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Informacje uzupełniaj ące: Nośność połączeń doczołowych 
prostych przy działaniu sił równoległych do osi bel ki 

Dokument ten zawiera reguły wyznaczania nośności połączeń doczołowych „prostych”, 
typu belka-słup, lub belka-belka, realizowanych przy uŜyciu blach czołowych. Dokument 
obejmuje zakresem blachę czołową, podpieraną belkę i podpierający środnik słupa. Opisane 
zasady mogą być uŜyte do oceny globalnej nośności połączenia na działanie siły równoległej 
do osi belki, uwzględniającej wszystkie moŜliwe formy zniszczenia, w oparciu o zasady 
oceny nośności części podstawowych złącza podane w PN-EN 1993-1-8. Procedura 
projektowa opisana w niniejszym dokumencie odnosi się do wyjątkowej sytuacji 
obliczeniowej. Opisane zasady odnoszą się do połączeń z blachami czołowymi o pełnej i 
niepełnej wysokości, wykonanych przy uŜyciu śrub niespręŜanych (tj. kategorii “A” – 
połączeń typu dociskowego). 
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1. Model obliczeniowy 

Model obliczeniowy pokazano na Rys. 1.1. Procedura projektowania odnosi się do 
wyjątkowej sytuacji obliczeniowej. 
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Legenda:   

 1. Blacha czołowa 

 2. Belka podpierana 

 3. Słup 

 4. Belka podpierająca 

 
Rys. 1.1 Połączenia z blachami czołowymi poddane działaniu sił równoległych do osi belki  

Nośność połączenia przy działaniu siły równoległej do osi belki jest najniŜszą nośnością 
określoną dla poszczególnych form zniszczenia. Podstawowe formy zniszczenia złącza przy 
takiej analizie przedstawiono w Tablicy 1.1 poniŜej.   

Tablica 1.1 Nośność połączenia przy działaniu siły równoległej do osi belki 

Forma zniszczenia  Numer rozdziału  

Śruby przy rozciąganiu NRd,u,1 3 

Blacha czołowa przy zginaniu  NRd,u,2 4 

Element podtrzymujący przy zginaniu  NRd,u,3 5 

Środnik belki rozciągany NRd,u,4 6 

 

Uwaga: Nie przeprowadza się sprawdzenia nośności belki podpierającej, poniewaŜ takie 
połączenia nie muszą być wymiarowane na działanie siły podłuŜnej, równoległej do osi 
podpieranej belki. Wymagania co do przejęcia takich sił, spełnione są w takich przypadkach 
przez zapewnienie ciągłości zbrojenia podłuŜnego płyt stropowych i przez przekazanie sił 
równoległych do osi belek podpieranych, przez sąsiednie belki drugorzędne bezpośrednio na 
słup.  

Norma PN-EN1993-1-8 nie podaje Ŝadnych zasad obliczania nośności połączeń na działanie 
sił równoległych do osi belki. PoniewaŜ, z formami zniszczenia wymienionymi w Tablicy 1.1 
są stowarzyszone duŜe przemieszczenia i odkształcenia, więc zaleca się stosowanie 
w obliczeniach wytrzymałości stali na rozciąganie (fu)  raz współczynnika częściowego  γM,u 
o wartości 1,1.  
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2. Parametry geometryczne  
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Legenda:  

  1. Blacha czołowa 

  2. Belka podpierana  

 

 
Rys. 2.1  Spoina pachwinowa, jej grubość i wymiar boku. 

dc wysokość płaskiej części środnika słupa  

do średnica otworu na śrubę  

dw średnica podkładki lub obrysu łba śruby lub nakrętki   

e1 odległość osi otworu do najbliŜszego brzegu, w kierunku obciąŜenia (blacha czołowa)  

e2 odległość osi otworu do najbliŜszego brzegu, w kierunku prostopadłym do kierunku 
obciąŜenia (blacha czołowa) 

e2,c jak wyŜej, lecz w pasie słupa 

fu,b  wytrzymałość na rozciąganie śruby 

fu,b1  wytrzymałość na rozciąganie podpieranej belki 

fu,b2  wytrzymałość na rozciąganie podpierającej belki 

fu,c  wytrzymałość na rozciąganie słupa  

fu,p  wytrzymałość na rozciąganie blachy czołowej  

hp wysokości blachy czołowej  

mp odległość pomiędzy osią linii śrub a krawędzią spoiny łączącej blachę czołową ze 
środnikiem belki (zdefiniowane jako m na rys. 6.2 w normie PN-EN1993-1-8)  

n całkowita liczba śrub (t.j.  n1 × n2) 

n1 liczba poziomych szeregów śrub 

n2 liczba pionowych rzędów śrub. W dokumencie rozpatrzono tylko sytuację dla n2=2 p1

 podłuŜna podziałka śrub 

p3 rozstaw lub odległość pomiędzy osiami śrub 

tf.c grubość pasa słupa  

tp grubość blachy czołowej  

tw,b1 grubość środnika podpieranej belki  

tw,b2 grubość środnika belki podpierającej  
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tw,c grubość środnika słupa  

γM,u współczynnik częściowy o wartości  1,1 (nie określony w normie EN1993-1-8)  

3. Śruby przy rozci ąganiu  

uRd,t,u,1Rd, FnN =  

Korzystając z Tablicy 3.4 normy PN-EN1993-1-8: 

uM,

sub2
uRd,t, γ

Afk
F =  

n jest całkowitą liczbą śrub   

Przy określaniu nośności na działanie sił równoległych do osi belki: 

9,02 =k  

1,1uM, =γ  

4. Blacha czołowa przy zginaniu  

( )ep2u,Rd,ep1u,Rd,u,2Rd, ;min FFN =  

Korzystając z §6.2  PN-EN 1993-1-8  

W przypadku modelu 1: 
( )

( )ppwpp
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W przypadku modelu 2: 
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gdzie:    
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dw jest średnicą podkładki lub obrysu łba śruby lub nakrętki   
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uM,

pu,
2
pp

uRd,pl,2,uRd,pl,1, 4

1

γ
fth

MM ==  

uRd,t,u,1Rd,uRd,t, nFNF ==∑   (Z rozdziału 3 ) 

 

5. Element podtrzymuj ący przy zginaniu  

5.1 Pas słupa przy zginaniu  
Sprawdzenia nie zamieszczono, poniewaŜ przewaŜnie pas słupa jest grubszy od blachy 
czołowej. Jeśli grubość pasa słupa jest mniejsza od grubości blachy czołowej, pas słupa 
naleŜy sprawdzić na zginanie w ten sam sposób, jak blachę czołową (patrz rozdział 4).  

5.2 Środnik słupa przy zginaniu  
Jeśli elementem podtrzymującym jest środnik słupa, wówczas nośność na działanie siły 
równoległej do osi belki jest określona jako: 

( ) ( ) ( )( )5,0
1

5,0
11

1

uRd,pl,
u,3Rd, 115,1

1

8
γβη

β
−−+

−
=

m
N  (Patrz poz. (2) w spisie literatury, strona 100) 

gdzie: 

uM,

2
cw,cu,

uRd,pl, 4

1

γ
tf

m =  

fu,c jest wytrzymałość na rozciąganie słupa  

tw,c jest grubością środnika słupa  

c

3
1 d

p
=β  

( )

c

0
1

11

1 d
2

1 d
n

pn −−
=η  

c

0
1 d

d
=γ  

dc jest wysokością płaskiej części środnika słupa  

d0 średnica otworu  

γM,u = 1,1 w rozpatrywanym przypadku  
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6. Środnik belki rozci ągany 

uM,

b1u,pb1w,
u,4Rd, γ

fht
N =  

1,1uM, =γ  w rozpatrywanym przypadku. 

7. Projektowanie spoiny  

Rozmiar spoiny określony tak, jak przy nośności na ścinanie połączenia (SN014) jest 
wystarczający w przypadku nośności na działanie siły równoległej do osi belki.  

8. Zakres stosowania  

Zapisy tego dokumentu odnoszą się tylko do połączeń z dwoma pionowymi rzędami śrub (t.j. 
n2 = 2) i wykonanych jako połączenia niesprzęŜone kategorii A -  połączenia typu 
dociskowego, zgodnie z PN-EN 1993-1-8 §3.4.1.  

9. Literatura 

Zapisy zawarte w niniejszym opracowaniu przedstawiono w oparciu o następujące publikacje: 

(1) European recommendations for the design of simple joints in steel structures - 
Document prepared under the supervision of ECCS TC10 by: J.P. Jaspart, S. Renkin 
and M.L. Guillaume - First draft, September 2003. 

(2) Joints in Steel Construction – Simple Connections (P212). The Steel Construction 
Institute and The British Constructional Association Ltd., 2002.  
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