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Informacje uzupełniaj ące: Projektowanie poł ączeń belek z 
podci ągiem. 

Ten dokument przedstawia zasady sprawdzania nośności przekroju belki z wyciętym 
fragmentem pasa. Zasady ograniczają się do elementów dwuteowych, w których w celu 
umoŜliwienia wykonania połączenia z inną belką lub podciągiem, wycięto fragmenty pasów. 
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1. Wprowadzenie 

Na Rys. 1.1 pokazano trzy najbardziej popularne typy śrubowych połączeń belki z 
podciągiem (belką) w których w celu umoŜliwienia połączenia elementów wycięto pas belki: 
połączenie wykonane za pomocą dwóch kątowników przymocowanych do środników belek, 
połączenie wykonane za pomocą blachy czołowej oraz blachy węzłowej, przymocowanych do 
środników belek. Gdy wysokość belki (podciągu) do której mocujemy belkę jest niewiele 
większa od wysokości belki, naleŜy wykonać wycięcie obydwu pasów belki dołączanej. 

2. Model obliczeniowy 

W zaleŜności od warunków podparcia (połączenie jednostronne/dwustronne, sztywność 
składników połączenia, róŜna wysokość elementów), na końcu dołączanego elementu moŜe 
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 Oznaczenia 

 1 Belka (podciąg) do której mocujemy belkę  

 2 Mocowana belka  

 3 Kątowniki  

 4 Podatna blacha czołowa 

 5 Blacha węzłowa 

 
Rys. 1.1 Typowe połączenia belek z wycięciem pasa (pasów) belek mocowanych 
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się pojawić drugorzędny moment zginający. Poprzez ukształtowanie węzła według 
odpowiednich wytycznych dotyczących jego zdolności obrotowej (SN017), wartość tego 
momentu moŜe być zminimalizowana i pominięta w dalszych obliczeniach. 

Tak więc moŜna przyjąć, Ŝe przedstawiony rodzaj połączenia spełnia warunki węzła 
przegubowego i sprawdzenie nośności polega na określeniu jego wytrzymałości na ścinanie. 
Jako obciąŜenie węzła przyjmuje się pionową reakcję występującą w punkcie podparcia belki, 
za który przyjmuje się lico podpieranej belki. 

“Podcięty” przekrój belki podpieranej (Rys. 2.1) sprawdza się na obciąŜenie siłą ścinającą i 
momentem zginającym, według EN 1993-1-1. Wartość momentu zginającego wyznacza się 
zgodnie ze wzorem (1), przyjmując jako VEd wartość maksymalnej siły ścinającej (reakcji) na 
końcu belki. 

Mn,Ed = VEd en (1) 
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Oznaczenia: 

1 Środek cięŜkości przekroju “podciętego” 

 
Rys. 2.1 Koniec belki z wyciętym pasem (pasami) 
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3. Wymiary przekroju poprzecznego w którym 
dokonano wyci ęcia pasa (pasów) 

Typowy przekrój z wyciętym pasem (pasami) pokazano na Rys. 2.1. Zakładając, Ŝe pasy 
łączonych elementów są na tym samym poziomie (belki mają taką samą wysokość), 
głębokość wycięcia dnt w przypadku profili gorącowalcowanych nie moŜe być mniejsza niŜ 
suma grubości pasa i promienia zaokrąglenia w belce (podciągu) do której dołączamy 
element. Długość wycięcia ln musi być wystarczająca aby obydwa łączone elementy nie 
stykały się pasami. 

4. Właściwo ści przekroju poprzecznego w którym 
dokonano wyci ęcia pasa (pasów) 

4.1 Belka z pojedynczym wyci ęciem 
Przyjmując A i I jako pole powierzchni i moment bezwładności przekroju poprzecznego belki 
bez wycięć, charakterystyki geometryczne przekroju z wycięciem (przekrój A-A, Rys. 2.1 a)) 
moŜna wyznaczyć w sposób następujący: 

� Pole powierzchni przekroju poprzecznego 

 An = A – bf tf - (dnt - tf) tw 

� Odległość od środka cięŜkości do wierzchu pasa górnego 
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� Moment bezwładności 

 In = I + A (zn - h/2)²– (bf tf) (zn - tf/2)² – (dnt - tf)tw (zn - dnt/2 - tf/2)² - (dnt - tf)
3tw/12 

� Wskaźnik wytrzymałości 
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� Pole powierzchni części przekroju czynnej przy ścinaniu T 

 Av,n = 0,9(An – bf tf)   (EN 1993-1-1 §6.2.6 c)) 

4.2 Belka z obustronnym wyci ęciem 
W tym przypadku przekrój sprawdzany jest przekrojem prostokątnym (przekrój B-B, Rys. 2.1 
b)), którego charakterystyki geometryczne wyznacza się w sposób następujący:  

� Pole powierzchni przekroju poprzecznego An = (h - dnt - dnb) tw 

� Wskaźnik wytrzymałości   
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� Pole przekroju czynne przy ścinaniu   Av,n = 0,9An 
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5. Sprawdzenie no śności 

Nośność przekroju na ścinanie sprawdza się według wzoru: 
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Nośność przekroju na zginanie sprawdza się według wzoru: 
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