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Informacje uzupełniaj ące: Wst ępny dobór poł ączenia z 
przykładk ą środnika 

Opracowanie zawiera reguły dotyczące wstępnego doboru części podstawowych 
(składników) połączenia z przykładką środnika w postaci blachy, jako połączenia prostego. 
Reguły odnoszą się do połączeń śrubowych niespręŜanych (tj. kategorii “A” – połączeń typu 
dociskowego). 
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1. Połączenia typowe  

Połączenia z przykładką środnika są stosowane w połączeniach typu belka-słup i belka-belka.  
Typowe połączenia z pojedynczym pionowym rzędem śrub pokazano na Rys. 1.1. 

 

 

 

 

 
Rys. 1.1 Typowe połączenia typu belka-słup i belka-belka, z przykładką środnika 

2. Dobór poł ączenia z przykładk ą środnika  

RozróŜnia się dwa podstawowe rodzaje połączeń z przykładką środnika (por. rys. 2.1): 

1. Przykładka środnika z jednym pionowym rzędem śrub. 

2. Przykładka środnika z dwoma pionowymi rzędami śrub.  

Zaleca się, aby: 

Jeśli  RdC,Ed 5,0 VV ≤   stosować przykładkę środnika z jednym rzędem śrub,  

Jeśli RdC,EdRdC, 5,075,0 VVV >≥   stosować przykładkę środnika z dwoma rzędami śrub, 

Jeśli RdC,Ed 75,0 VV >   stosować połączenie z blachą czołową. 

W powyŜszych wyraŜeniach: 

  VEd  jest obliczeniową siłą poprzeczną, oraz  

 VC,Rd  jest obliczeniową nośnością przekroju podpieranej belki przy ścinaniu. 
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3. Dobór rodzaju śrub  

Zalecane jest stosowanie jednej klasy właściwości mechanicznych śrub i jednej ich średnicy, 
przy ograniczeniu zakresu długości. 

Niniejsze opracowanie i pozostałe opracowania NCCI dotyczące nośności przy ścinaniu i 
nośności przy działanie sił równoległych do osi belki w połączeniach z przykładką środnika 
(SN017 oraz SN018) odnoszą się do połączeń niespręŜanych, kategorii A (połączenia typu 
dociskowego) według PN-EN1993-1-8 §3.4.1H).  W połączeniach tego typu klasa właściwości 
mechanicznych śrub zaleŜy od tradycji danego kraju: klasa 10.9 jest uŜywana w większości 
krajów europejskich, a klasa 8.8 uŜywana jest we Francji i Wielkiej Brytanii.  

Ogólnie śruby powinny być gwintowane na całej długości trzpienia. Powszechnie uŜywa się 
następujących rozmiarów:  

Średnica śruby = 20 mm 

długość = 60 mm. 

Procedury weryfikacji nośności połączeń z przykładką środnika podane w SN017 oraz HSN018  
obowiązują dla śrub klas od 4.6 do 10.9, o dowolnych rozmiarach średnicy i długości. 

4. Liczba śrub w poł ączeniu z przykładk ą środnika 

Najmniejsza liczba śrub (M20, klasy 8.8 lub 10.9) jest określana jako: 

K

V
n Ed=  

gdzie: n  jest całkowitą liczbą śrub (t.j. 21 nn × ) 

 n1  jest liczbą poziomych szeregów śrub  

 n2  jest liczbą pionowych rzędów śrub  

 

 

 

 
Rys. 2.1 Połączenie z przykładką środnika, z jednym i dwoma pionowymi rzędami śrub 
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(W przypadku jednego pionowego rzędu, n powinno być zaokrąglone w górę do 
najbliŜszej liczby całkowitej. W przypadku dwu rzędów, n powinno być zaokrąglone 
do w górę najbliŜszej liczby podzielnej przez 2).  

 VEd jest obliczeniowa siłą poprzeczną wyraŜoną w [kN] 

Wartość K zaleŜy od rodzaju połączenia z przykładką środnika (tj. z jednym czy z dwoma 
rzędami śrub). Tablica 4.1 oraz 4.2 poniŜej podają wartości dla obu tych przypadków.  

Tablica 4.1 Wartości K w przypadku połączenia z jednym rzędem śrub (tj.  n2 = 1) 

K  w zaleŜności od grubo ści t  

(t – mniejsza z grubo ści: blachy przykładki 
i środnika podpieranej belki)  

Gatunek stali  

(niŜszy z gatunku 
stali blachy 
przykładki i 

podpieranej belki) 

Wysoko ść 
podpieranej belki  

hb1 
mm t = 10 mm t = 8 mm 

400≤b1h  30 25 

600400 ≤< b1h  50 40 S235 

600>b1h  55 45 

400≤b1h  40 35 

600400 ≤< b1h  60 50 S275 

600>b1h  65 55 

400≤b1h  45 40 

600400 ≤< b1h  70 60 S355 

600>b1h  80 65 

Tablica 4.2 Wartości K w przypadku połączenia dwoma rzędami śrub (tj.  n2 = 2) 

K  w zaleŜności od grubo ści t  

(t – mniejsza z grubo ści: blachy przykładki 
i środnika podpieranej belki) 

Gatunek stali  

(niŜszy z gatunku 
stali blachy 
przykładki i 

podpieranej belki) 

Wysoko ść 
podpieranej belki 

hb1 
mm t = 10 mm t = 8 mm 

400≤b1h  20 20 

600400 ≤< b1h  30 30 S235 

600>b1h  35 35 

400≤b1h  25 25 

600400 ≤< b1h  35 35 S275 

600>b1h  40 40 

400≤b1h  30 30 

600400 ≤< b1h  40 40 S355 

600>b1h  45 45 
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 Rys. 4.1 Parametry geometryczne połączenia z przykładką środnika  

5. Wymiary blachy przykładki środnika  

a) ZaleŜnie od średnicy śruby, odległość osi otworu od brzegu blachy nie powinna być 
mniejsza niŜ 2d: 

 tj.  deeee 2and,, b2,b1,21 ≥  

b) Wysokość blachy przykładki środnika  

Najmniejsza wysokość blachy przykładki hp b16,0 h=  

Największa wysokość blachy przykładki  hp b1d=  

 Uwaga: Wysokość blachy przykładki jest zwykle zaokrąglana do wielokrotności 10 mm.  

c) Osiowy rozstaw łączników w pionie zaleŜy od liczby śrub. W przypadku śrub M20, 
wymiar p1 nie powinien być mniejszy niŜ 70 mm. 

d) W przypadku śrub M20, zalecane są następujące wymiary. 

Tablica 5.1 Wymiary  blachy przykładki środnika w połączeniach z jednym rzędem śrub (n2=1) 

Wysoko ść 
podpieranej 

belki  
hb1 (mm) 

Grubo ść 
blachy 

przykładki 
tp (mm) 

Szeroko ść 
blachy 

przykładki  
bp (mm) 

Odstęp 
poziomy  
gh (mm) 

Odległo ść 
boczna osi 
śrub do 

brzegu belki 
e2,b (mm) 

Odległo ść 
boczna osi 
śrub do 

brzegu blachy 
 e2 (mm) 

600≤b1h  10 100 10 40 50 

600>b1h  10 120 20 40 60 
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Tablica 5.2 Wymiary  blachy przykładki środnika w połączeniach z dwoma rzędami śrub (n2 = 2) 

Wysoko ść 
podpieranej 

belki 
hb1 (mm) 

Grubo ść 
blachy 

przykładki 
tp (mm) 

Szeroko ść 
blachy 

przykładki 
bp (mm) 

Odstęp 
poziomy  
gh (mm) 

Odległo ść 
boczna osi 
śrub do 

brzegu belki 
e2,b (mm) 

Poprzeczny 
rozstaw 

szeregów  
p2 (mm) 

Odległo ść 
boczna osi 

śrub do brzegu 
blachy 

 e2 (mm) 

600≤b1h  10 160 10 40 60 50 

600>b1h  10 180 20 40 60 60 

gdzie:  d jest średnicą śruby  

 db1 jest wysokością płaskiej części środnika podpieranej belki  

 hb1  jest wysokością podpieranej belki  

 hp  jest wysokością blachy przykładki środnika  

 e1,b  jest odległością czołową osi śruby od najbliŜszego brzegu belki lub podcięcia  

6. Rozmiar spoiny  

NaleŜy stosować następujące wymiary spoin, zaleŜnie od gatunku stali i grubości blachy 
przykładki środnika. 

Tablica 6.1 Wymiar spoiny pachwinowej. 

Wymiary, w przypadku grubo ści blachy przykładki tp  

8 mm 10 mm 

Gatunek stali blachy 
przykładki  

Grubo ść  a 
(mm) 

Wymiar boku s 
(mm) 

Grubo ść a 
(mm) 

Wymiar boku s 
(mm) 

S235 4 6 5 7 

S275 4 6 5 7 

S355 5 7 5,5 8 
 

 

s

a

pt  

1

2

f ,c w,c w,b2t     , t      , t  

 

 Rys. 6.1 Spoina pachwinowa – grubość i wymiar boku  
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7. Ciągliwo ść  

Reguły podane w tym dokumencie zapewniają odpowiednią ciągliwość węzła, taką, Ŝe są 
spełnione wymagania opisane w rozdziale 16 opracowania SN017. 

8. Zdolno ść do obrotu  

Reguły podane w tym dokumencie zapewniają odpowiednią zdolność do obrotu węzła, taką 
aby połączenie mogło być traktowane jako proste.  

9. Granice stosowania 

Opracowanie odnosi się do połączeń z jednym lub dwoma rzędami pionowymi (tj. n2=1 lub 
n2=2) śrub niespręŜonych kategorii A (połączenie typu dociskowego) zgodnie z PN-EN1993-
1-8 §3.4.1.  

10. Literatura 

Reguły podane w tym opracowaniu są oparte na bazie następujących publikacji: 

(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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