Būvelementu savienojumu modelēšana ekstrēmā slogojumā
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Spriegumu analīze savienojumā ar
datorprogrammu IDEA StatiCa
Steel – IDEA StatiCa Connection

Savienojumu modeļu eksperimentālie testi pārbaudes
mašīnās INSTRON un ZWICK
Skrūvsavienojumu testi
universālajā pārbaudes
mašīnā INSTRON:
spēka un pārvietojumu grafiki

Būvelementu savienojumu modelēšana ekstrēmā slogojumā
Kā īsti strādā kopnes stieptās joslas skrūvsavienojums ?
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Šajā pētījumā stiepta tērauda elementu savienojuma darbība modelēta
izmantojot nepārtrauktas sijas (gala plāksne) teoriju elastīgi deformējamu
balstu (skrūvju) gadījumā ņemot vērā dubult-T profila sieniņas un plauktu
pārnesto stiepes spēku atšķirīgos lielumus, kā arī lieces momenta ietekmi
uz spēku sadalījumu starp skrūvju rindām.

Pētījuma rezultāti parāda, ka droši prognozējams attiecībā uz spēku
sadalījumu ir savienojums, kam gala plāksne izvirzīta ārpus plauktiem
(tips ExTC). CL tipa savienojums ir neefektīvs un nedrošs, arī ExT tipa
savienojumam nav priekšrocību
Pētījuma rezultāti publicēti starptautisko zinātnisko
konferenču rakstu krājumos:
Ozola, L. The analysis of splice joint behaviour in heavily
loaded tensile chords of warren trusses/ Proceedings of
the 1st Pan-American Congress on Computational
Mechanics and XI Argentine Congress on Computational
Mechanics, Buenos Aires, 27-29 April, 2015 p.507-517.
Ozola, Lilita. Consideration on truss and splice joint
design models in extremal loading/ Proceedings of the
first
European
and
mediterranean
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engineering and construction conference "Interaction
between theory and practice in civil engineering and
construction", Istanbul, May 24-29, 2016. P. 155-160.

Skrūvju rindas pārnestais spēks,
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Skrūvju rindas novietojums (pa apakšjoslas augstumu)
ExTC, stinga gala plāksne
ExT, stinga gala plāksne
CL, stinga gala plāksne

ExTC, elastīga gala plāksne
ExT, elastīga gala plāksne
CL, elastīga gala plāksne

Ziņojumi konferencēs par savienojumu modelēšanas tēmu:

Prezentācija: 129_Ozola.pdf

Pētījumu tēmas ietvaros prof. Lilitas Ozolas vadībā 2016.g.
izstrādāts un aizstāvēts bakalaura pētnieciskais darbs :
Jānis Fabriciuss «Stingā koka elementu savienojuma
modelēšana un testēšana»
VBF 4.kursa studenta J. Fabriciusa pētnieciskais darbs
veltīts par daļēji stingu koka elementu momentsavienojumu
nestspējas novērtēšanai. Šādus savienojumus pielieto
portālrāmju montēšanai būvlaukumā no transportēšanas
gabarītiem piemērotiem līmētā koka elementiem.

Tēmas ietvaros J. Fabriciuss
zinātniskā konferencē:

piedalījās starptautiskā

