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S owa kluczowe: po czenie doczo owe, si y wewn trzne, blacha czo owa
STRESZCZENIE: W pracy zaproponowano symulacje komputerow po czenia doczo owego zwyk ego.
Model komputerowy opracowano w oparciu o program Autodesk Robot Structural Analysis Professional
2010. Przeanalizowano mapy si wewn)trznych i napr)+e na blachach czo owych po czenia. Analiza map
pozwoli a okre,li- przebieg zmienno,ci momentów zginaj cych w dowolnym przekroju po czenia oraz
porówna- uzyskany wykres momentów z wykresem momentów podanym w literaturze [1], [2], s u+ cym do
okre,lenia minimalnej grubo,ci blach czo owych ze wzgl)du na efekt d2wigni. W pracy okre,lono równie+
zale+no,- si y obci +aj cej po czenie od grubo,ci blach czo owych, przy za o+eniu maksymalnych napr)+e
niszcz cych stal blach czo owych. Jest to jedno z kryteriów wymiarowania po cze doczo owych.
Dla wzorcowego po czenia, wyznaczono równie+ wyt)+enie ,rub po czenia w zale+no,ci od warto,ci si y
obci +aj cej.

Wst&p
We wspó czesnych konstrukcjach stalowych do scalania elementów wysy kowych
i monta+owych stosowane s przede wszystkim po czenia ,rubowe. Z cza doczo owe
niespr)+one lub spr)+one ,rubami o wysokiej wytrzyma o,ci nale+ do nowoczesnych
sposobów czenia rozci ganych oraz zginanych elementów konstrukcji metalowych, w
których g ówna sk adowa obci +enia jest równoleg a do osi ,rub. Po czenia te s proste
i atwe do wykonania na budowie w ka+dych warunkach atmosferycznych, tak+e na
du+ych wysoko,ciach, bez u+ycia ci)+kiego i specjalistycznego sprz)tu. Po czenia te
umo+liwiaj szybki monta+ i ewentualny demonta+ konstrukcji.
W niniejszej pracy podj)to problem wyt)+enia ,rub i blach czo owych w prostych
rozci ganych po czeniach doczo owych. Do najwa+niejszych problemów, na które
dotychczasowe badania nie daj jednoznacznej odpowiedzi, nale+ mi)dzy innymi rozk ad
si wewn)trznych w po czeniu (w blachach czo owych i ,rubach ), sposób wzajemnego
oddzia ywania na siebie kraw)dzi blach czo owych, wp yw efektu d2wigni na rzeczywist
no,no,- po czenia oraz minimaln grubo,- blach czo owych. Nie do,- wyja,niony jest
charakter pracy ,rub po cze i wp yw grubo,ci blach czo owych na charakter pracy blach
czo owych po cze doczo owych.
Opis modelu komputerowego
W celu rozszerzenia pogl du na wy+ej wymienione problemy przeprowadzono
komputerow symulacj) rozci ganego po czenia doczo owego prostego w programie
Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2010 licencja 3251. Zaprojektowano
po czenie doczo owe rozci gane, zwyk e w formie po czonych dwu dwuteowników
blachownicowych poprzez blachy czo owe, ,rubami M16 zamocowanymi w otworach Ø18
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Rys. 1. Model blachy czo owej po czenia. Grubo,- blach czo owych po czenia
doczo owego gb = 16mm . Grubo,- blach pr)tów czonych g p = 10mm .
Po czenie blach czo owych zamodelowano jako po czenie utwierdzone blach
w miejscach zamocowania ,rub
cz cych blachy. Po czenie blach czo owych
zrealizowano po czeniem sztywnym poprzez pr)t Ø16 symuluj cy w asno,ci ,ruby M16
kl. 8.8 z zablokowanymi wszystkimi stopniami swobody (Rys. 11). Stal blach czo owych
i pr)tów czonych przyj)to S235. >ruby zamodelowano ze stali o w asno,ciach
mechanicznych zbli+onych do stali ,rub klasy 8.8. Doln cz),- po czenia podparto
podporami liniowymi przegubowymi. Do górnego, czonego pr)ta blachownicowego
przy o+ono obci +enie w)z owe skupione. Obci +enie przy o+ono do ,rodkowego w)z a
siatki MES na górnej kraw)dzi ,rodnika blachownicy. Za o+ono siatkowanie Metody
Elementów Sko czonych metod Coonsa z mo+liwo,ci automatycznego dopasowania
siatek MES. W otoczeniu po cze widoczne kody zablokowanych stopni swobody.
W nast)pnym etapie symulacji, zmieniano grubo,ci blach czo owych, ustalaj c zale+no,ci
si y wywo uj cej niszcz ce napr)+enia normalne od grubo,ci blach czo owych.
Wyznaczono równie+ warto,- si y obci +aj cej po czenie, przy której wyt)+enia stali ,rub
s bliskie jedno,ci.
Analiza wyników
Utworzono map) napr)+e normalnych na górnych powierzchniach blach
czo owych (Rys. 4), map) momentów zginaj cych My (Rys. 5) oraz map) przemieszcze
,rodków siatki MES (Rys. 6). Jednocze,nie, w otoczeniu oddzia ywania ,rub, utworzono
wykres zmienno,ci momentów zginaj cych weryfikuj cy przyj)te w literaturze wykresy
momentów zginaj cych [1]; [2] (przekrój A-A) (Rys. 7). Dó towski [1] podaje wykres
momentów zginaj cych na powierzchni styku blach czo owych zak adaj c zerow warto,momentów na kraw)dziach pod u+nych blach czo owych (Rys. 2).
Rys. 2 Efekt d"wigni i wykres momentów na powierzchni
blachy czo owej po czenia doczo owego [1]; [2]; [3]
Korzystaj c z takiego wykresu momentów, wyprowadza znan zale+no,- normow
na minimaln grubo,- blach czo owych. Zak ada si), +e moment Mz =~0,66 Z·c1 (Rys. 2).
Wydzielaj c my,lowo pasek blachy czo owej o szeroko,ci bs mo+na okre,li- warto,momentu Mz [3].
M = 0,66 c Z = W f d
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Ze wzgl)du na ograniczenie wzrostu warto,ci si y w ,rubie wywo anego efektem d2wigni,
przyjmuje si) minimaln grubo,- blachy w po czeniu t min = 0,6t .
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Rys. 3 Model komputerowy analizowanego po czenia
Wówczas minimalna grubo,- blachy wynosi:

t min = 0,6t = 1,2

c S Rt
bz f d

(4)

Zale+no,- powy+sza jest wa+na przy za o+eniu zerowej warto,ci momentu
zginaj cego na kraw)dziach blach czo owych [5]. W rzeczywisto,ci na kraw)dziach
wyst)puj niezerowe, rezydualne warto,ci momentów zginaj cych oraz napr)+e
normalnych (Rys. 3; Rys. 4). Za o+enie o zerowych momentach na kraw)dziach blachy
jest w ,wietle analizy map napr)+e (Rys. 3; Rys. 4) do,- dobrym przybli+eniem. Wykres
momentów (Rys. 2) jest zbli+ony do wykresu momentów (Rys. 7), ale przyjmowane
warto,ci M2 (Rys. 2) s wi)ksze ni+ rzeczywi,cie wyst)puj ce (Rys. 7). Sp aszczenie
wykresu (Rys. 7) jest spowodowane usztywnieniem kraw)dzi blachy wzd u+ osi x-x.
Wyst)powanie w mianowniku u amka czynnika bz (Rys. 9) paradoksalnie powinno
zmniejszy- grubo,- blach czo owych wraz ze wzrostem rozstawu ,rub w po czeniu [5].

Rys. 4 Mapa napr 2e3 normalnych w górnych
w óknach blach czo owych po czenia
Rys. 5 Mapa momentów zginaj cych
w górnych w óknach blach czo owych po czenia
Przypadki opisane w [1], [2] i [4] maj zastosowanie dla stosunkowo cienkich blach
czo owych usztywnionych wzd u+ jednego kierunku. Symulacja komputerowa,
przedstawiona w niniejszej pracy, uwzgl)dnia usztywnienie blach czo owych wzd u+ obu
kierunków; kierunek y-y usztywniony ,rodnikiem pr)tów czonych, a kierunek x-x
usztywniony pó kami pr)tów czonych.

Rys. 6 Mapa przemieszcze3 w z ów siatki MES blach czo owych po czenia
Rys. 7 Wykresy momentów zginaj cych My na blachach czo owych po czenia
Marek [4] opisuje symulacje komputerow po czenia opart na SBRA
(Simulation-Based Reliability Assessment Method) zak adaj c w miejscach ,rub podpory
spr)+yste, a na kraw)dziach blach podpory przegubowe (kraw)d2 blachy oparta na
kraw)dzi drugiej blachy). Obie metody uzyskuj zerowe momenty na kraw)dziach blach
oraz zak adaj przegubowe oparcie blach. Jednocze,nie Marek porównuje wyniki
symulacji SBRA z zaleceniami EC3 [6], powtórzone w pó2niejszych wydaniach
Eurokodów [7].

Rys. 8 Deformacja blach czo owych po czenia
Rys. 9 Szeroko9: wspó dzia ania blachy bs przypadaj ca
na jedn 9rub oraz odleg o9: c kraw dzi otworu
od wewn trznej kraw dzi spoiny [5], [3]
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Wyniki symulacji SBRA s zbli+one do wyników symulacji podanych w
niniejszym opracowaniu oraz podanych w [1] i [2]. S równie+ zbli+one do podanych w
EC3. We wzorze na minimaln grubo,- blachy czo owej nale+a oby uwzgl)dni- niezerowe
warto,ci momentów na kraw)dziach blach czo owych (Rys. 5). Zastosowana symulacja
komputerowa umo+liwi a równie+ okre,lenie zale+no,ci si y obci +aj cej po czenie od
grubo,ci blach czo owych po czenia, przy za o+eniu osi gni)cia w blachach czo owych
napr)+e normalnych niszcz cych po czenie. Za o+ono stal blach czo owych S235. Dla
zmienianych grubo,ci blach czo owych, obci +ano po czenie si , która powodowa a
osi gni)cie w stali blach czo owych napr)+e normalnych zbli+onych do napr)+e
niszcz cych. Warto,ci si y osiowej przyjmowano tak, +eby warto,- ekstremalnych
napr)+e w blachach czo owych by a zbli+ona do warto,ci niszcz cych stal blach
czo owych. Dla stali S235 przyj)to warto,- Rm = 375MPa [5]. Zale+no,ci te przedstawia
rysunek 10. Zale+no,- ta pozwala okre,li- warto,- obci +e niszcz cych blachy czo owe
po czenia. Dla danej grubo,ci blachy czo owej po czenia mo+na odczyta- warto,- si y,
przy której warto,ci napr)+e w blachach czo owych s bliskie Rm .
Rys. 10 Zale2no9: si y osiowej w po czeniu od grubosci blach czo owych po czenia,
przy za o2eniu osi gni cia w blachach czo owych napr 2e3 niszcz cych po czenie
Rys. 11 Model po czenia 9rub blach czo owych; pr t Ø16.
Stal 9ruby symuluj ca stal 9ruby klasy 8.8
Obliczenia przeprowadzono dla grubo,ci blach 10-24mm. Krzywa regresji przedstawia
prognoz) wyników dla grubo,ci blach czo owych do 30mm. Zmierzono jednocze,nie
warto,- si y, przy której wyt)+enia stali ,rub s bliskie 1. Si a, która wywo uje zerwanie
,rub M16 kl. 8.8 w modelowanym po czeniu, wynosi P = 320 kN Obci +enie
przypadaj ce na 1 ,rub) wynosi P1 = 80kN S Rt = 81,3kN [5]. No,no,- ,ruby w
po czeniu, zale+y równie+ od grubo,ci blach (efekt d2wigni) i jest ona ni+sza dla blach o
mniejszej grubo,ci (np. dla blachy o grubo,ci 16mm no,no,- ,rub wynosi ~55kN)
Podsumowanie
Wspó czesne metody komputerowej analizy konstrukcji daj mo+liwo,ci
dok adniejszej analizy pracy po cze ; równie+ po cze pó sztywnych. Analiza map
momentów zginaj cych (Rys. 5) pozwala potwierdzi- przyj)te schematy statyczne pracy
blach czo owych. Za o+enie zerowych momentów zginaj cych na kraw)dziach blach, jest
zbli+one do rozk adu momentów zginaj cych (wektor momentów wzd u+ osi y),
uzyskanego w symulacji komputerowej. Na kraw)dziach blach czo owych wyst)puj
momenty, których warto,ci mo+na pomin - w analizie pracy po czenia. Maj one
charakter rezydualny.
W ,rubach cz cych blachy czo owe, oprócz si rozci gaj cych, wyst)puj
równie+ momenty zginaj ce (Rys. 5). Warto,ci momentów zginaj cych ,ruby po cze ,
malej wraz ze wzrostem grubo,ci blach czo owych po czenia. Wykresy momentów
zginaj cych w przekrojach w otoczeniu ,rub, uzyskane w symulacji komputerowej, s
bardzo zbli+one do wykresu momentów przedstawionych w pracach [1], [2], [3], [4].
Za o+enia ró+nych sposobów podpar- kraw)dzi blach ma o zmienia charakter rozk adu
napr)+e i momentów zginaj cych na blachach czo owych.
Dla dowolnego obci +enia po czenia, sprawa wzajemnego oparcia kraw)dzi blach,
wydaje si) nie mie- znaczenia, poniewa+ pod wp ywem obci +e nast)puje rozwarcie
blach czo owych co skutkuje brakiem wzajemnego oparcia kraw)dzi (Rys. 8).
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W zastosowanej symulacji, maksymaln warto,- napr)+e normalnych na
powierzchniach blach czo owych uzyskano w otoczeniu po czenia ko ców pó ek
blachownic czonych (spawanych) z blachami czo owymi. Potwierdza to zasad)
koncentracji, w tych miejscach, napr)+e .
Opisana w niniejszej pracy symulacja komputerowa, pozwoli a na wyznaczenie
zale+no,ci si y obci +aj cej po czenie, od grubo,ci blach czo owych przy za o+eniu
wyst pienia w blachach czo owych napr)+e normalnych zbli+onych do Rm (Rys. 10).
Umo+liwi a równie+ okre,lenie warto,ci si niszcz cych po czenie poprzez zerwanie ,rub.
Okaza o si), ze przyj)cie w modelu po czenia utwierdzonego poprzez pr)t zamodelowany
ze stali o warto,ciach mechanicznych zbli+onych do stali ,rub, pozwoli o uzyska- warto,ci
si niszcz cych bardzo zbli+onych do warto,ci S Rt [5]. Jednocze,nie stwierdzono zmian)
warto,ci si y osiowe P w ,rubach od grubo,ci blach czo owych. Dyskusyjnym wydaje si)
ogólnie przyj)te za o+enie o odwrotnie proporcjonalnej zale+no,ci grubo,ci blach
czo owych i mno+nika normowego bz (Rys. 9). Wzrost warto,ci bz paradoksalnie
zmniejsza minimaln grubo,- blach czo owych.
Autorzy niniejszego opracowania zdaj sobie spraw) z wycinkowej analizy
problemu po cze semi-rigid i obecnie pracuj nad rozszerzeniem analizy po cze na
po czenia o wi)kszej komplikacji (zag)szczenie ,rub, analiza spoin) oraz nad analiz
po cze doczo owych zginanych.
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Rys. 1 Model blachy czo owej po czenia
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Rys. 2 Efekt d"wigni i wykres momentów na powierzchni
blachy czo owej po czenia doczo owego [1]; [2]; [3]
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Rys. 3 Model komputerowy analizowanego po czenia

Rys. 4 Mapa napr 2e3 normalnych w górnych
w óknach blach czo owych po czenia
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Rys. 5 Mapa momentów zginaj cych
w górnych w óknach blach czo owych po czenia

Rys. 6 Mapa przemieszcze3 w z ów siatki MES blach czo owych po czenia
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Rys. 7 Wykresy momentów zginaj cych My na blachach czo owych po czenia

Rys. 8 Deformacja blach czo owych po czenia
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Rys. 9 Szeroko9: wspó dzia ania blachy bs przypadaj ca
na jedn 9rub oraz odleg o9: c kraw dzi otworu
od wewn trznej kraw dzi spoiny [5], [3]
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Rys. 10 Zale2no9: si y osiowej w po czeniu od grubosci blach czo owych po czenia,
przy za o2eniu osi gni cia w blachach czo owych napr 2e3 niszcz cych po czenie
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Rys. 11 Model po czenia 9rub blach czo owych; pr t Ø16.
Stal 9ruby symuluj ca stal 9ruby klasy 8.8

