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Informacje uzupełniaj ące: Dociskowe styki trzonów słupów 

Ten dokument przedstawia informacje na temat wymiarowania składników dociskowego 
styku trzonu słupa, wykonanego przy zastosowaniu blach nakładek i przykładek. 
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1. Zastosowanie dociskowych styków trzonów 
słupów 

W dociskowych stykach trzonów słupów, obciąŜenia przenoszone są poprzez docisk łączonych 
elementów słupa do siebie (w przypadku trzonów słupów złoŜonych z takich samych profili) lub 
przez blachy rozdzielające (w przypadku trzonów słupów złoŜonych z róŜnych samych profili). 
Styki słupów tego typu stabilizują połoŜenie łączonych części słupa, a blachy nakładek i 
przykładek są rozmieszczone symetrycznie względem głównych osi trzonu słupa. 

Typowe styki trzonów słupów przedstawiono na Rys. 1.1. 
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  (a) (b) (c) 
 Oznaczenia 

1 Przekładki 
2 Blacha rozdzielająca 
A Końce kształtowników obrobione mechanicznie w celu zapewnienia odpowiedniego przenoszenia sił 

docisku (zgodnie z EN 1090-2) 
 

Rys. 1.1 Typowe styki słupów bez odstępu  
a)  Zewnętrzne blachy nakładki – taka sama wysokość środnika łączonych elementów 
b)  Wewnętrzne blachy nakładki – taka sama wysokość środnika łączonych elementów 
c)  Zewnętrzne blachy nakładki – blacha rozdzielająca pomiędzy łączonymi elementami o 
róŜnej wysokości środnika 

 

Zazwyczaj, dociskowe styki trzonów słupów nie zapewniają takiej samej sztywności na 
zginanie (EIy i EIz), jaką charakteryzuje się trzon słupa. NaleŜy jednak zaznaczyć, Ŝe ta 
lokalna redukcja sztywności nie ma większego wpływu na zachowanie się ram (konstrukcji) 
w których połączenia te występują – zakłada się tu, Ŝe styki te umieszczone są w odległości 
ok. 500mm ponad poziomem stropu (SN020, SN025) . 

W przypadku, gdy łączone części słupa wykonane są z takiego samego kształtownika, siły 
osiowe przenoszone są poprzez docisk końców łączonych elementów i blachy nakładek i 
przykładek są stosowane w celu stabilizacji połoŜenia łączonych części słupa. 

W przypadku, gdy łączone części słupa wykonane są z róŜnych kształtowników, przenoszenie 
się sił poprzez docisk, zapewnione jest poprzez zastosowanie poziomych blach 
rozdzielających pomiędzy końcami łączonych elementów. Wymagana minimalna grubość 
tych blach zaleŜy od róŜnicy wielkości łączonych części słupa. Wymaga się równieŜ 
stosowania zewnętrznych blach nakładek. 
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Gdy z powodów architektonicznych, konieczne jest zminimalizowanie wymiarów styku, 
wtedy pasy trzonu słupa mogą być łączone z zewnętrznymi blachami nakładek za pomocą 
śrub o duŜej średnicy. Alternatywnym rozwiązaniem jest zastosowanie wewnętrznych blach 
nakładek, pod warunkiem, Ŝe nie stosuje się blach rozdzielających. 

2. Wybór rodzaju śrub 

Zaleca się stosowanie śrub jednej klasy i o jednakowej średnicy. 

Zazwyczaj, w połączeniach niespręŜonych kategorii A, stosuje się śruby klas 8.8 i 10.9, 
chociaŜ zalecenia zawarte w dokumencie obowiązują równieŜ gdy stosuje się śruby od klasy 
4.6 do 10.9.  

W większości przypadków stosuje się śruby o średnicy 20 i 24 mm, z gwintem na całości 
trzpienia. 

3. Liczba śrub w blachach nakładek i przykładek 

Ze względów konstrukcyjnych przyjmuje się minimum cztery śruby w blachach nakładek 
(przypadające na kaŜdą z łączonych części słupa – pasy słupa) i dwie śruby w blachach 
przykładek (przypadające na kaŜdą z łączonych części słupa – środnik słupa).  

4. Wymiary blachy nakładki 

Wymiary blachy nakładki powinny być przyjmowane zgodnie z zaleceniami: 
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W przypadku zewnętrznych blach nakładek: ucfp bb ≥  

W przypadku wewnętrznych blach nakładek:  
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gdzie: 

 tfp jest grubością blachy nakładki 

 tf,uc jest grubością pasa górnej części słupa 

 hfp jest wysokością blachy nakładki 

 buc jest szerokością pasa górnej części słupa 

 bfp jest szerokością blachy nakładki 
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 tw,lc jest grubością środnika dolnej części słupa 

 r lc jest promieniem zaokrąglenia dolnej części słupa 

Odległość śrub od krawędzi blachy powinna być przyjęta zgodnie z EN1993-1-8. 

5. Wymiary blachy przykładki 

Wymiary blachy przykładki powinny być przyjmowane zgodnie z zaleceniami: 

ucwp 5,0 hb ≥  

W przypadku blach znajdujących się po obydwu stronach środnika: 

2
ucw,

wp
t

t ≥  ale nie mniej niŜ 6 mm 

W przypadku blachy po jednej stronie środnika: 

ucw,wp tt ≥  ale nie mniej niŜ 6 mm 

gdzie: 

bwp  jest szerokością blachy przykładki 

huc jest wysokością profilu górnej części słupa 

twp  jest grubością blachy przykładki 

tw,uc  jest grubością środnika górnej części słupa 

Odległość śrub od krawędzi blachy powinna być przyjęta zgodnie z EN1993-1-8. 

6. Zastosowanie blach rozdzielaj ących 

W przypadku, gdy górna i dolna część łączonego słupa wykonana jest z kształtowników o 
róŜnych wymiarach, kaŜda z nich moŜe być połączona z blachą rozdzielającą. Blacha ta moŜe 
być przyspawana do dolnego kształtownika, a do górnego, zamowana za pomocą 
kątowników. Alternatywnie, blacha ta moŜe zostać zamocowana do obydwu łączonych części 
trzonu słupa, za pomocą kątowników Rys. 1.1 (c).  

Blacha rozdzielająca powinna mieć wymiary o około 5mm mniejsze niŜ wymiary dolnego z 
łączonych elementów. W celu odpowiedniego przeniesienia sił docisku, powinna być 
wystarczająco płaska, co pozwoli równieŜ na wyeliminowanie frezowania w celu wyrównania 
jej powierzchni. 

Grubość blachy rozdzielającej powinna wynosić co najmniej (huc – hlc)/2, gdzie huc i hlc są to 
wysokości profili łączonych części słupa (odpowiednio górnej i dolnej). 
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7. Integralno ść konstrukcyjna (ci ęgnowy model 
zniszczenia) 

EN1993-1-8 nie podaje Ŝadnych zaleceń odnośnie obliczania połączeń na siły powstające 
przy cięgnowym modelu zniszczenia.  

Konserwatywnie moŜna przyjąć, Ŝe siły te są przenoszone wyłącznie przez nakładki 
(pomijając przykładki). Procedura obliczeniowa została przedstawiona w Rozdziale 9 SN023. 

8. Literatura 

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