžtuose sukelia papildomų traukiamųjų jėgų atsiradimą. Gniuždomoje zonoje tarpai suveikia kaip spyruoklė, kuri didina jungties deformatyvumą ir taip mažina jungties standį.
3. Jėgų didumas tėjinio elemento su lenkta galine plokštele varžtuose
priklauso nuo jungiamų elementų ir varžtų standžio. Priklausomai nuo
standžių santykio, varžtai gali būti veikiami tiek ašinio tempimo, tiek
ir grynosios šlyties.
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4. Sukurtas tėjinio elemento su galine lenkta plokštele analitinis modelis
leidžia tiksliau nustatyti mazgo lenkiamąją galią. Šis modelis gali būti
pritaikytas praplečiant esamą Euronormų skaičiavimo metodiką.

Darbo rezultatų aprobavimas
Disertacijos tema yra publikuoti 7 moksliniai straipsniai: trys – referuojamuose
Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį (Mudrov et al., 2021a, 2021b; Šapalas & Mudrov, 2021); vienas –
konferencijų rinkiniuose, referuojamuose Clarivate Analytics Web of Science
duomenų bazėje (Mudrov et al., 2019a); du – kitų tarptautinių duomenų bazių
leidiniuose (Mudrov et al., 2019a, 2022), vienas – konferencijų medžiagose
(Mudrov, 2019c).
Disertacijoje atliktų tyrimų rezultatai buvo paskelbti trijose mokslinėse konferencijose Lietuvoje ir užsienyje:
− 24-ojoje Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijoje Mokslas – Lietuvos
ateitis, Vilnius, Lietuva, 2021;
− 12-ojoje tarptautinėje konferencijoje XII Congresso de Construção
Metálica e Mista, Coimbra, Portugalija, 2019;
− 13-ojoje tarptautinėje konferencijoje Modern Buildings Materials,
Structures and Technologies, MBMST 2019, Vilnius, Lietuva, 2019.

Disertacijos struktūra
Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai ir bendrosios išvados.
Darbo apimtis yra 108 puslapių, tekste panaudotos 29 numeruotos formulės,
82 paveikslai ir 6 lentelės. Rašant disertaciją buvo panaudotas 71 literatūros šaltinis.

1
Kompozitinių konstrukcijų ir jų
mazgų mokslinių tyrimų
apžvalga

Šiame skyriuje apžvelgta plienbetonio kompozitinių kolonų gamybos centrifugavimo technologija, jos poveikis kompozitinio elemento betoninės šerdies stiprumui, aptartas trumpų gniuždomų elementų kompozitinis efektas ir mazgų tarp betonu užpildytų plieninių vamzdžių ir plieninių sijų raida ir jų klasifikavimas. Taip
pat aprašytas Europos plieninių konstrukcijų projektavimo normose taikomas
komponentų metodas ir apžvelgtas vienas iš svarbiausių jo komponentų – lygiavertis tempiamas tėjinis galinis elementas. Skyriaus tematika paskelbti trys
straipsniai (Mudrov et al., 2019a; Šapalas & Mudrov, 2021; Mudrov, 2022).

1.1. Žiedinio skerspjūvio kolonų gamybos
technologija
Metalinės kolonos su žiedine betono šerdimi yra viena iš kompozitinių konstrukcijų rūšių, skirtų atskirais atvejais pagerinti kompozitinio karkaso techniniusekonominius rodiklius (Kvedaras & Sapalas, 1999). Esant nedideliems kolonų
7
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liauniams tikslingiau taikyti pilnavidures kolonas, o tuščiaviduris kompozitinis
skerspjūvis yra racionalesnis liaunoms kolonoms (Лукша, 1977).
Tuščiavidurio skerspjūvio šerdis formuojama centrifugose pagal slėginių
vandentiekio vamzdžių gamybos technologiją. Esminiai gamybos skirtumai būtų
tie, kad kompozitinių kolonų atveju nėra nagrinėjamas betono porėtumas, nes
šiems elementams nėra taikomas atsparumo vandeniui reikalavimas, ir kad kompozitinėse kolonose plieninis vamzdis atlieka liktinių klojinių funkciją.
Pagal savo veikimo principą centrifugos gali būti suskirstytos į ašines
(1.1 pav., a), diržines (1.1 pav., b) ir ritinines (1.1 pav., c). Ašinės centrifugos mažiausiai jautrios formos disbalansui, todėl su jomis galima pasiekti didesnį skaičių
sūkių, nuo kurių tiesiogiai priklauso betono sutankinimo laipsnis. Tačiau dėl
konstrukcijos paprastumo ir nedidelio triukšmingumo praktikoje labiausiai paplitusios yra ritininės centrifugos.

(a)

(b)

(c)

1.1 pav. Centrifugos: a) ašinės (Алимов & Воронин, 2005); b) diržinės
(Михайлов et al., 1984); c) ritininės (Гусев et al., 1988)
Fig. 1.1. Centrifuge apparatus: a) axial (Алимов & Воронин, 2005); b) on the rubber
belts (Михайлов et al., 1984); c) on the wheels (Гусев et al., 1988)

Centrifugavimo metu dėl išcentrinių jėgų poveikio tolygiai pasiskirsčiusiame
betono mišinyje atsiranda apspaudimo jėgos, kurios sutankina mišinio sunkiąsias
frakcijas ir išstumia iš jo vandenį su smulkiadispersėmis dalelėmis. Dėl apspaudimo jėgų sukelto sutankinimo centrifuguoto betono stipris, lyginant su tokios pat
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sudėties vibruotu betonu, padidėja nuo 1,5 iki 1,8 kartų (Kvedaras, 1985). Jei reikalingas storas betono sluoksnis, bet neįmanoma vamzdyje tolygiai paskirstyti betono įkrovos ar siekiama dar labiau padidinti betono stiprį, betoninis žiedas gali
būti formuojamas iš dviejų ar trijų sluoksnių (Kuranovas & Kvedaras, 2007a).
Centrifugavimo procesas pagal betono pasiskirstymą vamzdyje skirstomas į
tris stadijas. Pirmoje stadijoje (1.2 pav., a, b), esant mažoms įrenginio apsukoms,
išcentrinės jėgos tolygiai paskirsto betono mišinį per visą vamzdžio perimetrą ir
ilgį. Antroje ir trečioje stadijoje formuojasi mišinį tankinančios jėgos, prasideda
vandens filtracija, betonas sutankėja ir įgauna vienodą projektinį storį
(1.2 pav., c, d).

(a)

(b)

(c)

(d)

1.2 pav. Vieno ir dviejų sluoksnių betono formavimo stadijos: a-b) betono paskirstymas
formoje; c-d) betono sutankinimas (Kuranovas & Kvedaras, 2007b)
Fig. 1.2. Spinning phases on single and multi-layered concrete: a-b) distribution of wet
concrete; c-d) compaction of concrete (Kuranovas & Kvedaras, 2007b)

Kad pirmoje centrifugavimo stadijoje betonas formoje neįgriūtų (1.2 pav., b),
išcentrinės jėgos turi atsverti betono sunkio jėgą ( P  G ). Betono svoris nustatomas nagrinėjant 1 cm aukščio žiedo tūrį:
ΔV = π(ρ + dρ)2 – πꞏρ2 = π(2ρ dρ + (dρ)2),

(1.1)

čia ρ – žiedo skersmuo; dρ – žiedo sienelės storis.
(1.1) formulėje narys (dρ)2 yra labai mažas dydis, todėl jo galima nepaisyti.
Padauginus gautą tūrį iš betono savojo svorio ir pertvarkius (1.1) lygtį, gaunamas
betoninio žiedo svoris:
(1.2)
čia γb – betono tūrinis svoris [kg/cm3]; Ri – vidinis betoninio žiedo spindulys [cm];
Re – išorinis betoninio žiedo spindulys [cm].
Sunkio jėga, veikianti formos paviršių:
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G

R 2 – Ri 2
Q
.
 b e
2  Re
2 Re

(1.3)

Išcentrinė jėga, veikianti formos paviršių:
(1.4)
čia ω – kampinis greitis (   2  n / 60 s ); n – apsukų skaičius; g – laisvojo kritimo
pagreitis (981 cm/s2).
Prilyginus (1.3) lygtį prie (1.4) lygties ir išreiškus apsukų skaičių per minutę,
gaunamas pirmos centrifugavimo stadijos greitis (P = G):
n1  370

Re 2 – Ri 2
.
Re 3 – Ri 3

(1.5)

Antroje centrifugavimo stadijoje, kad betonas formoje tolygiai pasiskirstytų
(1.2 pav., c), išcentrinės jėgos turi būti nuo 3,5 iki 3,7 kartų didesnės už betono
svorį (Ахвердов, 1967):
P = 3,7G.

(1.6)

Tada reikalingas formos apsukų skaičius per minutę, kad betonas tolygiai pasiskirstytų vamzdyje, nustatomas pagal formulę:

n2  700

Re2 – Ri 2
.
Re3 – Ri3

(1.7)

Trečioje centrifugavimo stadijoje (1.2 pav., d), didinant apsukų skaičių, pasiekiamas projektinis vandens ir cemento santykis V/C. Kai didelis betono tankis
nėra tikslingas, pavyzdžiui, kai nėra gaminami slėginiai vamzdžiai, tankinančiųjų
jėgų dydį p galima apriboti 0,7 kg/cm2 (Ахвердов, 1967). Tada reikiamą formos
apsukų skaičių galima nustatyti pertvarkius (1.4) lygtį ir priėmus betono tankį γb
= 0,0025 kg/cm2:

Re2
n3  10375
p.
Re3 – Ri3

(1.8)

Tankinančiųjų jėgų dydis, reikalingas, kad iš cemento tešlos būtų išspaustas
vanduo, priklauso nuo pasipriešinimo vandens filtracijai p0. Kuo mažesnis atstumas tarp cemento dalelių, tuo tankesnis cementas, tuo mažesnis vandens kiekis ir
tuo didesnis pasipriešinimas suspaudžiamumui.
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1.3 pav. Cemento tešlos vidinio pasipriešinimo suspaudžiamumui priklausomybė nuo
pradinio tešlos V/C (Ахвердов, 1967)
Fig. 1.3. Relationship between the compaction pressure of concrete paste and initial
W/C ratio (Ахвердов, 1967)

Cemento tešlos suspaudžiamumą galima išreikšti kaip vidinio pasipriešinimo
p0 priklausomybę nuo x (1.3 pav.), čia x yra santykis tarp pradinio cemento V/C
dydžio ir portlandcemenčio normalaus tešlos tirštumo Kst.c. Taip didžiausias galimas pasipriešinimas pasiekiamas, kai x = 0,876, t. y. kai tešloje nelieka laisvo
vandens, o pasipriešinimą sukelia solvatuojamos cemento dalelės. Kai x = 1,0,
t. y. pradinis V/C santykis yra lygus normaliniam tešlos tirštumui, atstumas tarp
cemento dalelių yra toks pat, kaip ir esant x = 0,876, tik šiuo atveju poros tarp
dalelių yra užpildytos vandeniu. Tai (x = 1,0) laikoma laisvo suspaudžiamumo

12 1. KOMPOZITINIŲ KONSTRUKCIJŲ IR JŲ MAZGŲ MOKSLINIŲ TYRIMŲ APŽVALGA

riba, nes, norint pasiekti tolesnį dalelių suartėjimą ir išspausti iš porų vandenį,
reikia deformuoti solvatines plėveles. Pagal 1.3 paveikslą, laisvo suspaudžiamumo riba apytiksliai atitinka 0,7 kg/cm2 slėgį.

1.2. Kompozitinis efektas
Kompozitinis efektas nusako elementų iš skirtingų medžiagų tarpusavio panaudojimo veiksmingumą. Tai yra santykinis dydis tarp eksperimentiškai nustatyto Nexp
(arba teoriškai apskaičiuoto Nteor) kompozitinio elemento stiprumo ir jo atskirų
komponentų stiprumų sumos Nsum. Kuo labiau šis santykis yra didesnis už 1,0, tuo
veiksmingesnis elementas, tuo mažiau reikės medžiagų, užtikrinant reikiamą stiprumą.

1.4 pav. Žiedinio skerspjūvio kolonų kompozitinio efekto ir pagrindinio mechaniniogeometrinio parametro sąryšis (Kvedaras, 1985)
Fig. 1.4. Relationship between composite effect in hollow core columns and main
mechanical-geometrical parameter (Kvedaras, 1985)

Betonu užlietų vamzdžių kompozitinis efektas priklauso nuo elemento plieno
ir betono plotų santykio ρ = As/Ab (armavimo koeficiento) ir mechaninio-geometrinio parametro     f yd  / f cd . Pilnavidurėms kolonoms jo teorinis dydis gali
siekti iki 1,78, o žiedinio skerspjūvio kompozitinis efektas siekia 1,255 (Kvedaras,
1985). Kaip matoma iš 1.4 paveikslo, kompozitinis efektas mažėja, kai armavimo
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koeficientas arba plieno stipris didėja. Kuo skerspjūvyje daugiau stipraus betono,
tuo jis yra veiksmingesnis.
Kitas tik žiediniams skerspjūviams projektuoti naudojamas parametras yra
βc = dc.ext/dc.int. Tai yra santykinis dydis, nusakantis, kokia vamzdžio vidinio skersmens dalis yra užpildyta betonu (1.5 pav.). Sutartinai dėl technologinių sumetimų
šio parametro maksimali reikšmė priimta lygi 2,0. Tai reiškia, kad maksimaliai
leidžiama užpildyti betonu tik iki ¼ vidinio vamzdžio skersmens. Esant didesnėms βc reikšmėms tampa sunku įkrauti betono mišinį į vamzdį ir užtikrinti vienodą jo paskirstymą per visą vamzdžio ilgį.
Nors pilnavidurių elementų kompozitinis efektas yra didesnis už tuščiavidurių, tačiau tai dalinai kompensuoja sutankinimo sukeltas centrifuguoto betono
gniuždomojo stiprio padidėjimas, todėl centrifuguotiems elementams kompozitinio efekto rodiklis yra sąlyginis (Kvedaras, 1985).

1.5 pav. Plienbetonio kompozitinio vamzdžio skerspjūvis
Fig. 1.5. Cross-section of the hollow core composite column

Priklausomai nuo betono sudėties, cemento rūšies ir betono sutankinimo slėgio, centrifuguoto betono stipris gali būti nuo 1,3 iki 1,6 kartų didesnis už tokios
pat sudėties suvibruoto betono stiprį (Ахвердов, 1967). Eksperimentiškai nustatyta, jog esant optimaliam sutankinimo slėgiui, vienasluoksnio centrifuguoto portlandcemenčio betono stipris gali padidėti iki 1,37 kartų (Ахвердов, 1967). Šio
atveju optimalus slėgis būtų ribose nuo 0,65 iki 2,2 kg/cm² (1.3 pav.), kadangi
centrifuguoto betono stipris šituose rėžiuose mažai kinta (Ахвердов, 1967).

1.3. Kompozitinių kolonų mazgai
Kompozitinių konstrukcijų ir jų mazgų raida neatsiejama nuo statybos technologijų vystymosi, kuris yra iteracinis procesas, atspindintis visą mažų patobulinimų
ir naujovių seką. Kompozitinių elementų gamybos technologija per pastaruosius
dešimtmečius labai nepasikeitė, bet jų jungimo būdai patobulėjo iš esmės.
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Lyginant su įprastomis plieninėmis ar gelžbetoninėmis konstrukcijomis,
plieno ir betono kompozitas dėl bendros plieno kevalo ir betoninės šerdies sąveikos pasižymi didesne laikomąja galia ir standumu. Tai lėmė didelį tokių konstrukcijų paplitimą, labiausiai tuose pasaulio regionuose, kur yra poreikis statyti vis
didesnio aukštingumo statinius sudėtingomis geologinėmis ir seisminėmis sąlygomis.
Lietuva pagal žemės drebėjimų tikimybę priskiriama prie mažo ar labai mažo
aktyvumo sričių, bet ji nėra visiškai aseismiška. Teoriškai Lietuvos teritorijoje
stipriausių žemės drebėjimų magnitudės gali siekti iki 5,7 balų (grunto dalelių virpesių pagreičių vertė yra 23,3 ± 2,1 cm/s2), tai potencialiai galėtų sukelti statinių
pažaidas (Pačėsa, 2016). Nepaisant to, žemės drebėjimų poveikis, projektuojant
technologiškai nepavojingus statinius, nėra vertinamas, todėl didelė mazgų plastinė sukamoji geba nėra lemiantis rodiklis pasirenkant mazgo pavidalą.
Pagal sijos prijungimo prie kolonos liemens būdą kompozitinių kolonų mazgus galima suskirstyti į tris tipus: mazgus su pridurtinai privirintomis sijomis
(1.6 pav., a), mazgus, kai sija praleidžiama kiaurai per koloną (1.6 pav., b), bei
mazgus, kai sijos pritvirtinamos per tarpinius elementus, tokius kaip pertvaros
(1.6 pav., c), loviai (1.6 pav., d), plokštelės (1.7 pav.) ir t. t.

(a)

(b)

(c)

(d)

1.6 pav. Kompozitinių konstrukcijų mazgai: a) mazgas su privirintomis sijomis (Chiew
et al., 2001); b) mazgas su koloną kertančia sija (Khanouki et al., 2016); c) pertvarinis
mazgas (Zhang et al., 2017); d) mazgas su loviu (Dubina et al., 2015)
Fig. 1.6. Connections in composite structures: a) with fully-welded beams (Chiew et al.,
2001); b) with through beam (Khanouki et al., 2016); c) with diaphragms
(Zhang et al., 2017); d) with reversed channels (Dubina et al., 2015)

Šios trys mazgų kategorijos dar papildomai galėtų būti suskirstytos pagal jungimo metodą į varžtines ir virintines, bet tokia paprasta klasifikacija pagal pirminius požymius būtų neišsami – ji nusako gamybos technologiją ir nieko nepasako
apie mazgų elgsenos ypatybes.
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Tradiciškai mazgų elgsena apibūdinama pagal jų pradinį sukamąjį standį ir
stiprumą. Pagal šias dvi charakteristikas mazgai gali būti suskirstomi į tris modelių tipus (1.1 lentelė): vientisuosius, iš dalies vientisuosius ir paprastuosius. Vientisieji mazgai tarp sujungtų elementų užtikrina visišką pasisukimo vientisumą, iš
dalies vientisi mazgai dėl nepakankamo stiprumo ar mažo standžio gali užtikrinti
ribotą vientisumą, o paprastieji mazgai (tariamai lankstiniai) neleidžia sukamajam
vientisumui atsirasti (Jaspart, 1997).
1.1 lentelė. Mazgų modelių tipai (Jaspart, 1997)
Table 1.1. Types of joint modelling (Jaspart, 1997)
Sukamasis standis
Standus
Dalinio standžio
Tariamai lankstinis

Laikomoji galia
Visa

Dalinė

Tariamai lankstinis

Vientisas

Dalinio vientisumo

–

Dalinio vientisumo Dalinio vientisumo

–

–

–

Paprastasis

„–“ neturi prasmės

Tariamai lankstiniai mazgai gali būti naudojami rėmuose, kuriuose horizontalius poveikius perima ryšių sistema. Tokie mazgai perduoda tik vertikalias atramines sijų reakcijas ir užtikrina nevaržomą sijų galų pasisukimą. Vienas iš tokių
mazgų pavyzdžių yra varžtinės jungtys su stačiaisiais lakštais (1.7 pav., a). Tokios
jungtys laikomos paprasčiausiu sijų prijungimo prie kolonų būdu, tačiau laikomoji
tokių mazgų galia yra nedidelė.
Jungtyse su stačiaisiais lakštais sutelkta skersinė jėga ekscentriškai perduodama į kolonos plieninį kevalą, todėl šios jungties laikomąją galią lemia kolonos
vamzdžio vietinis takumas. Siekiant išvengti kolonos vietinės irties, turi būti didinamas vamzdžio storis, tačiau tai mažina kompozitinį efektą. Kad būtų galima
to išvengti, vertikali plokštelė gali būti praleidžiama kiaurai per vamzdį
(1.7 pav., b), bet tai yra technologiškai sudėtinga ir mažina tokios jungties panaudojamumą.
Taip pat literatūroje pateikiami ir kiti laikomosios galios didinimo būdai
(Hassan et al., 2014), tokie kaip stiprinimas jungėmis (1.8 pav., a) ar kryžmai praleistu lakštu (1.8 pav., b). Pažymėtina, kad jungės, nors ir perskirsto vertikalią
jėgą į betono šerdį, bet dėl mažos slinkties tarp betono ir plieno jų efektyvumas
yra abejotinas (Mollazadeh & Wang, 2016). Nemažiau abejotinas yra ir dalinio
vientisumo mazgas (1.9 pav.).

16 1. KOMPOZITINIŲ KONSTRUKCIJŲ IR JŲ MAZGŲ MOKSLINIŲ TYRIMŲ APŽVALGA

(a)

(b)
(a)

(b)

1.8 pav. Plieninio kevalo stiprinimas:
1.7 pav. Mazgai su stačiaisiais lakštais, kai
a) jungėmis; b) kryžmai praleistos
lakštas a) pridurtas ir kai b) lakštas praleistas
plokštelės (Hassan et al., 2014)
(Mollazadeh & Wang, 2016)
Fig. 1.8. Strengthening of the tube wall:
Fig. 1.7. Connection with a) fin-plate and
a) with shear connections; b) with
b) Through fin-plate
perpendicularly welded plates
(Mollazadeh & Wang, 2016)
(Hassan et al., 2014)

Šeštajame XX a. dešimtmetyje tarp inžinierių vyravo nuomonė, kad tik rėmai
su vientisais virintiniais mazgais turi pakankamą laikomąją galią ir energijos išsklaidymo gebą atlaikyti žemės drebėjimą, o tokių rėmų seisminio poveikio sukeltos
pažaidos apsiribos elementų vietinio pastovumo netekimu ar daliniu plastiškumu
(Chen et al., 2015). Tai nulėmė, kad šiame pirminiame kompozitinių konstrukcijų
vystymosi etape dominavo pertvariniai mazgai.

1.9 pav. Dalinio vientisumo mazgas (Alostaz & Schneider, 1996)
Fig. 1.9. Semi-continuous connection (Alostaz & Schneider, 1996)
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Pertvariniai mazgai būna su išorinėmis (1.10 pav., a), vidinėmis
(1.10 pav., b), kertančiomis kolonos kevalą arba mišriomis (viršutine išorine ir apatine vidine) pertvaromis (Wang & Lee, 2015). Šie mazgai pasižymi ypač didele
virinimo darbų apimtimi, todėl tai yra vienas iš brangiausių mazgų tipų (Dubina
et al., 2015).

(a)

(b)

(c)

1.10 pav. Pertvariniai mazgai: a) išoriniai (Fukumoto & Morita, 2005);
b) vidiniai (Fukumoto & Morita, 2005); c) varžtiniai (Oktavianus et al., 2018)
Fig. 1.10. Diaphragm connections: a) external (Fukumoto & Morita, 2005); b) internal
(Fukumoto & Morita, 2005); c) bolted (Oktavianus et al., 2018)

Alternatyva virintinėms jungtims gali būti laikomi mazgai su varžtais prie
kolonos liemens pritvirtintomis pertvaromis (1.10 pav., c). Kiti autoriai (Kim &
Choi, 2017) siūlo naikinti apatinę gniuždomą pertvarą – ją pakeisti vertikaliomis
skylėtomis sąstandomis (1.11 pav., c). Be to, pastatuose su skirtingais kolonų
žingsniais šis asimetrinis sprendinys leistų atsisakyti įstrižų ar užleistinių vidinių
pertvarų (1.11 pav., a, b).

(a)

(b)

(c)

1.11 pav. Vidinės pertvaros rėmuose su skirtingais kolonų žingsniais:
a) įstrižos; b) užleistinės; c) asimetrinės (Kim & Choi, 2017)
Fig. 1.11. Internal diaphragms in frames with different spans: a) sloped; b) overlapped;
c) asymmetric (Kim & Choi, 2017)
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Bet, kaip parodė žemės drebėjimų padarinių analizė, rėminė sistema su standžiais mazgais nevisiškai pasiteisino. Vienais atvejais konstrukcijos po žemės drebėjimo išlieka tamprios būsenos (Chen et al., 2015), tai rodo mažą energijos išsklaidomąją gebą, o kitais atvejais dėl įtempių santalkos ar nepakankamos
suvirinimo darbų kokybės kontrolės mazguose virintinės siūlės suyra trapiai
(Toyoda, 1995). Visa tai paskatino stiprios kolonos ir silpnos sijos koncepcijos
atsiradimą. Ši koncepcija pagrįsta principu, kad esant vienodoms svyravimų amplitudėms rėmuose su silpnomis sijomis (1.12 pav., a) pasireikš kur kas mažesnis
lankstų pasisukimo kampas negu rėmuose su silpnomis kolonomis (1.12 pav., b).

(a)

(b)

1.12 pav. Plastinis daugiaaukščio rėmo mechanizmas: a) su silpnomis sijomis;
b) su silpnomis kolonomis (Bergmann et al., 1995)
Fig. 1.12. Hinge-mechanism of the multi-storey frame: a) with the weak beams;
b) with the weak columns (Bergmann et al., 1995)

Atsivėrus lankstams, rėmas virsta plastiniu mechanizmu, taip sugerdamas žemės drebėjimo energiją. Tam, kad neįvyktų konstrukcijų permanentinė griūtis,
sijų mazgai turi ne tik užtikrinti lankstų pasisukamumą, bet ir būti pakankamai
stiprūs, kad būtų išvengta trapios irties. Tai pasiekiama sustiprinus jungtis papildomu armavimu, kuris nukrauna plieninį kevalą ir perduoda dalį sijos reakcijų
tiesiai į betoną (1.14 pav.), arba alternatyviai – galima didinti ar mažinti sijos
skerspjūvį (1.13 pav.), kai užtikrinama, kad sija suirs anksčiau už mazgą.
Literatūroje galima rasti daug kolonos plieninio kevalo sustiprinimo būdų ir
šių stiprinimų derinių, iš kurių dažniausiai siūlomas stiprinimas jungėmis. Jungės
gali būti privirintos iš kevalo vidaus (1.14 pav., c, d) arba įsuktos (1.10 pav., c),
tam panaudojus aklinuosius varžtus su pailgintu koteliu. Taip pat galima rasti stiprinimo sprendinį su privirintais prie sijos juostų strypais (1.14 pav., a) ar kitais
elementais, pavyzdžiui, tėjais (1.14 pav., b).
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(a)

(b)

1.13 pav. Sijos plastinės zonos ribojimas: a) mažinant sijos skerspjūvį (Dubina et al.,
2015); b) didinant sijos skerspjūvį (Alostaz & Schneider, 1996)
Fig. 1.13. Control of the plastic zone with: a) reduced beam section (Dubina et al.,
2015); b) increased beam section (Alostaz & Schneider, 1996)

Po 1994 m. Northridge įvykusio žemės drebėjimo JAV statiniuose leidžiama
projektuoti tik aprobotas (angl. prequalified) jungtis, kurių laikomoji galia patvirtinta natūriniais bandymais. Kad projektuotojams nereikėtų bandyti atskirai kiekvieno mazgo, buvo sukurta jungtinė šešerių metų FEMA/SAC programa, siekiant
standartizuoti tipines standžiąsias varžtines jungtis, kodifikuoti jungčių būklės
vertinimą, remontą, rekonstrukciją, gamybą ir projektavimą. Galiausiai šios programos sukauptų žinių pagrindu buvo išleistas Nacionalinis Amerikos standartas
ANSI/AISC 358-5 (An American National Standard, 2005), kuris apibrėžia aprobuotų mazgų tipologijas (1.15 pav.), gamybą bei projektavimą.

(a)

(b)

(c)

(d)

1.14 pav. Mazgai su sustiprintu kolonos kevalu: a) stiprinimas įbetonuotais virinamais
strypais (Alostaz & Schneider, 1996); b) stiprinimas tėjais (Yang et al., 2019);
c) stiprinimas jungėmis (Ricles et al., 2004); d) stiprinimas išpjaunant dalį kevalo
(Alostaz & Schneider, 1996)
1.14 pav. Strengthening of the column shell: a) with embedded weldable bars (Alostaz
& Schneider, 1996); b) T-shape stiffeners (Yang et al., 2019); c) shear connectors
(Ricles et al., 2004); d) cutting out the part of the tube (Alostaz & Schneider, 1996)
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Europoje mazgų aprobavimo problemai spręsti buvo parengtas Equaljoints+
(Landolfo et al., 2017) projektas, kurį vykdant išnagrinėti ir patvirtinti trys varžtinių (1.15 pav., a, b, c) ir vienas virintinio mazgo tipai. Šiems mazgams nereikalingi natūriniai bandymai, tai atpigina ir pagreitina projektavimą.

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

1.15 pav. Aprobuotos mazgų tipologijos: a) su galine plokštele (Landolfo et al., 2017);
b) su standinta galine plokštele (Landolfo et al., 2017); c) su stormena (Landolfo et al.,
2017); d) su juostų jungiamaisiais tėjais (Wu et al., 2012); e) su juostų
jungiamaisiais kampuočiais (Wu et al., 2012)
Fig. 1.15. Prequalified joints: a) extended end plate joint (Landolfo et al., 2017);
b) extended stiffened end plate joint (Landolfo et al., 2017); c) haunched
end plate joint (Landolfo et al., 2017); d) connection with tee stubs
(Wu et al., 2012); e) connection with brackets (Wu et al., 2012)

Šio metu kompozitinių kolonų ir sijų mazgų konstrukcijose pastebima tendencija vengti virinimo statybvietėje, todėl tyrėjai bando pritaikyti aprobuotas
varžtines plieninių rėmų jungtis mazgams su kompozitinėmis kolonomis. Pasak
Zhihua Cheno ir kitų (Chen et al., 2015), varžtinės jungtys su stačiakampiais betono pripildytais vamzdžiais gali užtikrinti panašią ar net geresnę elgseną, lyginant su virintiniais mazgais, bet šios jungtys turi vieną problemą – vamzdyje sudėtinga arba net neįmanoma užveržti veržlių.

(a)

(b)

(c)

1.16 pav. Aklinieji varžtai: a) pleištinis varžtas; b) varžtas su sulankstoma poveržle;
c) jungtis su trintimi suformuotu sriegiu
Fig. 1.16. Blind bolts: a) expansion bolt; b) bolt with folding washer; c) joint with the
friction-formed threads
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Dėl šios priežasties kartu su aprobuotų mazgų pritaikymu vyksta ir jungimo
priemonių kūrimas. Sparčiai vystomi aklinieji varžtai, kuriuos užveržti galima be
prieigos iš vidinės jungties pusės. Tai yra patentuoti gaminiai, kurių veikimo principas skiriasi, priklausomai nuo gamintojo. Iš aklinųjų varžtų labiausiai paplitę
yra pleištiniai (1.16 pav., a) ir varžtai su sulankstoma poveržle (1.16 pav., b), kuri
pro padidintą skylę prakišama kartu su varžto galvute ir mova. Yra ir kitas tiesioginis varžto prijungimo prie kolonos būdas, kada specialiu karbido grąžtu vamzdžio sienelėje suformuojamas sriegis (1.16 pav., c), bet šiai jungčiai reikalingas
sąlyginai didelis vamzdžio sienelės storis.
Be minėtų aklinųjų varžtų, sijos prie kolonų liemens gali būti pritvirtintos
kevalą kertančiais virbalais (1.13 pav., a, 1.17 pav.). Tokiu atveju tempiami strypai inkaruojasi kitame vamzdžio šone ir veržlės praspaudimo galia yra kur kas
didesnė nei aklinųjų varžtų. Bet tokios jungtys reikalauja didesnio tikslumo, ir kuo
daugiau skylių, tuo reikalingas didesnis tikslumas. Taip pat, surenkant tokį rėmą,
būtų reikalingas laikinas išramstymas, kol mazgas bus visiškai surinktas ir kolona
pripildyta betono.

1.17 pav. Jungtis su kertančiais virbalais (Ricles et al., 2004)
Fig. 1.17. Connection with through bolts (Ricles et al., 2004)

Aprobuoti mazgai nesunkiai gali būti pritaikyti stačiakampio ir kvadratinio
skerspjūvio kolonoms. Jų problema yra tik jungimo priemonės. Priešingai, apskritojo skerspjūvio kolonoms ištyrinėtų ir plačiai paplitusių varžtinių jungčių nėra.
Iki šiol šių kolonų mazgų pasirinkimas yra ribotas – galima rinktis iš virintinių,
varžtinės jungties su stačiaisiais lakštais ar kertančia sija.
Keli tyrėjai (Yao, Goldsworthy & Gad, 2008) yra pasiūlę varžtinį mazgą su
lenkta galine plokštele, kuri teoriškai galėtų būti stipresnė ir standesnė už plokščią, bet jų elgsena kol kas nėra pakankamai gerai ištirta.
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1.4. Mazgai su lenktomis galinėmis plokštelėmis
Kompozitinės plienbetinio konstrukcijos, lyginant su gelžbetoninėmis ar net plieninėmis, Lietuvos statybos rinkoje sudaro mažą dalį. Iš esmės jų panaudojimas
apsiriboja kompozitinėmis sijomis, kai architektams perdangos lygyje reikia paslėpti rėmsijes. Visais kitais atvejais, jei nėra estetinių ar architektūrinių apribojimų, o tuo labiau jei kalbama apie kolonas, naudojamas gelžbetonis, ir viena iš
daugelio to priežasčių yra kaina.
Iš pirmo žvilgsnio atrodytų, kad toks teiginys yra neteisingas dėl to, kad
vamzdinės plieno ir betono kompozitinės kolonos pasižymi dideliu standumu ir
stiprumu, todėl jas naudojant galima pastatyti statinį mažesnėmis medžiagų
sąnaudomis. Bet praktikoje konstrukcijos taip pat turi tenkinti ir gaisrinės saugos
reikalavimus, pagal kuriuos betoninę kolonų šerdį tektų papildomai armuoti, nes
plonas plieninis vamzdis greitai perkaistų ir prarastų laikomąją galią. Dėl šitų priežasčių racionaliau yra apskritai atsisakyti brangaus plieninio kevalo ir tiesiog padidinti santykinai nebrangios betoninės šerdies matmenis – projektuoti gelžbetonines kolonas, kurių atsparumas ugniai priklauso tik nuo apsauginio betono
sluoksnio.

1.18 pav. Mazgas su lenkta galine plokštele ir pailgintais varžtais
(Goldsworthy & Gardner, 2006)
Fig. 1.18. Curved end plate connection with extended bolts
(Goldsworthy & Gardner, 2006)

Kita kompozitinių konstrukcijų didelės kainos priežastis yra mazgai. Uždarų
vamzdžių vidus yra sunkiai pasiekiamas, todėl praktiškai neįmanoma pritaikyti
standartinių varžtinių jungčių. Be to, apskritųjų vamzdžių atveju prie jų lenkto
paviršiaus sudėtinga prijungti kitus elementus, todėl sijos prie kolonų liemens yra
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tiesiogiai privirinamos arba naudojami pertvariniai mazgai. Toks jungimo būdas
reikalauja virinimo statybvietėje, kuriam taikoma griežta darbų kokybės kontrolė,
branginanti ir lėtinanti statybas. Kaip alternatyva standiems mazgams, lankstinės
jungtys su stačiaisiais lakštais yra nemažiau brangios, nes, siekiant užtikrinti
mazgo laikomąją galią, tenka storinti plieninį kolonų kevalą.
Neseniai, jau paplitus akliniesiems varžtams, atsirado naujo tipo mazgai – su
lenkta galine plokštele ir betone inkaruotais varžtais (1.18 pav.). Šią apskritosioms kolonoms skirtą jungtį pasiūlė Anne Gardner ir Helen Goldsworthy
(Gardner & Goldsworthy, 1999), siekdamos sumažinti virinimo statybvietėje poreikį. Idėja sukurti tokį mazgą joms kilo nagrinėjant Yousefo Alostazo ir Stepheno
Schneiderio bandymus (Alostaz & Schneider, 1996), kurių metų buvo nustatyta,
kad jei prie viršutinės sijos juostos būtų privirinti ir į koloną įbetonuoti armatūriniai strypai (1.14 pav., a), būtų galima išvengti kolonos kevalo irties ir būtų pasiekta sijų plastinė lenkiamoji galia. Tačiau, priešingai negu Alostazo ir Schneiderio, Goldsworthy ir Gardner pasiūlyto mazgo tempiamos zonos įrąžos dėl
pailgintų varžtų pasiskirsto ne tik į betoną, bet ir į kevalą. Taip pat jos nustatė, kad
apskritųjų kolonų mazgai dėl didesnio lenktų galinių plokštelių standžio yra ryškiai standesni už stačiakampių vamzdžių mazgus (Goldsworthy & Gardner,
2006).

1.19 pav. Tempiamas tėjinis elementas su lenkta galine plokštele
(Oktavianus et al., 2014)
Fig. 1.19. T-stub with curved end plate in tension (Oktavianus et al., 2014)

Be to, Gardner ir Goldsworthy atskirai išbandė tempiamus tėjinius elementus
su lenkta galine plokštele ir keturiais varžtais vienoje eilėje (Gardner &
Goldsworthy, 2005). Vėliau šis tyrimas buvo išplėstas, išbandžius tėjus su trimis
varžtais (Yao et al., 2008). Šie bandymai parodė, kad įtempiai tarp tempiamų vidinių ir išorinių varžtų pasiskirsto nevienodai. Taip pat Yusakas Oktavianusas ir
kiti (Oktavianus et al., 2014), sumodeliavę šiuos tempiamus tėjus baigtiniais elementais, nustatė, kad didinant kampą Θ tarp varžtų ir sijos ašies (1.19 pav.) mažėja varžtų ištraukiamoji galia ir tėjinio elemento standis. Tuo pačiu metu buvo
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nagrinėjamas ir pavienis įbetonuoto aklinojo inkarinio varžto komponentas, jo
suirimo pobūdžiai, stiprumas bei standis (Yao et al., 2011) ir pasiūlyti teoriniai
inkarinio varžto modeliai (Oktavianus et al., 2017).

(a)

(b)

1.20 pav. Mazgai su aklinais varžtais (J. Wang & Zhang, 2017): a) mazgas su sutapdinta
lenkta galine plokštele; b) mazgas su pailginta lenkta galine plokštele
Fig. 1.20. Connections with blind bolts (J. Wang & Zhang, 2017): a) joint with the
curved flush end plate; b) joint with the curved extended end plate

Be minėtų autorių, šiuos mazgus tyrinėjo Jingas-Fengas Wangas su kolegomis (Wang et al., 2009), kurie išbandė ne tik dvipusius mazgus su sutapdinta
lenkta galine plokštele (1.20 pav., a), bet ir vienpusius mazgus su pailgintomis
plokštelėmis (1.20 pav., b). Šių bandymų rezultatai vėliau buvo panaudoti atliekant parametrinę analizę (Wang & Zhang, 2017), kuri parodė, jog nuo varžtų įtempimo jėgos priklauso ne tik mazgo standis, bet ir stiprumas, o tai nelabai dera
su įprastų mazgų (su plokščia galine plokštele) elgsena (Jaspart & Maquoi, 1995).
Taip pat šie mazgai buvo pritaikyti iš dalies betono pripildytoms plienbetonio kolonoms su vidiniu koncentrišku kevalu (1.21 pav.).
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1.22 pav. Rėmas su lenktomis galinėmis
1.21 pav. Vidiniu koncentrišku kevalu
plokštelėmis (J. Wang & H. Wang,
armuotos dalinai betonu užpildytos kolonos
2018)
mazgas (Guo et al., 2019)
Fig. 1.22. Frame with curved end plated
Fig. 1.21. Connection with the circular concrete
connections (J. Wang & H. Wang, 2018)
filled double-skin steel column
(Guo et al., 2019)

Nemažiau svarbūs tyrimai buvo atlikti ir su kompozitinėmis sijomis. Pavyzdžiui, Huu-Tai Thai ir kiti (Thai et al., 2017) patvirtino, kad apskritųjų kolonų
mazgai su lenktomis galinėmis plokštelėmis yra standesni ir stipresni už kvadratinių kolonų jungtis su plokščia galine plokštele. Prie tokių pačių išvadų priėjo ir
Wangas su kolegomis (Wang et al., 2018), išbandę vienpusius kompozitinės sijos
mazgus. Zhongas Tao ir kiti (Tao et al., 2017a) tyrinėjo mazgus su kompozitinėmis kolonomis iš nerūdijančiojo ir mažaanglio plieno. Šių mokslininkų tyrimo išvadose rašoma, kad gelžbetoninė perdanga gali sustiprinti ir sustandinti paprastąjį
mazgą iki standaus, bet perdanga turėtų būti atitinkamai suarmuota, nes kitu atveju dėl armatūros trūkio gali pasireikšti trapioji irtis.
Mazgai su lenkta galine plokštele buvo tyrinėjami ir kaip konstrukcijos dalis.
Per kelerius metus autorių kolektyvas cikline apkrova išbandė dviejų aukštų skirtingų tipų rėmus (1.22 pav.). Rėmai buvo tiek su paprastomis plieninėmis sijomis
(Wang et al., 2019; J. Wang & H. Wang, 2018), tiek su kompozitinėmis (Wang
et al., 2017a, 2017b). Tai pat buvo tyrinėjami rėmai su plono plieninio lakšto diafragmomis (Zhang et al., 2019). Kaip viena iš pagrindinių šių tyrimų išvadų buvo
minima, kad esant vienodiems kolonų matmenims ir vamzdžių storiams rėmas su
kvadratinio skerspjūvio kolonomis yra standesnis už rėmą su apskritojo skerspjūvio kolonomis. Ir tai suprantama, nes tyrinėto plieninio kvadratinio skerspjūvio
inercijos momentas yra 1,7 kartus didesnis už apskritojo.
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(a)

(b)

1.23 pav. Virbalinės jungtys su kryžmai perkištomis jungėmis: a) su standinta galine
plokštele; b) su juostų jungiamaisiais kampuočiais (Sheet et al., 2013)
Fig. 1.23. Connections with rods passing through the: a) stiffened extended
end plates; b) bolted bracket column (Sheet et al., 2013)

Kitas tyrinėtas jungčių tipas yra jungtys su kryžmai perkištais virbalais
(1.23 pav.), kurias bandė Ikhlas Sheetas ir kiti (Sheet et al., 2013). Šio mazgo
pagrindinis trūkumas yra tas, kad virbalai kertasi tarpusavyje, todėl vienas iš virbalų turi būti perpjautas, o perpjautam virbalui sujungti naudojami „tiltukai“ –
siauros lovio pavidalo detalės, kurioms montuoti reikėtų patekti į vamzdžio vidų.

1.24 pav. Mazgai su lygiagrečiai sijoms perkištais virbalais (Tao et al., 2017)
Fig. 1.24. Connection with the parallel rods (Tao et al., 2017)

Taip pat neaišku, kaip šios sijos būtų montuojamos, nes, prijungus vieną siją, taptų
neįmanoma užmauti ant varžtų siją iš kito kolonos šono. Iš dalies šią problemą

1. KOMPOZITINIŲ KONSTRUKCIJŲ IR JŲ MAZGŲ MOKSLINIŲ TYRIMŲ APŽVALGA 27

galima išspręsti prakišant virbalus lygiagrečiai sijoms (1.24 pav.), bet šiuo atveju
reikės gaminti specialias įžambias poveržles, be to, skyles virbalams tektų gręžti
ne statmenai paviršiui, o tai apsunkintų gamybą.

1.5. Lygiavertis tėjinis galinis elementas ir
traukiamosios jėgos
Taikant komponentų metodą, su tam tikru tikslumu kiekvienas mazgas gali būti
nagrinėjamas kaip visuma tarpusavyje sujungtų, atskirų, dalių – komponentų.
Taip jungtys sudalinamos į varžtus, galines plokšteles, virintines siūles, kolonų
bei sijų juostas ir sieneles. Atskirų komponentų elgsena toliau yra supaprastinama
iki paprastų spyruoklių. Kiekviena spyruoklė aprašoma jėgos – pailgėjimo dėsniu
ir, priklausomai nuo jos padėties ir tarpusavio sąryšio, sujungiama nuosekliai ar
lygiagrečiai su kitomis spyruoklėmis į mazgo mechaninį modelį (1.25 pav.).

Santrumpa

Komponentas

Santrumpa

Komponentas

CWT

Tempimo veikiama kolonos sienelė

BWT

Tempimo veikiama sijos sienelė

CFB

Lenkimo veikiama kolonos juosta

CWC

Gniuždymo veikiama
kolonos sienelė

BT

Tempimo veikiami
varžtai

BFC

Gniuždymo veikiama
sijos sienelė

EPB

Lenkimo veikiama galinė plokštelė

CWS

Šlyties veikiama kolonos sienelė

1.25 pav. Mazgo mechaninis modelis (Demonceau et al., 2019)
Fig. 1.25. Mechanical model of the connection (Demonceau et al., 2019)

Komponentų metodas yra universalus būdas aprašyti bet kokios konfigūracijos mazgo elgseną. Pagrindinių atvirojo ir uždarojo skerspjūvio elementų rėminių
mazgų (kolonų-sijų, kolonų pėdų bei sijų sandūrų) komponentus bei jų esminius
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tarpusavio komponavimo taisykles galima rasti mokslinėje literatūroje (Jaspart &
Weynand, 2016) ir projektavimo normose (CEN, 2005). Mažiau pasitaikančių
kompozitinių kolonų, sijų bei perdangų taisyklės atskirai pateiktos ketvirtame Eurokode (CEN, 2004).

1.26 pav. Standaus mazgo tempimoje zonoje esanti lenkiama kolonos juosta ir lenkiama
tėjinio elemento galinė plokštelė (Zoetemeijer, 1974)
Fig. 1.26. Bending of the column flange and T-stub flange at the tension side of a
moment connection (Zoetemeijer, 1974)

Standartiniuose lenkiamuose varžtiniuose mazguose, jungiančiuose dvitėjes
kolonas ir sijas, vienas iš svarbiausiųjų komponentų yra lygiavertis tėjinis galinis
elementas. Šiuo elementu įvertinamas ne tik tempiamų varžtų, bet ir lenkiamos
galinės plokštelės bei kolonos juostos stiprumas (1.26 pav.), nes šie suirimo pobūdžiai yra tiesiogiai susiję su traukiamųjų jėgų atsiradimu.

(a)

(b)

(c)

1.27 pav. Tėjinio elemento suirimo pobūdžiai ir jų lenkimo momentų pasiskirstymas: a)
visiškas juostos plastiškumas; b) varžto irtis, kai yra juostos plastiškumas; c) varžto irtis;
Fig. 1.27. Failure modes of the T-stubs and their moment distribution: a) complete
yielding of the flange; b) bolt failure with yielding of the flange; c) bolt failure

Traukiamosios jėgos (Q) yra papildomos tempimo įrąžos, atsirandančios
varžtuose dėl galinės plokštelės lankstumo. Jos tiesiogiai priklauso nuo tėjinio e-
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lemento galinės plokštelės deformacijų, kai dėl galinės plokštelės kontakto su atraminiu paviršiumi ties varžtų eile susidaro teigiamas lenkimo momentas
(1.27 pav.). Todėl jei varžto pailgėjimas yra didesnis už galinės plokštelės deformaciją ir ji negali atsiremti į atramą arba jei dėl kraštinių sąlygų nėra kontakto
tarp galinės plokštelės ir atramos, traukiamosios jėgos nesusiformuoja – jėga
varžte bus lygi išorinei jėgai (B = T). Tai puikiausiai iliustruoja Bouwmano
(Bouwman, 1979) eksperimentas, kuriame išbandyti du kraštiniai atvejai – maksimalių (1.28 pav., a) ir minimalių (1.28 pav., b) traukiamųjų jėgų mechanizmai.

(a)

(b)

1.28 pav. Bandiniai kontakto poveikiui traukiamosioms jėgoms
nustatyti (Kulak et al., 2001)
Fig. 1.28. Test specimens used to establish the influence of contact
surface on prying (Kulak et al., 2001)

Traukiamųjų jėgų reiškinys yra pakankamai gerai ištyrinėtas, šioms jėgoms
įvertinti yra sukurta nemažai modelių, tokių kaip Douty ir McGuirio (Douty &
McGuire, 1963), Nairo ir kitų (Nair et al., 1969), Agerskovo (Agerskov, 1976).
Tačiau vienas iš pritaikomiausių modelių buvo pasiūlytas Johno Struiko ir J. De
Backo (Struik & De Back, 1969). Būtent šis modelis yra įdėtas į amerikiečių projektavimo normas AISC (AISC, 2017), taip pat jis pateikiamas ir CIDECT uždarų
profiliuočių projektavimo taisyklėse (Packer et al., 2009). Plačiau apie šių modelių istoriją ir pritaikymą parašyta Jameso Swansono straipsnyje (Swanson, 2002)
bei Aquino Berrospi ir kitų (Berrospi et al., 2021) apžvalgoje.
Nors traukiamosios jėgos susidaro tiek tamprioje, tiek ir plastinėje tėjinio elemento deformacijų stadijoje, išvardinti modeliai skirstomi į dvi grupes – modelius, kurie nagrinėja tėjinius elementus tik iki takumo ribos, ir modelius, kurie
vertina tik plastines tėjinio elemento deformacijas. Pirmieji, tokie kaip Agerskovo, Douty ir McGuirio ar netgi dar neminėtas LR statybos techninio reglamento
modelis (Ministry of Environment, 2005), tėjinio elemento deformacijas išreiškia
per gembės tamprųjį įlinkį ir vertina pradinę varžto įtempimo jėgą, o antrieji, tokie
kaip Struiko ir De Backo, pasinaudoja plastinio mechanizmo pranašumais.
Jungtyse su įtempiamais varžtais tol, kol tarp varžtais suspaustos galinės
plokštelės ir atraminio paviršiaus egzistuoja suspaudimo jėga, atraminės reakcijos
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prieaugis varžte sudaro tik mažą dalį mazgo išorinės apkrovos. Tai ypač svarbu,
kai projektuojamos konstrukcijos, kuriose varžtiniai mazgai veikiami varginimo,
nes pradinis įtempimas ženkliai sumažina varžto įrąžų svyravimų amplitudę. Kai
tarp varžtais suspaustos galinės plokštelės ir atramos atsiranda tarpas, nuo to momento varžtas perima visą išorinę apkrovą. Tarpo atsivėrimas įvyksta tamprioje
stadijoje ir jo nustatymas atliekamas naudojant sudėtingas, praktiniam projektavimui nepatogias formules, dalis iš kurių yra empirinės – tinkančios tik tam tikriems
varžtams esant griežtai apibrėžtiems mazgų matmenims.
Kaip alternatyva tėjinių elementų analizei tamprioje stadijoje, analizė plastinėje stadijoje pasižymi skaičiuojamosios schemos paprastumu. Būtent Struiko ir
De Backo plastinio mechanizmo pagrindu sukurtas modelis yra įdėtas į Europos
plieninių konstrukcijų projektavimo normas (European Committee for
Standardization, 2005). Šis modelis buvo pasiūlytas Zoetemeijerio (Zoetemeijer,
1974). Jis, kaip ir Struiko ir De Backo modelis, nagrinėja tuos pačius tris suirimo
pobūdžius (1.27 pav.): visiškas galinės plokštelės plastiškumas, kai susiformuoja
keturi plastiniai lankstai; dalinis galinės plokštelės plastiškumas, kai lankstų formavimas yra suvaržytas varžtų tempiamąja galia; varžtų irtis be plastinių tėjinio
elemento deformacijų.

(a)

(b)

1.29 pav. Traukiamųjų jėgų modeliai: a) Struiko ir de Backo (Struik & De Back, 1969);
b) Zoetemeijerio (Zoetemeijer, 1974)
Fig. 1.29. Prying models: a) Struik and de Back (Struik & De Back, 1969);
b) Zoetemeijer (Zoetemeijer, 1974)

Šituose modeliuose traukiamųjų jėgų dydis nusakomas α koeficientu
(0 ≤ α ≤ 1), kuris nurodo, kiek kartų lenkimo momentas ties tėjinio elemento sienele yra didesnis už lenkimo momentą, susidarantį ties varžtų eile (1.29 pav.).
Pastarieji priklauso nuo atstumų tarp vidinių jėgų, kurie savo ruožtu priklauso nuo
modelio prielaidų. Zoetemeijerio modelyje, priešingai nei Struiko ir de Backo,
priimtas tolygus slėgio pasiskirstymas po varžto galvute, todėl varžto atstojamoji
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jėga B pridėta ties varžto ašimi. Tai padidina varžto ekscentricitetą ir sumažina
traukiamųjų jėgų petį Q (atstumą nuo varžto ir traukiamųjų jėgų). Tuo pačiu metu,
įvertinus galinės plokštelės skerspjūvio padidėjimą, Zoetemeijerio modelyje
varžto ekscentricitetas yra mažinamas 0,8r, ir tai turėtų sumažinti traukiamąsias
jėgas. Toks atstojamųjų jėgų vietos keitimas pakeičia ne tik teorinius pečių ilgius,
bet ir teorines plastinių lankstų susidarymo vietas.
Struiko ir De Backo modelyje priimta, kad plastiniai lankstai susidaro tiesiomis linijomis, kurios yra lygiagrečios tėjinio elemento sienelei (1.30 pav.). Toks
vaizdavimas yra idealizuotas, nes lankstų forma priklauso nuo varžto standžio
(1.31 pav.), t. y. slėgio pasiskirstymo po galvute. Pasak Jeano Pierre'o Jaspart'o ir
Rene Maquoi (Jaspart & Maquoi, 1991), varžtų poveikis yra vietinis reiškinys, jo
tikslus vertinimas būtų pernelyg sudėtingas, o Zoetemeijerio prielaidą proporcingų jungčių atveju galima laikyti pateisinama, nes ji artima realybei ir leidžia
nevertinti varžto matmenų. Tačiau plastinių linijų forma priklauso ne tik nuo
varžto standžio.

1.30 pav. Ekvivalentinis tėjinis elementas
Fig. 1.30. Equivalent T-stub

1.31 pav. Varžto standžio poveikis
plastinių lankstų formai (Jaspart &
Maquoi, 1991)
Fig. 1.31. Influence of the stiffness of
bolts on the shape of yield lines
(Jaspart & Maquoi, 1991)

Prielaida, jog plastiniai lankstai susidaro tiesiomis linijomis, galioja tik mažų
matmenų tėjiniams elementams, o jei nagrinėjama kolonos juosta (1.26 pav.), tai
jos plastinis mechanizmas yra kur kas įmantresnis – jis priklauso nuo varžto atstumo iki galinės plokštelės galo bei krašto ir atstumo tarp varžtų. Tokių tėjinių
elementų efektyvų ilgį, pritaikęs virtualaus darbo principą, nustatė Zoetemeijeris
(Zoetemeijer, 1974).
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(a)

(b)

(c)

1.32 pav. Plastiniai tėjinio elemento mechanizmai: a) pavienis krašto takumas;
b) kampinis takumas; c) grupinis krašto takumas
Fig. 1.32. Plastic T-stub mechanisms: a) individual end yielding; b) corner
yielding; c) group end yielding

Vėliau Zoetemeijerio darbo pagrindu buvo išskirti trys plastiniai mechanizmai, kurių elgsena prilyginama ekvivalentiniam tėjiniam elementui (1.32 pav.).
Šie plastiniai mechanizmai yra ypač svarbūs praktikoje, nes pagal lankstų susidarymo pobūdį galima spręsti apie traukiamųjų jėgų dydį bei jų tikslią pridėties
vietą – nustatyti galinių plokštelių kontakto zonos matmenis.

1.6. Pirmojo skyriaus išvados ir disertacijos
uždavinių formulavimas
1. Dėl kompozitinio efekto ir geresnio betono sutankinimo laipsnio centrifuguotos žiedinio skerspjūvio plienbetonio kompozitinės kolonos
pasižymi pranašesniais techniniais-ekonominiais rodikliais, bet dėl sudėtingų ir darbui imlių mazgų šių konstrukcijų pritaikymas yra ribotas.
2. Pertvariniai mazgai dėl didelių virinimo statybvietėje apimčių ir šių
darbų sąnaudų yra vienas iš brangiausių mazgų tipų. Kaip alternatyva
virinimui, varžtinės jungtys su aklinaisiais varžtais leidžia pritaikyti
jungtims su uždarais profiliuočiais standartinius mazgus su galine
plokštele, o tinkamai inkaravus pailgintus varžtus betone, galima padidinti šių mazgų tempiamos zonos laikomąją galią ir standį, nedidinant vamzdžio sienelės storio. Tai leistų visiškai išnaudoti kolonų
kompozitinį efektą ir atsisakyti virinimo statybvietėje. Tokie mazgai
yra standesni ir stipresni už mazgus su plokščiomis galinėmis plokštelėmis, tačiau kol kas jų panaudojimas praktikoje yra ribotas, nes nėra
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patikimų analitinių metodų, o atlikti tyrimai kelia daugiau klausimų,
nei yra atsakymų,
Atsižvelgus į literatūros apžvalgos išvadas, darbo tikslui pasiekti suformuluojami šie uždaviniai:
1. Sukonstruoti ir pagaminti centrifuguotos žiedinio skerspjūvio plienbetonio kolonos ir plieninės sijos mazgą.
2. Eksperimentiškai nustatyti sukonstruoto mazgo suirimo pobūdžius,
laikomąją galią bei sukamąjį standį.
3. Pritaikius baigtinių elementų metodą, atlikti tempiamo tėjinio elemento su lenkta galine plokštele parametrinę analizę, nustatyti plokštelės kreivio poveikį jėgoms, susidarančioms tėjinio elemento
varžtuose.
4. Taikant baigtinių elementų metodą ištirti jungties pradinio netolygaus
kontakto poveikį mazgo laikomajai galiai ir standžiui bei patikslinti
vidinių jėgų petį.
5. Pasiūlyti analitinį modelį, skirtą nustatyti jėgoms, susidarančioms
jungties su lenkta galine plokštele varžtuose.

2
Plienbetonio kompozitinės kolonos ir
plieninės sijos mazgų
eksperimentiniai tyrimai

Šiame skyriuje aprašyti žiedinio bei pilnavidurio skerspjūvio kolonų ir plieninių
sijų mazgų eksperimentiniai tyrimai ir pagrindinių medžiagų (betono ir plieno)
charakteristikų nustatymo rezultatai. Taip pat pateikta bandymų programa su naudotos įrangos aprašymu.
Skyriaus tematika paskelbti trys autoriaus straipsniai (Mudrov et al., 2021a,
2019b, 2021c).

2.1. Mazgai su žiedinio skerspjūvio kolonomis
Žiedinio skerspjūvio plienbetonio kompozitinės kolonos ir plieninės sijos mazgo
suirimo pobūdžiui ir žiedinio kolonos skerspjūvio poveikiui mazgo elgsenai nustatyti, buvo pagaminti ir išbandyti keturi dvipusiai mazgai, kurių schema ir bandymo stendas pateikti 2.1 paveiksle. Tai pirma serija mazgų, pagal kurių bandymų
rezultatus buvo planuojama tolesnių tyrimų apimtis, metodika ir tikslai.
Kompozitinės kolonos buvo bandomos praėjus 28 paroms po centrifugavimo.
35
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Pats eksperimentas buvo vykdomas 10 000 kN galios hidraulinėje bandymų mašinoje (PR-1000). Mazgų apkrovimas vyko pakopomis – pirmame žingsnyje standžiai įtvirtinta kolona buvo apkrauta 500 kN pastoviai veikiančia jėga, o kitame
žingsnyje prie sijų galų buvo pridėtos vertikalios sutelktinės apkrovos F, jungtyse
sukėlusios priešingo ženklo lenkimo momentus. Šios sutelktinės apkrovos buvo
keliamos tolygiai iki mazgo suirimo, o minėta pradinė jėga kolonoje atitinka 1/3
nuo kolonos kompozitinio skerspjūvio laikomosios galios. Ši jėga reprezentuoja
pastato viršutinių aukštų poveikį.

(a)

(b)

2.1 pav. Mazgo su lenkta galine plokštele bandymo schema (a) ir bandymo stendas (b)
Fig. 2.1. Test set-up of the connection with the curved end plate
test scheme (a) and test stand (b)

Vertikalus kiekvienos sijos galo poslinkis buvo matuojamas dviem 100 mm
ilgio Ahlborn FWA100TR linijinio poslinkio jutikliais, kurie buvo atremti į sijos
apatinę juostą (LVDT1) prie domkratų. Taip pat buvo matuojamas horizontalus
sijų galų poslinkis iš plokštumos (LVDT2) su 50 mm ilgio FWA050TR jutikliais.
Tiek FWA100TR, tiek FWA050TR jutiklių skiriamoji geba siekia 0,01 mm.

2.1.1. Mazgų bandiniai ir medžiagos
Plieninio vamzdžio vieno sluoksnio žiedinio skerspjūvio šerdis buvo suformuota
centrifuguojant tekinimo staklėse. Jos plieninio kevalo skersmuo (219,1 mm) pasirinktas proporcingai vamzdžio ilgiui, kuris savo ruožtu nustatytas iš sąlygos, kad
trumpo elemento efektyvus klumpamasis ilgis nebūtų didesnis kaip penki vamzdžio
skersmenys, taip pat atsižvelgiant į tai, kad maksimalus tekinimo staklių
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atstumas tarp centrų yra 1,25 m. Kevalo storis (6 mm) buvo pasirinktas iš sąlygos,
kad varžtų tempiamoji galia būtų artima varžtų išplėšiamajai galiai.
Kad vamzdžio viduje veržlės būtų tiksliai centruotos, kas palengvintų jungčių
surinkimą, kolonos buvo centrifuguojamos su prisuktomis galinėmis
plokštelėmis. Prieš įstatant vamzdį į stakles, į kolonos vidų buvo įdėta ir per visą
vamzdžio ilgį vienodai paskirstyta betono įkrova. Po to pro vamzdžio vidų buvo
perkištas ašinis strypas, ant kurio buvo užmauti ir priveržti dangčiai (2.2 pav.).
Vamzdžiui užsandarinti prie vidinio dangčių paviršiaus buvo priklijuotas plonas
gumos sluoksnis, o kolonos galai ir varžtų skylių vietos buvo aklinai apvyniotos
plėvele.

2
1

4
3

4
2

1
2
3

(a)

(b)

2.2 pav. Kompozitinių kolonų centrifugavimas: a) centrifugavimui paruošta kolona;
b) kolonos po centrifugavimo (1 – plieno vamzdis; 2 – dangtis; 3 – ašinis strypas;
4 – lenktos galinės plokštelės)
Fig. 2.2. Centrifugation of the composite columns: a) prepared column for the
centrifugation; b) columns after centrifugation (1 – steel tube; 2 – cover plates;
3 – axial shaft; 4 – curved end plates)

Betono mišinio sudėtis suprojektuota numatant, kad sukietėjusio betono
gniuždamasis stipris po 28 parų bus apie 30 MPa (2.1 lentelė). Betono užpildui
naudotas stambus smėlis, kurio piltinis tankis 1,638 g/cm3, o dalelių tankis –

38

2. PLIENBETONIO KOMPOZITINĖS KOLONOS IR PLIENINĖS SIJOS MAZGŲ...

2,65 g/cm3. Smėlio granulometrinė sudėtis (2.3 pav.) buvo nustatyta persijojus 10 kg
smėlio pro standartinių sietų kolonėlę pagal LST EN 933-1:2012 standarto reikalavimus. Mišinio rišamosios medžiagos portlandcemenčio CEMII/A-LL 42,5N normalusis tirštumas buvo 0,2746. Užmaišius įkrovą, rekomenduojamas 100 mm slankumas
(Kuranovas & Kvedaras, 2007b), gautas esant 0,49 V/C santykiui.

2.3 pav. Smėlio granuliometrinės sudėties kreivė
Fig. 2.3. Particle size distribution curve of the sand
2.1 lentelė. Žiedinio skerspjūvio kolonų necentrifuguoto betono mechaniniai ir fiziniai
rodikliai
Table 2.1. Mechanical and physical properties of the plain concrete used in the hollow
core columns
Nr.

Bandinys (10×10×10 cm
kubelių skaičius)

Tankis 𝜌, kg/m3

Gniuždomasis stipris
𝑓 , MPa

Vidurkis

Stand.
nuokr.

Vidurkis

Stand.
nuokr.

1

IA (3)

2180

4,5

39,4

3,2

2

IIA (3)

2193

7,8

41,7

1,6

3

IIIA (6)

2217

8,7

49,6

2,3

4

IVA (4)

2218

13,1

43,6

1,3

Centrifugavimo procesas buvo pagrįstas Kuranovo ir Kvedaro (Kuranovas &
Kvedaras, 2007b) darbe pateiktomis rekomendacijomis. Taigi centrifugavimo
procesas buvo atliekamas trimis stadijomis: betono mišinys paskirstomas formoje
160 aps./min greičiu; betonas sutankinamas 260 aps./min greičiu; vanduo išspaudžiamas 426 aps./min greičiu. Vamzdžio apsukos buvo reguliuojamos su
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tekinimo staklių pavarų dėže ir tikrinamos su lazeriniu bekontakčiu tachometru.
Kiekvienai stadijai buvo pasirinka skirtinga laiko trukmė: vandens išspaudimo
stadija truko 14 min, o paskirstymo kartu su sutankinimo stadijos bendrai truko
apie 4 min. Tai leido per visą vamzdžio ilgį pasiekti vidutinį 21,6 mm betono storį
su 3,8 % variacija (2.4 pav.). Šių kompozitinių kolonų armavimo koeficientas
𝜌 = 0,308, o apskaičiuota pagrindinio mechaninio-geometrinio parametro 𝜓
reikšmė yra 2,25.

(a)

(b)

2.4 pav. Žiedinio skerspjūvio plienbetonio kolona: a) vidus; b) išorė
Fig. 2.4. Circular hollow steel-concrete column: a) inner side; b) external side

Kai kolonos betonas įgavo pradinį stiprį, nuo jos liemens buvo atsuktos
galinės plokštelės, kad prie jų būtų galima privirinti IPE 270 sijas. Šis papildomas
žingsnis leido išvengti varžto skylių neatitikimų mazgo surinkimo metu. Sijos prie
galinių plokštelių buvo privirintos su kertinėmis siūlėmis, kurių išmatuotas
vidutinis storis buvo 4,4 mm, o prie kolonos liemens sijos buvo tvirtinamos
keturiais stipriaisiais M12×35 10.9 HV varžtais. Prieš montuojant sijas varžtų ir
poveržlių sriegiai buvo išvalyti su sriegtuve ir sriegikliu.
Galinės plokštelės pagamintos išilgai supjovus besiūlį CHS 219×10 vamzdį.
Kadangi tokiu būdu pagamintų galinių plokštelių skersmuo atitinka kolonos
skersmenį, surinkus mazgą galinės sijų plokštelės prie kolonos liemens buvo
nevisiškai prigludusios. Visos jungtys rėmėsi į liemenį tik galinės plokštelės
kraštais, o vidurinėje jų dalyje per visą galinės plokštelės ilgį buvo fiksuojamas
≥2,0 mm tarpas (2.5 pav.).
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≥2,0 mm tarpas

2.5 pav. Pradinis tarpas tarp kolonos ir galinės plokštelės
Fig. 2.5. Initial gap between column and the end plate
2.2 lentelė. Plienų mechaninių ir fizikinių rodiklių nustatymo rezultatai
Table 2.2. Mechanical and physical properties of the steels

Rodiklis

Galinė plokštelė
P355N
(4 bandiniai)

Kolona
S235
(4 bandiniai)

Varžtai M12×35
10.9 HV
(4 bandiniai)

Vid.

Stand.
nuokr.

Vid.

Stand.
nuokr.

Vid.

Stand.
nuokr.

Takumo riba 𝑓 , 𝑓 , MPa

390

4,30

319

21,5

—

—

Stiprumo riba 𝑓 , 𝑓 , MPa

552

2,83

420

11,28

1147

14,31

Tamprumo modulis 𝐸, GPa

280

16,10

151,6

5,63

—

—
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Galinės plokštelės ir kolonos plienų savybės nustatytos eksperimentiškai
(2.6 pav.), vadovaujantis LST EN ISO 6892-1 standartu, o bandinių paruošimas
atliktas pagal ISO 377 standarto reikalavimus. Visi bandiniai suiro matuojamosios
bazės ribose. Išanalizavus įtempių ir deformacijų priklausomybes (2.7 pav.),
nustatyti faktiniai plienų rodikliai, kurie pateikti 2.2 lentelėje. Atskirai buvo
patikrinta varžtų stiprumo riba, kuri nustatyta išbandžius visą varžto rinkinį
specialiuose griebtuose (2.17 pav.). Eksperimento metu sijos dirbo tamprioje
stadijoje, todėl jų mechaniniai rodikliai nustatomi nebuvo. Teorinis tamprusis
sijos įlinkis esant 50 kNm sudaro tik 1,55 mm.
Betono kubeliai (10×10×10 cm), su kuriais buvo nustatytas gniuždomasis
betono stipris (2.1 lentelė), buvo pagaminti vadovaujantis LST EN 12390-1 ir
LST EN 12390-2 standartais. Kubeliai išbandyti praėjus 28 paroms po
betonavimo. Bandymai vyko pagal LST EN 12390-3 standarto reikalavimus, o
betono tankis buvo nustatytas pagal LST EN 12390-7 standartą.

(a)

(b)

2.6 pav. Bandymo mašina (a) ir apdirbti galinių plokštelių
plieno bandiniai po bandymo (b)
Fig. 2.6. Testing apparatus (a) and machined test pieces
of the end plate steel after testing (b)
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(a)
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(b)

2.7 pav. Plienų įtempių ir deformacijų sąryšiai: a) galinės plokštelės; b) CHS vamzdžio
Fig. 2.7. Stress-deformation curves of: a) end plate steel; b) CHS tube

2.1.2. Mazgų su žiedinio skerspjūvio kolonomis
eksperimentinių tyrimų rezultatai
Bandymai buvo nutraukiami, kai vienoje iš jungčių pusių trūko tempiamos zonos
varžtai. Pažymėtina, kad trūkę varžtai neturėjo ryškių plastinių deformacijų požymių (2.8 pav.), o pats trūkis įvyko prie pat nesriegtosios dalies pradžios, kas yra
sudėtingo įtempių būvio varžte požymis – varžtai buvo ne tik tempiami, bet ir
šliejami. Priešingai, jei varžtai būtų tik centriškai tempiami, kaip stiprumo ribai
nustatyti naudoti varžtai, tai jų sriegtosios dalies ribose susiformuotų ryškiai matomas kaklelis. Prieš varžtų trūkį jungtyje buvo pasiekta varžtų išplėšiamoji galia
– tempiami varžtai stipriai deformavo kolonos kevalą (2.9 pav.).

2.8 pav. Varžto suirimo pobūdis (kairėje – varžtas iš jungties, dešinėje –
atskirai išbandytas varžtas)
Fig. 2.8. Failure mode of the bolt (on the left side – a bolt from connection, on the right
side – a bolt from the tensile test)
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(a)
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(b)

2.9 pav. Varžtų išplėšimas iš kolonos kevalo: a) IA (L); b) IA (R)
(L – kairė jungtis; R – dešinė jungtis)
Fig. 2.9. Punching shear failure of the column tube: a) IA (L); b) IA (R)
(L – left joint; R– right joint)

Po bandymų kolonų betoninės šerdys buvo detaliai betono apžiūrėtos.
Kolonos buvo supjaustytos į tris dalis, nuo jų buvo nuimtas kevalas (2.10 pav.).
Šių segmentų apžiūra parodė, kad bandymo metu betonas nebuvo nei suardytas,
nei supleišėjęs. Aptikti tik vietiniai betono nuskilimai aplink tempiamos zonos
varžtus.

(a)

(b)

2.10 pav. Išbandytų kolonų betoninės šerdies segmentai be plieninio kevalo:
a) įbetonuotos veržlės; (b) žiedinis skerspjūvis
Fig. 2.10. Cut away middle segments of the tested composite column without the steel
cover: a) imbedded nuts; b) hollow cross-section

Galinių plokštelių plastinio mechanizmo pobūdžiui nustatyti jungtys buvo
padengtos kalkiniais dažais. Tempiamoje mazgo zonoje kalkinių dažų sluoksnis
nebuvo pažeistas (2.11 pav., a), pagal tai galima daryti išvadą, kad plastinės
deformacijos tempiamoje zonoje nepasireiškė. Priešingai, gniuždomoje zonoje
dėl vidurinio tarpo užsidarymo deformavosi ne tik plokštelės kampai, bet ir
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pradėjo formuotis lankstas prie virintinės siūlės (2.11 pav., b). 2.11 b paveiksle
susidarę plastiniai lankstai pažymėti brūkšnine linija. Tai apsunkina mazgo analizę, nes plokštelė gniuždomoje zonoje suveikė kaip spyruoklė, kurios deformacijų negalima laikyti nykstamai mažomis, nes dėl jų susiformavo plastinis mechanizmas.

(a)

(b)

2.11 pav. Plastiniai galinės plokštelės lankstai (pažymėti brūkšnine linija):
a) tempiama mazgo zona; b) gniuždoma mazgo zona
Fig. 2.11. Plastic hinges in the end plate of the joint (denoted with dotted lines):
a) tension zone; b) compression zone

2.12 pav. Žiedinio skerspjūvio plienbetonio kolonų ir plieninių sijų lenkimo momentų
bei jungčių posūkio kampų sąryšiai
Fig. 2.12. Relationships between moment-rotation curves of the connections between
circular hollow core columns and steel beams
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Mazgų lenkimo momento ir jungčių pasisukimo kampo sąryšiai pateikti 2.12
paveiksle, jame raide „L“ pažymėtos jungtys, esančios kairėje mazgo pusėje, o
raide „R“ jungtys, esančios iš dešinės. Grafikuose lenkimo momentas buvo apskaičiuotas priėmus jėgos petį, kurio ilgis lygus atstumui nuo domkrato ašies iki
kolonos šono paviršiaus. Jungties posūkis apskaičiuotas nevertinant sijos tampraus įlinkio, priėmus atstumą nuo vertikalaus linijinio poslinkio jutiklio LVDT1
iki kolonos šono paviršiaus (2.1 pav.). Nustatytas vidutinis jungčių pradinis sukamasis standis 9313 kNm/rad su 15 % variacija, o vidutinis mazgo stipris –
48,2 kNm su 3,5 % variacija.

2.2. Mazgai su pilnavidurėmis kolonomis
Atliekant mazgų su žiedinio skerspjūvio kompozitine kolona bandymus, žiedinė
betono šerdis, net būdama mažo, tik 21,6 mm, storio, nebuvo suardyta. Bandymų
metu pagrindinis jungčių suirimo pobūdis buvo varžtų išplėšimas iš plieninio kolonos kevalo ir pasireiškusios plastinės plieno deformacijos galinėse plokštelėse,
todėl tolesnių eksperimentinių tyrimų dėmesys nukrypo į plieninių mazgo netolygaus kontakto įtaką mazgo elgsenai. Šiam tikslui buvo pagaminti keturi mazgai
su pilnavidurėmis plienbetonio kolonomis, kuriuose pakartotinai buvo panaudotos anksčiau išbandytas sijos, dėl ko buvo gauti tarpai ne tik galinės plokštelės
viduryje, bet ir iš jos šonų.
Atlikus pirmos serijos bandymus buvo nustatyta, kad pradinių kontakto netolygumų (2.5 pav.) poveikis mazgo elgsenai yra kur kas didesnis, negu anksčiau
manyta, todėl atsirado poreikis skaitiniu metodu ištirti šio mazgo jautrumą geometriniams kontakto netolygumams. Du iš keturių antros serijos mazgų buvo išbandyti pagal žiedinių kolonų bandymo schemą, jų rezultatai panaudoti skaitiniam
modeliavimui. Likę mazgai buvo bandomi vėliau, įvertinus skaitinės analizės rezultatus. Jų rezultatai panaudoti analitiniam modeliui pagrįsti.
2.3 lentelė. Pilnavidurių kolonų betono mechaniniai ir fizikiniai rodikliai
Table 2.3. Mechanical and physical properties of concrete used in solid core columns
Nr.

Bandinys (10×10×10 cm
kubelių skaičius)

Tankis 𝜌, kg/m3

Gniuždomasis stipris
𝑓 , MPa

Vidurkis

Stand.
nuokr.

Vidurkis

Stand.
nuokr.

1

1B, 2B (8)

2318

1,9

39,7

1,9

2

3B, 4B (8)

2351

17,6

30,6

1,2
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Naujai pagamintų pilnavidurių kompozitinių kolonų plieniniai vamzdžiai
buvo iš tos pačios partijos kaip ir žiedinio skerspjūvio (2.2 lentelė). Kolonos buvo
užpildytos betono mišiniu, kurio savybės pateiktos 2.3 lentelėje. Betono savybės
nustatytos pagal 2.1.1 skyriuje aptartą metodiką.

2.2.1. Mazgai, skirti skaitinio modelio palyginimui
Pirmi du mazgai su pilnavidurėmis kolonomis buvo bandomi pagal tokią pat
schemą kaip ir mazgai su žiedinio skerspjūvio kolonomis (2.13 pav.). Mazgų apkrovimas vyko dviem etapais – iš pradžių kolona buvo apkraunama 500 kN jėga, o
kitame žingsnyje sijose buvo sukeliami priešingo ženklo lenkimo momentai. Kolonos galai buvo standžiai įtvirtinti, o sijų galų poslinkiai nebuvo varžomi.

2.13 pav. Mazgų su pilnavidurėmis kolonomis bandymo schema
Fig. 2.13. Testing scheme of the connections with the solid core columns

Atsižvelgiant į tai, kad daugiau dėmesio buvo numatoma skirti plieninių
mazgo komponentų elgsenai, buvo pakeistas matavimo prietaisų išdėstymas
(2.13 pav.) Vertikalus sijos galo poslinkis buvo matuojamas dviem linijinio poslinkio jutikliais (LVDT), kurie buvo įremti į sijos apatinę juostą prie domkratų.
Taip pat sijų galuose buvo matuojamas horizontalusis galų poslinkis iš plokštu-

2. PLIENBETONIO KOMPOZITINĖS KOLONOS IR PLIENINĖS SIJOS MAZGŲ...

47

mos. Pradinių mazgų kontakto netolygumams vertinti mazgo gniuždomos ir tempiamos zonos viduryje, tarp varžtų, buvo matuojamas galinės plokštelės horizontalusis poslinkis.
Surenkant jungtis, M12×35 HV varžtai buvo užveržiami visa jėga su įprastu
raktu. Tokia įveržimo jėga buvo nepakankama tarpams tarp kolonų liemens ir galinių plokštelių panaikinti. Užveržimo metu varžtų įtempimo jėga nebuvo matuojama. Užveržus varžtus, tarpai tarp galinės plokštelės ir vamzdžio buvo matuojami
su tarpumačiais trijuose taškuose (2.14 pav.) pagal 2.13 paveikslo numeraciją.

2.14 pav. Jungčių pradiniai tarpai (L – kairė jungtis; R – dešinė jungtis)
Fig. 2.14. Initial gaps of the joints (L – left joint; R– right joint)

(a)

(b)

2.15 pav. Mazgo suirimo pobūdis: a) varžtų praspaudimas iš kolonos kevalo;
b) trūkę ir deformuoti varžtai
Fig. 2.15. Failure modes of the connection: a) punching shear of bolts;
b) deformed and ruptured bolts

Jungtys suiro tempiamoje zonoje dėl varžtų išplėšimo iš kolonos kevalo
(2.15 pav., a) arba varžtų trūkio prie pat varžto kotelio nesriegtosios dalies pradžios, kuris įvyko be plastinių deformacijų. Nenutrūkę tempiami varžtai buvo
stipriai deformuoti (2.15 pav., b). Gniuždomoje mazgo zonoje pagal kalkinių dažų
atskilimą galinės plokštelės viduryje buvo pastebėtos plastinės deformacijos
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(2.16 pav., a). Tai atsitiko dėl to, kad galinė plokštelė nebuvo prisispaudusi šonais
prie kolonos kevalo (2.14 pav.). Tempiamoje zonoje plastinių deformacijų nebuvo
pastebėta (2.16 pav., b).

(a)

(b)

2.16 pav. Galinės plokštelės plastinės deformacijos (pažymėtos brūkšnine linija):
a) gniuždomoje zonoje; b) tempiamoje zonoje
Fig. 2.16. Plastic deformations in the end plate (denoted with dotted lines):
a) compression zone; b) tension zone

2.17 pav. Jungčių su pilnavidurėmis kolonomis lenkimo momentų ir
pasisukimo kampų sąryšiai
Fig. 2.17. Relationships between moment-rotation curves of the
connections with solid core columns
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Jungčių lenkimo momentų ir pasisukimo kampų sąryšiai pateikti 2.17 paveiksle. Vidutinis eksperimentų metu nustatytas jungčių pradinis sukamasis standis buvo 17 381 kNm/rad su 18,9 % variacija, o vidutinis stipris – 50,48 kNm su
4,77 % variacija.

2.2.2. Mazgai, skirti analitinio modelio palyginimui
Šių bandymų programa buvo sudaryta varžtų pradinio įtempimo poveikio mazgo
elgsenai reikšmingumui ištirti. Šiam tikslui pagaminti du mazgai su pilnavidurėmis kompozitinėmis kolonomis ir plieninėmis sijomis su skirtingomis išankstinio
varžtų įtempimo jėgomis. Bandymo schema ir mazgų geometrija parodyta 2.18 ir
2.19 b paveiksluose. Medžiagų mechaniniai bei fizikiniai rodikliai buvo pateikti
anksčiau – 2.2 ir 2.3 lentelėse.

2.18 pav. Bandymo schema ir mazgų geometrija
Fig. 2.18. Testing scheme and geometry of the connection
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Jėgos varžtuose buvo nustatomos su 120 Ω TMI BTMC-05-D10
tenzometriniais jutikliais, kurių matuojamosios bazės ilgis – 0,5 mm. Tam į
17 mm gylį nuo varžto galvutės pusės buvo pragręžta 1 mm skersmens skylė, į
kurią įklijuotas jutiklis. Prieš atliekant jungčių bandymus, varžtai su jutikliais
buvo sukalibruoti specialiuose tempimo mašinos griebtuose (2.19 pav., a).
Kalibravimas atliktas esant 20 kN (0,24 fub) jėgai. Sukalibravus varžtus,
tempiamos zonos varžtai 1B mazge buvo iš anksto įtempti iki 0,7 fub (59 kN), o
4B mazge – tik iki 1,5 kN jėgos. Varžtai buvo įtempiami su pailgintu raktu, stebint
tenzometrinių jutiklių rodmenis.

(a)

(b)

2.19 pav. Bandymo įranga: a) varžtų kalibravimo stendas; b) mazgo bandymo stendas
Fig. 2.19. Testing rigs: a) bolt calibration stand; b) connection testing stand

Kadangi kontaktas tarp galinės plokštelės ir kolonos liemens varžtuose
sukelia traukiamųjų jėgų atsiradimą, mazgų apkrovimas buvo atliekamas
pakopomis. Tarpai tarp kolonos liemens ir plokštelių buvo matuojami kas 10 kNm
(2.22 pav.). Kad mazgo komponentai susiderintų, t. y. pasinaikintų pradiniai
kontakto netolygumai ir varžtai skylėse apsiglemžtų ir užimtų savo vietą, mazgas
buvo apkrautas iki 23 kNm ir nukrautas.
Vertikalieji sijų galų poslinkiai buvo matuoti su linijinio poslinkio jutikliais,
pastatytais prie domkratų (2.19 pav., b). Horizontalieji galinės plokštelės šonų
poslinkiai ∆! matuoti tik tempiamoje zonoje su jutikliais, pastatytais plokštelės
kraštuose. Galinės plokštelės atsiknojimas ∆" matuotas tarpo tarp varžtų viduryje
(2.20 pav.). Galinės plokštelės tempiamos zonos poslinkiai pateikti 2.21
paveiksle, o jungčių lenkimo momentų ir pasisukimo kampo sąryšiai pateikti 2.23
paveiksle.
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2.20 pav. Linijinio poslinkio jutiklių išdėstymas mazgo tempiamoje zonoje
Fig. 2.20. Placement of the linear variable differential transformers in the tension zone
of the joint

(a)

(b)

2.21 pav. Galinės plokštelės tempiamoje jungties zonoje poslinkiai:
a) atsiknojimo ∆𝐻 ; b) plokštelės skėtimosi ∆𝑉
Fig. 2.21. Displacement of the end plate in the tension zone of the joint:
a) separation of the end plate ∆𝐻 ; b) warping of the end plate ∆𝑉
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(a)

(b)

2.22 pav. Tarpų pločiai tarp galinės plokštelės ir kolonos kevalo (numeracija pagal
2.18 pav.): a) mazgas 1B (su įtemptais varžtais);
b) mazgas 4B (su neįtemptais varžtais)
Fig. 2.22. Gaps between the end plate and the column (numbered according to
Fig. 2.18): a) connection 1B (preloaded bolts);
b) connection 4B (snug tightened bolts)

2.23 pav. Pilnavidurių kolonų jungčių lenkimo momentų ir pasisukimo kampų sąryšiai
Fig. 2.23. Moment rotation curves of the connections with the solid core columns
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(a)
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(b)

2.24 pav. Jungčių suirimo pobūdis: a) varžtų išplėšimas iš kolonos kevalo;
b) deformuoti varžtai (viršutinėje eilėje varžtai iš gniuždomos
jungties zonos, o apatinėje – iš tempiamos)
Fig. 2.24. Failure mode: a) punching shear of the column wall; b) deformed bolts (top
row – bolts from compression zone; bottom row – bolts from tension zone)

Išbandytų mazgų su įtemptais varžtais lenkiamoji galia nesiskyrė nuo jungčių
su neįtemptais varžtais, vidutinis jungčių stiprumas pasiekė 51,2 kNm. Nors
jungties lenkiamoji galia liko nepakitusi, pradinis varžtų įtempimas padidino
jungčių standumą. Taigi jungčių su neįtemptais varžtais pradinis sukamasis
standis buvo lygus 7871 kNm/rad, o įtempus varžtus jis padidėjo 34 % – iki
11 978 kNm/rad. Visos išbandytos jungtys suiro dėl varžtų išplėšimo
(2.24 pav., a), o tempiami varžtai po bandymo buvo deformuoti (2.24 pav., b).

2.3. Antrojo skyriaus išvados
Apibendrinant skyriaus rezultatus galima teigti, kad:
1. Pagrindinis sukonstruotų mazgų su lenkta galine plokštele ir įbetonuotais
varžtais suirimo pobūdis buvo varžtų išplėšimas iš kolonos kevalo. Net ir
esant mažam 21,6 mm betoninės šerdies sienelės storiui, gniuždomoje
mazgo zonoje nenustatyta jokių betono suirimo požymių. Aptikti tik
vietiniai betono nuskilimai aplink tempiamos zonos varžtus.
2. Galinės plokštelės ir kolonos kevalo kontakto netolygumai turi
reikšmingą įtaką mazgų elgsenai. Jeigu galinė plokštelė nevisiškai
prisispaudžia prie kevalo ir vidurinėje plokštelės dalyje susidaro tarpas
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(plokštelė liečiasi tik šonais), gniuždomoje jungties zonoje patekės plokštelės kampai. Jei plokštelė liečiasi su kolona vidurinė dalimi, o jos šonuose yra plyšių, tai plastiniai lankstai susidaro prie sijos virintinės siūlės.
3. Pradinė varžto įtempimo jėga nekeičia jungties lenkiamosios galios didumo, bet reikšmingai didina jo standumą (Išbandytos jungties atveju
standumas padidėjo 34 %).

3
Tėjinio elemento su lenkta galine
plokštele analitinis modelis
ir jo pagrindimas

Šiame skyriuje pateikiama parametrinė tėjinio elemento su lenkta galine plokštele
analizė, kurioje nagrinėjama varžtų posvyrio kampo ir tėjinio elemento kreivumo
įtaka elemento elgsenai. Atlikus parametrinę analizę buvo atliekamas skaitinis
mazgo modeliavimas, kurio metu toliau tyrinėtas modelio jautrumas galinės
plokštelės kontakto netolygumams ir pradinei varžtų įtempimo jėgai. Buvo nustatyta, kad, esant dideliam varžtų posvyrio kampui, ašinė jėga varžte gali būti gaunama didesnė už išorinę jėgą. Atsižvelgus į gautus rezultatus, buvo pasiūlytas analitinis modelis, skirtas prognozuoti jėgoms, susidarančioms lenkto tėjinio
elemento varžtuose. Nustatyta, kad jėgų pasiskirstymas lenktų tėjinių elementų
varžtuose priklauso nuo tėjinio elemento ir varžtų standžių.
Skyriaus tematika paskelbti keturi autoriaus straipsniai (Mudrov et al., 2021a,
2021b, 2019c).

3.1. Tėjinių elementų parametrinė analizė
Parametrinėje analizėje sumodeliuoti 108 skirtingi tėjiniai elementai (3.1 pav.) su
keturiais santykiniais kreiviais: ρ = begalybė (plokščias), ρ = 0,00125 (R =
55
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800 mm), ρ = 0,05 (R = 200 mm), ρ = 0,0125 (R = 80 mm). Norint ištirti traukiamųjų jėgų poveikį, buvo pasirinkti trys skirtingi plokštelių storiai (tp = 5 mm, tp =
10 mm, tp = 15 mm), taip pat trys skirtingi traukiamųjų jėgų pečiai (n = 20 mm,
n = 30 mm, n = 40 mm) ir trys skirtingi atstumai tarp varžtų p. Tėjinio elemento
ilgis Lp ir plotis w (3.2 pav.) buvo pasirinktas kaip pastovus dydis, buvo keičiamas
tik tėjinio elemento lenkimo spindulys, nuo kurio tiesiogiai priklauso varžtų posvyrio kampai (3.1 lentelė). Atsižvelgus į simetriją, modeliuotas tik ketvirtadalis
elemento su vienu M12×35 varžtu.

3.1 pav. Lenktas tėjinis elementas
Fig. 3.1. Curved T-stub

Skaičiavimai atlikti ANSYS Workbench baigtinių elementų programos Static
Structural analizės posistemėje. Tėjinių elementų matematinis modelis buvo sudarytas iš SHELL181 plokštelės tipo elementų, turinčių keturis mazgus su šešiais
laisvės laipsniais, o varžtai ir atrama modeliuoti su tūriniais SOLID187 elementais. Pasirinkti tūriniai elementai yra tetraedro formos, sudaryti iš dešimties mazgų
su trimis laivės laipsniais kiekviename iš jų. Tėjiniam elementui ir varžtui modeliuoti pasirinktas dvitiesis – tamprus tobulai plastinis medžiagos modelis su
355 MPa tėjinio elemento ir 900 MPa varžto takumo ribomis, o atrama modeliuota kaip tobulai tamprus kūnas.

(a)

(b)

(c)

3.2 pav. Tėjinio elemento matmenys: a) lenkto; b) tiesaus; c) elemento plotis
Fig. 3.2. Dimensions of the T-stub: a) curved; b) flat; c) width

3. TĖJINIO ELEMENTO SU LENKTA GALINE PLOKŠTELE ANALITINIS MODELIS...

57

Uždavinio kraštinėse sąlygose aprašytos trys trinties kontaktų poros: tarp
varžto galvutės ir tėjinio elemento, tarp tėjinio elemento ir atramos bei tarp varžto
skylės ir varžto kotelio. Visiems šiems kontaktams buvo priskirta 0,2 trinties koeficiento reikšmė ir nustatyta atsinaujinanti Lagranžo formuluotė su standžio matricos atnaujinimu prieš kiekvieną iteracijos žingsnį. Be minėtų kontaktų buvo
standžiai įtvirtinti tiek išorinis atramos paviršius, tiek ir varžtų galai. Modelis apkrautas jėgos kontrolės būdu, tiesiogiai prie tėjinio elemento sienelės pridėjus jėgą.
3.1 lentelė. Lenktų tėjinių elementų varžtų posvyrio kampai
Table 3.1. Inclination angles of the bolts in curved T-stubs
Santykinis kreivis

Varžto kampas α, °
p = 40 mm

p = 80 mm

p = 120 mm

ρ = 0,0125 (R = 80 mm)

14,33

28,65

42,97

ρ = 0,005 (R = 200 mm)

5,73

11,46

17,19

ρ = 0,00125 (R = 800 mm)

1,46

2,87

4,30

Pradinis tėjinio elemento standis Sini buvo nustatytas atlikus koreliacinę-regresinę analizę. Šiam tikslui buvo nagrinėjamas deformacinės jėgos kreivės ruožas
tarp 0,1 Fmax ir 0,4 Fmax su sąlyga, kad analizės metu gautosios kreivės koreliacijos
koeficiento reikšmė būtų nemažesnė kaip 0,99. Tėjinio elemento stiprumas Fmax
nustatytas su kirstiniu standumu Sini/2, o jėgos varžtuose gautos tiesiogiai iš atraminių reakcijų.
Parametrinė analizė parodė, kad mažo kreivumo tėjinių elementų (R =
800 mm) standis (3.3 pav.) ir stiprumas (3.4 pav.) žymiai nesiskiria nuo plokščių.
Didėjant tėjinio elemento kreivumui, skirtumas tarp plokščio ir lenkto elemento
irgi didėja: kuo didesnis kreivis, tuo didesnis tėjinio elemento standis. Taip pat,
esant dideliems kreiviams, tėjinio elemento standis (3.4 pav., c) bei tėjinio elemento stiprumas (3.5 pav., c) labai priklauso nuo varžto posvyrio kampo. Negana
to, keičiasi ir galinės plokštelės suirimo pobūdis (3.5 pav.). Mažo kreivumo tėjiniams elementams (R > 200 mm) būdingas grupinis varžtų takumas, o lenktų tėjinių elementų atveju (R < 200 mm) dominuoja kampinis takumas. Todėl analitiniai lenkto tėjinio elemento modeliai turi vertinti ne tik varžto padėtį, bet ir galinės
plokštelės kreivumą.
3.6 paveiksle juodomis taškinėmis linijomis pažymėtos teorinės grafikų sritys, kuriose vienam varžtui tenkanti išorinė jėga būtų lygi varžto jėgai. Iš grafikų
matoma, kad visais atvejai, netgi kai varžto posvyrio kampas 43° (3.6 pav., d),
ašinė jėga varžte nebuvo mažesnė už išorinę jėgą. Taip pat skersinė jėga visais
atvejais nebuvo nulinė.
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(a)

(b)

(c)
3.3 pav. Plokščiojo ir lenktojo tėjinio elemento pradinio standžio palyginimas, kai:
a) R = 800 mm; b) R = 200 mm; c) R = 80 mm
Fig. 3.3. Comparison of the initial stiffness of flat and circular T-stubs when:
a) R = 800 mm; b) R = 200 mm; c) R = 80 mm
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(a)

(b)

(c)
3.4 pav. Plokščiojo ir lenktojo tėjinio elemento stiprumų palyginimas, kai:
a) R = 800 mm; b) R = 200 mm; c) R = 80 mm
Fig. 3.4. Comparison of the ultimate loads of flat and circular T-stubs when:
a) R = 800 mm; b) R = 200 mm; c) R = 80 mm
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(a)

(b)

(c)

(d)

3.5 pav. Galinės plokštelės suirimo pobūdžiai, kai: a) R = ∞; b) R = 800 mm;
c) R = 200 mm; d) R = 80 mm
Fig. 3.5. Plastic mechanism of the end plate when: a) R = ∞; b) R = 800 mm;
c) R = 200 mm; d) R = 80 mm
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(a)

(b)

(c)

(d)

3.6 pav. Jėgų varžtuose ir išorinės apkrovos sąryšiai: a) R = ∞; b) R = 800 mm;
c) R =2 00 mm; d) R = 80 mm
Fig. 3.6. Bolt force versus applied load: a) R = ∞; b) R = 800 mm;
c) R =2 00 mm; d) R = 80 mm
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3.2. Tiriamų mazgų modeliavimas baigtinių elementų
metodu
Parametrinėje analizėje nagrinėti idealiai vienas prie kito prigulantys elementai, o
fizinių eksperimentų metu tirtose jungtyse dėl skirtingų kolonos kevalo ir galinės
plokštelės kreivių, taip pat dėl suvirinimo deformacijų galinė plokštelė nebuvo
idealiai prigulusi prie kolonos ir buvo dideli tarpai tarp jų. Todėl, siekiant ištirti
pradinių kontakto netolygumų poveikį mazgo elgsenai, buvo sumodeliuoti keturi
mazgai su skirtingais tarpais (3.8 pav.).

3.8 pav. Lenkiamos jungties su lenkta galine plokštele baigtinių elementų modelis
Fig. 3.8. FEA model of the moment resisting joint with curved end plates

Tarpas šonuose (−1,4 mm) pasirinktas pagal 2.14 paveikslo tempiamos zonos
didžiausių tarpų vidurkį. Vidurinis 1,48 mm tarpas gautas suvidurkinus gniuždomoje ir tempiamoje zonoje esančius tarpus (2.14 pav.), o 3,63 mm tarpas yra didžiausias galimas tarpas, kai galinės plokštelės ir vamzdžio išoriniai skersmenys
yra lygūs 219 mm.
Kaip ir parametrinė tėjinių elementų analizė, skaitinis mazgų modeliavimas
atliktas ANSYS Workbench baigtinių elementų programoje. Atsižvelgus į mazgo
simetriją, buvo nagrinėjamas tik ketvirtadalis jungties (3.7 pav.), kurios matematinis modelis sudarytas iš padidinto tikslumo SOLID187 tūrinių elementų. Galinė
plokštelė modeliuota viengubo Gauso kreivumo, nes pagrindinė atsiradusio tarpo
priežastis yra skirtingi paviršių kreiviai.
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3.7 pav. Skaitinėje analizėje nagrinėti tarpai: a) –1,4 mm;
b) 0,0 mm; c) 1,48 mm; d) 3,63 mm
Fig. 3.7. Gaps analysed in the finite element analysis: a) –1.4 mm;
b) 0.0 mm; c) 1.48 mm; d) 3.63 mm

Atlikus baigtinių elementų dydžio vertinimą, pasirinktas skirtingas tinklo dydis: varžtams 3 mm; pailgintoms flanšo dalims 5 mm; vidurinei plokštelės daliai
15 mm; kertinėms siūlėms 2,5 mm; plieniniam vamzdžiui 10 mm; betoninei šerdžiai 15 mm. Kitos dalys, pagal nutylėjimą, buvo sudalintos 83 mm tinkleliu. Papildomai baigtinių elementų tinklas buvo sutankintas prie virintinių siūlių ir tempiamoje mazgo zonoje. Šiose vietose elementų dydis buvo nustatytas taip, kad
galinė plokštelė ir varžto skylė per jų storį būtų sudalinti keturiais elementais, kas
yra daugiau nei rekomenduojama Molitorio ir kitų (Molitoris et al., 2013).
3.2 lentelė. Plienų mechaniniai ir fizikiniai rodikliai
Table 3.2. Mechanical and physical properties of the steel
Rodiklis

Sija su galine
plokštele P355N

Varžtai M12×35
10.9 HV

Kolonos kevalas S235

Tamprumo modulis E, GPa

280

210

152

Puasono koef. ν

0,3

0,3

0,3

Takumo riba fy, MPa

389,8

1032,3

318,8

Kadangi eksperimentų metu kompozitinės kolonos betonas nebuvo suardytas
ar supleišėjęs, jo elgsenai modeliuoti pasirinktas tobulai tamprios medžiagos modelis. Priešingai, dėl uždavinio konvergavimo sunkumų, susijusių su išplėšimo iš
kolonos kevalo varžto modeliavimu, plieniniam kevalui buvo pritaikytas daugiatiesio izotropinio plastiškumo modelis (3.9 pav.). Varžtams ir sijai su privirinta
prie jos galine plokštele buvo nustatytas tobulai tampriai plastinis modelis.
Plienų mechaniniai ir fizikiniai rodikliai buvo nustatyti eksperimentiškai
(3.2 lentelė). Varžto takumo riba buvo prilyginta jo plieno stiprumo ribai. Betono
tamprumo modulis (39,35 GPa) apskaičiuotas iš betono gniuždomojo stiprio, pagal CEB-FIP Model Code 90 empirines formules, o Puasono koeficiento reikšmė
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(0,2) priimta pagal EN 1992-1-1:2004 standartą, o tai atitinka siūlomas CEB-FIP
Model Code 90 ribas (0,1 – 0,2).

3.9 pav. Idealizuota S235 kolonos plieno įtempių ir
deformacijų kreivė
Fig. 3.9. Stress-strain curve used for steel S235

3.10 pav. Veržlės paviršiaus
sudalinimas
Fig. 3.10. Division of the
nut surface

Modelio apkrovimas, kaip ir bandymo metu, vyko pakopomis. Pirmame
žingsnyje, kontroliuojant apatinės kolonos atramos vertikalų poslinkį, kolonoje
buvo sukelta 500 kN jėga. Antrame žingsnyje prie apatinės sijos juostos galo buvo
pridėta koncentruota jėga, sukėlusi lenkimo momentą. Be minėtų kraštinių sąlygų,
modelyje buvo aprašyta keturiolika kontaktinių paviršių: tarp sijos galinės plokštelės ir išorinio vamzdžio paviršiaus, tarp galinės plokštelės ir varžto galvučių,
tarp veržlės ir vidinio vamzdžio paviršiaus, tarp varžtų kotelio ir skylių, tarp
vamzdžio vidinio paviršiaus ir betono. Kontaktinių jėgų santalkai sumažinti tempiamo varžto poveržlės paviršius buvo sudalintas į šešias dalis (3.10 pav.).
Visi kontaktai aprašyti su Kulono trinties dėsniu. Ryšio elementų standžio
matricų atnaujinimu vyko prieš kiekvieną iteracijos žingsnį. Pradiniu momentu
visų ryšio elementų ilgis buvo nustatytas taip, kad paviršiai liestųsi. Trinties koeficiento reikšmė tarp visų paviršių pasirinkta lygi 0,2 (neparuošti valcuoti paviršiai). Čia verta pasakyti, kad plieno su plienu trinties koeficientas paprastai nustatomas ribose tarp 0,15 ir 0,3, o betono ir plieno – tarp 0,25 ir 0,6 (Jin et al., 2019).
Tiriamojo mazgo atveju, kai betonas modeliuojamas tamprioje stadijoje, trintis
tarp betoninės šerdies ir plieninio kevalo galima tik atraminėse zonose, t. y. už
mazgo ribų. Plienas nekontaktuoja su betonu, nes plieno Puasono koeficientas yra
pusantro karto didesnis už betono. Dėl šios priežasties plieno ir betono trinties
koeficiento reikšmė poveikio mazgo elgsenai neturi. Nuo plieno su plienu trinties
koeficiento priklausytų pradinis mazgo sukamasis standis.
Projektavimo normose EN 1993-1-8 plieno su plienu trinties koeficiento
reikšmė priklauso nuo paviršiaus paruošimo klasių, kurios aprašytos standarte EN
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1090-2. Taigi trinties reikšmė gali skirtis nuo 0,2, kalbant apie neparuoštus valcuotus paviršius, iki 0,5, kai paviršiai valyti smėliasrove arba šratasrove. Taip pat
standartas EN 1090-2 aprašo trinties koeficiento nustatymo būdą, bet jis netinkamas kreiviems paviršiams.
Vienas iš galimų būdų teoriškai nustatyti trinties koeficientą yra skaitinio modelio kalibravimas (Lee et al., 2011), bet šis būdas numato, kad pradinė jėga varžte
yra žinoma. Įprastai jėga varžte yra nustatoma užveržiant varžtą dinamometriniu
raktu. Tokiu atveju jėga varžte yra proporcinga užveržimo momentui. Proporcingumo koeficientas, savo ruožtu, stipriai priklauso nuo trinties tarp varžto sriegių
bei trinties tarp varžto galvutės ir suspaudžiamų paviršių. Kreiviems paviršiams
jis yra nežinomas, todėl įprastais metodais tiesiogiai kontroliuoti ir nustatyti
varžtų užveržimą yra keblu, o kadangi mazgo paviršiai nebuvo papildomai apdoroti po valcavimo, skaitinėje analizėje konservatyviai buvo priimtas mažiausias
reglamentuotas trinties koeficientas (0,2).

3.2.1. Skaitinės analizės rezultatai
Skaitinis modeliavimas parodė, kad tarpas galinės plokštelės viduryje ne tik sumažina mazgo pradinį sukamąjį standį, bet ir mažina jungties lenkiamąją galią.
Tai galima paaiškinti traukiamųjų jėgų atsiradimu tempiamojo mazgo zonoje
(3.11 pav., a) ir galinės plokštelės rietimusi. Rietimasis pasireiškė gniuždymo zonoje dėl tarpo užsidarymo, kai plokštelės kampai deformavosi į išorę
(3.12 pav., c, d). Priešingai, jungtyse su šoniniais tarpais (−1,4 mm) ir kai tarpo
visai nėra (0,0 mm), traukiamosios jėgos nesusidarė dėl galinės plokštelės atsiknojimo, o plokštelės rietimasis gniuždomoje zonoje buvo minimalus. Tai galima
pastebėti iš plastinių lankstų, kurie susidarė lygiagrečiai virintinėms siūlėms
(3.12 pav., a, b).
(a)

(b)

3.11 pav. Tarpo poveikis traukiamųjų jėgų Q susidarymui: a) tarpas plokštelės viduryje;
b) tarpas plokštelės šonuose
Fig. 3.11. Gap influence on the position of the prying forces Q: a) gap in the middle;
b) gap at the corners of the end plate

Papildomai buvo atliktas modelio jautrumo vertinimas, kuriame ištirtas išankstinės varžto įtempimo jėgos poveikis mazgo lenkiamajai galiai. Jautrumo
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vertinimo rezultatai parodė, kad varžto įtempimas ne tik padidina pradinį mazgo
sukamąjį standį, bet ir didina mazgo tamprią lenkiamąją galią (3.13 pav.), kas visiškai atitinka ir Jaspart'o ir Maquoi išvadas (Jaspart & Maquoi, 1995). Taip pat
iš grafikų matoma, kad pradiniai kontakto netolygumai gali padidinti varžto įtempimo poveikį. Taigi mazgai su tarpu galinės plokštelės viduryje pasižymi mažiausiu pradiniu sukamuoju standžiu. Didėjant tarpo pločiui, šių mazgų lenkiamoji
galia mažėja. Mazgai su tarpais flanšų šonuose yra standžiausi, o mazgas be tarpų
pasižymi didžiausiu stiprumu.

(a)

(b)

(c)

(d)

3.12 pav. Plastinės deformacijos mazgo gniuždomojoje zonoje, kai tarpas:
a) −1,40; b) 0,00 mm; c) 1,48 mm; d) 3,63 mm
Fig. 3.12. Plastic strains in the compression zone of the endplates with different gaps:
a) −1.40 mm; b) 0.00 mm; c) 1.48 mm; d) 3.63 mm
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Analitiškai nustatant skaičiuotinę jungties lenkiamąją galią ir jėgą varžte, reikia žinoti tikslų vidinių jėgų petį ir gniuždymo centro padėtį. Turint galinės plokštelės kontaktinius įtempius mazguose ir tų mazgų koordinates, gniuždymo centro
padėtis gali būti apskaičiuota pritaikius plokščios figūros sunkio centro radimo
principą, pagal kurį statinis momentas apie sunkio centrą yra lygus nuliui.

(a)

(b)

(c)

(d)

3.13 pav. Skaitinių modelių su skirtingais kontakto netolygumais lenkimo momento ir
mazgo pasisukimo kampo sąryšių jautrumas pradiniam varžto įtempimui, kai tarpas:
a) –1,4 mm; b) 0,0 mm; c) 1,48 mm; d) 3,63 mm
Fig. 3.13. FEA sensitivity study on the effect of the preloading force on moment-rotation
curves for the connections with the different gaps: a) –1.4 mm; b) 0.0 mm;
c) 1.48 mm; d) 3.63 mm

(a)

(b)

(c)

(d)

3.14 pav. Gniuždymo centro padėtis, kai tarpas: a) –1,4 mm; b) 0,0 mm;
c) 1,48 mm; d) 3,63 mm
Fig. 3.14. Position of the centre of the compression when the gap is: a) –1.4 mm;
b) 0.0 mm; c) 1.48 mm; d) 3.63 mm

Vidinių jėgų petys yra lygus vertikaliam atstumui tarp tempiamų varžtų ir
gniuždymo centro. Dėl mazgo pasisukimo jis nėra pastovus, jo reikšmė didėja
gniuždymo centrui slenkant link mazgo išorės (3.14 pav.). Tai prisidėjo prie to,
kad mazge su tarpais iš šonų vidinių jėgų petys padidėjo 14 %. Kitose jungtyse
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buvo stebimas mažesnis peties prieaugis (3.15 pav.). Taip pat buvo pastebėta, kad
vidinių jėgų petys nepriklauso nuo varžto pradinio įtempimo didumo.

3.15 pav. Mazgo vidinių jėgų petys, kai tarpas: a) –1,4 mm; b) 0,0 mm;
c) 1,48 mm; d) 3,63 mm
Fig. 3.15. Lever arm of the internal forces when the gap is: a) –1.4 mm;
b) 0.0 mm; c) 1.48 mm; d) 3.63 mm

Nepaisant tarpų padėties ir jų dydžio, visi skaitinėje analizėje nagrinėti mazgai suiro dėl tempiamų varžtų išplėšimo (3.16 pav., a). Taip pat, be didelių kevalo
plastinių deformacijų buvo, pastebėtas ir varžtų lenkimas – vienoje varžto pusėje
Miseso įtempiai pasiekė stiprumo ribą (3.16 pav., b).

(a)

(b)

3.16 pav. Skaitinio modelio suirimo pobūdis: a) kevalo praspaudimas tempiamoje
jungties zonoje; b) tempiamo varžto von Miseso įtempiai
Fig. 3.16. Failure mode of numerical models: a) punching shear of the column
wall in tension; b) von Mises stress of the bolt from the tension zone

Kaip matome 3.17 paveiksle, mazgo tempiamų ir gniuždomų zonų elgsena
yra skirtinga. Glaudus kontaktas (0,0 mm) sumažino tempiamos mazgo zonos
standumą, bet padidino gniuždomos. Tai atsitiko todėl, kad tobulai prigludusi
plokštelė atsiknojo nuo kolonos kevalo. Priešingai, galinės plokštelės su tarpais
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atsirėmė į kolonos kevalą ir pradėjo skėstis (3.5 pav.). Pasireiškęs galinės plokštelės skėtimasis dar labiau pritraukė tempiamą zoną prie kolonos kevalo ir taip
padidino tempiamos zonos standumą.

(a)

(b)

3.17 pav. Eksperimentinių jungčių gniuždomos (a) ir tempiamos (b) zonų deformacijų
palyginimas su skaitinio modeliavimo rezultatais (L – kairė jungtis; R – dešinė jungtis)
Fig. 3.17. Horizontal displacements of the compression (a) and tension (b) zones for the
joints (L – left joint; R – right joint)

Didžiausią galinės plokštelės skėtimą tempiamoje zonoje sukelia tarpai iš
šonų (3.11 pav.), o gniuždomojoje zonoje šių plokštelių elgsena yra tapati tobulai
prigludusių plokštelių elgsenai, todėl šie mazgai turi didžiausią pradinį sukamąjį
standį (3.18 pav.). Tuo metu gniuždomojoje zonoje viduriniai tarpai suveikia kaip
spyruoklė, kuri didina gniuždamos zonos deformatyvumą ir mažina jos stiprumą:
kuo didesnis tarpas, tuo esant mažesnei apkrovai pateka plokštelės kampai
(3.12 pav., c, d). Taip pat 3.17 paveikslo eksperimentinių kreivių pavidalas rodo,
kad bandinio galinė plokštelė buvo dvigubo kreivumo – iš pradžių gniuždomoje
mazgo zonoje galinė plokštelė į koloną atsirėmė šonais ir tik tada pradėjo mažėti
vidurinis tarpas.
Kita galima rezultatų neatitikties priežastis yra skaitinėje analizėje pritaikytas
medžiagos modelis. Modeliuojant kolonos kevalą, kaip tikrųjų įtempių aproksimacija buvo panaudota inžinerinių įtempių kreivė (3.9 pav.). Tai leido pagerinti
modelio konvergenciją, ženkliai nedidinant jungties stiprumo. Yra manoma, kad
pritaikius tikrųjų įtempių kreivę skaitinės analizės grafikai išsidėstytų aukščiau už
eksperimentinius (3.12 pav.) ir sumažėtų jungties sukamoji geba.
Apibendrinant galima pasakyti, kad, atliekant tokio tipo mazgų skaitinį modeliavimą, analizės rezultatai labai priklauso nuo daugelio parametrų. Trinties koeficientas gali padidinti pradinį mazgo sukamąjį standį, pradinė varžto įtempimo
jėga didina apkrovą, kuriai esant jungtyje pasireiškia plastinės deformacijos, pradiniai kontakto netolygumai gali didinti mazgo standumą ir sumažinti stiprumą, o
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nuo pasirinkto medžiagos modelio tiesiogiai priklausytų ne tik jungties stiprumas,
bet ir jos sukamoji geba. Jei norima tiksliai sumodeliuoti tokį mazgą, turi būti
tinkamai nustatytas kiekvienas iš šių parametrų.

3.18 pav. Lenkimo momentų ir jungties posūkio kampo sąryšiai
Fig. 3.18. Relationship between moment-rotation curves

3.3. Tėjinio elemento su lenkta galine plokštele
analitinis modelis
Priešingai nei plokšti tėjiniai elementai, kuriems įprasta pritaikyti sijų teoriją,
lenkti tėjiniai elementai turėtų būti analizuojami kaip statiškai neišsprendžiama
sistema, kurioje galinė plokštelė yra ne kas kita kaip kevalas. Bendruoju atveju tai
būtų kevalų teorijos uždavinys, kuris kartu su kontaktiniu uždaviniu turėtų nustatyti ne tik varžtų traukiamųjų jėgų dydį, bet ir skersines jėgas jose. Analizuoti
tokią sistemą bendruoju atvejų būtų pernelyg sudėtinga, todėl analitinėms jungtims sudaryti daromi keli supaprastinimai:
− Pirmam priartėjimui dėl neglaudaus galinės plokštelės kontakto su atraminiu paviršiumi traukiamosios jėgos nevertinamos. Ši prielaida bus vėliau pagrįsta;
− Įvertinus simetriją, analizuojama tik pusė tėjinio elemento (3.19 pav., b);
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− Trimačio kevalo elgsena supaprastinama iki dvimatės arkos, kuri yra
apkrauta atstojamąja jėga 2F (3.19 pav., c);
− Pasvirę varžtai pakeičiami tamprių spyruoklių poromis, kurios atstoja
varžtų ašinį 𝐾 (taip pat vadinamas „normaliniu“) ir šlyties 𝐾 (taip pat
vadinamas „skersiniu“) standžius;
− Pritaikius neglaudaus kontakto prielaidą, gembinės tėjinio elemento dalys nėra apkrautos, todėl jos nevertintos.

(a)

(b)

(c)

3.19 pav. Tėjinio elemento supaprastinimas: a) tėjinis elementas su lenkta galine
plokštele; b) arkinė sija; c) arka su spyruoklinėmis atramomis
Fig. 3.19. Simplification of the T-stub: a) curved T-stub; b) arched beam;
c) arch on spring supports

Analitinės formulės buvo sudarytos dviem atvejams: standžios galinės plokštelės ir lanksčios arkos atvejui. Dėl arkos lankstumo atsiranda skėtimo jėgos, kurios mažina ašinę jėgą varžte ir didina jo šlytį.

3.3.1. Tėjinis elementas su absoliučiai standžia galine
plokštele
Tais atvejais, kai galinė plokštelė gali būti laikoma absoliučiai standžia (standus
štampas), arkoje horizontalioji skėtimo jėga H bus lygi nuliui, todėl pagrindiniai
modelio kintamieji yra atramų standis ir jų posvyrio kampas  (3.19 pav., c) ir
vertikalių jėgų pusiausvyros lygtis užrašoma taip (3.20 pav., a):
F= Fn cosα + Ft sinα.

(3.1)

Pagal Huko dėsnį, atraminių spyruoklių išilgines ir skersines deformacijas
galima susieti su bendruoju arkos poslinkiu  (3.20 pav., b) ir spyruoklių jėgomis:
Δt 

Ft
 Δ sin α ,
Kt

(3.2)
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Δn 

Fn
 Δ cos α .
Kn

(3.3)

(a)

(b)

3.20 pav. Skaičiuojamoji schema: a) jėgų pusiausvyros; b) fizikinių lygčių
Fig. 3.20. General calculation scheme for: a) equilibrium; b) physical equations

Sujungus (3.2) ir (3.3) formules gaunama arkos fizikinė lygtis:
Ft
Fn

.
K t sin α K n cos α

(3.4)

Galiausiai, sujungus (3.1) pusiausvyros lygtį su (3.4) fizikine lygtimi, gaunama
standžios arkos varžtų ašinių jėgų formulė:
Fn 

F
F cos α
,

Kt
Kt
2
2
cos α 
tan α sin α cos α 
sin α
Kn
Kn

(3.5)

taip pat skersinių jėgų formulė:
Ft 

F
F sin α

.
Kn
K
sin α 
ctgα cos α sin 2 α  n cos 2 α
Kt
Kt

(3.6)

Priklausomai nuo santykio Kn/Kt, šios formulės turi tris teorinius kraštinius
atvejus, kurie atitinka tris galimus arkos atramų variantus (3.22 pav. ir 3.23 pav.):
1. Jei skersinis varžto standis yra nykstamai mažas  i.e. Kn   , tai


Kt



varžto ašinė jėga bus 1/cosα kartų didesnė už išorinę jėgą F, o jo skersinė jėga bus lygi nuliui. Taip yra dėl to, kad arkoje turi susidaryti horizontali jėga H, kad ant nuožulnios plokštumos esanti paslanki atrama
galėtų išlikti pusiausvyra (3.21 pav., a).
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2. Kai varžtą galima laikyti nepaslankia atrama  i.e. Kn  1 , vektorinė


Kt



varžto jėgų suma bus lygi išorinei jėgai (3.21 pav., b).
3. Jei tempiamasis varžto standis būtų nykstamai mažas  i.e. Kn  0  ,


Kt



varžtas taptų šlyjamas jėga, kuri 1/sinα kartų didesnė už išorinę jėgą
F (3.21 pav., c).

(a)

(b)

(c)

3.21 pav. Atraminės reakcijos: a) horizontaliai paslanki atrama; b) nepaslanki atrama;
c) vertikaliai paslanki atrama
Fig. 3.21. Support reactions: a) horizontally sliding support; b) pinned support;
c) vertically sliding support

3.22 pav. Skersinio standžio poveikis varžto ašinei jėgai
Fig. 3.22. Effect of transverse stiffness on the axial force in the bolt
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3.23 pav. Skersinio standžio poveikis varžto skersinei jėgai
Fig. 3.23. Effect of transverse stiffness on the shear force in the bolt

3.3.2. Tėjinis elementas su lanksčia lenkta galine plokštele
Lanksčios galinės plokštelės atveju jėgos tėjinio elemento varžtuose priklausys ne
tik nuo varžto, bet ir nuo plokštelės standžio. Dėl tėjinio elemento lankstumo atsiradusi plokštelės horizontalioji deformacija ΔH (3.24 pav.) padidins varžto skersinę jėgą ir sumažins ašinę jėgą jame:
Δt 

Ft
 ΔV sin α  Δ H cos α,
Kt

(3.7)

Δn 

Fn
 ΔV cos α  Δ H sin α.
Kn

(3.8)

3.24 pav. Atramos poslinkis lankstaus tėjinio elemento atveju
Fig. 3.24. Support displacement in the case of flexible T-stub
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Atsiradusi galinės plokštelės deformacija nepaveikia pusiausvyros lygčių, jos
poveikis pasireiškia tik nagrinėjant fizikines lygtis:
Ft  Δ H cos α ꞏ K t Fn  Δ H sin α ꞏ K n
.

K t sin α
K n cos α

(3.9)

Pritaikius šią pakoreguotą lygtį, užrašomos tėjinio elemento su lanksčia
plokštele varžto jėgų formulės:

Fn 

Ft 

F  ΔH sinαꞏ Kt  tanαꞏsinα  cosα F cosα  ΔH sinαꞏ Kt

, (3.10)
Kt
Kt 2
2
cosα 
tanαsinα
cos  
sin 
Kn
Kn
F  ΔH cosαꞏ Kn  ctgαꞏcosα  sinα F sinα  ΔH cosαꞏ Kn

. (3.11)
Kn
Kn 2
2
sinα 
ctgαcosα
sin  
cos 
Kt
Kt

3.3.3. Tėjinio elemento su lenkta galine plokštele modelio
supaprastinimas
Anksčiau pateiktose (3.10) ir (3.11) formulėse pagrindinis nežinomasis yra horizontalioji galinės plokštelės deformacija ΔH. Ji priklauso nuo tėjinio elemento
geometrijos ir jo kraštinių sąlygų. Kad būtų galima ją nustatyti, 3.19 c paveikslo
schema gali būti pakeičiama alternatyviu modeliu (3.25 pav.), kuriame pakrypusių spyruoklių poros supaprastinamos horizontaliai paslankiomis atramomis. Tai
gali būti padaryta nustačius atstojamąjį spyruoklių standį K ir atramos poslinkį u.

3.25 pav. Supaprastintas arkos modelis
Fig. 3.25. Simplified arch-beam model

Atstojamasis pakrypusių spyruoklių standis randamas pridėjus prie arkos atramos horizontaliąją jėgą H (3.26 pav.):
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K

H
H
H



w n sin   t cos  H sin  sin   H cos  cos 
Kn
Kt

(3.12)

Kn Kt
.
sin 2 α ꞏ Kt  cos2 α ꞏ Kn

3.26 pav. Atstojamojo standžio K skaičiuojamoji schema
Fig. 3.26. Calculation scheme of the resultant stiffness K

Galiausiai, kad būtų galima tinkamai atstoti pakrypusių spyruoklių porą, paslanki atrama turi būti apkrauta horizontaliuoju poslinkiu u (3.27 pav.):
u   t cos  –  n sin  

sin  ꞏ cos  ꞏ  K n – K t 
F sin 
F cos 
cos  –
sin   F
.
Kt
Kn
Kn Kt

(3.13)

3.27 pav. Atramos poslinkio u skaičiuojamoji schema
Fig. 3.27. Calculation scheme of the displacement load u

Šis horizontalusis poslinkis atsiranda dėl išorinės jėgos F, jo reikšmė tiesiogiai proporcinga vertikaliam atramos poslinkiui ΔV. Dėl šio poslinkio, kuo labiau
galinė plokštelė atsiknos nuo kolonos kevalo, tuo labiau bus kerpami varžtai.

3.3.4. Tėjinio element su lenkta galine plokštele analitinio
modelio palyginimas
Analitinio modelio tikslumui įvertinti reikia eksperimentiškai nustatyti ne tik jėgas varžtuose, bet ir jėgą tempiamame tėjiniame elemente. Varžtų jėgos gali būti
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išmatuotos tiesiogiai, įklijavus į varžtus tenzometrinius jutiklius, o jėga tempiamoje mazgo zonoje yra labiau teorinė, nes ji priklauso nuo vidinių jėgų peties z.
Kaip jau buvo parodyta 3.2.1 skyriuje, atlikus skaitinį modeliavimą, besisukant
mazgui, gniuždomos zonos centras slenka link mazgo išorės, taip didindamas vidinių jėgų petį. Gniuždymo centro padėtis stipriai priklauso nuo galinės plokštelės
kontakto netolygumų ir nepriklauso nuo pradinio varžtų įtempimo jėgos. Tai
komplikuoja modelio vertinimą, nes jo rezultatas gali priklausyti nuo priimtų prielaidų.
Atliekant analitinio modelio vertinimą buvo priimtos kelios prielaidos. Pasinaudojus skaitinės analizės rezultatais, buvo nustatytas vidutinis vidinių jėgų peties dydis (3.14 pav.), o mazge veikiantis lenkimo momentas buvo apskaičiuotas
pasirinkus mažiausią atstumą tarp jėgos pridėties vietos ir kolonos paviršiaus. Remiantis šiomis prielaidomis buvo apskaičiuota jėga, veikianti tėjinį elementą:
Fext . 

F ꞏ  L – 0,5 D0 
z

,

(3.14)

čia F – sijų galuose pridėta jėga; L – atstumas tarp domkrato ir kolonos ašių;
D0 – išorinis kolonos skersmuo; z – mazgo vidutinis vidinių jėgų petys.

3.28 pav. Spyruoklių modelis
Fig. 3.28. Spring model

Pradinėje mazgo apkrovimo stadijoje galinės plokštelės horizontalioji deformacija ΔH buvo nykstamai maža (2.21 pav.), todėl analitiškai nustatant jėgas
varžtuose buvo naudojamos standžios arkos formulės.
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Teorinė ašinė jėga varžte buvo apskaičiuota su (3.5) formule, kurioje normalus varžto standis nustatytas kaip tempiamo varžto k10 ir skersai tempiamos kolonos vamzdžio sienelės ktw standžių suma (3.28 pav.):
1

 1
1 

Kn  
 ,
 k10 ktw 

(3.15)

čia tempiamo varžto standis buvo nustatytas remiantis EC-3 (European
Committee for Standardization, 2005) taisyklėmis su viena išlyga. Neįtempiamų
varžtų atveju dėl to, kad galinė plokštelė nebuvo prisispaudusi prie kolonos kevalo
(2.22 pav., b), jungtyje negalėjo pasireikšti traukiamosios jėgos, todėl EC-3 formulėje esantis 1,6 koeficientas, su kurio įvertinamas jų poveikis, taikomas nebuvo
ir tempiamo varžto standis buvo skaičiuojamas taikant formulę:
k10 

As
Eb ,
Lb

(3.16)

čia As – varžto įtempių plotas; Lb – varžto pailgėjimo ilgis (aprėpiamasis ilgis);
Eb – varžto tamprumo modulis.
Be to, kontakto nebuvimas (2.22 pav., b) paaiškina, kodėl 3.4 skyriuje pristatytame analitiniame modelyje galima nevertinti traukiamųjų jėgų.
Skersai tempiamos kolonos vamzdžio sienelės standis buvo apskaičiuotas pagal Yusako Oktavianuso ir kitų (Oktavianus et al., 2017) formulę:
ktw 



6 1 – 2



4

 d ws 

 ,
D0  d hole 

2
Etwttw

(3.17)

čia Etw – kolonos plieninio vamzdžio tamprumo modulis; ttw – vamzdžio storis;
 – plieno Puasono koeficientas; D0 – išorinis vamzdžio skersmuo; dws – veržlės
skersmuo; dhole – varžto skylės skersmuo.
Jungtyse su įtemptais varžtais skersinis varžto standis buvo prilygintas begalybei (Kt = ∞), o jungtyse su neįtemptais varžtais skersinis standis buvo nustatomas vadovaujantis EC-3 taisyklėmis (3.28 pav.):
 1
1
1


Kt  
 k11 k12.tp k12.tw


1


 .



(3.18)

Šioje formulėje kirpimo veikiamo varžto standis:
k11 

8 d2 fub
,
16 mm

(3.19)
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– nominalusis varžto skersmuo; fub – varžto stiprumo riba.
Galinės plokštelės glemžiamo varžto standis:

d

k12.tp = 12kb ktp dfu.tp,

(3.20)

čia kb = 0,25eb / d +0,5 ≤ 1,25; eb – atstumas nuo varžtų eilės iki laisvo plokštelės
krašto ΔH kryptimi; ktp = 1,5ttp/16 mm ≤ 2,5; ttp – galinės plokštelės storis; fu.tp –
galinės plokštelės stiprumo riba.
Galiausiai kolonos vamzdžio glemžiamo varžto standis:
k12.tw = 12ꞏ1,25 ktw dfu.tw,

(3.21)

čia ktw = 1,5ttw/16 mm ≤ 2,5; ttw – kolonos vamzdžio storis; fu.tw – kolonos vamzdžio plieno stiprumo riba.
Teoriškai apskaičiuotų pagal (3.5) formulę ir eksperimentiškai nustatytų
varžto jėgų palyginimas pateiktas 3.25 paveiksle, kuriame ribinės varžto stiprių
reikšmės apskaičiuotos su norminėmis takumo ir stiprumo ribomis pagal EC-3.
Taškinės linijos žymi grafikų sritį, kurioje jėga varžte lygi išorinei jėgai. Teorinė
jėga varžte buvo išreikšta kaip funkcija, priklausanti nuo išorinės apkrovos. Ši
funkcija yra tiesė, kurios pirmoji išvestinė (posvyrio kampas) yra lygi 1,056, o tai
reiškia, kad jėga varžte 1,056 kartų yra didesnė už išorinę jėgą.
Mazge 1B stiprieji M12 varžtai buvo užveržti iki 59 kN (0,7 fub) jėgos su įprastu pailgintu raktu. Be rakto pailginimo, užsukant raktą visa jėga, buvo pasiekta
tik 30 kN pradinė varžto įtempimo jėga (0,36 fub). Deja, varžtų įtempimo metu
buvo pažeisti tenzometriniai jutikliai 2 ir 4 varžtuose (3.29 pav., a,b), todėl jų duomenų nėra. Taip pat po pirmo apkrovimo ciklo dėl jungtyje atsiradusios slinkties
3 varžte pradinė įtempimo jėga sumažėjo nuo 55,7 kN iki 50,6 kN (−9,2 %), o 1
varžte įtempimo jėga sumažėjo dar labiau – nuo 59,9 kN iki 44,4 kN (−25,9 %).
Mazgui 4B slinktis žymaus poveikio neturėjo, nes varžtai jame buvo iš anksto
užveržti tik iki 1,5 kN jėgos.
Iš 3.25 c ir 3.25 d paveikslo grafikų, kuriuose vaizduojama 4B mazgo kairė
(L) ir dešinė (R) jungtis su neįtemptais varžtais, galima pastebėti, kad jungtys
buvo lenkiamos iš mazgo plokštumos, nes jėgos tempiamose varžtuose buvo nevienodos. Norint panaikinti šį mazgo lenkimą, eksperimentinės varžtų jėgos buvo
suvidurkintos. Kaip ir buvo prognozuota, eksperimentinės jėgos varžte gautos didesnės už tėjinio elemento išorinę jėgą (3.29 pav., c, d). Kaip parodė tolesnė vidutinių eksperimentinių jėgų koreliacinė regresinė analizė, regresinės tiesės posvyrio kampas kairiajai jungčiai yra lygus 1,134, o dešiniajai – 1,180. Abiem
atvejais koreliacijos koeficiento reikšmė buvo lygi 0,999. Gauti rezultatai rodo,
kad eksperimentinės kreivės kampas yra 9 % didesnis, nei teoriškai buvo prognozuota.
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(a)

(b)

(c)

(d)

3.29 pav. Teorinių ((3.5) formulė) ir eksperimentinių jėgų varžtuose palyginimas
mazguose: a) 1B(L); b) 1B(R); c) 4B(L); d) 4B(R)
Fig. 3.29. Comparison of experimental and theoretical (Eqn. (3.5)) bolt forces
in joints: a) 1B(L); b) 1B(R); c) 4B(L); d) 4B(R)

Deja, pažeidus tenzometrinius jutiklius antrame ir ketvirtame 1B mazgo
varžte, nėra galimybės tinkamai ištirti jungčių su įtemptais varžtais elgseną. Šiose
jungtyse buvo prognozuojama, kad iki galinės plokštelės praslydimo ir jos atsiknojimo nuo kolonos kevalo jėgos prieaugis varžte būtų nulinis (3.29 pav., a, b).
Po atsiknojimo šio mazgo elgsena būtų tapati mazgui su neįtempiamais varžtais.
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3.4. Trečiojo skyriaus išvados
1. Pasiūlytas analitinis modelis, leidžia tamprioje stadijoje nustatyti lenkto
tėjinio elemento su lanksčia arba standžia galine plokštele varžtų jėgas.
2. Traukiamosios jėgos yra papildomos tempimo įrąžos, atsirandančios
varžtuose dėl galinės plokštelės lankstumo. Jos tiesiogiai priklauso nuo
tėjinio elemento galinės plokštelės deformacijų, kai dėl galinės plokštelės
kontakto su atraminiu paviršiumi ties varžtų eile susidaro teigiamas lenkimo momentas. Todėl, jei varžto pailgėjimas yra didesnis už galinės
plokštelės deformaciją ir ji negali atsiremti į atramą arba jei dėl kraštinių
sąlygų nėra kontakto tarp galinės plokštelės ir atramos, traukiamosios jėgos nesusiformuoja. Eksperimento metu jungtyse su neįtemptais varžtais
buvo tarpas, todėl analitiniame modelyje traukiamųjų jėgų poveikis vertintas nebuvo.
3. Varžtų pradinis įtempimas didina jungties sukamąjį standį ir jungties
tamprią lenkiamąją galią. Mazgo stiprumo ribai pradinis įtempimas poveikio neturi.
4. Vidinių jėgų petys yra lygus vertikaliam atstumui tarp tempiamų varžtų
ir gniuždymo centro. Dėl lenkiamo mazgo pasisukimo jis nėra pastovus,
jo reikšmė didėja (15 %) gniuždymo centrui slenkant link mazgo išorės.
Vidinių jėgų petys nepriklauso nuo varžto pradinio įtempimo dydžio.
5. Pradiniai kontakto netolygumai tempiamoje jungties zonoje sukelia galinės plokštelės skėtimą, kuris pritraukia tempiamą zoną prie kolonos kevalo. Jei tarp jų egzistuoja kontaktas, tada pradiniai netolygumai padidina
jungties standumą, bet varžtuose sukelia traukiamųjų jėgų atsiradimą.
Gniuždomoje zonoje tarpai suveikia kaip spyruoklė, kuri didina jungties
deformatyvumą ir taip mažina jungties standumą.
6. Parametrinė analizė parodė, kad kuo didesnis kreivis, tuo didesnis tėjinio
elemento su lenkta galine plokštele standis. Taip pat, esant dideliems kreiviams, tėjinio elemento standis bei tėjinio elemento stiprumas labai priklauso nuo varžto posvyrio kampo. Negana to, keičiasi ir galinės plokštelės
suirimo pobūdžiai. Todėl analitiniai lenkto tėjinio elemento modeliai turi
vertinti ne tik varžto padėtį, bet ir galinės plokštelės kreivumą. Taip pat
parametrinė analizė patvirtino, kad, ir esant dideliems varžto posvyrio
kampams (43°), ašinė jėga varžte gali būti gaunama didesnė už išorinę
jėgą.

Bendrosios išvados

1. Centrifuguotų žiedinio skerspjūvio plienbetonio kompozitinių kolonų
pritaikymas praktikoje yra ribotas, nepaisant to, kad dėl kompozitinio
efekto ir geresnio betono sutankinimo laipsnio šios konstrukcijos pasižymi pranašesniais techniniais-ekonominiais rodikliais. Viena iš to
priežasčių yra didelės šių konstrukcijų mazgų virinimo statybvietėje
apimtys ir šių darbų sąnaudos. Kaip alternatyva virinimui, varžtinės
jungtys su aklinaisiais varžtais leidžia pritaikyti jungtims su uždarais
profiliuočiais standartinius flanšinius mazgus. Tai leidžia išnaudoti
kompozitinių kolonų efektyvumą, atsisakant sudėtingo virinimo proceso statybvietėje.
2. Atlikti eksperimentiniai tyrimai patvirtino, kad taikant lenktas galines
plokšteles gali būti konstruojami žiedinio skerspjūvio plienbetonio
kompozitinių kolonų mazgai. Esant pakankamam kolonos betoninės
šerdies storiui jos laikomoji galia nėra lemiama mazgo lenkiamajai galiai.
3. Tarpai tarp galinės plokštelės ir kolonos kevalo turi reikšmingą įtaką
mazgų elgsenai, ir ją būtina įvertinti. Tarpai tempiamoje jungties zonoje sukelia galinės plokštelės skėtimą, kuris pritraukia tempiamą
zoną prie kolonos kevalo. Jei skėtimo metu tarp kevalo ir plokštelės
83
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yra kontaktas, tada pradiniai kontakto netolygumai padidina jungties
standumą, bet varžtuose sukelia traukiamųjų jėgų atsiradimą. Atsiradusios jėgos gali ženkliai sumažinti jungties stiprumą. Gniuždomoje
zonoje tarpai suveikia kaip spyruoklė, kuri didina jungties deformatyvumą ir taip mažina jungties standumą.
4. Esant dideliems tėjinio elemento galinės plokštelės kreiviams
(R < 200 mm), jo standis ir stiprumas labai priklauso nuo varžto posvyrio kampo, o jėgos, susidarančios tėjinio elemento varžtuose priklauso nuo jungiamų elementų ir varžtų standžio. Keičiant galinės
plokštelės kreivį, keičiasi ir tėjinio elemento suirimo pobūdžiai. Todėl
analitiniai modeliai turi vertinti tiek varžto padėtį ir jo standžius, tiek
ir galinės plokštelės kreivumą.
5. Sukurtas tėjinio elemento su galine lenkta plokštele analitinis modelis
leidžia nustatyti mazgo lenkiamąją galią. Šis modelis gali būti pritaikytas praplečiant esamą Euronormų skaičiavimo metodiką.
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Summary in English

Introduction
Formulation of the problem
The interaction of the materials results in high bearing capacity and rigidity of the steelconcrete composite columns of the closed cross-section. These characteristics make them
indispensable when designing tall and slender structures, especially those built under difficult seismic conditions. Another important factor of composite columns is their costeffectiveness.
Solid or hollow core columns of the circular cross-section are very efficient in terms
of material consumption, but the lack of cheap and easy-to-construct joints limits the wider
adaptation of these structures. Furthermore, most of the existing circular concrete-filled
steel tube joints require large volumes of on-site welding, which, with strict quality control
of these works, greatly increases the cost and slows down the installation time. Therefore,
the creation of new types of joints and the improvement of connection methods would
allow to decrease the cost and improve the competitiveness of the composite structures.
Currently, a new generation of Eurocode standards for the design of steel structures
is being drafted, which would specify a new type of fasteners – blind bolts. Such fasteners
can be tightened without access to the other side of the connection, i.e., these bolts do not
require separate nuts, making it possible to design previously impracticable connections.
A joint with curved end plates is one such new connection type. These connections have
one significant advantage: if the blind bolt is properly anchored inside of the concrete core
of the column, the forces of the connection are transmitted not only into the shell but also
93
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into the concrete core. This significantly increases the strength and the stiffness of the
connection and allows for a more optimal design of the cross-section of the composite
column, as the strength of the connection is not limited by the thickness of the column
tube wall.
Relevance of the dissertation
Previous studies of joints with curved end plates have focused exclusively on experimental
and numerical methods. The researchers attempted to compare them with conventional
end-plated joints in terms of rotational stiffness, strength, and failure modes. Numerical
studies have examined the effects of the geometry, the number of bolts and mechanical
properties of materials on the load-bearing capacity of the joint, but apart from the identification of general trends, fundamental breakthroughs that would allow understanding and
predicting the behaviour of such joints have not been made.
This dissertation presents the results of the experimental and theoretical studies,
based on which the methodology for determining forces in bolts of the T-stub with curved
end plate was proposed. The presented model can be easily expanded and adapted to connections with a larger number of bolts.
Research object
The object of research is a bolted joint with a curved end plate between a beam and a
circular steel-concrete composite column. The thesis examines forces generated in the
bolts of the beam, considering the effect of the initial non-uniform contact between the
curved end plate and supporting structure.
Aim of the dissertation
The aim of this thesis is to propose an analytical model of curved T-stub in tension, which
could account for its distinct mechanical behaviour.
Objectives of the dissertation
In order to achieve the aim of the thesis, the following tasks are formulated:
1. To review the methods of connecting a steel beam to a concrete-filled circular
column in published scientific papers and to justify the novelty of the chosen
connection.
2. To design and manufacture a joint between a hollow steel-concrete composite
column and a steel beam.
3. To experimentally determine the failure modes, strength and rotational stiffness of the designed joint.
4. By implementing a finite element method, perform a parametric study of a Tstub with a curved end plate to determine the effect of the curvature on the
forces generated in the bolts.
5. Use numerical simulation to analyse the influence of the unfirm contact of the
connection on its strength and stiffness and define the lever arm of the internal
forces.
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6. To propose an analytical model for the evaluation of bolt forces in the curved
T-stubs within the elastic range.
Research methodology
This dissertation used experimental, numerical and analytical methods. An experimental
programme determined the physical and mechanical properties of the materials following
LST EN and LST EN ISO standards. The lever arm of the internal forces of the joint,
which was used in the validation of the analytical model, was determined from numerical
analysis. The proposed analytical model, within the elastic range, was validated against
the experientially obtained bolt forces, which were directly measured with the embedded
strain gauges.
Scientific novelty of the dissertation
–
–

–

–

For the first time in practice, a bolted joint with the curved end plate was applied
and experimentally tested to a circular hollow core steel-concrete composite column.
An analytical model has been developed, and a methodology has been presented
for evaluating bolt forces in the curved T-stubs within the elastic range. All possible boundary cases of the analytical model were identified and explained. Both
solutions for the rigid and the flexible end plate have been examined.
By implementing finite element analysis, the effect of the unfirm contact between
the end plate and the column tube on the joint behaviour was investigated.
A methodology is presented to determine the lever arm of the internal forces of
the joint using the finite element method. It has been confirmed that the lever arm
of the internal forces is independent of the bolt preloading force.

Practical value of the research findings
A proposed analytical model for evaluating bolt forces in the curved T-stubs within the
elastic range. The proposed method can be applied to frame joints with both preloaded
and non-preloaded connections depending on the effect of the prying forces.
Defended statements
1. Connections with blind bolts allow adopting conventional end plated joints for
the closed cross sections. This makes it possible to fully utilise the efficiency
of composite steel-concrete columns by avoiding complex on-site welding.
2. The initial unfirm contact between the parts of the joint has a very important
effect on the behaviour of the connection: the initial gaps between the end plate
and the column tube in the tension zone of the joint cause the warping of the
end plate, which pulls in the end plate to the column. If, at that moment, the
end plate and the column are partially in contact, then it will result in prying,
which will increase the stiffness but will also reduce the strength of the bolted
connection. Gaps in the compression zone of the joint will act as springs, which
will increase deformability and thus decrease the stiffness of the joint.
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3. The magnitude of the forces in the bolts of the T-stub element with curved end
plates depends on the stiffness of the connected parts and fasteners. With regard to the ratio of these stiffnesses, bolts can be subjected to axial tension or
pure shear, or anything in between.
4. An analytical model of a T-stub with a curved end plate has been developed,
which allows for determining the strength of the connection with the curved
end plates. Proposed formulas can be used to expand the existing Eurocode
model.
Approval of the research findings
Seven scientific publications were published on the dissertation’s topic: three in the reviewed scientific journals referenced in the Clarivate Analytics Web of Science database
and with a citation index (Mudrov et al., 2021a, 2021b; Šapalas & Mudrov, 2021); one in
conference proceedings referenced in the Clarivate Analytics Web of Science database
(Mudrov et al., 2019b); two – in an international database (Mudrov et al., 2019a, 2022);
one in conference proceedings (Mudrov, 2019c).
The dissertation results were presented at three scientific conferences:
1.

24th Conference of Young Lithuanian Scientists Science — the Future of Lithuania, Vilnius, Lithuania, 2021;

2.

12th international conference XII Congresso de Construção Metálica e Mista,
Coimbra, Portugal, 2019;

3.

13th international conference Modern Buildings Materials, Structures and
Technologies, MBMST 2019, Vilnius, Lithuania, 2019.

Structure of the dissertation
The thesis comprises an introduction, three chapters with general conclusions and lists of
references, resources and the author’s publications on the topic of the dissertation. The
volume of the dissertation is 108 pages with 29 numbered formulas, 82 figures and 6 tables. The thesis used 71 literature sources.

1. Composite structures and review of the scientific
research of their connections
Composite steel-concrete columns utilise the advantages of both materials by combining
the high strength and ductility of steel with the compressive strength of the concrete. But
the wide adaptation of composite structures is limited mainly because of the lack of cheap
and easy-to-construct connections, many of which require costly and time-consuming onsite welding when adopting circular concrete-filled steel tubes (CFST). New connections,
like those incorporating the use of blind bolts and curved end plates, may represent a valuable alternative. Such joints can be adapted to circular CFST to eliminate on-site welding,
but they require creating new curved T-stub components.
This chapter uses Eurocode’s classification of joints to review the stages in developing the connections between steel-concrete composite columns and steel beams. This
chapter strongly emphasises spun concrete CFST columns. The spun concrete technology
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allows the manufacturing of columns with a hollow core. It ensures higher concrete density and strength than the traditional vibration technique and self-compacting concrete.
This technology defines an attractive alternative for producing steel-concrete composite
elements with lower concrete consumption and providing the efficient utilisation of the
materials due to the confinement effect. This chapter also introduces the manufacturing
technology of spun concrete and discusses the composite effect of the short steel-concrete
columns under compression. At the end of the chapter, the objective of the thesis is defined, and the tasks to achieve the objective are determined.

2. Experimental investigation of the joint between
a steel-concrete composite column and a steel beam
The experimental programme was carried out attempting to adopt the bolted connection
with the curved-end plate for joining the circular hollow core concrete-filled steel tube
column with the steel beam. Due to such a connection’s novelty and severe complexity,
the experimental programme was realised by implementing an iterative approach. In this
way, the experimentally obtained results were used in the planning and furthering of the
analytical programme, which then guided further experimental research. Overall, the experimental programme was completed in three steps.
In the first step, as a proof of concept, four double-sided beam-to-column joints between the hollow core CFST column and IPE 270 beams were made and tested. The hollow concrete core of these columns was formed by spinning a CHS 219×6 mm tube in the
lathe. The centrifuging process was based on the work of Kuranovas & Kvedaras (2007).
Prior to centrifuging, the end plates were bolted to a cold-formed column with four
high-strength M12 HV 10.9 class bolts, which were then removed after the concrete had
set. The centrifuging column with mounted end plates enabled precisely embedding the
nuts for the correct joint preassembly. When the concrete had set, the end plates were
dismantled, and IPE 270 beams were welded to them.
Curved end plates were manufactured from the seamless CHS 219×10 pipe, which
was cut into four equal pieces. Because of equal external diameter, the curvatures of the
end plate and of the circular column were not matching, and firm contact between them
could not be achieved: only the sides of the end plates were in contact with the column.
An initial gap exceeding 2.0 mm was ascertained in the middle of the end plates. Such
unfirm contact was expected, but the precise size of the gap was unknown beforehand,
which would be affected by the relaxation of residual stresses in the pipe and welding
distortions.
Connections were tested by monotonic loading under a 10 000 kN capacity test machine (PR-1000). Loading was divided into two stages. During the first stage, an initial
500 kN force in the concrete hollow core column was introduced and manually maintained. This force was set to equal to one-third of the column’s bearing capacity. During
the second loading stage, the equal and opposite moments were induced by manually controlled hydraulic cylinders. Vertical and horizontal displacements of the beams were measured by LVDT1 and LVDT2, respectively.
The main failure mode and cause of the premature yielding of the joint was a punching shear failure of the column tube, which was led by the fracture of the bolts. The bolt
fracture was located near the unthreaded portion of the bolt shank. A close examination
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of the internal concrete cores has shown that only the spalling damage in the tension zone
of the connection was present. This damage accrued due to the bolts’ leaning as the tube
wall deformed under load. Besides the local damage, no visible cracks were found.
The second step of the experimental programme was implemented after a failed attempt to model the tested joint in FEA software, in which the initial rotational stiffness of
the numerical model with the firm contact was more than two times lower than experimentally obtained. This led to the investigation of the unfirm contact’s influence. For this
purpose, two joints with the reused beams were made. Test setup and the dimensions of
the joints remained unchanged. It was decided to replace the spun concrete cores with
plain concrete, as the hollow cores of the CFST columns were intact after testing. Before
the test, the gaps at the ends of the plates were measured with the feeler gauges at three
points (two corners and in the middle). This data was later used in the FEA analysis.

Fig. S2.1. Testing scheme and geometry of the connection

The test programme of the third step was developed to validate the analytical model
and to explore the influence of the initial bolt preloading force on the behaviour of the
joint. Two connections between a circular concrete-filled column and the remaining steel
beams were tested. The updated test setup and the connection’s geometry are presented in
Fig. S2.1.
Forces in the high-strength HV M12x35 10.9 bolts were measured with the embedded BTMC-05-D10 axial strain gauges. These strain gauges were glued in ⌀1 mm holes
at a depth of 17 mm (from the bolt head). Before testing, each bolt was calibrated in the
tensile machine by a gripping bolt in special holders. Bolts in the tension zone of specimen
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1B were prestressed to 0.7 fub (59 kN), while they were snug-tightened to 1.5 kN in specimen 4B.
The connection was loaded in successive stages: at the first stage, an initial 500 kN
force in the column was introduced and maintained; then, at the second stage, equal and
opposite moments were induced by manually controlled hydraulic cylinders (Fig. S2.1).
Moreover, moments were applied in two cycles: the first cycle was meant for “exercise”,
so that bolts could take their proper position in the bolt holes, as much as to eliminate
other minor inconstancies. As in previous tests, the ends of the column were fixed, and
the ends of the beams were not restrained.
Vertical displacements of the beams were measured with two LVDTs, which were
placed on the bottom flange near the loading points. Horizontal displacements of the end
plates in the tension zone were measured by placing LVTDs in the middle of the bolt
spacing and at the sides of the end plate. As the contact between the end plate and the
column was not firm, the gaps between them were measured with the feeler gauges.
The ultimate bending resistance of the joints with initial preloading is the same as
for snug tightened connections, but elastic bending resistance is much higher. All connections failed due to punching shear. Unscrewed bolts from the tension zone were heavily
bent.

3. Analytical model of the T-stub with curved end plate and its
validation
To study the effect of the curvature, FEA parametric study was conducted. The parametric
study consists of 108 different T-stubs with four bolts (Fig. S3.1) which were bent in four
relative curvatures: ρ = infinity (flat), ρ = 0.00125 (R = 800 mm), ρ = 0.05 (R = 200 mm),
ρ = 0.0125 (R = 80 mm). To investigate the prying phenomenon, three different thicknesses (tp = 5 mm, tp = 10 mm, tp = 15 mm), three different levers of the prying force (n =
20 mm, n = 30 mm, n = 40 mm) and three different bolt spacings were analysed. The
length of the T-stub Lp and its width w were left constant: 160 mm and 60 mm. Regarding
symmetry, only a quarter of the T-stub with one M12×35 HV bolt was modelled.

Fig. S3.1. Curved T-stub

Parametric analysis showed that the stiffness and strength of T-stub elements with
low curvature (R = 800 mm) do not differ significantly from those with the flat end plates.
With the increase of the curvature of the end plate, the difference between the flat and
curved T-stub element increases: the greater the curvature, the greater the stiffness of the
T-stub element. Also, in the case of large curvatures, the stiffness and the strength of the
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T-stub are highly dependent on the inclination angle of the bolts. Moreover, the plastic
mechanism of the end plate is also dependent on its curvature. T-stubs with small curvatures (R > 200 mm) are characterised by group end yielding, while in the case of T-stubs
with higher curvatures (R < 200 mm), corner yielding is dominant. Therefore, analytical
models of a curved T-stub element must consider not only the position of the bolt but also
the curvature of the end plate; most importantly, the parametric study had shown that in
all cases, even when the angle of inclination of the bolt was 43°, the axial force in the bolt
was not less than the external force.

Fig. S3.2. FEA model of the moment resisting joint with curved end plates

To study the effect of the unfirm contact four models with different gaps were created. The end plates were modelled having a single Gaussian curvature, as the main cause
of the observed gaps was the difference in radii of the surfaces in contact. Such difference
can be positive (gap in the middle), negative (gap at corners), or absent (zero).
The gap on the sides of the end plate (–1.4 mm) is chosen according to the experimentally obtained average gap in the tensile zone. The middle gap of 1.48 mm was obtained by averaging the measured gaps in the compression and tension zones, while the
gap of 3.63 mm was chosen as the maximum possible gap when the external diameters of
the end plate and tube are equal to 219 mm.
Simulations were performed in the ANSYS Static Structural analysis system. With
the account of the symmetry, only a quarter of the model was analysed (Fig. S3.2), which
then was meshed with the higher-order tetrahedral ten-node SOLID187 elements. The material model for the concrete was assumed to be linear elastic. In contrast, bolts and beams
were modelled with elastic perfectly plastic material. Moreover, for the column tube, the
multi-linear isotropic plasticity model was chosen to overcome problems with the convergence, which are related to the simulation of the punching shear fracture. Geometrical
nonlinearities were not considered. The model was loaded in a similar sequence as the one
in the experiment: the axial force in the column was introduced by displacement control
loading during the first step, and a vertical force was applied to the end of the beam during
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the second step. In addition, the bolts were preloaded during the first step with 0.7 fubꞏAs
force.
The FEA study has shown that connections with the gaps in the end-plate’s middle
have the lowest values of the initial rotational stiffness and the lowest “ultimate” bending
resistance. This may be caused by the prying action in the tension zone and the warping
of the end plate in the compression zone. Warping occurred with the closure of the gap
when the corners of the end plate deformed outwards. In contrast, in the connections with
the firm contact and connections with the gaps at the corners, prying did not occur due to
clamping force in the initial loading stage and limited contact area in its final stages. Moreover, the warping of the end plate in the compression zone was also limited. This is evident
from the formation of the plastic hinges, which were forming near the weld line. This
resulted in higher values of initial stiffness and bending resistance.
One of the most general ways to model the stiffness and the design resistance of
joints is to use the component method. The fundamental idea of this method is that a joint
can be represented by a set of individual springs (components). For conventional bolted
joints between H or I profiles under the bending moment, one of the most important components is the T-stub in tension, used to evaluate the strength of the bolts and the strength
of the end plate in bending, as both failure modes are anyway associated with the development of prying forces.

(a)

(b)

(c)

Fig. S3.3. Simplification of the T-stub: a) curved T-stub; b) arched-beam;
c) arch on spring supports

On the contrary, the curved end plate with inclined bolts (Fig. S3.3, a) is a shell-like
statically unsolvable system under two-dimensional bending. As a result, bolts can experience the prying action and can also be prone to shear. Such a system is too complex to
be analysed in general terms; hence, to derive the equations, several simplifications were
made:
– Prying forces are first assumed to be negligible as a result of the “curvature effect” of the T-stub (Fig. S3.3, b). The validity of this assumption will be discussed later in the thesis;
– With the account of symmetry, only half of the T-stub is analysed;
– Three-dimensional shell is modelled as a two-dimensional arched beam, which
is then loaded with the generalised force 2F (Fig. S3.3, c);
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Inclined bolts are replaced by a set of elastic spring supports, respectively representing their axial Kn (also called “normal”) and shear Kt (also called “transverse”) stiffnesses;
– In the assumed absence of prying forces, the parts of the T-stub located “outside
the bolts” are not at all subjected to forces; these parts are therefore not represented in Fig. S3.3 c.
Equations were derived for the two cases: rigid end plate and flexible arch. Arch
flexibility results in additional thrust forces, decreasing bolt axial and increasing shear
forces.
If the arch is considered rigid (what may be assumed for relatively thick plates), the
main variables are the stiffness and the inclination angle of the supports (Fig. S3.3, c). The
horizontal thrust force H (Fig. S3.4, a) is here equal to zero, and the equilibrium of the
spring reactions writes:
–

F= Fn cos α+ Ft sin α.

(S3.1)

By using Hooke’s law, one can find the deformation of each spring and express it
through Δ – overall displacement of the T-stub (Fig. S3.4, b):

Δt 

Ft
 Δ sin α ,
Kt

(S3.2)

Δn 

Fn
 Δ cos α .
Kn

(S3.3)

where: Kn – stiffness of normal spring; Kt – stiffness of transverse spring.

(a)

(b)

Fig. S3.4. General calculation scheme for: a) equilibrium; b) physical equations

Then, from formulae (S3.2) and (S3.3):

Ft
Fn

.
Kt sin α Kn cosα

(S3.4)

Finally, by combining the equilibrium (S3.1) and (S3.4), one can derive a formula
for the prediction of the axial force in the bolts in the case of rigid T-stubs:
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Fn 

F
F cos α
.

Kt
K
cos α 
tan α sin α cos 2 α  t sin 2 α
Kn
Kn

(S3.5)

But also, the shear force:
Ft 

F
F sin α

.
Kn
K
sin α 
ctgα cos α sin 2 α  n cos 2 α
Kt
Kt

(a)

(S3.6)

(b)

(c)

Fig. S3.5. Support reactions: a) horizontally sliding support; b) pinned support;
c) vertically sliding support

Depending on Kn/Kt, the ratio, three boundary cases are identified (Fig. S3.5), which
represent three different support conditions:


When the transverse stiffness of the bolt is negligible in comparison to the nor

mal stiffness  i.e.



Kn
   , then the bolt axial force is 1/cos α times greater
Kt


than the applied external force, while the shear force is equal to zero. This happens because internal horizontal H force is needed (Fig. S3.5, a) for this system
to remain in equilibrium and not slide down.




If the bolts are rigid  i .e.



Kn
 1  , then they can be substituted by pinned
Kt


support, and the external force will be vectorially decomposed into shear and
tension (Fig. S3.5, b).




When the normal stiffness of the bolt is negligibly small  i.e.



Kn
 0  , then
Kt


the bolts are subjected to a pure shear force which is 1/sinα times greater than
the applied external force (Fig. S3.5, c).
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When the curved end plate is flexible, its own stiffness influences the T-stub response and therefore needs to be accounted for. In this case, the overall displacement of
the supports will be affected by the horizontal transition ΔH (Fig. S3.6), which increases
shear and decreases axial force:

Δt 
Δn 

Ft
 ΔV sin α  Δ H cosα,
Kt

(S3.7)

Fn
 ΔV cos α  Δ H sin α.
Kn

(S3.8)

Fig. S3.6. Support displacement in the case of a flexible T-stub

Mathematically speaking, the equilibrium equation remains unchanged, and only the
physical equation expressing the compatibility of the displacements at the bolt location
needs to be modified:

Ft  Δ H cos α ꞏ Kt Fn  Δ H sin α ꞏ K n

.
Kt sin α
K n cos α

(S3.9)

The equations providing the reaction forces in flexible curved T-stubs are then as
follows:
Fn 

Ft 

F  Δ H sin α ꞏ K t  tan α ꞏ sin α  cos α  F cos α  Δ H sin α ꞏ K t

,
K
K
cos α  t tan α sin α
cos 2   t sin 2 
Kn
Kn
F  Δ H cos α ꞏ K n  ctgα ꞏ cos α  sin α  F sin α  Δ H cos α ꞏ K n

.
K
K
sin α  n ctgα cos α
sin 2   n cos 2 
Kt
Kt

(S3.10)

(S3.11)

To verify the equations, experimental bolt forces and the acting force on the T-stub
are needed. If the bolt forces can be directly measured by strain gauges, the tension force
acting on the T-stub component depends on the lever arm of internal forces z, which adds
an additional layer of discrepancy. In the previous study (Mudrov, Šapalas, Šaučiuvėnas,
& Urbonas, 2021), the finite element analysis was implemented to determine the size of a
lever arm. It was found that the lever arm depends on the initial imperfections and that it
is not constant, as the centre of compression tends to move outwards due to rotation of the
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joint. But, most importantly, it was found that the lever arm does not depend on the magnitude of the preloading force. As such, the average value of the numerically determined
lever arm was taken (z = 330 mm).
External force acting on the curved T-stub in tension component was so calculated
with the expression:

Fext. 

F ꞏ  L –0,5 D0 
z

,

(S3.14)

where: F – applied load; L – distance from loading points to the axis of the column; D0 –
outer diameter of column; z – lever arm of joint.
M12 bolts were tightened with a regular wrench using the extension. Without an
extension, the full-strength torque resulted only in a 30 kN preloading force (0.36 fub). In
the process of preloading, two strain gauges in bolts 2 and 4 were damaged. Furthermore,
the first loading cycle resulted in slips, causing the relaxation of the initial preloading
force: in bolt 3, the preload decreased from 55.7 kN to 50.6 kN (–9.2 %), and in bolt 1,
the force decreased from 59.9 kN to 44.4 kN (25.9 %).

Fig. S3.7. Spring model

At the initial loading phase, ΔH deformations of the end plate were negligibly small;
therefore, the theoretical model for the case of rigid end plates was used and theoretical
bolt forces were determined with Eqn. (S3.5). The normal stiffness Kn was calculated by
cumulating the stiffness k10 of the bolt in tension and the stiffness ktw of the tube wall under
the transverse tension (Fig. S3.7):
 1
1 

Kn  

k
k
tw 
 10

1

,

(S3.15)
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The stiffness of the bolt in tension was determined according to EC-3 (European
Committee for Standardization, 2005) provisions. In the case of a snug-tightened connection, because there was no contact between the end plate and the column, prying forces
could not develop and therefore, the 1.6 factor from EC-3 was omitted, and the stiffness
of the bolt was calculated with:

k10 

As
Eb ,
Lb

(S3.16)

where: As – bolt tensile stress area; Lb – bolt elongation length (bolt grip length); Eb –
modulus of elasticity of the bolt.
This absence of contact explains why the model “without prying forces” can be used
here to predict the results of the tests.
Stiffness of the tube wall ktw under transverse tension was calculated with a formula
from Oktavianus et al. (2017):
4

 dws 
ktw 

 ,
2
6 1–  D0  dhole 



2
Etwttw



(S3.17)

where: Etw – modulus of elasticity of the steel tube; ttw – thickness of the tube;  –
Poisson’s ratio of the steel tube; D0 – outer diameter of steel tube wall; dws – diameter of
the nut; dhole – diameter of the bolt hole.
Transverse stiffness Kt (Fig. S3.7), in the case of the connection with the preloaded
bolts, can be considered as infinite (Kt = ∞). For the case of snug-tightened bolts, EC-3
provisions were used:

 1
1
1


Kt  
 k11 k12.tp k12.tw


1


 .



(S3.18)

The stiffness of the bolt in shear equals:

k11 

8 d2 f ub
,
16 mm

(S3.19)

where: d – nominal bolt diameter; fub – bolt ultimate tensile strength.
The stiffness of the bolt which is bearing on the end plate is defined as:
k12.tp = 12kb ktp dfu.tp,

(S3.20)

where: kb = 0.25 eb/d +0.5 ≤ 1.25; eb – distance from the bolt to the free edge of the end
plate in ΔH direction; ktp = 1.5tp /16mm ≤ 2.5; tp – the thickness of the end plate; fu.tp –
ultimate tensile strength of the end plate.
And finally, the stiffness of the bolt which is bearing on the tube wall is:
k12.tw = 12ꞏ1,25 ktw dfu.tw,

(S3.21)
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where: ktw = 1.5ttw /16mm ≤ 2.5; ttw –tube wall thickness; fu.tw – ultimate tensile strength
of the tube.
A comparison of experimentally obtained bolt forces and a theoretical model is presented in Fig. S3.8, in which limit values of individual fastener resistances were calculated
with nominal values of yield strength and the ultimate tensile strength according to EC-3
(European Committee for Standardization, 2005). In S3.14, dotted lines denote points of
the graph at which externally applied force per bolt is equal to the axial bolt force. Theoretical bolt force was expressed with Eqn. (S3.5) as a function of external load. This function is a straight line with a slope of 1.056, which means that the theoretical bolt force is
1.056 times greater than the external load.
Looking at Figs. S3.8 c and S3.8 d, in which bolts were snug-tighten, it can be seen
that joints experienced out-of-plane bending, as forces in adjacent bolts were unequal. To
eliminate this out-of-plane moment, the average value of the force in adjacent bolts was
taken. As it was predicted, the experimental bolt force was greater than the applied load.

(a)

(b)

(c)
(d)
Fig. S3.8. Comparison of experimental and theoretical (Eqn. (S3.5)) bolt forces
in joints: (a) 1B(L); (b) 1B(R); (c) 4B(L); (d) 4B(R)
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Further correlation-regression analysis of these average lines showed that the slope
of the regression line was 1.134 for the left joint and 1.180 for the right, with a correlation
of 0.999 in both cases. As such, experimental slopes are only 9% higher than predicted.
Unfortunately, due to damaged strain gauges in bolts 2 and 4, joints with preloaded bolts
(Figs. S3.8 a and S3.8 b) cannot be properly analysed. It was predicted that before the slip
increase in axial bolt force would be zero, and after the slip and separation, the behaviour
of the joint with preloaded bolts would be similar to the snug-tightened joint, which was
confirmed.

General conclusions
1. The use of spun concrete in composite columns of circular cross-section is
limited in practice, although these structures have superior technical-economic
indicators due to a stronger composite effect and a better degree of concrete
compaction. One of the reasons for this is the lack of economical connections
adapted to the column’s circular shape; therefore, most connections require
costly on-site welding. New connections, like those incorporating the use of
blind bolts and curved end plates, may represent a valuable alternative. This
makes it possible to utilise the efficiency of composite columns and avoid complex on-site welding.
2. The experimental studies confirmed that the joint of hollow core steel-concrete
composite columns could be constructed using the curved end plates. If the
thickness of the concrete core of the column is sufficient, its strength is not
decisive for the bending resistance of the joint.
3. The unfirm contact between the end plate and the column tube affects the behaviour of the joint, which must be evaluated. The initial gaps between the end
plate and the column tube in the tension zone of the joint cause the warping of
the end plate, which pulls the end plate to the column. If the end plate and
column are partially in contact at that moment, it will result in prying, which
will increase the stiffness and reduce the strength of the bolted connection.
Gaps in the compression zone of the joint will act as springs, which will increase deformability and thus decrease the stiffness of the joint.
4. In the case of a T-stub with a curved end plate (R < 200 mm), the stiffness and
the strength of the connection depend greatly on the inclination angle of the
bolts. The magnitude of the forces in the bolts of the T-stub element depends
on the stiffness of the connected parts and the stiffness of the fasteners. Moreover, the plastic mechanism of the end plate also depends on its curvature; by
changing curvature, one can influence the failure mode of the T-stub. Therefore, the analytical model should consider the position and stiffness of the bolt
and the curvature of the end plate.
5. An analytical model of a T-stub with a curved end plate has been developed,
which allows for determining the strength of the connection with the curved
end plates. Proposed formulas can be used to expand the existing Eurocode
model.
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