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Informacje uzupełniaj ące: Projektowanie kalenicowego 
styku monta Ŝowego rygla w ramie portalowej 

Ten dokument zawiera informacje na temat metod projektowanie śrubowego styku 
montaŜowego rygla w ramie portalowej. Opisano w nim równieŜ kilka uproszczeń 
pozwalających na przeprowadzenie obliczeń w łatwiejszy sposób. 
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1. Model obliczeniowy 

1.1 Sztywno ść 
W celu wyznaczenia sztywności styku montaŜowego rygla ramy portalowej stosuje się takie 
same procedury jak w przypadku węzłów okapowych w ramie, patrz SN041§1.1 

1.2 Nośność 
1.2.1 Model obliczeniowy 
Model obliczeniowy styku montaŜowego rygla ramy jest podobny do modelu obliczeniowego 
połączenia słupa z ryglem (patrz SN041§1.2.1). Bierze się w nim pod uwagę: 

1. Nośność ze względu na moment zginający, Mj,Rd, i nośność na ścinanie, Vj,Rd, zaleŜy 
od nośności łączonych kształtowników i składników połączenia mających wpływ na 
jego nośność: śrub, blach czołowych, środnika i pasów rygli, spoin (Rys. 1.1). 
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Oznaczenia: 

1. Blacha czołowa 

2. Skos kalenicowy  

 

 

3. Rygiel 

4. Spoina pachwinowa (pas rygla) 

5. Spoina pachwinowa (środnik) 

 

6. Śruby ścinane 

7. Śruby rozciągane 

 A. Strefa rozciągana B. Strefa ścinana C. Strefa ściskana 

 
Rys. 1.1 Śrubowy, doczołowy styk montaŜowy rygla ramy portalowej 
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2. Procedurę pozwalającą określić nośność połączenia przedstawiono w Tab. 1.1. 

Tab. 1.1 Procedura pozwalająca określić Ftr,Rd i nośność połączenia 

Tok post ępowania  

1. Wyznaczenie nośności na rozciąganie 
poszczególnych rzędów śrub w strefie rozciąganej Rd(row)t,F  

2. Wyznaczenie nośności na ściskanie w strefie 
ściskanej połączenia Rdc,F  

3. Wyznaczenie efektywnej nośności na rozciąganie 
kaŜdego rzędu śrub Rdtr,F  

4. Wyznaczenie nośności połączenia na zginanie ∑=
r

FhM Rdtr,rRdj,  

5. Wyznaczenie nośności na ścinanie RdEd VV ≤  

 
1.2.2 Uproszczenia 
W przypadku styku montaŜowego rygla ramy portalowej, stosuje się takie same uproszczenia 
jak w przypadku połączeń okapowych (patrz SN041§1.2.2). 

2. Oznaczenia 

 

bp szerokość blachy czołowej 

epl odległość od spodniej części pasa teownika wzmacniającego znajdującego się w 
rozciąganej części połączenia do krawędzi blachy czołowej  
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Rys. 2.1 Styk montaŜowy rygla ramy: Oznaczenia 
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d2 odległość pomiędzy rzędami śrub w rozciąganej części połączenia (po obydwu 
stronach pasa rygla) 

ep pozioma odległość od krawędzi blachy czołowej do osi rzędu śrub  

ex pionowa odległość od krawędzi blachy czołowej do rzędu śrub (po stronie ściskanej 
połączenia) 

hp wysokość blachy czołowej 

p odległość pomiędzy rzędami śrub w strefie rozciąganej połączenia 

p2 odległość pomiędzy ostatnim rozciąganym i pierwszym ścinanym rzędem śrub 

p3 odległość pomiędzy rzędami śrub w strefie ścinanej 

tp grubość blachy czołowej 

α kąt nachylenia pasa kątownika wzmacniającego do linii poziomej 

θ kąt pochylenia rygla 

Oznaczenia innych wymiarów i parametrów, patrz SN041§2. 

3. Projektowanie spoin 

Stosuje się takie same zalecenia i procedury obliczeniowe jak w przypadku połączenia rygla 
ze słupem, patrz SN041§3. 

4. Nośność rzędów śrub w strefie rozci ąganej 
poł ączenia 

UWAGA: W EN 1993-1-8 stosuje się symbol Ft,Rd odnośnie nośności na rozciąganie zarówno 
pojedynczego rzędu śrub jak i pojedynczej śruby. W niniejszym dokumencie Ft,Rd(row) 
oznacza nośność na rozciąganie rzędu śrub. 

Nośność rzędu śrub na rozciąganie wyznacza się zgodnie z EN 1993-1-8 §6.2.7.2(6): 

( )Rdwb,t,Rdep,t,Rd(row)t, ;min FFF =  

Tab. 4.1 Składniki połączenia wpływające na nośność rzędu śrub na rozciąganie 

Składnik Rozdział numer 

Blacha czołowa ze względu na zginanie Rdep,t,F  4.1 

Środnik rygla ze względu na rozciąganie  Rdwb,t,F  4.2 

 

Nośność rzędu śrub na rozciąganie Ft,Rd(row) wyznacza się kolejno, zaczynając od rzędu śrub 
najbardziej oddalonego od środka pasa ściskanego rygla (rząd nr 1) i przechodząc następnie 
do kolejnych rzędów śrub (coraz bliŜej środka pasa ściskanego rygla, patrz Rys. 4.1).  
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W celu uproszczenia obliczeń, przyjmuje się Ŝe szerokości efektywne kolejnych rzędów śrub 
nie zachodzą na siebie w przypadku określania nośności rzędów śrub na rozciąganie. 

To uproszczenie prowadzi do przyjęcia długości efektywnej leff T-stubów jak w przykładzie 
SX031. 

Nośność efektywna rzędu śrub na rozciąganie Ftr,Rd moŜe być mniejsza niŜ nośność Ft,Rd(row)  

4.1 Nośność blachy czołowej na zginanie  
Nośność obliczeniowa i model zniszczenia zginanej blachy czołowej wraz z nośnością śrub 
na rozciąganie i powinny być rozpatrywane biorąc pod uwagę ekwiwalentny T-stub. 

);;min( RdT,3,RdT,2,RdT,1,Rdep,t, FFFF = ; biorąc pod uwagę efekt dźwigni i związane z tym 

trzy modele zniszczenia (patrz SN041§4.3). 

∑ effl  określa się zgodnie z Rys. 6.2, Rys. 6.10 i Tab. 6.6 EN 1993-1-8. 

Alternatywnie moŜna równieŜ stosować poniŜsze uproszczone zaleŜności. 

W przypadku pojedynczego rzędu śrub moŜna stosować następujące uproszczenia: 

effeff,2eff,1 Lll ==∑∑  Rys. 4.2 

∑ eff,1l  wynosi ∑ effl   dla modelu 1 

∑ eff,2l  wynosi ∑ effl   dla modelu 2 

Metoda ta bazuje na załoŜeniu, Ŝe długość efektywna jest ograniczona przez rozstaw rzędów 
śrub Rys. 4.2 i Tab. 4.3 SN041. 

 

r=3

r=2
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Rys. 4.1 Numeracja kolejnych rzędów śrub w styku montaŜowym rygla. 
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4.2 Część rozci ągana środnika rygla 
Nośność rozciąganej części środnika rygla wyznacza się według EN 1993-1-8 §6.2.6.8: 

M0

wby,wbwbt,eff,
Rdwb,t, γ

ftb
F =  

gdzie: 

effwct,eff, lb = , patrz 4.1 

5. Oszacowanie no śności strefy ściskanej 

Jako nośność strefy ściskanej przyjmuje się nośność części ściskanej rygla, wyznaczoną 
według §6.2.6.7 of EN 1993-1-8. 

Rdfb,c,Rdc, FF =     ( )fb

Rdc,

th

M

−
=  

gdzie 

h wysokość rygla wraz z teownikiem wzmacniającym 
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Rys. 4.2 Długości efektywne T-stubów 



Informacje uzupełniające: Projektowanie kalenicowego styku montaŜowego rygla w ramie portalowej 

SN042a-PL-EU 

  Strona 7 

Mc,Rd Nośność obliczeniowa na zginanie przekroju poprzecznego (rygla i teownika), biorąc 
pod uwagę redukcję nośności ze względu na ścinanie, wyznaczona zgodnie z EN 
1993-1-1§ 6.2.5. Mc,Rd moŜe być wyznaczona przy pominięciu pasa rygla 
znajdującego się w środku przekroju. 

tfb grubość pasa rygla. 

JeŜeli łączna wysokość rygla i teownika przekracza 600 mm, udział środnika rygla przy 
wyznaczaniu nośności na ściskanie powinien być zredukowany do 20%. Oznacza to, Ŝe gdy 
nośność pasa wynosi is fby,fbfb fbt , to: 

8,0
fby,fbfb

Rdfb,c,

fbt
F ≤  

Ostatecznie, nośność Ft,Rd  r-tego rzędu śrub powinna być zredukowana tak, aby nośność 
szeregu śrub spełniała warunek: 

Rdfb,c,Rdt, FF ≤∑  

6. Rozkład sił pomi ędzy rz ędami śrub 

Rozkład sił pomiędzy rzędami śrub w styku montaŜowym rygla określa się na podstawie 
takich samych zaleŜności jak w przypadku węzła okapowego SN041§8. 

Na Rys. 8.1 SN041 pokazano procedurę dotyczącą obliczania połączeń doczołowych 
pomiędzy ryglem i słupem w ramie portalowej. Podobnie wygląda procedura dotycząca 
obliczania styku montaŜowego rygla. NaleŜy tylko zwrócić uwagę na połoŜenie strefy 
ściskanej, które jest róŜne w obydwu typach połączeń ( Rys. 1.1). 

7. Określenie no śności na ścinanie 

Nośność obliczeniową na ścinanie wyznacza się biorąc pod uwagę wpływ następujących 
składników: 

( )Rdep,i,b,Rdi,v,sRd ;min FFnV ⋅= ; Tab. 7.1 

sn  liczba śrub mogących przenieść siłę ścinającą, patrz EN 1993-1-8§6.2.2(2) 

Tab. 7.1 Składniki mające wpływ na nośność połączenia na ścinanie 

Składnik Numer rozdziału 

Nośność trzpienia śruby ze względu na ścinanie Rdv,F  SN041 §9.1 

Nośność ze względu na uplastycznienie ścianki otworu (docisk) Rdep,b,F  SN041 §9.3 
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8. Zakres zastosowania 

Stosowanie przedstawionych zaleceń ogranicza się do zakresu przedstawionego w EN 1993-
1-8 i w sposób zbiorczy zostało przedstawione w SN041 §10. 

9. Podstawy 

Patrz SN041§11. 
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