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PRZEDMOWA 

 

W stosowanych w szkieletach stalowych budynków połączeniach montażowych śrubo-

wych doczołowych belki ze słupem, bądź styku dwóch elementów belki albo słupa, może 

wystąpić defekt polegający na wzajemnym nieprzyleganiu łączonych elementów. Wspomnia-

ny defekt pojawia się po zestawieniu elementów montażowych i założeniu śrub (lecz przed 

realizacją naciągu śrub - gdy w projekcie przewidziano połączenie sprężone). Nieprzewidy-

wane w projekcie wzajemne odstępy pomiędzy blachą czołową belki a pasem słupa, bądź 

pomiędzy dwiema blachami czołowymi, mogą osiągać znaczne wartości, a próby ich likwida-

cji poprzez naciąg śrub mogą skutkować zarówno zerwaniem śrub w trakcie sprężania jak też 

zrealizowaniem nieprawidłowych (niezgodnych z projektem) wartości wstępnego docisku 

elementów i wstępnego naciągu śrub. Defekt nieprzylegania jest uzależniony w szczególności 

od ustalających się na końcu procesu montażu szkieletu odchyleń słupów od pionu, których 

wartości zazwyczaj nie udaje się utrzymać w granicach tolerancji normowych [29, 51]. 

Pozostawienie nieskorygowanego defektu nieprzylegania jest niedopuszczalne (z wy-

jątkiem bardzo małych wartości rozwarcia styku – mieszczących się w granicach tolerancji 

normowych), zarówno w przypadku rozwarcia w strefie ściskanej jak i w strefie rozciąganej 

połączenia - chociaż w obu przypadkach z różnych powodów. 

Po skorygowaniu defektu poprzez umieszczenie w styku dodatkowych elementów moż-

na uzyskać zadawalającą sztywność i nośności połączenia – chociaż wydaję się, że wobec 

braku założonego w projektowaniu idealnego przylegania elementów łączonych należałoby w 

dalszym ciągu formalnie mówić o połączeniu z imperfekcją. 

Celem pracy jest zbadanie doświadczalne i porównanie skuteczności korygowania de-

fektu nieprzylegania w sposób tradycyjny – za pomącą przekładek stalowych i w sposób pro-

ponowany w pracy – poprzez ciągłe wypełnienie obszaru defektu nieprzylegania np. za po-

mocą polimeru. 

Rozpatrywany defekt jest formalnie obiektem geometryczny wieloparametrowym. Wy-

daje się jednak, że dla osiągnięcia założonego celu zadowalające jest, badanie zbioru modeli 

połączeń (belki ze słupem), w którym uwzględnia się zmienność tylko dwóch głównych pa-

rametrów zadania: wielkość rozwarcia styku w pionowej płaszczyźnie symetrii połączenia 

oraz grubości blachy czołowej (przy założeniu węzła z „mocnym słupem”). 

Sformułowane na końcu pracy tezy dotyczą, oprócz porównania skuteczności metod ko-

rygowania defektu nieprzylegania, także oceny losowego rozrzutu sztywności w zbiorze wę-

złów nominalnie identycznych i porównania wyników badań doświadczalnych z wynikami 

prognozy sztywności i nośności połączenia z zastosowaniem proponowanej w Eurokodzie 

[62] „metodą składnikową” oraz analizy stwierdzonego empirycznie przebiegu zmian sił 

osiowych w śrubach - w różnych fazach obciążenia połączenia. 
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WYKAZ WAŻNIEJSZYCH SYMBOLI I OZNACZEŃ 

Symbole łacińskie 

A - pole przekroju, 

Avc - pole przekroju czynnego słupa przy ścinaniu 

As - pole przekroju czynnego śruby przy rozciąganiu, 

Bp,Rd - obliczeniowa nośności śruby na przeciągnięcie łba lub nakrętki, 

d - nominalna średnica śruby, 

d0 - średnica otworu na śrubę, 

e - mimośród węzła, 

E - moduł sprężystości, 

fy - granica plastyczności, 

fu - wytrzymałość na rozciąganie 

Fp,Cd - obliczeniowa siła sprężenia, 

Ft,Ed - obliczeniowa siła rozciągająca przypadająca na śrubę w stanie granicznym nośności, 

Ft,Rd - obliczeniowa nośność śruby na rozciąganie, 

Fb,Rd - obliczeniowa nośność śruby na docisk do ścianki otworu, 

Ib - moment bezwładności przekroju belki, 

ki - współczynnik sztywności, 

Mj,Ed - obliczeniowy moment zginający,  

Mj,Rd - obliczeniowa nośność węzła przy zginaniu, 

Mb,Rd - obliczeniowa nośność przekroju przy zginaniu, 

Lb - rozpiętość belki w osi słupów, 

p - osiowy rozstaw łączników 

r - współczynnik dopasowania, 

s - odchylenie standardowe, 

Sj - sztywność obrotowa węzła, 

Sj,ini - początkowa sztywność obrotowa węzła, 

tfc - grubość pasa słupa, 

z - ramię dźwigni 

 

Symbole greckie 

φ - obrót węzła, 

η - współczynnik modyfikacji sztywności, 

σ0 - naprężenia własne, 

σb,0 - naprężenia dociskowe w sprężanym styku doczołowym, 

σrw - naprężenia adhezyjne zastosowanego wypełnienia polimerowo-ceramicznego 

  w połączeniu doczołowym, 
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 WSTĘP. 1.

 Defekty i imperfekcje konstrukcji. 1.1.

Imperfekcje uwzględniane w projektowaniu szkieletów stalowych budynków, zgodnie z 

Eurokodem PN-EN 1993-1-1 [60] a wcześniej zgodnie z normą PN-90/B-03200 [46] i innymi 

normami narodowymi (zazwyczaj w postaci zastępczych imperfekcji geometrycznych), sta-

nowią pewien szczególny, mieszczący się w granicach tolerancji, przypadek defektów kon-

strukcji. Umiejętność ustalenia, które spośród defektów zrealizowanej konstrukcji zostały już 

uwzględnione w projektowaniu, jako imperfekcje, czyli dopuszczalne losowe niedoskonało-

ści, a które wymagają dodatkowych obliczeń, bądź korekty konstrukcji, ma istotne znaczenie 

dla zapewnienia niezawodności obiektu. W pracy miedzy innymi przedstawiono krótko upo-

rządkowanie pojęć imperfekcji i defektów konstrukcji, a także sposoby uwzględniania imper-

fekcji w obliczeniach konstrukcji i normowe zastępcze imperfekcje geometryczne oraz po-

trzeby dalszych badań – w zakresie śrubowych połączeń montażowych. 

Przedstawiona na rys.1 stosowana w niniejszej pracy interpretacja terminu defekt odpo-

wiada, zdaniem autora, zakresowi ważności angielskiego odpowiednika defect – podobnie jak 

zaakceptowany już w Polsce termin imperfekcja (niedoskonałość) odpowiada angielskiemu 

terminowi imperfection. 

 

Rys. 1.1 Interpretacja terminu defekt. 
 

W pracy [43] przyjęto szeroki zakres znaczeniowy terminu „defekty i uszkodzenia kon-

strukcji” – obejmując między innymi zarówno wady (faults, flaws) nowej konstrukcji (zwią-

zane z materiałem oraz wykonawstwem warsztatowym i montażowym) jak i uszkodzenia 

(damage) powstałe w trakcie eksploatacji konstrukcji (mechaniczne, korozyjne). 

Analiza językowa znaczenia zarówno angielskiego terminu defect, wg [15, 33], jak i 

polskiego defekt, wg [35], prowadzi do wniosku, że oba terminy są wzajemnie równoważne i 

zawierają w sobie uszkodzenie konstrukcji (damage) – np. uszkodzenie korozyjne konstrukcji 

(corrosion damage). Powyższy wniosek uwzględniono w schemacie przedstawionym na 
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rys.1. – włączając do pojęcia defekt także wadę (błąd) rozwiązania projektowego (defect of 

design, structural defect), polegający np. na zastosowaniu w projekcie nieodpowiednich roz-

wiązań: stężeń, połączeń itp. 

Szczególnym przypadkiem defektu są imperfekcje (niedoskonałości), które stanowią lo-

sowe odchyłki właściwości konstrukcji mieszczące się w granicach wymagań normowych np. 

[7, 8], nie zmieniając w sposób zasadniczy zachowania się konstrukcji. Imperfekcje uwzględ-

niane są (a’priori) w obliczeniach normowych poprzez zastosowanie odpowiednich wartości 

współczynników bezpieczeństwa i imperfekcji zastępczych (w szczególności zastępczych 

obciążeń imperfekcyjnych), bądź pomijane, jeśli nie mają istotnego wpływu na zachowanie 

się konstrukcji (konstrukcje niewrażliwe na imperfekcje). 

Defekty, które nie mieszczą się w granicach wymagań normowych, wymagają wyelimi-

nowania poprzez odpowiednie zabiegi konstrukcyjne, bądź wykazania w dodatkowych obli-

czeniach, że wymagania niezawodności konstrukcji są spełnione mimo występowania defek-

tów. 

 Imperfekcje w obliczeniach szkieletów stalowych budynków. 1.2.

W szkieletach stalowych budynków występują imperfekcje powstałe w trakcie wytwa-

rzania elementów prętowych oraz imperfekcje związane z ustawieniem, scalaniem elementów 

prętowych w trakcie montażu szkieletu. 

Z punktu widzenia sposobu uwzględniania w obliczeniach, wspomniane imperfekcje 

można sklasyfikować zgodnie z tablicą 1.1. 

Imperfekcje grupy (a), które powinny być uwzględniane już na etapie ustalania skory-

gowanych wartości obliczeniowych cech wytrzymałościowych, stanowią oprócz obszernie 

zbadanej statystycznie [8, 9] losowej zmienności cech wytrzymałościowych w obrębie gatun-

ków stali i losowej zmienności cech geometrycznych przekrojów także niewielkie (ze współ-

czynnikiem zmienności <1%) losowe wahania lokalnych cech wytrzymałościowych [26] w 

obrębie pojedynczego elementu prętowego. 

Grupa (b), nazwana w tabeli 1.1 umownie „imperfekcjami prętów, szkieletów i wę-

złów” obejmuje naprężenia własne w pręcie i jego nieprostoliniowość oraz imperfekcje szkie-

letu jako układu prętowego („ramy”), niepionowość słupów, mimośrody w stykach montażo-

wych, naprężenia montażowe i imperfekcje węzłów. Słabo zbadane są zwłaszcza dwie ostat-

nie z wymienionych imperfekcji. 
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Tablica 1-1  Klasyfikacja imperfekcji wpływających na nośności i sztywność szkieletu stalowego. 

(a) Imperfekcje przekrojów i cech materiałowych 

imperfekcje geometryczne 

przekroju 

lokalna zmienność losowa wytrzymałości 

wzdłuż osi pręta w przekroju 

  

 

(b) Imperfekcje prętów, szkieletów i węzłów. 

pręt ściskany rama 

naprężenia 

własne 

wstępne 

wygięcie 

niepionowość 

słupów 

mimośrody 

w stykach 

naprężenia 

montażowe 

imperfekcje 

połączeń 

   

 

 
 

(c) Zastępcze imperfekcje geometryczne 

lokalne globalne 

 

zastępcze 

wygięcie 

wstępne 

 

zastępczy przechył wstępny 

 

Grupę (c) w tabeli 1.1 stanowią zastępcze imperfekcje geometryczne: zastępcze wygię-

cie wstępne pręta ściskanego eo i zastępczy przechył wstępny szkieletu φo, zalecane do przyj-

mowania w obliczeniach inżynierskich [62]. Wprowadzenie obiektywnie uzasadnionych war-

tości φo wymaga znajomości modelu statystycznego wstępnych powykonawczych niepiono-
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wości słupów szkieletów. Model ten będący przedmiotem prac [29, 36, 44] służy równocze-

śnie do oceny racjonalności normowych formuł tolerancji [27] niepionowości słupów - wpły-

wających na ostateczne ukształtowanie szkieletów na etapie wykonawstwa montażowego. 

Naprężenia własne σo w pręcie ściskanym i nieprostoliniowość początkową jego osi za-

stępuje się wygięciem wstępnym eo (tablica 1.1), dobranym według kryterium zachowania 

nośności słupa [25]. Natomiast wstępną niepionowość słupów (odpowiadającą stanowi po 

zmontowaniu całego szkieletu i wykonaniu stropów - w budynku wielokondygnacyjnym, 

bądź dachu - w budynku parterowym) mierzy się za pomocą przechyłu wstępnego. 

φ=w/h (1.1) 
gdzie: 

w – oznacza powykonawcze przesunięcie poziome węzła górnego względem węzła dol-

nego słupa o wysokości h (jednej kondygnacji słupa, bądź części słupa od poziomu 

oparcia na fundamencie do poziomu rozpatrywanego stropu). 

 

Powiększenie wartości tolerancji niepionowości słupa przy odbiorze φo
t (itp. φo

t =1/300 

[47, 51]) do wartości przechyłu zastępczego φo (itp. φo=1/200) ma na celu uwzględnienie w 

sposób pośredni także naprężeń montażowych i imperfekcji połączeń (tab. 1.1). 

W przypadku szkieletów wielokondygnacyjnych tolerancje przechyłu φo
t są zwykle przekra-

czane w dużej liczbie słupów (do kilkudziesięciu procent wszystkich słupów szkieletu). Prze-

chył wstępny powinien być traktowany wtedy, jako istotny defekt i odpowiednio uwzględnia-

ny w obliczeniach w wartości ponadnormatywnej. 

 

Spośród szeroko rozumianych defektów konstrukcji obejmujących; wady (powstałe na 

etapie projektowania, bądź wytwarzania konstrukcji) oraz uszkodzenia (powstałe w okresie 

eksploatacji konstrukcji) wyróżnia się imperfekcje – ograniczone przez odpowiednie wartości 

tolerancji i uwzględniane (w sposób pośredni lub bezpośredni) w obliczeniach stanów gra-

nicznych nośności. W szczególności w przypadku szkieletów stalowych budynków (rozpa-

trywanych w eurokodzie [60]) stosuje się zastępcze imperfekcje geometryczne w postaci: 

zastępczego przechyłu wstępnego pionowych układów belkowo-słupowych a niekiedy także 

zastępczego wygięcia wstępnego słupa (tab. 1-1, rys. 1.2). 
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Rys. 1.2  Zastąpienie wstępnych imperfekcji równoważnymi fikcyjnymi siłami poziomymi. 
 

Podstawową imperfekcją zastępczą (globalną) jest odchylenie od pionu wynoszące 

1/200. Ta zastępcza imperfekcja obliczeniowa, odpowiadająca założonemu liniowemu profi-

lowi poziomych zastępczych przesunięć wstępnych węzłów, określona jest w normie [60] 

wzorem:  

φ=φ�∙α�∙α	 (1.2) 
gdzie: 
 
� - współczynnik redukcyjny ze względu na wysokość, 
 
�- współczynnik redukcyjny ze względu na liczbę słupów. 
 

W takim razie zastępcze siły poziome od imperfekcji przechyłu szkieletu, dla i-tej kondygna-

cji wynosi (rys. 1.2 a): 

H��=φ∙N��,� (1.3) 
gdzie: ���,� – skumulowane obciążenie pionowe na i-tej kondygnacji, obliczone dla szkieletu 

jak dla pionowego wspornika. 
 

Drugą imperfekcją zastępczą (lokalną) jest imperfekcja łukowa (rys. 1.2 b). Zastępcze 

siły poziome, które należy dodatkowo uwzględniać w elementach ściskanych, w których 

przynajmniej jeden węzeł przenosi moment zginający oraz spełniony jest warunek: 

��� � 0,25 ∙ ��� (1.4) 
gdzie: ��� - siła krytyczna eulerowska dla wyboczenia słupa w płaszczyźnie układu przy zało-

żeniu przegubowego podparcia słupa na obu końcach, ��� - obliczeniowa siła osiowa w słupie. 
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Zastępcze siły poziome (zwiększenie fikcyjne obciążeń poziomych) od imperfekcji wygięcia 

wstępnego słupa wyznacza się ze wzoru: 

�� = 4 ∙ ��� ∙ "�/#  (1.5) 
gdzie: 
  "� – zastępcza imperfekcja wygięcia słupa wg [60].  
 

Najczęściej imperfekcje łukowe są pomijane w analizie statycznej. Natomiast, gdy ma-

my do czynienia z ramami i szkieletami wrażliwymi na efekty lokalne II rzędu to należy 

oprócz globalnych imperfekcji przechyłowych uwzględnić imperfekcje łukowe w tych ele-

mentach ściskanych, w których występuje przynajmniej jeden węzeł przenoszący moment 

zginający, a obliczeniowa siła osiowa NEd > 0.25Ncr wg [60]. 

 Należy zauważyć, że imperfekcje łukowe słupów generują w węzłach imperfekcje 

kątowe, a zatem nieprzyleganie blach czołowych w połączeniach śrubowych zwykłych i 

sprężonych.  

Ustalenie odpowiednich dla celów projektowania zaleceń dotyczących zastępczego 

przechyłu wstępnego wymaga oprócz uwzględnienia przechyłów wstępnych słupów, (których 

model statystyczny jest już obecnie dobrze rozpoznany dzięki badaniom cytowanym w pra-

cy), także: naprężeń montażowych i imperfekcji połączeń montażowych. Wspomniane defekty 

są dotychczas słabo rozpoznane i trudno obecnie ocenić czy np. przyjęcie wartości podsta-

wowej zastępczego przechyłu wstępnego φo
t=1/200, jako powiększonej tolerancji powyko-

nawczej φo
t=1/300 jest dostatecznie uzasadnione [29].  

Do imperfekcji dotychczas jeszcze słabo zbadanych należą naprężenia montażowe oraz 

imperfekcje połączeń, których pewnego przypadku dotyczy niniejsza praca. 

 

 Imperfekcje i defekty doczołowych węzłów śrubowych. 1.3.

W węzłach śrubowych doczołowych i doczołowo-zakładkowych dość często spotka się 

np. defekty, które nie mogą być taktowane, jako tolerowane imperfekcje. Takim defektem jest 

np. niedostateczny naciąg śrub łączących nakładki z pasem (wywołany błędem projektu lub 

wykonania) w połączeniu doczołowo nakładkowym, którego przykład pokazano na rys. 1.3. 
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Rys. 1.3  Przykład doczołowo - nakładkowego połączenia śrubowego rygla ze słupem 
ramy stalowej [19]. 

 
 
 

 

Rys. 1.4  Rozwarcie, będące skutkiem poślizgu w połączeniu zakładkowym pasów  (brak sprężenia 
śrub) w strefie rozciąganej połączenia doczołowo-nakładkowego [19]. 
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Rys. 1.5  Stan połączenia z rys. 1.4 po zerwaniu śruby w blasze czołowej w strefie rozciąganej [19]. 
 

Połączenie nakładki z pasem rozciąganym belki (pasem górnym albo dolnym) niebędą-

ce w rozpatrywanym przypadku połączeniem ciernym bezpoślizgowym nie ogranicza w wy-

starczającym stopniu wzajemnego rozwierania się blach czołowych – przed wyczerpaniem 

luzu w połączeniu zakładkowym i wystąpieniu sił docisku w śrubach pionowych. Prowadzi to 

do przeciążenia i ewentualnie do przedwczesnego zerwania śrub poziomych w strefie rozcią-

ganej styku. Stan deformacji w takim połączeniu oraz stan po zerwaniu śruby poziomej poka-

zano na rysunkach 1.4 i 1.5 (dla dwóch różnych przypadków połączenia). 

Defekty geometrii konstrukcji belkowo-słupowych w węzłach z połączeniami monta-

żowymi śrubowymi i blachami czołowymi [7, 8, 43] polegają głównie na nieprzyleganiu: 

wzajemnym blach czołowych (np. w węźle kalenicowym), bądź blachy czołowej belki do 

pasa słupa (jak na rys. 1.6a – ograniczającym się jedynie do pionowej płaszczyzny środkowej 

układu belkowo-słupowego). Defekt ten można rozpatrywać, np. w przypadku połączenia 

belki ze słupem wg rys. 1.6, jako złożenie odchylenia od stopki słupa wyidealizowanej („ba-

zowej”) płaszczyzny blachy czołowej o kąt δ0 i odchyleń blachy od tej płaszczyzny (deplana-

cji) o strzałce c. Tylko drugi z wymienionych składników może być traktowany, jako imper-

fekcja, – jeśli zostanie uwzględniony w projektowaniu, jako wielkość prognozowana, a na-

stępnie nie przekroczy tolerancji odbiorowych [7, 43]. 

 

 



- 14 - 
 

(a) 
(a1)                                                                       (a2) 

 
(b) 

 
forma „V”  

forma „W” 
 

forma „C” 
Rys. 1.6  Połączenie śrubowe rygla ze słupem szkieletu stalowego: (a) odchylenie i deplanacja blachy 

czołowej, (b) wybrane formy deplanacji blachy czołowej [14]. 
 

Rozwarcie styku ∆ stanowi istotny defekt wykonawczy. Rozwarcie ∆a w strefie połą-

czenia, która ma przenosić ściskanie (rys. 1.6a1) zmienia w sposób oczywisty schemat połą-

czenia i jest niedopuszczalne. Rozwarcie w strefie rozciąganej (rys. 1.6a2) uniemożliwia rea-

lizację (poprzez sprężenie śrubami o wysokiej wytrzymałości) „poprawnego połączenia roz-

prężeniowego”, w którym do przyrostu siły w śrubach pod wpływem obciążenia zewnętrzne-

go, powyżej siły wstępnego naciągu dochodzi dopiero po wystąpieniu rozwarcia styku prawi-

dłowo dopasowanego. Defekt wg rys. 1.6a2 grozi przedwczesnym kruchym zerwaniem śrub 

w strefie rozciąganej połączenia, które może nastąpić nawet jeszcze w trakcie naciągania śrub 

– czyli sprężania połączenia. Wspomniane defekty wymagają korekty, w szczególności po-

przez zastosowanie przekładek stalowych [20]. Potrzeba zastosowania przekładek stwierdza 

się w zasadzie na budowie, w trakcie montażu konstrukcji. Jest to zadanie wykonawczo trud-

ne, za sprawą różnych potrzebnych grubości przekładek zarówno po szerokości jak i po wy-

sokości blach czołowych. Wobec rozwoju technologii wykonywania konstrukcji i materiałów 

zadanie to dobrze spełniają wypełnienia z użyciem wysokocząsteczkowych polimerów. Są 

one rozwiązaniem czasowo i ekonomicznie korzystniejszym. Korzystniejsze jest także za-

chowanie się takiego połączenia. 

Wpływ imperfekcji o postaci deplanacji blachy czołowej na zachowanie się połączenia 

śrubowego badano w Chinach [14] rozpatrując 3 formy deplanacji: „V”, „W” i „C” wg 

rys. 1.6b. Badania przeprowadzono dla przekrojów spawanych: belki 250x150x8x10 i słupa 

350x180x8x10 (ze stali S235). W połączeniu z blachą czołową rozszerzoną i wzmocnioną 

żeberkiem (rys. 1.7b) stosowano dwie grubości blachy czołowej: 16 mm i 24 mm. Połączenia 

sprężono śrubami M20 ze stali 10.9 stosując naciąg wstępny siłą S = 155 kN. Badano schemat 

połączenia obciążonego momentem i siłą poprzeczną z belki – bez stosowania stolika pod 

blachą czołową, przy założeniu połączenia ciernego w stanie granicznym nośności. Badania 
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doświadczalne wykonano tylko dla przypadku blachy z deplanacją w kształcie „V” a oblicze-

nia z zastosowaniem programu ANSYS dla wszystkich form (rys. 1.6b). W badaniach [14] 

nie określano wpływu defektu rozwarcia styku δa na zachowanie się połączenia śrubowego.  

Zgodnie z wnioskami końcowymi pracy [14] wpływ rozpatrywanych imperfekcji na no-

śność graniczną połączenia jest pomijalnie mały (przy zachowaniu imperfekcji w granicach 

chińskich wymagań odbiorowych tj. c ≤ 3mm). Redukcja sztywności giętnej połączenia do-

chodzi do 5% - przypadku formy „V” a największe wartości, do 30%, może osiągać dla formy 

„C”. 

Omawiane imperfekcje są, zatem istotne z punktu widzenia nośności i sztywności ukła-

du belkowo-słupowego. Wspomniane badania chińskie mają niewątpliwie charakter wstępny i 

wymagają rozszerzenia. 

 Szczególny typ defektu. 1.4.

Spośród omawianych defektów szczególnie istotnym defektem jest nieprzyleganie bla-

chy czołowej, zwłaszcza w połączeniach typu E (według klasyfikacji Eurokodu [62]), gdzie 

ten defekt musi być korygowany stosownie do wymagań określonych w normach [46, 51].  

Poniżej na fotografiach (rys. 1.7 – 1.17) pokazano przykłady defektów nieprzylegania 

blach czołowych wraz ze sposobami korygowania tych defektów (w połączeniach sprężanych 

śrubami o wysokiej wytrzymałości). 

  

Rys. 1.7 Przykłady defektów nieprzylegania blach czołowych w styku belek konstrukcji nośnej dachu 
obiektu handlowego. 
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Rys. 1.8  Przykłady defektów nieprzylegania blach czołowych w styku i połączeniu belki ze słupem 
obiektu wielkopowierzchniowego. 

 

 

Rys. 1.9  Przykład defektów nieprzylegania blach czołowych w styku belek konstrukcji nośnej dachu 
obiektu handlowego. 
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Rys. 1.10  Przykład wstępnie sprężonego połączenia doczołowego elementów rygla zasadniczej 
konstrukcji nośnej obiektu wielkopowierzchniowego, z imperfekcjami nieprzylegania blach 

czołowych. 
 

 

Rys. 1.11  Przykład defektu nieprzylegania blach czołowych w styku montażowym rygla ramy. 
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Rys. 1.12  Korekta defektu nieprzylegania blachy czołowej (z lewej strony) do pasa słupa za pomocą 
klina stalowego. 

 

  
Rys. 1.13  Korekta defektu nieprzylegania blach czołowych w styku rygla za pomocą przekładki z 

blachy. 
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Rys. 1.14  Konstrukcja hali z defektem nieprzylegania w węźle kalenicowym. 
 

 

Rys. 1.15  Korekta defektu nieprzylegania (rozwarcia) w węźle kalenicowym, za pomocą przekładek 
stalowych. 
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Rys. 1.16  Defekt nieprzylegania blach czołowych w szkielecie stalowym (w styku słupa) budynku 

typu "Lipsk". 
 

   
Rys. 1.17  Defekt nieprzylegania blach czołowych w styku słupa budynku typu "Lipsk". 
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 Aktualny stan wiedzy na temat śrubowych sprężonych połączeń 1.5.

doczołowych z defektami i imperfekcjami. 

W budownictwie stalowym powszechnie zastosowanie mają połączenia doczołowe 

sprężone śrubami o wysokiej wytrzymałości, które wg [61] oznaczone są, jako połączenie 

typu E. Najczęściej są one stosowane są w systemowych konstrukcjach szkieletowych i kon-

strukcjach hal. Zwykle połączenia te obarczone są imperfekcjami, nierzadko znacznymi, które 

wtedy klasyfikowane są, jako defekty i bezwzględnie wymagają korekty. Zachowanie się 

tych połączeń jest przedmiotem wielu opracowań, badań, raportów i artykułów, oraz opraco-

wań książkowych.  

W pracy [4] J. Augustyn, W. Śliwka, J. Łaguna opisali badania sprężonych połączeń 

doczołowych stalowych elementów rozciąganych. Badano sprężone połączenia doczołowe 

rozciąganych elementów stalowych o przekroju krzyżowym i dwuteowym połączonych na 4 

lub 8 śrub M20 i M24 o nośności od 200 do 1900kN. Za pomocą tensometrów mierzono od-

kształcenia, a następnie wyliczano siły występujące w śrubach na kolejnych poziomach wytę-

żenia.  

Z przeprowadzonych badań wyciągnięto wnioski, że rozkład sił wewnętrznych w połą-

czeniu rozciąganym zależy nie tylko od usytuowania śrub, lokalnej sztywności blachy czoło-

wej czy od wytężenia poszczególnych elementów połączenia, ale również od dokładności 

przylegania powierzchni stykowych i naprężeń własnych po sprężaniu. Rozkład sił w połą-

czeniu śrubowym nie ma charakteru liniowego. Rozkład sił jest wynikiem sumowania się 

poszczególnych losowych czynników (itp. odchyłki wykonania, zmiany w technologii spawa-

nia).  

W połączeniach złożonych, w których obciążenia nie są przekazywane równomiernie na 

wszystkie śruby (a tak jest w zdecydowanie w realnych połączeniach doczołowych gdzie wy-

stępują w interakcji różne rodzaje obciążenia tj., zginanie, ścianie, rozciąganie a niekiedy i 

skręcanie) w przypadku mało sztywnej blachy czołowej, siły w śrubach sprężających ulegają 

dodatkowemu wytężeniu pod wpływem efektu dźwigni. Siły w śrubach nie są proporcjonalne 

do obciążeń.  

W połączeniach złożonych wartość współczynnika rozdziału obciążenia na poszczegól-

ne śruby w stanie granicznym rozwarcia i nośności można wyznaczyć tylko doświadczalnie.  

Interesujące badania nad zachowaniem się doczołowych połączeń sprężonych (obecnie 

połączeń kategorii E) w elementach zginanych przeprowadził zespół: J. Augustyn, J. Łaguna, 

W. Śliwka, które opisano w pracy [2]. Badano sprężane połączenia doczołowe stalowych zgi-
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nanych belek dwuteowych IPE200, IPE 400, IPE 600, IPE 900-6-300-20. IKS 900-9-300-20. 

IKS 900-12-300-20. Dwuteowe belki wykonane były ze stali St3S. Stosowano śruby klasy 

10.9 o średnicy 20 i 24mm. Grubość blach czołowych wykonanych ze stali St3S była równa 

średnicy śrub. Nośność badanych belek mierzona przenoszonym momentem zginającym w 

stanie granicznym wynosiła od 57 do 1800kNm.  

Z przeprowadzonych badań wyciągnięto następujące wnioski: 

• stan graniczny nośności połączenia związany jest z rozwarciem i deformacją 

styku, 

• w przeprowadzonych badaniach wystąpił efekt dźwigni, 

• wystąpiły znaczne deformacje styku na osi pasa rozciąganego i w środniku, zależne 

między innymi od odchyłek geometrycznych powierzchni czołowych po cięciu 

termicznym i spawaniu, 

• stan graniczny nośności połączenia nie zależał od naciągu śrub. 

Cechą wspólną wniosków z przeprowadzonych badań nad sprężanymi połączeniami 

doczołowymi jest stwierdzenie Jana Łaguny, podane w rozdziale 3 w pracy [11], zgodnie z 

którym odchyłki wykonawcze w połączeniu sprężonym mają istotne znaczenie dla rozkładu 

sił w śrubach sprężających. Nie tylko same odchyłki wykonawcze mają wpływ na rozkład sił 

w połączeniach sprężonych, ale również ich znak. Np. w przypadku połączenia wypukłych 

blach czołowych środnik zostaje uplastyczniony już po sprężaniu, a siły wewnętrzne przeka-

zywać się będą tylko przez docisk blach czołowych w strefach przylegania do obu pasów. 

Stan sprężenia styku utrzymują wtedy siły naciągu śrub, a przyrosty obciążenia zmniejszają 

wzajemny docisk blach czołowych w styku, aż do wystąpienia rozwarcia. W przypadku łą-

czenia blach wklęsłych przekazanie całej siły z pasów na strefę docisku środnika nie jest moż-

liwe, przyrosty obciążenia powodują znaczny wzrost sił w śrubach przylegających do pasów, 

spotęgowany efektem dźwigni wywołanymi siłami w pasach. Połączenie takie nie ma więc 

cech doczołowego połączenia sprężonego.  

 
Rys. 1.18  Zależność siły w śrubie w rozciąganym siłą N połączeniu sprężanym wg [4]. 
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Te przykłady pokazują jak bardzo połączenia doczołowe są wrażliwe na odchyłki 

wykonawcze i jak ważne jest zapewnienie dokładności wykonania i odpowiedniego do-

pasowania blach czołowych w stykach sprężonych.  

J. Łaguna i K. Łypacewicz w pracy [22] wskazują, że wymagane tolerancje i odchyłki 

wykonawcze mające istotny wpływ na pracę połączeń doczołowych zwykłych i sprężonych. 

 
Tablica  1-2  Tolerancje wykonania połączeń doczołowych. 

1 
Odchyłki długości elementów (ujemne) 

[mm] 

długość elementu [m] 
2-4 4-8 8-16 16-32 ponad 32 
-2 -3 -5 -8 -12 

2 
Odchyłki między kątami cięcia obu końców 
kształtownika oraz odchyłki kąta teoretycz-

nego na wysokości kształtownika [mm] 

wysokość kształtownika [mm] 

≤500 500-1000 1000-2000 

2 3 4 

3 
Odchyłki odległości między otworami na 

śruby w styku 
±0,5 mm 

4 Odchyłki płaskości powierzchni stykowych -1 mm na odcinku 500 mm 

 

A. Biegus w pracach [7, 8] przedstawił klasyfikację imperfekcji geometrycznych połą-

czeń doczołowych pokazanych na rysunku 1.19 i wykazał, że są one przyczyną obniżenia 

nośności granicznej połączeń, powstawania dodatkowych sił wewnętrznych w szkieletach 

stalowych oraz zmian zachowania się węzłów. 

 

Rys. 1.19 Imperfekcje i defekty geometryczne styków doczołowych opisywane w pracach [7, 8]. 
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W pracy [39] E. Urbańska – Galewska analizuje obecny stan wiedzy i normalizacji w 

zakresie tolerancji wymiarów i wykazuje, że obowiązujący w Europie zestaw przepisów nor-

mowych dotyczących tolerancji konstrukcji stalowych jest niejednolity i niespójny. Wykazu-

je, że normy te nie uwzględniają specyfiki budowlanych konstrukcji stalowych i wymagają 

rozwinięcia i uzupełnienia. Wskazuje ona, że np. norma DIN V 18 800–7 nie podaje żadnych 

wartości liczbowych w zakresie dopuszczalnych tolerancji odległości pomiędzy słupami. Na-

tomiast kładzie nacisk na to, że tolerancje powinny być stosowane wtedy, gdy są potrzebne, a 

wartości dopuszczalnych odchyłek powinny być określane na takim poziome, aby ani funkcja 

ani bezpieczne użytkowanie obiektu nie uległy pogorszeniu. Oceniając istniejący system do-

boru tolerancji wskazuje jego właściwości. Miedzy innymi podaje, że wartości tolerancji wy-

miarów wyrobów produkowanych w wytwórniach jak również tolerancji montażowych okre-

ślone są na podstawie wieloletniego doświadczenia i tradycji oraz praktycznej dokładności 

warsztatowej. Wartości odchyłek dopuszczalnych nie wynikają z badań doświadczalnych 

(celowo prowadzonych eksperymentów) ani z analizy teoretycznej.  

Racjonalne określanie wartości tolerancji nabiera szczególnego znaczenia w obecnym 

czasie, gdzie występuje intensywna mechanizacja produkcji konstrukcji stalowych jak rów-

nież zwiększenie tempa montażu obiektów o stalowych konstrukcjach nośnych.  

Od nowoczesnego budownictwa stalowego wymaga się, by spełniało kryteria pełnej 

prefabrykacji, szybkiego i sprawnego montażu oraz niskich kosztów wytwarzania. Przy obec-

nym wysokim poziomie technologicznym wytwarzania możliwe jest osiągnięcie wysokiej 

dokładności, niemniej pozostaje pytanie czy jest to akceptowalne z uwagi na wzrost kosztów 

wytwarzania. 

 W doczołowych połączeniach sprężonych przypadkowa zmienność geometrii rzeczy-

wistych grubości blach czołowych jest zjawiskiem nieuniknionym, powstającym na wszyst-

kich etapach wytwarzania konstrukcji stalowych: w hutach - w czasie walcowania blach, w 

wytwórniach konstrukcji stalowych - w trakcie obróbki mechanicznej, plastycznej i spawania, 

na placu budowy i w czasie montażu. 

Wobec powyższego, uzasadnione jest badanie eksperymentalne zachowania się w 

szczególności sprężonych połączeń doczołowych z różnego typu imperfekcjami i elemen-

tami likwidującymi skutki defektów powstających w trakcie wytwarzania i montażu.  

 

E. Urbańska – Galewska w pracy [38] proponuje system klasyfikacji  tolerancji oparty 

na dwóch metodach doboru tolerancji:  

� na podstawie analizy i syntezy tolerancji (AST), 
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� na podstawie klas tolerancji budowlanych konstrukcji stalowych. 

 Dobór wartości tolerancji wymiarów nieprzyłączeniowych oraz wartości luzów w sty-

kach montażowych winien być dokonywany na podstawie klas dokładności: wysokiej H, 

średniej M oraz niskiej L, dla każdego rodzaju tolerancji wymiaru nieprzyłączeniowego, bio-

rąc pod uwagę następujące czynniki: 

� rodzaj elementu (główny czy drugorzędny element konstrukcyjny), 

� stopień wykorzystania nośności,  

� rodzaj naprężeń (ściskanie czy rozciąganie), 

� wymagania użytkowo-funkcjonalne,  

� względy estetyczne.  

E. Urbańska – Galewska [38] wykazuje, że wybór klasy dokładności wymiaru luzów w 

styku montażowym zależeć winien od rodzaju ustroju konstrukcyjnego (stężony, niestężony) 

a także od przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych styków montażowych (połączenie doczoło-

we, zakładkowe). Ponadto, że stworzenie możliwości kompensacji luzów w połączeniach 

doczołowych i stosowanie otworów owalnych w połączeniach zakładkowych dają możliwości 

zastosowania niższej klasy dokładności.  

W pracy [38] proponuje się między innymi wprowadzenie do warunków wykonywania i od-

bioru konstrukcji stalowych dopuszczalnych luzów w stykach montażowych zależnych od: 

� typów układów konstrukcyjnych  

� rozwiązań konstrukcyjnych styków montażowych stwarzających możliwość 

regulacji i kompensacji,  

� technologii montażu ( kolejność montażu, sprężanie śrub).  

Według [38] uzyskanie odpowiedniej dokładności montażu zależne jest od rozwiązań kon-

strukcyjnych i technologicznych umożliwiających regulację położenia montowanych elemen-

tów.  

Stosowanie ogniw regulacyjnych i kompensacyjnych w postaci odpowiednich podkładek 

wyrównawczych (w pętlach montażowych ze stykami doczołowymi) lub otworów owal-

nych (w pętlach montażowych ze stykami zakładkowymi) winy być rozwiązaniami ak-

ceptowalnymi, a przez co znakomicie ułatwiającymi przeprowadzenie poprawnego mon-

tażu.  

W monografii nr 52 Politechniki Gdańskiej [41] E. Urbańska – Galewska w sposób ho-

listyczny przedstawiła nowy system kwalifikacji dopuszczalnych odchyłek wymiarowych 

prętowych konstrukcji stalowych, wychodząc naprzeciw potrzebom zmechanizowanej, seryj-

nej produkcji budowlanych konstrukcji metalowych. Zdefiniowała pojęcie stanu granicznego 
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montażu, jako stanu wymiarów montażowych, po przekroczeniu, którego montaż konstrukcji 

jest utrudniony i może powodować naruszenie stanu granicznego nośności i użytkowania 

konstrukcji.  

W [41] wykazano, że spełnienie warunków normowych nie gwarantuje poprawnego przebie-

gu montażu konstrukcji stalowych na placu budowy. Przez poprawny montaż rozumie się 

tutaj taki montaż, który nie wymaga dodatkowych operacji w celu uzyskania pasowania ele-

mentów w styku montażowym. Do dodatkowych operacji montażowych należą takie działa-

nia jak: dopasowanie podkładek wyrównawczych w śrubowych stykach doczołowych, dopa-

sowania podkładek redukujących średnice powiększonych otworów, rozwiercanie otworów 

itp. Wykazano, że niestety najczęściej dodatkowe operacje montażowe sprowadzają się do 

tzw. montażu wymuszonego, tj. zapewnienia takiego położenia elementów konstrukcyjnych, 

które umożliwia poprawne wykonanie połączeń.  

Efektem takiego postępowania jest wprowadzenie do konstrukcji dodatkowych sił wewnętrz-

nych, jak również zmiana geometrii konstrukcji.  

Ponadto w [41] podano wynik opracowania nieliniowych wykresów charakterystyk momentu 

– obrotu (M-ϕ) analizowanych połączeń doczołowych, jak również wykresów zmienności 

naprężeń w trzpieniu śruby i elementach konstrukcyjnych, w zależności od szerokości szcze-

liny montażowej. Dotyczyło to połączeń niesprężanych.  

 W kolejnej monografii [40] E. Urbańska – Galewska kontynuuje budowę systemu 

kwalifikacji dopuszczalnych odchyłek wymiarowych prętowych konstrukcji stalowych. Uza-

sadnia to tym, że nawet najmniejsze utrudnienia w montażu, związane z dopasowywaniem do 

siebie poszczególnych elementów, opóźniają montaż i powodują powstanie dodatkowych 

kosztów. 

W celu ustalenia wartości granicznych szczelin montażowych w wybranych, typowych 

ramach ze sprężonymi stykami doczołowymi, przeprowadzono analizę zmian długości rygli 

na stan graniczny nośności i stan graniczny przemieszczeń. Analiza ta pozwoliła na dokładne 

ustalenie dopuszczalnych maksymalnych wartości luzów w stykach montażowych, które mo-

gą zostać „wybrane” przez naciąg śrub w czasie montażu. Na podstawie analizy wyciągnięto 

wnioski:  

� montaż zbyt krótkich albo za długich rygli zarówno w ramach dwukondygnacyjnych 

jak i portalowych nie wpływa na stan graniczny nośności konstrukcji [41], 

� podczas operacji dociągania lub rozsuwania słupów przy montażu zbyt długich albo 

zbyt krótkich belek analizowane konstrukcje osiągają stan graniczny przemieszczeń,  
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� można dopuścić operację wybierania luzów (zbyt krótkie rygle) lub rozsuwania słu-

pów (rygle zbyt długie) pod warunkiem, że zmiana długości montowanych w danej 

pętli montażowej belek Dh≤ 2mm.  

W pracy podano, że w połączeniach sprężanych dopuszcza się pozostawienie lokalnych 

szczelin do 1mm, jeżeli nie jest wymagany docisk do całej powierzchni. 

Wykazano, że doczołowe połączenia śrubowe stanowią bardzo złożone i analitycznie 

trudne do przedstawienia zagadnienie o dużej liczbie parametrów wpływających na zachowa-

nie się połączenia pod wpływem obciążenia zewnętrznego. Należą do nich: 

� grubość stopki i środnika słupa, grubość blachy czołowej, wysokość belki wymiary i 

klasa śrub oraz i rozmieszczenie,  

� siły wzajemnego oddziaływania, powstające na powierzchni styku blachy czołowej, 

nazywane siłami efektu dźwigni, 

� dokładność wykonania wymiarów kątowych, od których to zależy wartość granicz-

nej szczeliny montażowej.  

Wykazano, że stosowanie ogniw regulacyjnych (kompensacyjnych) w postaci podkła-

dek wyrównawczych (w pętlach montażowych ze stykami doczołowymi) lub otworów owal-

nych (w pętlach montażowych ze stykami zakładkowymi) jest rozwiązaniem znakomicie uła-

twiającym przeprowadzenie poprawnego montażu). Dobór grubości oraz liczby podkładek 

wyrównawczych w stykach montażowych, związany jest optymalizacją kosztów wytwarzania 

i montażu konstrukcji.  

„Wybieranie luzów” wiąże się nieodzownie ze zmianą sił w śrubach sprężających, 

a kończyć się może zerwaniem śruby. Wpływa to na stan graniczny samego połączenia. 

W [40], E. Urbańska-Galewska nie odnosi się do tego zagadnienia, bark jest odpowied-

niej analizy.  

 M. Łagoda w pracy [21] oprócz tradycyjnie uznawanych do chwili obecnej połączeń 

spawanych oraz śrubowych wykazuje możliwość stosowania, przy wzmacnianiu i naprawie 

mostów stalowych, połączeń klejonych, również skutecznych wytrzymałościowo. Wykazuje, 

że z powodzeniem stosowane są połączenia konstrukcji stalowych z materiałami kompozyto-

wymi. Wykazuje, że połączenie jednocześnie klejone i sprężone cierne należy do grupy połą-

czeń o niezależnych łącznikach. W połączeniu tym więzy tarcia, są niezależne od więzów 

adhezji na wskutek wprowadzenia kleju. Ma to miejsce w przypadku połączeń wykonanych, 

jako sprężone, jeśli przed sprężeniem w płaszczyznach styku elementów łączonych wprowa-

dzono klej. W szczególności, gdy połączenie klejone zostało sprężone przed stwardnieniem 

kleju, występuje sprzężone działanie więzów przyczepności i tarcia. Skutkuje to zwiększe-
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niem nośności połączenia. W pracy [21] omówiono wyniki badań połączeń niejednorodnych. 

Z przeprowadzonych badań wynika, że największą nośność i dość dużą sztywność posiadają 

połączenia z zastosowaniem klejenia.  

W pracy [21] omówiono również przykłady praktycznego zastosowania niejednorodnych po-

łączeń klejowych. Wg autora [21] zdobyte doświadczenie w trakcie napraw i modernizacji 

oraz budowy wielu mostów dają podstawę do szerokiego i powszechnego ich stosowania. W 

podsumowaniu autor stwierdza, że nośność połączeń klejowo sprężonych nie jest sumą no-

śności połączenia klejowego i tarciowego. Nośność adhezyjna jest mniejsza od nośności ko-

hezyjnej. W modelu pracy połączenia klejowo- sprężanego można założyć fikcyjne suche 

tarcie i wyznaczyć umowny współczynnik tarcia, który może być przydatny w szacowaniu 

nośności połączeń. Natomiast model połączenia klejowo-sprężanego powinien być uzupeł-

niony czynnikiem redukcyjnego wpływu nieliniowości fizycznej kleju. Powyższej sytuacji 

odpowiada formuła nośności T połączenia:  

 $ = $� % & ∙ � ' λ ∙ �  (1.6) 
gdzie:  

N - siła docisku,  

T0 - nosność połączenia klejowego w warunkach pracy połączenia bez docisku,  

k - współczynnik proporcjonalności, 

λ - współczynnik odchylenia od liniowości.  

 

Ogólnie autor [21] wyraża pogląd, że dzięki jednoczesnemu zastosowaniu klejenia i 

śrub sprężających, połączenia posiadają większa nośność, uzyskują szczelność i są zabezpie-

czone przed korozją.  

 Uwagi i wnioski do rozdziału 1. 1.6.

Z zebranych materiałów dotyczących zachowania się realnych połączeń śrubowych, 

przeprowadzonego przeglądu literatury na temat wpływu imperfekcji nieprzylegania blachy 

czołowej wynika, że problem uwzględniania imperfekcji i defektów złożenia w projektowa-

niu, w wykonawstwie i montażu nadal jest niedostatecznie rozpoznany, a tolerancje monta-

żowe i tolerancje złożenia nie są respektowane, co prowadzi zwykle do montażu wymuszone-

go i niekiedy do istotnego zaburzenia stanu granicznego nośności węzła, ramy czy szkieletu 

stalowego, wymagającego korekty czy naprawy. 
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Występowanie imperfekcji w realnych doczołowych, sprężanych węzłach konstrukcji 

stalowych jest nieuniknione. Jak wskazuje zachowanie się zrealizowanych konstrukcji stalo-

wych, rzeczywiste zachowanie się sprężonych węzłów z blachami czołowymi obarczonymi 

imperfekcjami, przeprowadzone dotychczasowe badania eksperymentalne, przeprowadzone 

badania numeryczne opisane w literaturze nie usuwają potrzeby dalszych badań. 

Wyznaczenie stanu odkształcenia i naprężenia w doczołowych śrubowych sprężanych 

węzłach konstrukcji stalowych jest bardzo złożonym zadaniem mechaniki kontaktu ciał 

odkształcalnych. Zadanie to, jak się wydaje, jest raczej niemożliwe do zadowalającego roz-

wiązania znanymi z nauki wytrzymałości materiałów, mechaniki konstrukcji czy też klasycz-

nymi metodami teorii sprężystości i plastyczności - bez przyjęcia wielu założeń upraszczają-

cych. Z kolei, przyjęcie założeń upraszczających jak wykazuje praktyka i zgromadzona wie-

dza w dostępnej literaturze daje wyniki obliczeń mocno odbiegające od stanu rzeczywistego.  

Możliwości obliczeniowe złożonych stalowych układów konstrukcyjnych wykonanych 

z elementów i węzłów o nieliniowych charakterystykach geometrycznych i fizycznych a 

obarczonych imperfekcjami ograniczone są parametrami kontrolującymi iteracyjny proces 

obliczeniowy ( strefy oddziaływania kontaktowego blach czołowych, występowanie dużych 

odkształceń i przemieszczeń, występowanie sił tarcia). 

Zatem dalsze rozpoznanie i analiza pracy węzłów konstrukcji stalowych poprzez zasto-

sowanie analiz MES raczej nie wyeliminuje potrzeby badań eksperymentalnych. Nawet naj-

bardziej zaawansowane modele numeryczne nie zastąpią nieocenionej wartość poznawczej, 

jaką daje uczestnictwo i obserwacja eksperymentu w laboratorium. 

Stad też wynika uzasadniona potrzeba przeprowadzenia dalszych badań nad rozpozna-

niem pracy doczołowych sprężanych węzłów realnych konstrukcji stalowych obarczonych 

wybranymi imperfekcjami geometrycznymi, a zwłaszcza z imperfekcją nieprzylegania bla-

chy czołowej. 
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 KONCEPCJA I PLAN BADAŃ. METODYKA BADAŃ. 2.

 Rodzaje węzłów i ich właściwości. 2.1.

W niniejszym podrozdziale przytaczamy przyjęte w pracy, za Eurokodem [62] i literatu-

rą kryteria klasyfikacji i koncepcje charakterystyki węzłów 

 

 Kryterium lokalizacji. 2.1.1.

Przedstawiona na rys 2.1 (wg [6.2]) klasyfikacja konfiguracji węzłów, związana z ich 

lokalizacją w ramie szkieletu stalowego odpowiada przypadkowi podstawowemu schematu 

ramy – której płaszczyzna pokrywa się z płaszczyzną większej sztywności przekrojów prę-

tów. W przypadku ogólnym może zachodzić potrzeba rozpatrywania węzłów w schemacie 

ramy przestrzennej (węzłów przestrzennych). 

 

Rys. 2.1 Konfiguracje węzłów szkieletu w przypadku , gdy płaszczyzna ramy jest płaszczyzną 
większej sztywności przekroju elementów [62]. 

 
Wśród węzłów z rys. 2.1 rozróżniamy węzły o konfiguracji dwustronnej (2) i węzły pła-

skie o konfiguracji jednostronnej (1), węzły stykających się belek (styki belek) (3), węzły 

stykających się ze sobą słupów (styki słupów) (4) i ich podstaw (5). Pokazano to na rysun-

kach 2.1 do 2.5. 

 

Rys. 2.2 Przykłady węzła o konfiguracji dwustronnej w połączeniu belek ze słupem oraz belek z 
belką [62]. 
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Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych węzłów z doczołowymi połączeniami śrubowymi 
pokazano na rys. 2.3. 
 

 
Rys. 2.3 Węzeł w styku słupa i belki oraz w styku belek o konfiguracji jednostronnej [62]. 

 
 

 
Rys. 2.4 Typy węzłów w ramach z ryglem ukośnym, a) narożny b) kalenicowy [9]. 

 
 

 
Rys. 2.5 Typy węzłów w ramach z ryglem ukośnym z ukośną blachą czołową oraz ze stolikiem 

podpierającym blachę czołową [8]. 
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 Kryterium liczby i rozmieszczenia śrub w połączeniach doczołowych. 2.1.2.

Rodzaje węzłów z uwagi na rozmieszczenie śrub zestawiono m.in. w pracy [13]. W ka-

talogu [1] połączeń doczołowych podano charakterystyki węzłów z uwzględnieniem roz-

mieszczenia śrub. Pokazano to na rysunku 2.6 Najczęściej spotykanym przypadkiem połącze-

nia jest węzeł z wysuniętą blachą czołową z dwoma albo trzema szeregami śrub – po dwie 

albo cztery śruby w szeregu. 

a)      b) 

 
Rys. 2.6 Przykłady rozmieszczenia śrub w połączeniach doczołowych rozciąganych (a) oraz 

zginanych (b) wg katalogu [1] Stahlbau Verlags und Service GmbH; Standardised Joints in Steel 
Structures to DIN EN 1993-1-8. 

 
 Kryterium właściwości mechanicznych węzła. 2.1.3.

SZTYWNOŚĆ WĘZŁA 
Sztywność obrotową węzła wyrażoną przez sztywnością początkową, pochodną ścieżki 

równowagi węzła Mj(φ) - dla φ=0, Sj,ini porównuje się z wartościami granicznymi podanymi w 

[62]. Przez „obrót węzła” w zagadnieniu połączeń podatnych rozumie się, w odróżnieniu od 

klasycznej mechaniki budowli - stosującej schematy tylko połączń wyidealizowanych: sztyw-

nych i przegubowych, miarę deformacji kąta (zazwyczaj kąta prostego albo półpełnego) po-

między elementami pod obciążeniem zgodnie z rys.2.11 a) albo b). 

Punkt 5.2.2.5 w [62] rozróżnia węzeł: 

� sztywny, gdy Sj,ini > Sj,sup 

� nominalnie przegubowy, gdy Sj,ini ≤ Sj,inf 

� podatny, gdy Sj,inf < Sj,ini ≤ Sj,sup 

 
Rys. 2.7 Klasyfikacja węzłów wg [62] z uwagi na sztywność. 
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Klasyfikację węzłów z uwagi na sztywność przedstawiono na rysunku 2.7 w postaci 

trzech stref. Odpowiednio (w przypadku węzłów różnych od podporowych [62]) w strefie 1 

znajdują się węzły sztywne, dla których Sj,ini ≥ kbEIb/Lb, strefa 2 to węzły podatne, natomiast 

do strefy 3 zaliczają się węzły dla których spełniony jest warunek Sj,ini ≤ 0,5EIb/Lb (Ib – mo-

ment bezwładności przekroju belki, Lb – rozpiętość belki w osiach słupów). 

Sztywność początkową Sj,ini porównuje się bezpośrednio z granicą sztywności Sj,lim którą 

określono wyrażeniem: 

(),*�� = &+,*�� ∙ ,-+/#+ (2.1) 
gdzie: &+,*��  (&+,./0  lub &+,�12) przyjmuje się wg tablicy 2-1, w zależności od rodzaju ustroju 

prętowego ramowego (stężonego, bądź niestężonego wg [60]) i wzajemnej relacji 

sztywności słupów i rygli dla danej kondygnacji K4/K5, 

6+/#+ = 7+ – średnia wartość 6+/#+wszystkich belek na poziomie górnym rozpatrywa-
nej kondygnacji, 6�/#� = 7� – średnia wartość 6�/#�wszystkich słupów rozpatrywanej kondygnacji. 
 

Tablia 2-1  Klasyfikacja węzłów ram stalowych (oprócz podporowych) – z punktu wiedzenia sztywności. 

&+,*�� 
Współczynniki w zależności od typu ustroju prętowego 

sztywno stęzony samostateczny lub podatnie stężony 
- K4/K5≥0,1 K4/K5<0,1 &+,./0 8,0 25,0 ∞ &+,�12 0,5 

 
Klasyfikacja ta stosowana jest w sprężystej analizie konstrukcji stalowych. 

 

NOŚNOŚĆ WĘZŁA 

Klasyfikacja ze względu na nośność zgodnie z [62] rozróżnia węzły o pełnej nośności, 

nominalnie przegubowe i o niepełnej nośności. Węzeł o pełnej nośności występuje, gdy obli-

czeniowa nośność graniczna węzła przy zginaniu Mj,Rd jest nie mniejsza niż obliczeniowa 

nośność przy zginaniu przekrojów dołączanych prętów. Węzeł nominalnie przegubowy wy-

stępuje, gdy obliczeniowa nośność graniczna węzła przy zginaniu Mj,Rd nie przewyższa 25% 

obliczeniowej nośności przy zginaniu przekrojów dołączanych prętów. Węzeł o niepełnej 

nośności mamy wówczas, gdy węzeł nie spełnia kryterium węzła o pełnej nośności ani kryte-

rium węzła nominalnie przegubowego. Na rysunku 2.8 pokazano warunki dla węzła o pełnej 

nośności. 
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Rys. 2.8 Warunki dla węzła o pełnej nośności [62]. 

 
Klasyfikacja powyższa wykorzystywana jest w szczególności analizie sztywno – pla-

stycznej ram stalowych (por. tabl. 2.2), szczególnie tam gdzie przegub plastyczny tworzy się 

nie w węźle, ale w przekroju przywęzłowym pręta. 

 

ZDOLNOŚĆ DO OBROTU 

Klasyfikacja w [62] ze względu na zdolność do obrotu rozróżnia węzły o pełnej zdolno-

ści do obrotu, dla których obliczeniowa zdolność do obrotu nie jest mniejsza niż wymagana 

dla plastycznej redystrybucji momentów, oraz o niepełnej zdolności do obrotu, to te węzły, 

które nie spełniają pełnej zdolności do obrotu. 

Klasyfikację ze względu na zdolność do obrotu wykorzystuje się w analizie ram i szkie-

letów stalowych z uwzględnieniem rezerwy plastycznej, gdzie występują węzły o pełnej 

zdolności do obrotu i pręty o przekroju klasy 1. Daje to możliwość redystrybucji sił we-

wnętrznych aż do osiągniecia stanu granicznego i ujawnienia się mechanizmu ruchu po ufor-

mowaniu się dostatecznej liczby przegubów plastycznych.  

  Przedstawione klasyfikacje węzłów dają podstawy do zdefiniowania rodzaju modelu 

węzła w zależności od przyjętej analizy globalnej konstrukcji ram czy szkieletu stalowego. 

Rodzaje modeli węzłów stosowane w przyjętej metodzie analizy globalnej zestawiono w ta-

blicy 2-2. 

 

Tablica 2-2 Klasyfikacja węzłów przy różnych koncepcjach analizy globalnej ram . 

Metoda analizy globalnej Klasyfikacja węzłów 

Sprężysta 
nominalnie 
przegubowy 

sztywny podatny 

Sztywno-plastyczna 
nominalnie 
przegubowy 

o pełnej 
nośności 

o niepełnej nośności 

Sprężysto-plastyczna 
nominalnie 
przegubowy 

sztywny i o pełnej 
nośności 

podatny o niepełnej nośności 
podatny o pełnej nośności 

sztywny o niepełnej nośności 

Rodzaj modelu węzła prosty o pełnej ciągłości o niepełnej ciągłości 
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Pokazane klasyfikacje węzłów i ich charakterystyki mogą być wykorzystywane w 

szczególności w uproszczonej analizie sprężystej ustrojów ramowych w szkieletach stalo-

wych. Dopuszcza się wtedy liniowe charakterystyki węzła o sztywności początkowej (),�1� 
lub równoważnej sztywności siecznej S:,�;�/η pokazane na rys. 2.9. 

 

Rys. 2.9 Sztywności obrotowe węzła: początkowe i sieczna w globalnej analizie sprężystej [62]. 
 

W przypadku stosowania niesprężystej analizy ram szkieletów stalowych zwykle stosu-

je się dwuliniową charakterystykę węzła, gdzie wartości współczynnika modyfikacji sztyw-

ności zestawiono w tablicy 2-3. 

 

Rys. 2.10 Dwuliniowa aproksymacja charakterystyki moment – obrót Mj(φ) [62]. 
 

 
Tablica 2-3 Stosowane współczynniku modyfikacji sztywności węzłów η. 

Rodzaj połączenia 
Węzły belek 
ze słupami 

Inne rodzaje węzłów 
(węzły belek 

z ryglami, styki belek, 
podstawy słupów) 

Spawane 2 3 

Śrubowe z blachami czołowymi 2 3 

Śrubowe z nakładkami z kątowników 2 3,5 

Podstawy słupów - 3 
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Norma [62] w punkcie 6.1.2.1 zaleca by w miarę możliwości opierać się na rzeczywi-

stych (empirycznych) charakterystykach węzła M-ϕ jak na rysunku 2.11, a uwzględniających 

wpływ dodatkowych czynników: 

� luzów i związanych z nimi poślizgu śrub, 

oraz zdaniem autora wpływu takich czynników jak:  

� tolerancji wykonania elementów, 

� tolerancji złożenia konstrukcji,  

� nieprzylegania blachy czołowej (istotne w przypadku połączeń kategorii E), 

� wymuszonego montażu, przy likwidacji nieuniknionych odchyłek, co prowadzi do 

kilkunastoprocentowego wzrostu naprężeń.  

 

Rys. 2.11 Obliczeniowa charakterystyka węzła podana relacją moment – obrót węzła (z 
uwzględnieniem dodatkowych czynników) [62]. 

 
 

 Niedoskonałości geometryczne węzłów doczołowych śrubowych. 2.2.

Przystępując do opracowania koncepcji badań połączeń śrubowych z imperfekcją nie-

przylegania blachy czołowej przypomniano w dalszym ciągu rozwiązania sztywnych nomi-

nalnie połączeń belek ze słupem, jakie stosowano w latach pięćdziesiątych ubiegłego stulecia, 

opisanych np. w pracy [34]. Opinia o tych rozwiązaniach śrubowych styków doczołowych, 

np. wg rys. 2.12 była negatywna. Za istotną wadę stosowanych wówczas zwykłych (niesprę-

żonych) połączeń śrubowych uważano konieczność wykonywania belek o założonych długo-

ściach, dostosowanych do zewnętrznych wymiarów oraz konieczność dokładnego składania 

konstrukcji podczas montażu. Przeważał pogląd, że nawet niewielkie odchylenia od projek-
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towanego położenia elementów uniemożliwiają połączenie belek ze słupami. Na ten pogląd 

miał oczywiście wpływ aktualny stan technologii wytwarzania i montażu konstrukcji stalo-

wych. Dostrzegano wpływ i znaczenie defektów i imperfekcji nieprzylegania blach w czoło-

wych połączeniach zwykłych. Z przedstawionych powodów zalecano wtedy połączenia spa-

wane belek ze słupami przy użyciu elementów pośrednich lub za pomocą styków odsuniętych  

 

Rys. 2.12 Nominalnie sztywne połączenie śrubowe (bez wstępnego, kontrolowanego naciągu śrub) 
belek ze słupem za pomocą kołnierza z blachy wg rozwiązań z lat 1950. wg [34]. 

 
Wraz z postępem technologii wykonywania i montażu konstrukcji stalowych zaczęto 

stosować połączenia sprężone śrubami o wysokiej wytrzymałości (m.in. doczołowe). Odpo-

wiednie prace projektowe i wdrożeniowe prowadził w latach siedemdziesiątych ubiegłego 

wieku COBPKM „Mostostal – Warszawa”. Wyniki badań przeprowadzone w COBPKM 

„Mostostal”, opisane w pracy [23], dotyczą m.in. efektów odchyłek wykonawczych. Wykaza-

no, że możliwe do wystąpienia a niedozwolone odchyłki geometryczne (nieprzylegania bla-

chy), nie powinny być likwidowane poprzez naciąg śrub – jeśli uwzględni się złożoność pro-

cesu sprężania wynikającą z łącznego występowania efektów:  

� zakłóceń rozkładu sił wewnętrznych,  

� odchyłek wykonawczych i naprężeń własnych pochodzących od spawania,  

� zginania blach czołowych,  

Ponadto zalecano w [23] by w trakcie odbiorów zwracać uwagę na prawidłowe przeka-

zywanie sił w sprężanym styku doczołowym.  

 

Na rysunkach 2.13 i 2.14 pokazano preferowane rozwiązania połączenia doczołowego 

na śruby sprężające z zaleceniem stosowania na montażu przekładek do regulacji odchyłek 

wykonawczych, niezbędnych w halach wielonawowych i w szkieletach wielokondygnacyj-

nych. 
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Rozwiązania te pochodzą z pracy [23] (Łaguna J., Śliwka W.) „Wytyczne projektowa-

nia wykonania i odbioru doczołowych połączeń elementów konstrukcji stalowych sprężonych 

śrubami o wysokiej wytrzymałości”. COBPKM „Mostostal”. Warszawa 1978r.  

 
Rys. 2.13 Przekładki do regulacji odchyłek wykonania na montażu [23]. 

 
W latach 90. ubiegłego stulecia, zdawano sobie sprawę [43], że występujące komplika-

cje przy montażu oraz następstwa, jakie wprowadzają defekty i imperfekcje geometryczne 

doczołowych styków belek ze słupami w konstrukcjach stalowych hal i szkieletów budynków 

wielokondygnacyjnych należy istotnie ograniczyć. Postulowano by elementy wysyłkowe były 

projektowane z ujemnymi odchyłkami długości, a występujące na montażu odchyłki złożenia 

elementów usuwać poprzez stosowanie przekładek wyrównawczych o grubości 2, 3, 5 mm. 

Zalecano stosować frezowane, zbieżne kilkuczęściowe przekładki o różnej grubości z blach w 

strefie pasów górnych i dolnych. Z uwagi na możliwość powstawania w przestrzeniach po-

między elementami blach czołowych i przekładek ognisk korozji zalecano wypełniać je sto-

sownymi preparatami antykorozyjnym. Na rysunku 2.14 pokazano przykłady styków doczo-

łowych z przekładkami wyrównawczymi. 

 

Rys. 2.14 Przykład połączeń doczołowych belki ze słupem z przekładami wyrównującymi [9]. 
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Z przeprowadzonego w rozdziale 1 krótkiego historycznego przeglądu rozwiązań połą-

czeń doczołowych zwykłych i sprężonych śrubami o wysokiej wytrzymałości elementów ram 

i szkieletów wynika, że realne konstrukcje stalowe obarczone są nieuniknionymi, wstępnymi 

losowymi niedoskonałościami. 

Imperfekcje niepionowości (defekty niepionowości) słupów szkieletów stalowych bu-

dynków wielokondygnacyjnych i hal badano statystycznie, modelowano i wyznaczano do 

celów projektowania oraz analizy tolerancji normowych [25, 29, 36, 44]. W analizie globalnej 

szkieletów uwzględnia się je w postaci „zastępczych przechyłów wstępnych” obok „zastęp-

czych wygięć wstępnych”, co opisano w podrozdziale 1.2 pracy.  

We współcześnie realizowanych szkieletach stalowych, styki montażowe (w szczegól-

ności rygli ze słupami) rozwiązuje się często za pomocą doczołowych połączeń śrubowych, w 

miejsce stosowanych dawniej montażowych połączeń spawanych (ewentualnie ze „stykiem 

odsuniętym” w ryglu).  

Wpływ imperfekcji geometrycznych wspomnianych połączeń śrubowych na zachowanie się 

szkieletów nie jest jeszcze zadowalająco zbadany – a można przewidywać, że jest on istot-

ny, analizując spotykane imperfekcje nieprzylegania blach czołowych w zrealizowanych 

obiektach ze szkieletem stalowym.  

Analizowane imperfekcje nieprzylegania blach czołowych rygli do słupów są pochodzenia 

warsztatowego (odchylenia kształtu blachy czołowej od płaszczyzny i nieprostopadłość bla-

chy do osi rygla) a także pochodzenia montażowego (wzajemne nieprostopadłości osi słupa i 

rygla). 

W przypadku doczołowych połączeń śrubowych mogące pojawiać się, po zestawieniu 

w trakcie montażu prętowych elementów szkieletu stalowego, defekty polegające na nieprzy-

leganiu blachy czołowej (do pasa słupa – w przypadku węzła łączącego rygiel ze słupem, 

bądź do drugiej blachy czołowej – w przypadku styku montażowego rygla) nie powinny po-

zostawać bez skorygowania – przed sprężeniem połączenia. 

Zgodnie z uwagami i objaśnieniami z punktu 1.3 wspomniane defekty nieprzylegania są nie-

dopuszczalne zarówno w strefie rozciąganej jak i w strefie ściskanej połączenia śrubowego 

doczołowego – chociaż w obu przypadkach z różnych powodów. 

Korekta nieprzylegania blachy czołowej przed wykonaniem naciągu śrub sprężających, po-

trzebna wówczas, gdy występuje rozwarcie styku o istotnej wielkości (większe np. od warto-

ści z rys. 2.17 wg [51]) może polegać na zastosowaniu tradycyjnych przekładek stalowych 

(por rys. 2.13, 2.14), bądź ścisłego wypełnienia styku – obarczonego defektem nieprzylegania 

– odpowiednio dobranym materiałem syntetycznym (np. polimerem). 
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W rezultacie wspomnianych zabiegów otrzymuje się styk, w którym nadal nie ma zakładane-

go w projektowaniu idealnego (czyli „perfekcyjnego”) przylegania blachy czołowej do pasa 

słupa albo do drugiej blachy czołowej – czyli styk z wymienioną w tytule niniejszej pracy 

„imperfekcją nieprzylegania blachy czołowej”. 

Wspomniane wyżej zabiegi korygujące styk powinny, w miarę możliwości, doprowadzić do 

otrzymania wartości jego sztywności bliskich wartościom styku perfekcyjnego – z pełnym 

przyleganiem blachy czołowej. 

Skuteczności takich zabiegów jest badana w dalszej części pracy. Przy ocenie możliwych do 

wystąpienia wartości miar realnych odchyleń nieprzylegania, które należy przyjąć przy dobo-

rze elementów do badań doświadczalnych powinny być brane pod uwagę tolerancje normowe 

odchyłek geometrycznych wg [51] – przytoczone w następnym podrozdziale. 

 

 Tolerancje odchyłek geometrycznych szkieletów stalowych. 2.3.

W normie [51] podano dwa rodzaje tolerancji odchyłek geometrycznych: tolerancje podsta-

wowe i funkcjonlne:  

� Tolerancje podstawowe powinny być zgodne z załącznikiem D.1 normy. Podane war-

tości są odchyłkami dopuszczalnymi. Tolerancje wytwarzania opisano w §11.2.2 nor-

my [51]. Tolerancje montażu opisano w §11.2.3 normy [51].  

� Tolerancje funkcjonalne wyrażone, jako dopuszczalne odchyłki geometryczne powin-

ny być zgodne z jedną z następujących dwóch opcji: - Wartości tabelaryczne przed-

stawione w §11.3.2 i Załączniku D.2 normy [51] - Kryteria alternatywne zdefiniowane 

w §11.3.3 normy [51]. Gdy żadna z opcji nie zostanie określona, stosuje się wartości 

tabelaryczne. Tolerancje dla wyrobów zdefiniowano w normach: 

- dla dwuteowników I i H za stali konstrukcyjnej [48], 

- dla kątowników [49], 

- dla kształtowników zamkniętych wykonanych na gorąco [45], 

- dla kształtowników zamkniętych wykonanych na zimno [50]. 

Na rysunkach 2.15 do 2.19 pokazano wyciąg (istotny z punktu niniejszej pracy) z za-

łączników D1 i D2 normy [51] dla tolerancji elementów składowych połączeń doczołowych 

zwykłych PDZ i sprężanych połączeń doczołowych SPD z blachą czołową, z tolerancją nie-

przylegania blachy czołowej. 
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Rys. 2.15 Podstawowe tolerancje montażu słupów w budynkach jednokondygnacyjnych. 
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Rys. 2.16 Podstawowe tolerancje montażu dla słupów wielokondygnacyjnych. 

 

 
Rys. 2.17 Podstawowe tolerancje montażu dla styków dociskowych. 
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Rys. 2.18 Funkcjonalne tolerancje wytwarzania elementów składowych konstrukcji ram 

wielokondygnacyjnych i szkieletów wielokondygnacyjnych. 
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Rys. 2.19 Funkcjonalne tolerancje wytwarzania elementów składowych konstrukcji ram 

wielokondygnacyjnych i szkieletów wielokondygnacyjnych. 
 

 Wybór typu badanego węzła. 2.4.

Do badań doświadczalnych wybrano węzeł łączący rygiel ze słupem, jednostronny o 

konfiguracji „1” wg rys. 2.1 i konstrukcji wg rys.2.3. Jest to typ węzła często spotykany i je-

den z najprostszych. Węzeł taki charakteryzuje się małą liczbą składników wpływających na 

otrzymywaną relację M-φ (rygiel, blacha czołowa, śruba sprężająca) i jak najmniejszym 

wpływem słupa. Na wybór typu węzła miały wpływ przeprowadzone badania węzłów w z 

imperfekcjami wg [14] oraz badania wg [32], pokazane na rysunku 2.20 i 2.21.  

Wybrany typ węzła na styku słupa i belki w konfiguracji jednostronnej „1”, wg rys. 2.1, 

umożliwia przeprowadzenie badań węzłów z rożnymi defektami i imperfekcjami nieprzyle-

gania blachy czołowej. 

 
Rys. 2.20 Model badany wg [14]. 
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Rys. 2.21 Węzeł badany w [32]. 

 

 Wybór mary defektu nieprzylegania blachy czołowej. 2.5.

Defekty i imperfekcje szkieletu stalowego (odpowiadające imperfekcjom geometrycz-

nym opisanym wcześniej poprzez cytowanie Eurokodu [52] na rys. 2.15 – 2.19 – zaistniałe na 

etapie wytwarzania a następnie zestawiania elementów wysyłkowych na montażu – powodu-

ją, że przed sprężeniem śrubami w połączeniu doczołowym mogą pojawić się defekty nie-

przylegania blachy czołowej (korygowane wspomnianymi wcześniej sposobami). 

Z punktu widzenia geometrii defekt nieprzylegania blachy czołowej wymaga formalnie cha-

rakterystyki wieloparametrowej – co pokazano na przykładzie połączenia belki ze słupem na 

rys. 2.22. Jeśli nawet przyjąć, że równanie powierzchni blachy czołowej jest znane – to pozo-

staje jeszcze 6 stopni swobody, którym można przyporządkować np.: 3 składowe wektora 

przesunięcia (u, v, w) oraz 3 składowe wektora kąta obrotu (α, β, γ) – wg rys. 2.22. 

Realizacja programu badań doświadczalnych uwzględniającego zmienność wszystkich 

wymienionych wcześniej parametrów byłaby praktycznie niewykonalna. Z drugiej strony dla 

zapewnienia docisku elementów łączonych w strefie ściskanej oraz poprawnego sprężania w 

strefie rozciąganej ważne są głównie wartości odstępu w strefach docisku. W takim razie (por. 

także [7, 16]) dla otrzymania na drodze empirycznej porównania skuteczności różnych sposo-

bów korekty defektu nieprzylegania blachy czołowej wystarczający wydaje się model jedno-

parametrowy w przypadku rozwarcia ∆ w strefie rozciąganej oraz w strefie ściskanej. Równo-

cześnie przyjmuje się założenie, że blacha czołowa przylega do pasa słupa na swej krawędzi 

przeciwległej do rozwarcia. 
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Rys. 2.22  Parametry geometryczne charakteryzujące formalnie defekt nieprzylegania w 

przypadku połączenia śrubowego doczołowego belki ze słupem [7, 16]. 
 

 Blachy czołowe cienkie, średnie i grube. 2.6.

Zgodnie [62] połączenie z blachą czołową cienką mamy wówczas, gdy grubość blachy 

jest rzędu 8 do 12mm. W tych połączeniach, w których zastosowano blachę czołową o nie-

wielkiej grubości w stosunku do nośności śrub na rozciąganie, następuje w stanie granicznym 

nośności pełne uplastycznienie blachy czołowej połączenia w przegubach plastycznych (li-

niach załomu blachy czołowej) „1” i „2” – rys. 2.23 bez zniszczenia śrub. 

 
Rys. 2.23  Model zniszczenia blachy czołowej poprzez powstanie czterech przegubów plastycznych 
(linii załomów), gdzie dwa powstają w linii śrub a dwa pozostałe przy styku stopek ze środnikiem. 

 
Siłę rozciągającą, jaką może przenieść takie połączenie oblicza się wówczas ze wzoru wg 

oznaczeń Eurokodu [62]: 

<=,>� = 4 ∙ ?0*,>�/@  (2.2) 
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gdzie:  

?0*,>� – obliczeniowy moment graniczny plastyczny przekroju blachy czołowej, od-
powiadający długości linii załomu, @ – odległość między osią śruby a spoiną lub początkiem wyokrąglenia. 

 
W połączeniach, w których zastosowano blachę czołową o grubości nieco większej niż 

w przykładzie jak wyżej, nastąpi w stanie granicznym uplastycznienie blachy czołowej w 

przegubach „1” połączone z zerwaniem śrub. Tę klasę blach o grubości od ok. 12mm do ok. 

20mm nazwano blachami o średniej grubości. 

 
Rys. 2.24  Model jednoczesnego zniszczenia blachy czołowej poprzez powstanie dwóch przegubów 
plastycznych (linii załomów) przy linii styku stopek ze środnikiem z równoczesnym zerwaniem śrub 

rozciąganych. 
 

Obliczeniowa siłę rozciągającą, jaką może przenieść takie połączenie wyznacza się ze wzoru:  

<=,>� = A2 ∙ ?0*,>� % 2 ∙ B ∙ (=,>�C/A@ % BC  (2.3) 
gdzie:  ?0*,>� – moment uplastycznienia blachy czołowej, (=,>� – wytrzymałość śruby na rozciąganie (albo przeciągnięcie), @ – odległość między osią śruby a spoiną lub początkiem wyokrąglenia, B– odległość osi śruby do krawędzi blachy. 

 

W przypadku blach o średniej grubości w stosunku do wytrzymałości śrub na rozciąga-

nie, następuje wzrost siły rozciągającej w śrubie ze względu na tylko częściowe uplastycznie-

nie blachy czołowej. Dodatkowo, ze względu na nierównomierne naciski, śruba ta jest zgina-

na. Wzrost siły rozciągającej w śrubie wywołany jest tzw. efektem dźwigni. Jego wpływ 

uwzględnia się za pomocą współczynnika efektu dźwigni. W przypadku szczególnym blach 

czołowych o średniej grubości (z występowaniem efektu dźwigni) i rozciąganego połączenia  

tzw. „prostego” (tzn. takiego, w którym siła rozkłada się równomiernie na każdą ze śrub) ob-

liczamy ze wzoru: 

<=,>� = A2 ∙ ?0*,>� % 2 ∙ B ∙ (=,>�C/A@ % BC  (2.4) 

<=,>� = A1/βC ∙ ∑ (>=  (2.5) 

β = 2,67 ' G/G��1 H 1  (2.6) 



- 48 - 
 

G��1 = 1,2I�∙JKL+M∙2N  (2.7) 

gdzie:  (>= – nośność śruby na rozciąganie (z warunku zerwania lub przeciągnięcia), 
β – współczynnik efektu dźwigni, O – odległość między brzegiem otworu, spoiną lub początkiem zaokrąglenia, P. – szerokość współdziałania przypadająca na jedną śrubę. 

pozostałe oznaczenia - jak w [62] 
 

W połączeniach, w których zastosowano blachę czołową o znacznej grubości, nastąpi 

zerwanie śrub bez pełnego uplastycznienia blachy czołowej.  

 
Rys. 2.25 Model zniszczenia połączenia poprzez zniszczenie śrub rozciąganych. 

 
Siłę rozciągającą, jaką może przenieść takie połączenie oblicza się ze wzoru: <=,>� = 2 ∙ (=,>�   (2.8) 

Moment uplastycznienia blachy czołowej liczymy ze wzoru: 

?0*,>� = 0,25 ∙ QR22 ∙ G+0S ∙ TUC/VW�  (2.9) 

 (oznaczenia wg Eurokodu [62]) 

 

Z przeprowadzonego zestawienia i przeglądu literatury [13, 62] wynika, że istotnym pa-

rametrem decydującym o nośności i mechanizmie zniszczenia połączenia (węzła) jest grubość 

blachy czołowej. Stąd w planowaniu badań węzłów z nieprzyleganiem blachy czołowej przy-

jęto jako parametr wiodący grubość blachy czołowej. 

Przeprowadzone i opisane dalej badania doświadczalne obejmowały swoim zakresem 

grupę z „mocną” blachą czołową (por. wytyczne MOSTOSTALU [23], według których, wę-

zły należało realizować, jako „nominalnie sztywne”, a o nośności węzła miały decydować 

nośności przekrojów rygli i słupów zbiegających się w węźle), oraz grupę elementów z cienką 

„słabą” blachą czołową (dla których zwraca się uwagę na skończoną sztywność początkową 

na obrót węzła Sj,ini – w rezultacie której dochodzi do redystrybucji momentów w ryglu). 
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 Plan badań doświadczalnych. 2.7.

W opracowaniu koncepcji i planu badań podjęto próbę zastosowania teorii planowania 

eksperymentu. Na początku dokonano próby przyjęcia planu badań oznaczonego w teorii pla-

nowania, jako PS/DK-24. Układ tego planu oznacza cztery zmienne przyjmujące po dwie war-

tości każda, a symbolika PS/DK oznacza cechy tego planu. 

 

Rys. 2.26 Model obiektu badań. 
 

X1 – tp ∈ (6, 8, 10, 20) [mm], po unormowaniu {-1, -0.5, +0.5, +1} 

X2 – fyi ∈ (235, 355) [MPa], po unormowaniu {-1, +1} 

X3 – imp.1 ∈ (0, i) [mm], po unormowaniu {-1, +1} 

X4 – imp.2 ∈ (s, b) [przekładka stalowa, Belzona 1321], po unormowaniu {-1, +1} 

 

Tablica 2-4 Plan eksperymentu dla proponowanego planu PS/DK-24. 

N 
j-1.16 

oznacz. X1 X2 X3 X4 tp fyi imp.1 imp.2 

1 RG1-1 +1 -1 -1 +1 20 235 bez imperfekcji 0 
2 RG1-2 +1 -1 -1 +1 20 235 bez imperfekcji 0 
3 RG1-3 +1 -1 -1 +1 20 235 bez imperfekcji 0 
4 RG2-1 +1 -1 +1 -1 20 235 z imp. w strefie ściskanej 5 
5 RG2-2 +1 -1 +1 -1 20 235 z imp. w strefie ściskanej 5 
6 RG2-3 +1 -1 +1 -1 20 235 z imp. w strefie ściskanej 5 
7 RG3-1 +1 -1 +1 -1 20 235 z imp. w strefie rozciąganej 5 
8 RG4-1 +1 -1 +1 +1 20 235 z imp. w strefie rozciąganej 5 
9 RG4-2 +1 -1 +1 +1 20 235 z imp. w strefie rozciąganej 5 
10 RG4-3 +1 -1 +1 +1 20 235 z imp. w strefie rozciąganej 3 
11 RG4-4 +1 -1 +1 +1 20 235 z imp. w strefie rozciąganej 6 
12 RG5-1 -1 +1 +1 +1 6 355 z imp. w strefie ściskanej 6 
13 RG6-1 -0.5 +1 +1 +1 8 355 bez imperfekcji 0 
14 RG6-2 -0.5 +1 +1 +1 8 355 z imp. w strefie ściskanej 10 
15 RG6-3 -0.5 +1 +1 -1 8 355 z imp. w strefie ściskanej 10 
16 RG7-1 +0.5 +1 +1 +1 10 355 z imp. w strefie ściskanej 10 

gdzie: 
zmienną X1 – stanowi grubość blachy czołowej, 
zmienną X2 – stanowi granica plastyczności rygla, 
zmienną X3 – stanowi zmienna imp.1: 0 – brak imperfekcji, i – imperfekcja, 
zmienną X4 – stanowi zmienna imp.2: p – przekładka, b – wypełnienie belzona. 
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Rys. 2.27 Plany wielopoziomowe we współrzędnych unormowanych dla różnej liczby zmiennych 
wejściowych: a) dwóch, b) trzech. 

 
Sporządzono próbę przyjęcia alternatywnego planu eksperymentu oznaczonego w teorii 

planowania eksperymentu, jako PS/DK-23. Układ planu, warianty zmiennych przedstawiono 

w tablicy 2-5. 

 

Tablica 2-5 Plan eksperymentu dla proponowanego planu PS/DK-23 (obszar niebieski),  wydzielonego 
z planu PS/DK-23. 

N 
j-1.16 

oznacz. X1 X2 X3 tp fyi imp.2 

1 RG1-1 +1 -1 -1 20 235 0 
2 RG1-2 +1 -1 -1 20 235 0 
3 RG1-3 +1 -1 -1 20 235 0 
4 RG2-1 +1 -1 0 20 235 5 
5 RG2-2 +1 -1 0 20 235 5 
6 RG2-3 +1 -1 0 20 235 5 
7 RG3-1 +1 -1 0 20 235 5 
8 RG4-1 +1 -1 0 20 235 5 
9 RG4-2 +1 -1 -0.4 20 235 5 
10 RG4-3 +1 -1 +0.2 20 235 3 
11 RG4-4 +1 -1 +0.2 20 235 6 
12 RG5-1 -1 +1 -1 6 355 6 
13 RG6-1 -0.5 +1 +1 8 355 0 
14 RG6-2 -0.5 +1 +1 8 355 10 
15 RG6-3 -0.5 +1 -1 8 355 10 
16 RG7-1 +0.5 +1 +1 10 355 10 

gdzie: 
zmienną X1 – stanowi grubość blachy czołowej, 
zmienną X2 – stanowi granica plastyczności rygla, 
zmienną X3 – stanowi zmienna imp.1: o grubości 0, 3, 5, 6, i 10mm. 
X1 – tp ∈ (6, 8, 10, 20) [mm], po unormowaniu {-1, -0.5, +0.5, +1} 
X2 – fyi ∈ (235, 355) [MPa], po unormowaniu {-1, +1} 
X3 – imp.1 ∈ (0, 3, 5, 6, 10) [mm], po unormowaniu {-1, -0.4, 0.0, 0.2, +1} 
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Zaproponowane plany eksperymentu wg schematu PS/DK-24 i PS/DK-23 mają swe 

istotne ograniczenia: 

• pełne plany wymagałby przeprowadzenia wielu realizacji, a to przekłada się na koszty 

badań,  

• są niesymetryczne  

• nie są ortogonalne (zerowanie się wszystkich iloczynów skalarnych unormowanej ma-

cierzy X).  

 

Proponowana koncepcja badań zmierza do zastosowania planu ułamkowego (częścio-

wego). Nie jest to koncepcja analizy przypadku ani też studium przypadku, przypadków. W 

efekcie końcowym na podstawie przeprowadzonej analizy wykazano, że optymalne jest za-

stosowane planu określanym, jako planem BENCHMARK.  

„Benchmark określenie (z ang.) oznacza reper, czyli punkt o znanej wysokości nad po-

ziomem morza będący znakiem orientacyjnym, czyli swoistym punktem odniesienia służącym 

do dalszych pomiarów. 

W zrealizowanych badaniach „benchmarkami” są pojedyncze realizacje SRS SPD 

(ścieżka równowagi statycznej sprężonego połączenia doczołowego) bez imperfekcji z róż-

nym grubościami blach czołowych. 

 

 Wybór modelu do badań doświadczalnych. 2.8.

Badania eksperymentalne przeprowadzone zostały w dwóch seriach w 2014 i 2016 ro-

ku. Pierwsza seria badań obejmowała 11 modeli, w których to połączenie rygla ze słupem w 

postaci doczołowego połączenia sprężanego, z jednostronnie wysuniętą blachą czołową, reali-

zowane było w postaci połączenia obejmującego koncepcje mocnej blachy. Druga seria badań 

stanowiąca uzupełnienie pierwszej, obejmowała 5 modeli, były to modele ze słabą blachą 

czołową i dwiema śrubami w każdym szeregu. Głównym parametrem zmiennym była gru-

bość blachy czołowej, z różnymi parametrami defektu nieprzylegania (rozwarcia ∆) oraz róż-

nymi sposobami korekty (naprawy) tych defektów. 

Na rysunku numer 2.28 widoczny jest powtarzalny model stanowiska w trakcie prowa-

dzenia badań. 

Modele wykonano z profili walcowanych, rygiel z IPE 240 a słup z IPE 360. Do wykonania 

rygi, słupa i blach użyto stali klasy S235JR (dla drugiej serii badań zastosowano mocniejszy 
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rygiel – stal 355, przy zachowaniu przekroju IPE240). W połączeniu doczołowym zastosowa-

no sześć wysoko wytrzymałych śrub M20 klasy 10.9 naciągniętych siłą 155 kN. 

Obciążenie zostało przyłożone do swobodnego końca belki, z zastosowaniem siłownika hy-

draulicznego, ze sterowaniem przemieszczeniem. 

 

 
Rys. 2.28 Model badawczy. 

 
 

 Program badań i zestawienie modeli. 2.9.

W ramach opracowanego programu przeprowadzono badania doświadczalne. Badania 

przeprowadzone zostały w dwóch seriach. Pierwszą serię badań przeprowadzono w maju 

2014 roku, drugą serię w marcu 2016 roku. 

Zakres badań dla pierwszej serii obejmował jedenaście połączeń śrubowych. Połączenia 

zrealizowane pomiędzy belką a słupem, jako sprężone zgodnie z klasą zastosowanych śrub 

siłą o wartości 155kN w układzie wspornikowym tak jak przedstawiono na rysunku 2.29. 
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 Zmontowany na stanowisku układ, słup utwierdzony – belka wspornikowa, poddany 

został obciążeniu aż do wyczerpania nośności połączenia. Obciążenie zadawano poprzez si-

łownik hydrauliczny na swobodnym końcu belki wspornikowej. 

Zmiennymi parametrami ilościowymi były: grubość blachy czołowej tp oraz wartości „roz-

warcia” ∆g – w osi pasa górnego i ∆d – w osi pasa dolnego belki. Natomiast zmieniającą się 

cechą jakościową było wypełnienie styku: przekładkami stalowymi, polimerem (BELZONA 

1321), bądź brak wypełnienia jeśli nie występowało istotne rozwarcie. 

 

Tablica 2-6 Zestawienie modeli dla pierwszej serii badań (blacha czołowa gruba). 

lp. symbol opis 

1 RG1-1 
 
 
 
 
tp=20mm 
∆g=0 
∆d=0 
 

  
 
 

Styk idealny, bez rozwarcia (3 takie same realizacje). 

2 RG1-2 

3 RG1-3 

4 RG2-1 

 
 
 
 

 
tp=20mm 
∆g=0 
∆d=5mm 

 
 
 
 

Styk z rozwarciem w strefie ściskanej połączenia (3 takie same realizacje). 
Korekta w postaci przekładki 5mm na przedłużeniu dolnego pasa rygla. 

5 RG2-2 

6 RG2-3 
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c.d. tablicy 2-6. 

7 RG3-1 

 
 

 
 
 
 
tp=20mm 
∆g=5mm 
∆d=0 

 
 

Styk z rozwarciem w strefie rozciąganej połączenia (1 realizacja). Korekta w 
postaci dwóch przekładek 7mm na krawędzi blachy czołowej i 5mm na prze-

dłużeniu górnego pasa rygla. 

8 RG4-1 

 
 
 

 
 
 
tp=20mm 
∆g=0 
∆d=5mm 

 
 

Styk z rozwarciem w strefie ściskanej połączenia (1 realizacja). Korekta w po-
staci przekładki 5mm na przedłużeniu dolnego pasa rygla oraz wypełnienie 

szczeliny materiałem BELZONA 1321. 

9 RG4-2 

 
 
 
 
 
 
 

 
tp=20mm 
∆g=5mm 
∆d=0 

 
Styk z rozwarciem w strefie rozciąganej połączenia (1 realizacja). 

Korekta w postaci przekładki 5mm na przedłużeniu górnego pasa rygla 
oraz wypełnienie szczeliny materiałem BELZONA 1321 . 

 

*BELZONA 1321 – informacje o materiale w załączniku 
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c.d. tablicy 2-6. 

10 RG4-3 

 
 
 
 
 
 
 

tp=20mm 
∆g=3mm 
∆d=0 
 

Styk z rozwarciem w strefie rozciąganej połączenia (1 realizacja). 
Korekta w postaci wypełnienia szczeliny materiałem BELZONA1321 

(rozstęp 3mm). 

11 RG4-4 

 
 
 
 
 
 
tp=20mm 
∆g=5mm 
∆d=0 

 
Styk z rozwarciem w strefie rozciąganej połączenia (1 realizacja). 

Korekta w postaci wypełnienia szczeliny materiałem BELZONA1321 
(rozstęp 6mm). 

 

Tablica 2-7 Zestawienie modeli dla drugiej serii badań (blacha czołowa cienka). 

lp. symbol opis 

1 RG5-1 

 
 

 
 
 
 
 
tp=6mm 
∆g=0 
∆d=10mm 

 
Styk z rozwarciem w strefie ściskanej połączenia (blacha czołowa 6mm). 

Korekta w postaci wypełnienia szczeliny materiałem BELZONA1321 
(rozstęp 10mm). 
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c.d. tablicy 2-7. 

2 RG6-1 

 
 
 
 
 
tp=8mm 
∆g=0 
∆d=0 

 
Styk poprawny, bez rozwarcia (blacha czołowa 8mm). 

3 RG6-2 

 
 

 
 
 
 
tp=8mm 
∆g=0 
∆d=10mm 

 
Styk z rozwarciem w strefie ściskanej połączenia (blacha czołowa 8mm). Ko-

rekta w postaci wypełnienia szczeliny materiałem BELZONA1321 
(rozstęp 10mm). 

4 RG6-3 

 
 

 
 
 
 
 

tp=8mm 
∆g=0 
∆d=10mm 

 

Styk z rozwarciem w strefie ściskanej połączenia (blacha czołowa 8mm). 
Korekta w postaci przekładek, 10mm na przedłużeniu dolnego pas, 5mm w 

obrębie środkowego rzędu śrub. 
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c.d. tablicy 2-7. 

5 RG7-1 

 
 
 
 
 
 
tp=10mm 
∆g=0 
∆d=10mm 

 
Styk z rozwarciem w strefie ściskanej połączenia (blacha czołowa 10mm). 

Korekta w postaci wypełnienia szczeliny materiałem BELZONA1321 
(rozstęp 10mm). 

 

*BELZONA 1321 – informacje o materiale w załączniku 

 

 Podsumowanie rozdziału 2. 2.10.

Kierując się kryteriami sztywności, nośności i zdolności do obrotu potwierdzono wybór 

węzła styku słupa i belki w konfiguracji jednostronnej (rys. 2.1 i 2.3). Uzasadnieniem tego 

wyboru była potrzeba porównywania zależności M-ϕ, dla węzłów z rożnymi imperfekcjami i 

defektami nieprzylegania blachy czołowej, poprzez uzyskane z badań parametry sztywności, 

nośności czy zdolności do obrotu węzła 

Opracowując omówioną koncepcję badań proponuje się zastąpienie frezowanych, kil-

kuczęściowych blach w postaci przekładek wyrównujących oraz konieczność wprowadzania 

preparatów antykorozyjnych jednym wspólnym rozwiązaniem, w postaci wypełnienia polime-

rowego spełniającego jednocześnie rolę przekładek, przekładek częściowych i zabezpieczenia 

antykorozyjnego, a także zamykającego przestrzeń w styku doczołowym zwykłym i sprężo-

nym będącego następstwem wprowadzonych tolerancji wymiarowych. Daje to duże korzyści 

technologiczne wytwarzania i montażu konstrukcji stalowych. 
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 ZAGADNIENIA REALIZACYJNE BADAŃ I ANALIZY OBLI-3.

CZENIOWEJ MODELI. 

 Metodyka badań. 3.1.

 Stanowisko badawcze. 3.1.1.

Badania połączeń śrubowych z imperfekcją nieprzylegania blachy czołowej wg opra-

cowanego planu badań podanego w rozdziale 2 dla przyjętych modeli przeprowadzono w 

akredytowanym Laboratorium Badawczym Materiałów i Konstrukcji Budowlanych Politech-

niki Krakowskiej (rys. 3.1 – certyfikat akredytacji). 

Modele badawcze S1-1 + RG1-1 do RG7-1 wykonano w Wytwórni Konstrukcji Stalo-

wych SKANSKA S.A., Oddział EXBUD w Kielcach (projekt T11 E48-E340) stosownie do 

kryteriów produkcji konstrukcji stalowych wg EC i norm jakościowych ISO. 

Na rysunku 3.2 pokazano stanowisko badawcze umożliwiające przeprowadzenie badań 

połączeń śrubowych z imperfekcją nieprzylegania blachy czołowej i otrzymanie ścieżek rów-

nowagi statycznej doczołowych połączeń (SRS DPS) dla obu zaplanowanych serii: 

• I seria badań – połączenia z blachą grubą, 

• II seria badań – połączenia z blachą cienką. 

Na rysunku 3.3 pokazano oznaczenie przeprowadzonych badań stosownie do procedury 

zawartej w wymaganiach określonych Certyfikatem Akredytacji Laboratorium Badawczego a 

na rys. 3.4 – schemat stanowiska dla I serii badań.  

Na rysunku 3.5 do 3.9 pokazano (dla I i II serii badań) schemat rozmieszczania czujni-

ków indukcyjnych do pomiaru przemieszczeń (L1 do L19) w liczbie 19 sztuk, inklinometrów 

do pomiaru kątów obrotu (I20 do I21) w liczbie 2, siłomierzy do pomiaru sił w śrubach spręża-

jących (S20 do S25) w liczbie 6, tensometrów (T28 do T40) do pomiary odkształceń na blasze 

czołowej i ryglach RG w liczbie 13 sztuk. 

Niezależnie od powyższego system obciążający Schenck Instron 100 N mierzył siłę F 

wywieraną na rygiel RG1-1 do RG7-1 oraz przemieszczenie odpowiadające miejscu i kierun-

ku wywieranego obciążenia F na badane modele. Stosowano sterowanie przemieszczeniowe 

wg programu obciążania podanego na rysunku 3.17 i 3.18.  

 Na rys. 3.10 pokazano widok elementu stałego modelu S1-1 na stanowisku badaw-

czym (elementu stałego w planowanych badaniach I i II serii). Na rys. 3.11 pokazano widok 

elementu stałego modelu SL1-1 na stanowisku badawczym wraz z widocznymi czujnikami 
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przemieszczeń. W badaniach uwzględniano przemieszczenia związane z podatnością zamo-

cowania (L18 do L19).  

 Na rys. 3.5 przedstawiono widok wymiennego rygla (RG1-1 do RG4-4) na stanowisku 

badawczym wraz z widocznymi czujnikami przemieszczeń, tensometrami i czujnikami siły 

(S24 do S25). 

Na rys. 3.13 przedstawiono widok kompletnego zestawu czujnika siły do pomiaru sił 

(1,3,5) w śrubach sprężających w toku prowadzonych pomiarów (S20, S22, S24). Na rys. 3.14 

zestawiono charakterystyki pomiarowe zestawu czujnika siły do pomiaru sił (1,3,5) w śrubach 

sprężających w toku prowadzonych pomiarów (S20 do S25). 

 Na rys. 3.15 pokazano widok hydraulicznej maszyny wytrzymałościowej SCHENCK 

zastosowanej w badaniach.  

 Na rys. 3.16 pokazano widok klucza dynamometrycznego użytego do śrub sprężają-

cych wysokiej wytrzymałości HV klasy 10.9. 

Śruby sprężano kluczem dynamometrycznym JONESSWAY T07 o zakresie momentu 

sprężania 980Nm o dokładności +/- 4% ( +/- 18Nm przy poziomie momentu dokręcenia 

4540Nm) stosownie do EN ISO 6789. Połączenia z wypełnieniem BELZONA 3121, sprężano 

po utwardzeniu się polimeru (czas ok. 24h). 

Sprężanie połączenia wykonywano w trzech krokach:  

• pierwszy etap wstępny do poziomu 0.5Mv = ok. 225Nm 

• drugi etap do poziomu 0.75 Mv = ok.340Nm 

• końcowy etap do poziomu 1.1Mv = ok. 495Nm 

realizując nominalną siłę naciągu w śrubach sprężających do wartości 155 kN . 

 

Proces sprężenia kontrolowano bezpośrednio za pomocą pomiaru sił w śrubach przy 

użyciu systemu pomiarowego z zestawem 4 modułów Spider 8 z oprogramowaniem Catman 

EASY DAQ na czujnikach siły S20 do S25. 

 Śruby dokręcano w kolejności od najsztywniejszej strefy połączenia do najmniej sztywnej 

strefy styku, w kolejności 3, 6, 5, 4, 1, 2 wg oznaczeń pokazanych na rys. 3.6, zapewniając 

tym sposobem równomierne sprężenie połączenia.  

Na rys. 3.19 pokazano widok użytej aparatury pomiarowej i systemu pomiarowego 

wraz z zestawem 4 modułów Spider 8 z oprogramowaniem Catman EASY DAQ projekt do 

rejestracji 42 wielkości pomiarowych realizowanych w przeprowadzonych badaniach.  
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Na rysunku 3.20 zamieszczono widok i podano charakterystyki pomiarowe użytych w 

badaniach inklinometrów TIL TIX do pomiaru kątów obrotu badanych połączeń z nieprzyle-

ganiem blachy czołowej.  

Na rysunku 3.21 zamieszczono widok i podano charakterystyki pomiarowe użytych w 

badaniach tensometrów RL 120/6 do pomiaru odkształceń badanych rygli RG i blach czoło-

wych.  

Badania przeprowadzono w warunkach temperatury pokojowej (w temperaturze 210C). 

 

Rys. 3.1  Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego PK. 
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Rys. 3.2  Ogólny widok stanowiska badawczego. 
 

 

Rys. 3.3  Widok modeli na stanowisku badawczym wraz z oznaczeniem. 
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Rys. 3.4  I seria badań – schemat stanowiska. 

 

 
Rys. 3.5  I seri badań – rozmieszczenie czujników przemieszczeń. 
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Rys. 3.6  I seria badań – rozmieszczenie tensometrów i czujników siły w śrubach. 

 
 

 
Rys. 3.7  II seria badań – schemat stanowiska. 
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Rys. 3.8  Rys. 3.5  II seri badań – rozmieszczenie czujników przemieszczeń. 

 

 
Rys. 3.9 II seri badań – rozmieszczenie tensometrów i czujników siły. 
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Rys. 3.10  Stały element SL1-1 na stanowisku badawczym. 
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Rys. 3.11  Stały element SL 1-1 na stanowisku badawczym. 
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Rys. 3.12  Element wymienny RG na stanowisku badawczym. 
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Rys. 3.13  Czujniki CL20 do pomiaru sił w śrubach sprężających w toku prowadzonych badań. 
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Rys. 3.14  Charakterystyka pomiarowa i geometryczna zastosowanego czujnika CL20. 
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Rys. 3.15  Widok hydraulicznej maszyny wytrzymałościowej z siłownikiem SCHENCK zastosowanej 
w badaniach. 
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Rys. 3.16  Widok zastosowanego klucza dynamometrycznego. 
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Rys. 3.17  Program obciążenia dla modeli I serii (przebieg w czasie). 

 

 
Rys. 3.18  Program obciążenia dla modeli II serii (przebieg w czasie). 

 

 

Rys. 3.19  System pomiarowy Spider 8 z oprogramowaniem Catman EASY DAQ. 
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Rys. 3.20  Inklinometr TILTIX do pomiaru kątów obrotu. 

 

 

Rys. 3.21 Wykorzystane w badaniach tensometry RL120/6 do pomiaru odkształceń. 
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Tablica 3-1  Rezultaty badań materiałowych. 

Własne badania materiałowe  stalowych modeli badawczych 
Seria I badań Seria II badań 

Parametr Re[MPa] Rm[MPa] Parametr Re[MPa] Rm[MPa] 

Rygiel RG 1-4 
S235 

328,9 
s=1,2 

V =0,0035 

451,5 
s=3,4 

V =0,0075 

Rygiel RG 5-7 
S355 

362,7 
s=1,67 

n=0,0281 

492,9 
s=2,86 

V=0,0058 

Blacha czołowa 
S235 

315,0 
s=7,29 

V =0,0232 

431,6 
s=9,99 

V =0,0232 

Blacha czołowa 
S235 

343,8 
s=9,94 

V =0,0289 

471,0 
s=13,62 

V =0,0289 
Słup S1-1 

S235 
Element wspól-
ny dla serii I i II 

340,9 
s=17,85 
V =0,052 

467,0 
s=24,5 

V =0,052 

Słup S1-1 
S235 

340,9 
s=17,85 
V =0,052 

467,0 
s=24,5 

V =0,052 

Własne badania materiałowe wypełnienia polimerowego Belsona 1231 
Wartość średnia trwałej wytrzymałości na ściskanie wypełnienia wykonanego z Belzona 
1321 wykorzystywana w pracy to 102,05 MPa, z odchyleniem standardowym 4,98 MPa i 

współczynnikiem zmienności 4,88 %. 
Wartość średnia trwałej wytrzymałości na rozciąganie wypełnienia wykonanego z Belzo-
na 1321 wykorzystywana w pracy to 33,0 MPa, z odchyleniem standardowym 4,0 MPa i 

współczynnikiem zmienności 13,17 %. 
Właściwości adhezyjne 

Wartość średnia trwałej wytrzymałości na odrywanie wypełnienia wykonanego z 
Belzona 1321 wykorzystywana w pracy to  9,91 MPa, z odchyleniem standardowym 

2,66 MPa i współczynnikiem zmienności 27,1 %. 
Więcej informacji z badań właściwości mechanicznych i reologicznych Belzona 1321 wg 

danych producenta podano w załączniku H. 
Charakterystyka wytrzymałościowa śrub 

zastosowanych śrub wysokowytrzymałych klasy 10.9 HV PEINER, 
średnica śruby 20 mm, 

pole czynne przekroju śruby 245 mm2, 
pole przekroju trzpienia śruby 314 mm2, 

nominalna wytrzymałość na rozciąganie materiału śruby fu,bk = 1000 N/mm2 
nośność obliczeniowa śruby na rozciąganie NRd = 176 kN 

Moment dokręcenia śruby ( moment obrotowy klucza) 
śruba czarna, nakrętka czarna, lekko oliwiona 600 Nm 

nakrętka cynkowana ogniowo smarowana MoS2 450 Nm 
stosowano γM2 = 1.25 – współczynnik bezpieczeństwa w stosunku do wytrzymałości na 

rozciąganie Rm 
stosowano γM1 = 1.1 – częściowy współczynnik bezpieczeństwa 

nośność obliczeniowa śruby na ścinanie Va,Rd = 157,1 kN 
( trzpień w płaszczyźnie ścinania) 

nośność obliczeniowa śruby na ścinanie Va,Rd = 98,0 kN 
( gwint w płaszczyźnie ścinania) 

nośność obliczeniowa śruby na poślizg Vg,Rd = 69,6 kN 
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 Uzyskane dokładności pomiarowe w trakcie pomiarów. 3.1.2.

 

Tabela 3-2  Zastosowana aparatura oraz dokładności pomiarowe zastosowanej aparatury. 

Mierzona wielkość 
Aparatura 

Dokładność pomiaru 

Pomiar odkształcenia 
Tensometry typu RL120/6  

1x10-6, gdzie 1x10-6 określono najmniejszą 
jednostkę odkształcenia –µstrain, zakres po-
miarowy 5000 µstrain   

Pomiar przemieszczeń  
Indukcyjne czujniki przemieszczeń 1-WA/20 
do 100 –T firmy HBM 

Zakres pomiarowy od 20 mm do 100 mm; 
Dokładność 0.01mm  
 

Pomiar sił w śrubach sprężających 
Czujniki CL20 

Zakres pomiarowy 240 kN. 
Czułość 1,5 mV/V 
Dokładność 0,01 kN = 10 N  

Pomiar siły obciążającej 
Maszyna wytrzymałościowa SCHENCK 

0,01 kN = 10 N  

Pomiar kąta obrotu  
Inklinometr ADS015-2-SV1-H0-P8M 

0,01o = 0,17 · 10-5 rad = 0,0017 mrad 

 

 Metody pomiaru kąta obrotu połączenia w węźle. 3.2.

Kąt obrotu węzła (zmiana kąta pomiędzy prętami w węźle) może być mierzony różnymi 

metodami - najczęściej stosuje się pomiar pośredni, odbywający się przez ocenę przemiesz-

czeń dwóch punktów. Przemieszczenia mierzy się czujnikami zegarowymi, indukcyjnymi 

czujnikami przemieszczeń albo geodezyjnie. 

W pierwszej serii badań doświadczalnych (modele badawcze RG1-1 do RG4-4), pomiar 

kata φ (reprezentującego obrót połączenia wraz z przywęzłowym odcinkiem rygla) prowa-

dzony był pośrednio na podstawie odczytów indukcyjnych czujników przemieszczeń L3, L4, 

L5 i L6 oraz koncepcji przedstawionej na rysunku 3.22. 
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φ = #X ' #Y475 ' #Z ' #[227 ' <6,6 A3 ∙ 2000 ∙ 500S ' 500X ' 3 ∙ 2000 ∙ 25S ' 25XC500 ' 25  

Rys. 3.22 I seria badań - sposób pomiaru przemiszczeń elementów [11]. 
 
 

Podczas drugiej serii badań doświadczalnych (modele badawcze RG5-1 do RG7-1), 

pomiar kąta φ prowadzony był pośrednio na podstawie odczytów indukcyjnych czujników 

przemieszczeń L2, L3, L15 i L14 oraz koncepcji przedstawionej na rysunku 3.23. 

 

 

φ = #S ' #X475 ' # Z ' # Y227 ' <6,6 A3 ∙ 2000 ∙ 500S ' 500X ' 3 ∙ 2000 ∙ 25S ' 25XC500 ' 25  

Rys. 3.23  II seria badań - sposób pomiaru przemieszczeń elementów [11]. 
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 Analiza obliczeniowa modeli. 3.3.

 Dwie koncepcje kształtowania i obliczania połączenia śrubowego doczołowego 3.3.1.
[46, 62]. 

 
Modele połączeń śrubowych z blachą czołową wystającą: badane w rozdziale 4 tzw. 

„modele z grubą blachą czołową” oraz badane w rozdziale 5 tzw. „modele z cienką blachą 

czołową” - odpowiadają dwóm koncepcjom kształtowania i obliczania węzłów. 

Koncepcja pierwsza, przyjęta w ostatniej normie polskiej [46] – w p. 6.2.4.3 (por. także 

[22, 23]) – polega na zastosowaniu dostatecznie „mocnej” („grubej”) blachy czołowej (por. 

rys. 3.24) – tak, aby o nośności połączenia MR decydowała wytrzymałość na zerwanie śrub 

FRt (nośność ta jest zarazem nośnością węzła, jeżeli jego stan graniczny nie będzie wynikał z 

osiągnięcia stanu granicznego przez: belkę, słup albo spoiny). Przy poprawnym projektowa-

niu szkieletu stalowego, z uwzględnieniem rezerwy plastycznej zerwanie (zniszczenie kruche) 

śrub powinno być uprzedzone przez wcześniejsze uplastycznienie przekrojów łączonych w 

węźle prętów szkieletu. Wspomnianemu wymaganiu służy przyjęte w Eurokodzie [62] kryte-

rium „mocnych węzłów”, dla których moment graniczny nośności Mj,Rd jest o co najmniej 

20% większy od momentu granicznego plastycznego przekrojów łączonych prętów. 

 

 

G0 H G��1 = ] ^ T/+1000_
 

nośność połączenia śrubowego 

Ma=Fac d m�∙ωc�∙y��
 

(por. tabl. 17 w normie [46]) 

Rys. 3.24  Koncepcja kształtowania i obliczania połączenia z „mocną” grubą blachą czołową – 
wedługo ostatniej normy polskiej [46]. 
 

Według koncepcji drugiej – zalecanej współcześnie w Eurokodzie [62] (związanej z 

uwzględnieniem skończonej sztywności węzłów w tzw. „analizie zaawansowanej konstruk-

cji”) węzeł rozpatruje się, jako układ traktowanych równorzędnie tzw. „składników podsta-

wowych” (por. rys. 3.25a). 
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(a) (b)  
 
 

F�= M�z  

 

φ= ∆z  

  
F�= M�z  

 
a – środnik słupa ścinany, 
c – środnik słupa rozciągany, 
e – środnik belki rozciągany, 
g – blacha czołowa zginana, 

b – środnik słupa ściskany, 
d – pas i środnik belki ściskane, 
f – pas słupa lokalnie zginany, 
h – śruby rozciągane 

Rys. 3.25  Współczesna [62] idea węzła, jako zespołu składników podstawowych: „a”, „b”… „h” – 
wpływających na nośność i sztywność węzła śrubowego doczołowego (a) oraz koncepcje: środka 

ściskania „0”, momentu pary sił ?� = <� ∙ k, deformacji kątowej węzła φ = ∆/k, (b). 
 
Możliwość jednolitego określenia wielkości charakteryzujących nośność i sztywność jako-

ściowo różnych, składników węzła uzyskuje się w „metodzie składnikowej” zastępując (por. 

rys. 3.25b) moment ME w przekroju stykowym blachy czołowej i pasa słupa parą sił w pasach 

rygli FE = ME / z – na ramieniu „z” odniesionym do środka ściskania „0”. Także do punktu 

„0” odnosi się przesunięcia poziome: ∆g, ∆d, …(traktowane, jako wielkości modułowe) sta-

nowiące miary deformacji węzła – pochodzące od poszczególnych jego składników. 

Dla węzła jako układu „składników podstawowych” najprostszym modelem mechanicznym, 

jest pojedynczy łańcuch rozciągany siłą F o długości elementów liniowo sprężystych: 

L1,…,Li,…,Ln wg rys. 3.26a. 

Z sumowania wydłużeń sprężystych elementów łańcucha: L1,…,Li,…,Ln (rys. 3.26b) można 

ostatecznie wyznaczyć w sposób obliczeniowy sztywność obrotową węzła (por. [62]) 

S:=S:AφC= dM:dφ
=S:,�;�/η (3.1) 

gdzie: η=η(φ) – współczynnik redukcji sztywności obrotowej węzła wg [62] (por także rys. 

2.10 i tab.2.3) 

S:,�;�=E∙zS∙k – sztywność początkowa węzła (3.2) 

& = o∑ A1/&�C1�p qr  [mm] (3.3) 

- współczynnik sztywności całego węzła (jako łańcucha) 
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ki [mm] – współczynniki sztywności poszczególnych składników węzła (i=1, 2,…,n] ob-
liczanie wg formuł normowych [62] na podstawie parametrów geometrycz-
nych i fizycznych węzła. 

 

W prostym przypadku węzła z jednym szeregiem (w przybliżeniu także z dwoma szeregami) 

liczącym po dwie śruby w strefie rozciąganej schemat pojedynczego łańcucha pozostaje waż-

ny także w przypadku obliczania nośności węzła (rys. 3.26c) mamy wówczas: 

Fa = min�p ; Fa� (3.4) 
oraz      M=z∙Fa    (3.5) 

gdzie nośności składników węzła FRi (i=1, 2, …, n.) obliczane są zgodnie z normą [62] 

 

Nośności połączeń doczołowych z bardziej złożonym aniżeli na rys. 3.24 układem śrub od-

powiadają bardziej złożone modele heurystyczne aniżeli pojedynczy łańcuch wg rys. 3.26 

(por. np. [64, 65 ])  

(a) 

 

(b) 
 

 

(c) 
 

 
Rys. 3.26  Układ szeregowy sprężyn albo prętów liniowo sprężystych (a) jako model mechaniczny w 

analizie sztywności (b) oraz nośności (c) węzłów śrubowych doczołowych. 
 
 

 Sztywność i nośność badanych modeli obliczona według koncepcji normo-3.3.2.
wych. 

Poniżej zestawiono rezultaty obliczenia sztywności i nośności dla poszczególnych mo-

deli badawczych wg metody składnikowej zgodnie z [62]. Pierwsza seria badań, modele z 

grubą blachą czołową (RG1-1 do RG4-4), oraz druga seria badań, modele z cienką blachą 

czołową (RG5-1 do RG7-1). Do obliczeń, wg formuł eurokodu [62] (metody składnikowej), 

wykorzystano parametry węzłów wyznaczone w trakcie badań (geometria elementów, wła-

ściwości materiałowe), zestawione w załączniku do pracy. 
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Na rysunku 3.27 przedstawiono doczołowy węzeł śrubowy z blachą wystającą ze 

zmienną grubością blachy czołowej. Modele badawcze pierwszej serii badań wykonane były 

z blachą czołową grubości 20 mm, natomiast w drugiej serii badań obejmujących grupę z 

cienką blachą zastosowano blachę o grubości 6, 8 i 10 mm. Grubości spoin na rysunku nie 

zaznaczono. 

 
Rys. 3.27  Doczołowy węzeł śrubowy z blachą wystającą (bl. czołowa 6, 8, 10 i 20mm). 

 
NOŚNOŚĆ WĘZŁA (dla elementu RG1-1): 
Nośność strefy ścinanej 
Nośność nieużebrowanego środnika słupa na ścinanie: 

uv� = u ' 2PG2 % AGw % 2xCG22 % η(y ' 2G2wC2 = 32,57O@S 

V{|,a�= 0,9f�,{5A�5√3γ��
= 0,9∙32,89∙32,57√3 =557kN 

Nośność strefy ściskanej 
Nośność pasów i środnika belki: 
- nośności belki na zginanie: 

M4,a�= W�,|�f�
γ�� = 361∙328,9∙10-X

1,0 =119kNm 

F5,�4,a�= M4,a�h4-t�4 = 119∙10X
243,6-9,7 =508kN 

Nośność strefy rozciąganej 
�Pierwszy szereg śrub: 
Nośność zginanego pasa słupa w strefie rozciąganej 

"� = 45@@ " = 150@@ mS = 40 ' 0,8 ∙ 7√2 = 32,1mm @ = 80 ' 8 ' 2 ∙ 0,8 ∙ 7√22 = 28,1@@ 
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e|=34,5mm n=e	�;= min�e5; e|; 1,25m� = minA45; 34,5; 1,25∙28,1C= 34,5mm 
 

długość efektywna dla pojedynczego szeregu śrub: l���,5|=2πm=2π28,1=176,4mm l���,5|=πm%2e =π28,1%2∙150=388,3mm l���,;5=e %αm-A2m%0,625eC=150%6,5∙28,1-A2∙28,1%0,625∙45C=248,2mm l���, =l���,5|=176,6mm l���,S=l���,;5=248,2mm 
Nośność pasa słupa wynosi: 
-1. model zniszczenia (pełne uplastycznienie pasa słupa): 

?0*, ,>� = 0,25QR22, G2�S TU
γW� = 0,25 ∙ 176,4 ∙ 30S 340,91,0 10r[ = 13,5&�@ 

F�, ,a�= 4M|�, ,a�m = 4∙13,528,1∙10-X =1928kN 

według metody 2. (alternatywnej): 

F�, ,a�= A8n-2e{CM|�, ,a�2mn-e{Am%nC = A8∙34,5-2∙9,3C∙13,5∙10X
2∙28,1∙34,5-9,3A28,1%34,5C =2556kN 

-2. model zniszczenia (zniszczenie śrub wraz z uplastycznieniem pasa słupa): 

Fc,a�= 0,9f�4A�
γ�S = 0,9∙900∙2451,25 ∙10-X=176kN 

nośność na przeciąganie łba śruby: 

B|,a�= 0,6πd	t|f�
γ�S = 0,6∙π∙24∙30∙4671,25 ∙10-X=507kN 

Przyjęto Ft,Rd = 176kN jako wartość mniejszą. 

?0*,S,>� = 0,25QR22,SG2�S TU
γW� = 0,25 ∙ 248,2 ∙ 30S 340,91,0 10r[ = 19&�@ 

F�,S,a�= 2M|�,S,a�%n ∑ Fc,a�m%n = 2∙19∙10X%34,5∙2∙176A28,1%34,5C =803kN 

-3. model zniszczenia (zerwanie śrub): <�,S,>� = d <=,>� = 2 ∙ 176 = 353&� 

 
Nośność pasa słupa na zginanie dla pierwszego szeregu śrub: 

Ft.fc,Rd = min (FT,1,Rd; FT,2,Rd; FT,3,Rd) = min (1928; 803; 353)=353kN 
 

Nośność blachy czołowej przy zginaniu (dla trzech modeli zniszczenia zastępczego króćca 
teowego): 

m�=40-2∙0,8∙7√2=32,1mm m= 80-6,2-2∙0,8∙7√22 =29,0mm w=80mm e�=50mm 

n=e	�;= min�e5 ;e|; 1,25m� = minA45; 34,5; 1,25∙29C= 34,5mm 
Długości efektywne w odniesieniu do pierwszego szeregu śrub, rozważanego indywidualnie 
(szereg skrajny): l���,5|=2πm�=2π32,1=202mm l���,5|=πm�%w=π32,1%80=181mm l���,5|=πm�%2e=π32,1%2∙34,5=170mm l���,;5=4m�%1,25e�=4∙32,1%1,25∙50=191mm l���,;5=e%2m�%0,625e�=34,5%2∙32,1%0,625∙50=130mm 
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l���,;5=0,5w%2m�%0,625e�=0,5∙80%2∙32,1%0,625∙50=135mm l���, =l���,S→l���,;5=0,5b|=0,5∙149=75mm 
Nośność blachy czołowej dla pierwszego szeregu śrub: 
-1. model zniszczenia (pełne uplastycznienie blachy czołowej): 

?0*, ,>� = 0,25QR22, G0S TU
γW� = 0,25 ∙ 75 ∙ 20,3S ∙ 3151,0 ∙ 10r[ = 2,42&� 

F�, ,a�= 4M|�, ,a�m� = 4∙2,6432,1∙10-X =301kN 

według metody 2. (alternatywnej): 

F�, ,a�= A8n-2e{CM|�, ,a�2m�n-e{Am�%nC = A8∙34,5-2∙9,3C∙2,42∙10X
2∙32,1∙34,5-9,3A32,1%34,5C =390kN 

-2. model zniszczenia (zniszczenie śrub wraz z uplastycznieniem blachy czołowej): 

?0*,S,>� = 0,25QR22,SG0S TU
γW� = 0,25 ∙ 75 ∙ 20,3S 3151,0 10r[ = 2,42&�@ 

F�,S,a�= 2M|�,S,a�%n ∑ Fc,a�m�%n = 2∙2,42∙10X%34,5∙2∙176A32,1%34,5C =255kN 

-3. model zniszczenia (zerwanie śrub): <�,S,>� = d <=,>� = 2 ∙ 176 = 353&� 

 
Nośność blachy czołowej na zginanie dla pierwszego szeregu śrub: 

Ft.tp,Rd = min (FT,1,Rd; FT,2,Rd; FT,3,Rd) = min (329; 262; 353)=255 kN 
 

Ostatecznie nośność pierwszego szeregu śrub wynosi: 
Ft,1,Rd = min (Vwp,Rd/β; Fc,fb,Rd; Ft,fc,Rd; Ft,tp,Rd) = 

= min (557/1,0; 508; 353; 255)= 255 kN 

spośród możliwych form zniszczenia węzła najmniejszą nośność na zginanie wykazała bla-
cha czołowa (zniszczenie śrub wraz z uplastycznieniem blachy czołowej) 

 
�Drugi szereg śrub: 
Nośność zginanego pasa słupa w strefie rozciąganej 
Długości efektywne w odniesieniu do drugiego szeregu śrub, rozważanego indywidualnie 
(szereg przyległy do poziomego żebra słupa): l���, →l���,5|=2πm=2π28,1=176,4mm l���,S→l���,;5=αm=6,5∙28,1=182,5mm 

Nośność pasa słupa wynosi: 
-1. model zniszczenia (pełne uplastycznienie pasa słupa): 

?0*, ,>� = 0,25QR22, G2�S TU
γW� = 0,25 ∙ 176,4 ∙ 30S 340,91,0 10r[ = 13,5&�@ 

F�, ,a�= 4M|�, ,a�m = 4∙13,528,1∙10-X =1928kN 

według metody 2. (alternatywnej): 

F�, ,a�= A8n-2e{CM|�, ,a�2mn-e{Am%nC = A8∙34,5-2∙9,3C∙13,5∙10X
2∙28,1∙34,5-9,3A28,1%34,5C =2556kN 

-2. model zniszczenia (zniszczenie śrub wraz z uplastycznieniem pasa słupa): 

?0*,S,>� = 0,25QR22,SG2�S TU
γW� = 0,25 ∙ 182,5 ∙ 30S 340,91,0 10r[ = 14,2&�@ 
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F�,S,a�= 2M|�,S,a�%n ∑ Fc,a�m%n = 2∙14,2∙10X%34,5∙2∙176A28,1%34,5C =649kN 

-3. model zniszczenia (zerwanie śrub): <�,S,>� = d <=,>� = 2 ∙ 176 = 353&� 

 
Nośność pasa słupa na zginanie dla drugiego szeregu śrub: 

Ft.fc,Rd = min (FT,1,Rd; FT,2,Rd; FT,3,Rd) = min (1928; 649; 353)=353kN 
Nośność blachy czołowej przy zginaniu (dla trzech modeli zniszczenia zastępczego króćca 
teowego): 
Długości efektywne w odniesieniu do drugiego szeregu śrub, rozważanego indywidualnie 
(szereg śrub przyległy do pasa belki): l���, →l���,5|=2πm=2π29=182mm l���,S→l���,;5=αm=6,5∙29=188,5mm 

Nośność blachy czołowej dla pierwszego szeregu śrub: 
-1. model zniszczenia (pełne uplastycznienie blachy czołowej): 

?0*, ,>� = 0,25QR22, G0S TU
γW� = 0,25 ∙ 182 ∙ 20,3S ∙ 3151,0 ∙ 10r[ = 5,91&�@ 

F�, ,a�= 4M|�, ,a�m� = 4∙5,9132,1∙10-X =737kN 

według metody 2. (alternatywnej): 

F�, ,a�= A8n-2e{CM|�, ,a�2m�n-e{Am�%nC = A8∙34,5-2∙9,3C∙5,91∙10X
2∙32,1∙34,5-9,3A32,1%34,5C =952kN 

-2. model zniszczenia (zniszczenie śrub wraz z uplastycznieniem blachy czołowej): 

?0*,S,>� = 0,25QR22,SG0S TU
γW� = 0,25 ∙ 188,5 ∙ 20,3S 3151,0 10r[ = 6,11&�@ 

F�,S,a�= 2M|�,S,a�%n ∑ Fc,a�m�%n = 2∙6,11∙10X%34,5∙2∙176A32,1%34,5C =366kN 

-3. model zniszczenia (zerwanie śrub): <�,S,>� = d <=,>� = 2 ∙ 176 = 353&� 

 
Nośność blachy czołowej na zginanie dla drugiego szeregu śrub: 

Ft.tp,Rd = min (FT,1,Rd; FT,2,Rd; FT,3,Rd) = min (737; 366; 353)=353 kN 
Nośność środnika belki przy rozciąganiu: 

<=,w0,>� = PR22,=,w+Gw+ TU,w+
γW�  

W przypadku węzłów śrubowych długość efektywna jest równa długości odpowiednich króć-
ców teowych, więc dla drugiego szeregu śrub: 

��,��,�� = ��� ∙  , ¡ ∙ ¢¡�, £�, ¤ ∙ �¤r¢ = ¢�¥¦§ 

W słupie pierwszy i drugi szereg rozdzielony jest żebrem, podobnie w płycie czołowej – śruby 
rozdzielone są pasem belki �dlatego nie rozważa się ich jako grupy szeregów. 

Ostatecznie nośność drugiego szeregu śrub wynosi: 
Ft,2,Rd = min (Vwp,Rd/β − FT,1,Rd; Fc,fb,Rd - FT,1,Rd; Ft,fc,Rd; Ft,tp,Rd) = 

= min (557/1,0-255; 508 – 255; 353; 353)= 253 kN 

spośród możliwych form zniszczenia węzła najmniejszą nośność wykazał ściskany pas belki 
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NOŚNOŚĆ WĘZŁA (RG1-1): ¨©,�� = d ª«��,�� = A¡¬�, � ∙ ¡ % ���, � ∙ ¡¢C ∙ �¤r¢ = ��£¦§® 

Ramiona sił: 
- dla pierwszego szeregu śrub 
h1=hb+40–tfb/2=243,6+40 – 9,7/2=278,8mm 

- dla drugiego szeregu śrub 
h2=h1-90=278,8-90=188,8mm 

 
OBLICZENIE SZTYWNOŚCI WĘZŁA (dla elementu RG1-1): 
�Ścinanie środnika słupa: k1 = 0,38 ∙ Avcβ z = 0,38 ∙ 32,6 ∙ 1021,0 ∙ 233,9 = 5,3mm     k = yP ' GTP 
�zastępczy współczynnik sztywności składników rozciąganych: 

&R² = ∑ &R22,�� y�kR²  

dla którego keff,r przyjmuje się w odniesieniu do wymienionych dalej części podstawowych. 
Zginany pas słupa 
- pierwszy szereg śrub:  

&Y, = 0,9 ∙ QR22,=,w�G2�X
@X = 0,9 ∙ 176,4 ∙ 30X

28,1X = 193,6@@ 

- drugi szereg śrub:  

&Y,S = 0,9 ∙ QR22,=,w�G2�X
@X = 0,9 ∙ 176,4 ∙ 30X

28,1X = 193,6@@ 

Blacha czołowa przy zginaniu 
- pierwszy szereg śrub: 

&Z, = 0,9 ∙ QR22,=,0G0X@³X = 0,9 ∙ 75 ∙ 20,3X
32,1X = 17,0@@ 

- drugi szereg śrub:  

&Z,S = 0,9 ∙ QR22,=,0G0X@³X = 0,9 ∙ 188 ∙ 20,3X
32,1X = 41,5@@ 

 
Śruby przy rozciąganiu 

k �= 1,6∙A�L4 = 1,6∙245104,6 =3,7mm 

gdzie baza wydłużalności 

L4=t|%t�5%3t|��% m�%k�2 %t5µ�:=20,3%30%3∙3% 16%132 %30,8=104,6mm A�=245mm 
 
Efektywna sztywność pojedynczego szeregu śrub 
- pierwszy szereg śrub:  

k���, = 11kY, % 1kZ, % 1k �
= 11193,6 % 117 % 13,7 =3,02mm 

- drugi szereg śrub:  

k���,S= 11kY,S % 1kZ,S % 1k �
= 11193,6 % 1141,57 % 13,7 =3,38mm 
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Zastępcze ramię sił 

z�¶= k���, h S%k���,ShSSk���, h %k���,ShS = 3,02∙278,8S%3,38∙188,8S
3,02∙278,8%3,38∙188,8 =239,98mm 

 
Zastępczy współczynnik sztywności 

&R² = ∑ &R22,�� y�kR² = 3,02 ∙ 278,8 % 3,38 ∙ 188,8239,98 = 6,17@@ 

 
SZTYWNOŚĆ POCZĄTKOWA WĘZŁA  (RG1-1): 

·©,¸¹¸ = º »¡
µ ∑ �¦�¸

= ¡¤, ¡ ∙ �¤¢ ∙ ¡¢£, £�¡�, ¡ % � , �¬ ∙ �¤r  = ¢¢  ¦§®/«¼� 

 
Poniżej w tablicy 3-1 zestawione zostały wartości sztywności początkowej Sj.ini, nośno-

ści węzła Mj.Rd oraz nośności przekroju belki rygla Mb.R dla aktualnie pomierzonych cech 

geometrycznych i wyznaczonych cech materiałowych (por. załącznik pracy). Wartości zesta-

wione poniżej wyznaczone zostały na podstawie metody składnikowej zgodnie z eurokodem 

[62]. 

 
Tablica  3-1  Zestawienie nośności i sztywności początkowej węzłów (w oparciu o metodę 

składnikową wg [62]. 

 
SZTYWNOŚĆ POCZĄTKOWA 

Sj.ini 

[kNm/rad] 

NOŚNOŚĆ WĘZŁA 
Mj.R 

[kNm] 

NOŚNOŚĆ BELKI 
Mb.R 

[kNm] 
I SERIA BADAŃ (gruba blacha czołowa – 20 mm) 

RG 1-1 33 655 119 119 

RG 1-2 32 924 114 114 

RG 1-3 32 949 114 114 

RG 2-1 33 655 116 116 

RG 2-2 33 606 122 122 

RG 2-3 33 827 120 120 

RG 3-1 33 490 113 113 

RG 4-1 33 672 123 123 

RG 4-2 33 499 113 113 

RG 4-3 33 499 113 113 

RG 4-4 33 595 123 123 

II SERIA BADAŃ (cienka blacha czołowa – 6, 8, 10 mm) 

RG5-1 (6mm) 10 414 22 143 

RG 6-1 (8mm) 17 563 39 148 

RG 6-2 (8mm) 17 294 38 145 

RG 6-3 (8mm) 17 492 39 145 

RG 7-1 (10mm) 22 930 59 148 
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 Metodyka opracowania wyników pomiarów. 3.4.

System pomiarowy wykorzystany w trakcie prowadzonych badań, wybranych sprężo-

nych połączeń doczołowych, pozwolił na rejestrowanie takich wielkości jak przemieszczenia, 

odkształcenia, siły i kąty obrotu. Wielkości te były rejestrowane zgodnie z planem przedsta-

wionym w rozdziale 2. 

Na podstawie tych wielkości możliwe było otrzymanie, dla każdego z przebadanych 

modeli, zależności M-φ stanowiących ścieżki równowagi statycznej sprężonego połączenia 

doczołowego SRS SPD (rys. 3.26 dla modelu badawczego RG1-1). 

 

Rys. 3.28  SRS DPS (ścieżka równowagi statycznej doczołowego połączenia sprężonego) 
 dla realizacji RG1-1. 

 

W celu umożliwienia analizy wykonanych badań doświadczalnych oraz przeprowadze-

nia syntezy otrzymanych wyników, wykonano estymację uzyskanych wyników badań. Prze-

prowadzono estymację liniową metodą najmniejszych kwadratów, w zakresie 2/3 Mj.Rd. War-
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tość Mj.Rd wyznaczona została w oparciu o metodę składnikową i parametry materiałowe i 

geometryczne wyznaczone podczas prowadzonych badań eksperymentalnych (załącznik do 

pracy). 

Wyznaczona prosta (estymacja liniowa w zakresie 2/3 Mj.Rd) interpretowana jest, jako 

sztywność początkowa węzła Sj.ini. Zalecana w eurokodzie [62] aproksymacja zależności M-φ, 

przedstawiono poniżej na rys. 3.29.  

 

Rys. 3.29  Aproksymacje zależności M-φ zgodnie z eurokodem [62] (dla wartości obliczeniowej 
nośności węzła Mj.Rd oraz sztywności początkowej Sj,ini) ; odcinkowo-liniowe „1”, „2”, oraz 

nieliniowa „3”. 
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 BADANIA POŁĄCZEŃ Z BLACHA CZOŁOWĄ GRUBĄ. 4.

W rozdziale tym omówiono przeprowadzone badania połączeń śrubowych z imperfek-

cją nieprzylegania blachy czołowej wg opracowanego planu badań podanego w rozdziale 2.9 

dla przyjętych modeli RG1-1 do RG4-4. Badania przeprowadzono na stanowisku badawczym 

(rys. 4.1) opisanym w rozdziale 3 - Zagadnienia realizacji badań.  

Realizacje badawcze RG1-1 do RG4-4 obejmują modele zaliczane do grupy połączeń z 

grubą blachą czołową. Cechy materiałowe modeli RG1-1do RG4-4 oraz parametry zastoso-

wanego wypełnienia omówiono i podano w rozdziale 8 – ZAŁĄCZNIK.  

     
 

     
 

     

Rys. 4.1  I seria badań (2014r.) - widok stanowiska badawczego podczas prowadzonych badań. 
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 Ścieżki równowagi statycznej modeli RG1-1 do RG4-4. 4.1.

Na rysunku 4.2 pokazano otrzymane ścieżki równowagi statycznej doczołowych połą-
czeń SRS DPS dla modeli RG1-1, RG1-2, RG1-3. Styk poprawny, bez imperfekcji (3 realiza-
cje takie same). Wielkości charakterystyczne przedstawione na rys. 4.2 zestawiono w tab. 4-1 
i 4-2. 

 
Rys. 4.2  SPS DPS (ścieżka równowagi statycznej doczołowego połączenia sprężonego) 

dla realizacji RG1-1, RG1-2 i RG1-3. 
Tablica  4-1 

WĘZŁY I 
POWTÓRZENIA 

S 
[MNm] 

(̅ 
[MNm] 

D 
([MNm2]) 

D’ 
([MNm2]) 

V 
[%] 

V’ 
[%] 

ao 
RG1-1 32,74 

35,49 21,64 32,45 13,1 16,1 RG1-2 45,77 
RG1-3 31,70 

Tablica  4-2 

 
Sj.ini 

[kNm/rad] 
Sj.ini/2 

[kNm/rad] 
Sj.ini/3 

[kNm/rad] 
Mj,R = Mb,R 

[kNm] 

2/3Mj,R 

[kNm] 

RG1-1, RG1-2, RG1-3 35491 17746 11553 115,67 77,11 
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Na rysunku 4.3 pokazano otrzymane ścieżki równowagi statycznej doczołowych połą-
czeń SRS DPS dla modeli RG2-1, RG2-2, RG2-3. Styk z imperfekcją w strefie ściskanej po-
łączenia, korekta imperfekcji w postaci przekładki stalowej na przedłużeniu dolnego pasa 
rygla (3 realizacje takie same). Wielkości charakterystyczne przedstawione na rys. 4.3 zesta-
wiono w tab. 4-3 i 4-4. 

 
Rys. 4.3  SPS DPS dla realizacji RG2-1, RG2-2 i RG2-3. 

Tablica  4-3 
WĘZŁY I 

POWTÓRZENIA 
S 

[MNm] 
(̅ 

[MNm] 
D 

([MNm2]) 
D’ 

([MNm2]) 
V 

[%] 
V’ 

[%] 

ao 
RG2-1 66,03 

49,69 135,29 202,94 23,4 28,7 RG2-2 43,16 
RG2-3 39,88 

Tablica  4-4 

 
Sj.ini 

[kNm/rad] 
Sj.ini/2 

[kNm/rad] 
Sj.ini/3 

[kNm/rad] 
Mj,R = Mb,R 

[kNm] 

2/3Mj,R 

[kNm] 

RG2-1, RG2-2, RG2-3 49687 24843 16562 119,3 79,56 
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Na rysunku 4.4 pokazano otrzymaną ścieżkę równowagi statycznej doczołowych połą-

czeń SRS DPS dla modelu RG3-1. Styk z imperfekcją w strefie rozciąganej połączenia, ko-

rekta imperfekcji w postaci dwóch przekładek stalowych na przedłużeniu górnego pasa rygla i 

krawędzi blachy czołowej (1 realizacja). Wielkości charakterystyczne przedstawione na rys. 

4.4 zestawiono w tab. 4-5. 

 

Rys. 4.4  SPS DPS dla realizacji RG3-1. 

 
Tablica  4-5 

 
Sj.ini 

[kNm/rad] 
Sj.ini/2 

[kNm/rad] 
Sj.ini/3 

[kNm/rad] 
Mj,R = Mb,R 

[kNm] 

2/3Mj,R 

[kNm] 

RG3-1 54176 27088 18059 113 75,33 
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Na rysunku 4.5 pokazano otrzymaną ścieżkę równowagi statycznej doczołowych połą-

czeń SRS DPS dla modelu RG4-1. Styk z imperfekcją w strefie ściskanej połączenia, korekta 

imperfekcji w postaci przekładki stalowej na przedłużeniu dolnego pasa rygla oraz wypełnie-

nia materiałem polimerowo-ceramicznym BELZONA 1321 (1 realizacja). Wielkości charak-

terystyczne przedstawione na rys. 4.5 zestawiono w tab. 4-6. 

 
Rys. 4.5  SPS DPS dla realizacji RG4-1. 

 
 
Tablica  4-6 

 
Sj.ini 

[kNm/rad] 
Sj.ini/2 

[kNm/rad] 
Sj.ini/3 

[kNm/rad] 
Mj,R = Mb,R 

[kNm] 

2/3Mj,R 

[kNm] 

RG4-1 60238 30119 20079 123 82 
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Na rysunku 4.6 pokazano otrzymaną SRS DPS dla modelu RG4-2. Styk z imperfekcją 

w strefie rozciąganej połączenia, korekta imperfekcji w postaci przekładki stalowej na prze-

dłużeniu górnego pasa rygla oraz wypełnienia materiałem polimerowo-ceramicznym BEL-

ZONA 1321 (1 realizacje). Wielkości charakterystyczne przedstawione na rys. 4.6 zestawiono 

w tab. 4-7. 

 
Rys. 4.6  SPS DPS dla realizacji RG4-2. 

 
 
Tablica  4-7 

 
Sj.ini 

[kNm/rad] 
Sj.ini/2 

[kNm/rad] 
Sj.ini/3 

[kNm/rad] 
Mj,R = Mb,R 

[kNm] 

2/3Mj,R 

[kNm] 

RG4-2 104396 52198 34799 113 75,33 
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Na rysunku 4.7 i 4.8 pokazano otrzymaną SRS DPS dla modeli RG4-3 i RG4-4. Styk z 

imperfekcją w strefie rozciąganej połączenia, korekta imperfekcji w postaci wypełnienia ma-

teriałem polimerowo-ceramicznym BELZONA 1321. Dla RG4-3 grubość wypełnienia wyno-

siła 3mm a dla RG4-4 6mm. Wielkości charakterystyczne przedstawione na rys. 4.7 i 4.8 ze-

stawiono w tab. 4-8 i 4-9. 

 
Rys. 4.7  SPS DPS dla realizacji RG4-3. 

 
 
Tablica  4-8 

 
Sj.ini 

[kNm/rad] 
Sj.ini/2 

[kNm/rad] 
Sj.ini/3 

[kNm/rad] 
Mj,R = Mb,R 

[kNm] 

2/3Mj,R 

[kNm] 

RG4-3 79617 39808 26539 113 75,33 
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Rys. 4.8  SPS DPS dla realizacji RG4-4. 

 
 
 
Tablica  4-9 

 
Sj.ini 

[kNm/rad] 
Sj.ini/2 

[kNm/rad] 
Sj.ini/3 

[kNm/rad] 
Mj,R = Mb,R 

[kNm] 

2/3Mj,R 

[kNm] 

RG4-3 190466 95233 63488 123 82 
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Poniżej przedstawiona jest analiza wartości empirycznych sztywności początkowej S=Sj.ini 

węzłów wg rys. 3.27 z blachą czołową tp=20mm (wartość obliczona metodą składnikową 

[62], dla pomierzonych grubości elementów ( = (),�1� = 33,49o?�@/x¾]q. 
 
Tablica  4-10  Charakterystyka rozwarcia i wypełnienia styku blachy czołowej ze słupem. 

Schemat 
ao 

RG1-1, RG1-2, 
RG1-3 

a 
RG2-1, RG2-2, 

RG2-3 

b 
RG3-1 

c 
RG4-1 

d 
RG4-2 

e 
RG4-3 

f 
RG4-4 

 

∆g=0 
∆d=0 
 

∆g=0 
∆d=5mm 
 

∆g=5mm 
∆d=0 
 

∆g=0 
∆d=5mm 
 

∆g=5mm 
∆d=0 
 

∆g=3mm 
∆d=0 
 

∆g=6mm 
∆d=0 
 

wypełnienie − przekładka przekładka 
przekładka 
+ polimer 

przekładka 
+ polimer przekładka przekładka 

 

Tablica  4-11  Wyznaczenie: wartości średniej (̅, wariancji D, wariancji skorygowanej D’ oraz 
odpowiednich współczynników zmienności V  i V’ dla modeli z powtórzeniami ao i a. 

WĘZŁY I 
POWTÓRZENIA 

S 
[MNm] 

(¿ 
[MNm] 

D 
([MNm2]) 

D’ 
([MNm2]) 

V 
[%] 

V’ 
[%] 

ao 
RG1-1 32,74 

35,49 21,64 32,45 13,1 16,1 RG1-2 42,04 
RG1-3 31,69 

a 
RG2-1 66,03 

49,69 135,29 202,94 23,4 28,7 RG2-2 43,16 
RG2-3 39,88 

A − − 42,59 128,87 154,65 26,7 32,6 
 
Tablica  4-12  Wartości empiryczne sztywności początkowej S=Sj.ini węzłów b-f (z bl. cz. tp=20mm) 

WĘZEŁ b 
RG3-1 

c 
RG4-1 

d 
RG4-2 

e 
RG4-3 

f 
RG4-4 

S 
[MNm] 

54,17 60,24 104,40 79,62 190,47 

 
Tablica  4-13  Standaryzowane odchylenia k podatności na obrót K węzłów b-f od wartości średniej 7¿À 

w populacji węzłów A; & = A7¿À ' 7C/σÀÁ = A7¿À ' 2,49 ∙ 10rSC/A0,593 ∙ 10rSC 

WĘZEŁ b 
RG3-1 

c 
RG4-1 

d 
RG4-2 

e 
RG4-3 

f 
RG4-4 

K 
[10-2(MNm)-1] 

1,846 1,660 0,958 1,256 0,525 

k [1] +1,084 +1,397 +2,582 +2,079 +3,312 

 
Według kryterium przyjętego w eurokodzie [63] (tabl. D1 na str. 61) dla n=6 mamy 

wartość krytyczna (minimalną) kx=2,18 odpowiadającą dolnemu 5%-wemu kwantylowi (war-

tości charakterystycznej) i 90%-wemu poziomowi ufności. 
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 Analiza statystyczna wyników pomiarów sztywności początkowej węzłów z 4.1.1.
„blacha grubą” (tp=20mm) 

Badane modele węzłów śrubowych z blachą czołową grubą (tp=20mm) i imperfekcją 

rozwarcia (∆g, ∆d) oraz zastosowanym wypełnieniem styku scharakteryzowano w tabl. 4-1. 

Dla modeli: ao – bez rozwarcia styku oraz modeli a – z rozwarciem tylko w strefie ści-

skanej (∆d = 5mm) mających po trzy replikacje, wyznaczono dla zbiorów pomierzonych 

sztywności S wg tablicy 4-2: wartość średnią z próby SÂ= ∑ S�X�p , wariancję z próby 

 D =  X ∑ AS�-SÂCSX�p  oraz wariancję skorygowanąD'= XS D, a następnie odchylenia standardowe  

σ=√D oraz σ'=√D' a także współczynniki zmienności. 

W pierwszej kolejności testujemy wg [68, 69, 70] hipotezę o równości wariancji 

Dao=Da – wobec hipotezy alternatywnej Dao<Da. Dla wartości wariancji skorygowanych wg 

tablicy 4-2 mamy wartość statystyki Snedecora 

< = ÆÇ / ÆÇ� =202,94 / 32,45 = 6,254 

otrzymana wartość jest mniejsza od wartości krytycznych statystyki Snedecora dla liczby 

stopni swobody: 

nÈÉ-1=nÈ-1=3-1=2  

zarówno dla poziomu istotności α=0,95, f2,2,0,95=19,0 jak i poziom istotności α=0,90, 

f2,2,0,90=9,00. 

Zatem brak podstaw do odrzucenia hipotezy o równości wariancji w populacji „ao” i „a”. 

 

Przyjmując w dalszym ciągu hipotezę o równości wariancji w obu populacjach (chociaż 

przy nieznanej wartości prawdziwej wariancji) możemy do testowania hipotezy o równości 

średnich: SÂÈÉ = SÂÈ – wobec hipotezy alternatywnej SÂÈÉ Ê SÂÈ  zastosować test Studenta ([68] 

str. 176). Dla wartości w tablicy 4-2 mamy wartość statystyki Studenta: 

G = SÂa� ' SÂaInÈÉD′ÈÉ % nÈD′È ∙ ^nÈÉ ∙ nÈ�nÈÉ % nÈ ' 2�nÈÉ % nÈ = 

= 49,69 ' 35,49Í3A32,45 % 202,94C ^3 ∙ 3A3 % 3 ' 2C3 % 3 = 1,309 
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która dla liczby stopni swobody nÈÉ%nÈ-2=3%3-2=4  jest mniejsza od wartości krytycznych 

statystyki Studenta zarówno dla poziomu istotności α=0,95, f4,0,95=2,132 jak i poziom istotno-

ści α=0,90, f4,0,90=1,533. 

Zatem brak podstaw do odrzucenia hipotezy o równości średnich SÂ = SÂS. 

Hipotezę o równości średnich możemy weryfikować także bez uprzedniego przyjęcia hipote-

zy o równości wariancji (Dao=Da) – stosując test Satterthwaite’a (wg[68], str 177) oparty na 

przyjęciu do statystyki: 

t*=ASÂ =SÂSC/√D 

które ma w przybliżeniu rozkład Studenta o liczbie stopni swobody: 

ν= 11nÈÉ-1 a��S % 1nÈ-1 a�S
 

gdzie 

√D=^D'ÈÉnÈÉ
% D'ÈnÈ =^32,453 % 202,943 =8,858oMNmq 

stąd: 

t*= 49,69-35,498,858 =1,603 

dla nÈÉ=nÈ=3  mamy: 

aÈÉ= D'ÈÉ3D = 32,453∙8,858S =0,138 

a�= D'È3D = 202,943∙8,858S =0,862 

ν= 112 0,138S% 12 0,862S =2,27  
odpowiednie wartości krytyczne tX,�,ÏZ=2,353 oraz tX,�,Ï�=1,638 są większe od t∗ = 1,603, 

zatem brak podstaw do odrzucenia hipotezy o równości średnich w populacji „ao” i „a”. 

Wobec otrzymanych wyników testów populację wyników dla „ao” oraz „a” łączymy w jedną 

6-elementową populację A, której parametry podano w tablicy 4-2. 

Dla rozstrzygnięcia kwestii – czy pojedyncze wartości sztywności empirycznej S dla węzłów 

„b”– „f” podane w tablicy 4-3należy zgodnie z zasadami „statystycznej kontroli jakości” (por. 

np. [70]) uznać za większe od wartości S odpowiadających populacji węzłów „A” stosujemy 

koncepcję wg Eurokodu (wzór D.1 i tablica D-1 na str. 61 [63]). Koncepcja ta opiera się na 

kryterium „dolnego kwantyla 5%” i aby z niej skorzystać analizujemy w dalszym ciągu nie 



- 99 - 
 

sztywność S lecz podatność węzła K=1/S. Obliczone dla wartości S z tablicy 4-2 i 4-3 warto-

ści charakterystyczne K wynoszą: 

- dla populacji „A”: K¿Ñ=2,43∙10-SoMNq-Y  oraz Ò′À = 0,641 ∙ 10-SoMNq-  

- dla węzłów „b”– „f” – wg tablicy 4-4. 

Wartości k uznajemy za zbyt małe (odpowiednie wartości „S” za byt duże), aby mogły nale-

żeć do zbioru wartości „A” (6-elementowego), jeżeli (por. tabl. 4-4 oraz eurokod [63] 

k H k[ = 2,16 

gdzie wartość kn = k6 – odpowiada oszacowaniu, na poziomie ufności α=0,90%, dolnego 

kwantyla 5%-wego rozkładu prawdopodobieństwa badanej wielkości. 

 

 Rozkład sił w śrubach modeli RG1-1 do RG4-4. 4.2.

W podrozdziale tym przedstawiono wyniki zmiany rozkładu wartości sił w poszczegól-

nych śrubach sprężających, w postaci wykresów (rys. 4.9 do 4.14) oraz zestawień w tablicach 

(tab. 4-5 do 4-7), dla poszczególnych realizacji. 

Należy rozróżnić tu dwie grupy. Pierwsza to grupa węzłów z korektą defektu w strefie ściska-

nej połączenia (RG2-1, RG2-2, RG2-3 i RG4-1) i druga grupa to węzły z korektą defektu w 

strefie rozciąganej połączenia (RG3-1, RG4-2, RG4-3 i RG4-4). 

W pierwszej grupie węzłów, z korektą defektu nieprzylegania blachy czołowej w strefie 

ściskanej połączenia, najkorzystniej wypadł model RG4-1, zmiany wartości siły naciągu w 

poszczególnych śrubach nie przekraczały tu 5%. Największą zmianę sił naciągu poszczegól-

nych śrub notowano dla przypadku RG2-2, pojawił się tu 20% wzrost siły w środkowym sze-

regu. 

W drugiej grupie węzłów, z korektą defektu w strefie rozciąganej połączenia, zanoto-

wano najwyższą zmianę sił w poszczególnych rzędach śrub dla przypadku RG3-1 (por. tab. 2-

6 s.24). Zanotowano tu odpowiednio dla dolnego szeregu śrub spadek siły o 34,4%, dla szere-

gu środkowego spadek o 17,5% i dla szeregu górnego wzrost siły o 12,7%. Jednocześnie w 

grupie tej najniższe zmiany wartości siły naciągu w poszczególnych śrubach miały miejsce 

dla modelu RG4-3 i nie przekraczały 6%. Ponadto w trakcie montażu modelu RG3-1 na sta-

nowisku badawczym wystąpiły problemy z realizacją założonej siły sprężającej połączenie w 

poszczególnych śrubach (blacha czołowa poddawała się i konieczne było zastosowanie do-

datkowej podkładki). 
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Rys. 4.9  Rozkład sił w śrubach nr S1 (dolny szereg). 

 

 
Rys. 4.10  Rozkład sił w śrubach nr S2 (dolny szereg). 

 
 
Tablica  4-14  Siły w śrubach dolnego szeregu dla obciążenia 0 i 55kN. 

 
S1 S2 

 

obciążenie zmiana siły obciążenie zmiana siły 
0 kN 55 kN [kN] [%] 0 kN 55 kN [kN] [%] 

RG1-1 151,6 149,2 -2,4 -1,6 152,1 153,4 1,3 0,8 
RG1-2 149,1 143,6 -5,5 -3,7 150,6 145,0 -5,6 -3,7 
RG1-3 151,5 141,5 -10,0 -6,6 148,7 137,6 -11,1 -7,5 
RG2-1 148,1 132,6 -15,5 -10,5 149,9 135,3 -14,6 -9,8 
RG2-2 152,5 133,9 -18,6 -12,2 152,6 135,8 -16,9 -11,0 
RG2-3 155,9 125,9 -30,0 -19,3 155,9 128,6 -27,3 -17,5 
RG3-1 153,2 124,0 -29,2 -19,1 153,1 100,5 -52,6 -34,4 
RG4-1 155,5 156,1 0,5 0,3 157,3 157,9 0,5 0,3 
RG4-2 149,3 151,1 1,7 1,2 150,2 151,5 1,3 0,8 
RG4-3 153,9 155,1 1,2 0,8 154,2 155,9 1,7 1,1 
RG4-4 150,2 152,3 2,1 1,4 151,5 153,4 2,0 1,3 
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Rys. 4.11  Rozkład sił w śrubach nr S3 (środkowy szereg). 

 

 
Rys. 4.12  Rozkład sił w śrubach nr S4 (środkowy szereg). 

 
 
Tablica  4-15  Siły w śrubach środkowego szeregu dla obciążenia 0 i 55kN. 

 
S3 S4 

 

obciążenie zmiana siły obciążenie zmiana siły 
0 kN 55 kN [kN] [%] 0 kN 55 kN [kN] [%] 

RG1-1 163,9 170,3 6,3 3,9 159,1 162,6 3,5 2,2 
RG1-2 160,1 165,5 5,4 3,3 159,1 163,2 4,1 2,6 
RG1-3 159,3 167,3 7,9 5,0 157,6 160,9 3,3 2,1 
RG2-1 154,5 178,6 24,1 15,6 158,6 183,5 25,0 15,8 
RG2-2 154,2 185,0 30,8 20,0 152,9 170,2 17,3 11,3 
RG2-3 158,4 155,4 -2,9 -1,8 157,3 157,9 0,6 0,4 
RG3-1 152,3 129,2 -23,1 -15,2 155,2 128,0 -27,2 -17,5 
RG4-1 153,8 160,2 6,4 4,2 150,0 150,7 0,8 0,5 
RG4-2 154,0 163,6 9,6 6,2 152,4 162,7 10,4 6,8 
RG4-3 154,7 163,4 8,7 5,6 154,9 159,5 4,6 3,0 
RG4-4 155,4 169,9 14,5 9,3 154,7 162,1 7,4 4,8 
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Rys. 4.13  Rozkład sił w śrubach nr S5 (górny szereg). 

 

 
Rys. 4.14  Rozkład sił w śrubach nr S6 (górny szereg). 

 
Tablica  4-16  Siły w śrubach górnego szeregu dla obciążenia 0 i 55kN. 

 
S3 S4 

 

obciążenie zmiana siły obciążenie zmiana siły 
0 kN 55 kN [kN] [%] 0 kN 55 kN [kN] [%] 

RG1-1 156,4 162,9 6,5 4,2 157,5 157,1 -0,4 -0,2 
RG1-2 160,8 165,0 4,2 2,6 158,6 158,5 -0,1 -0,1 
RG1-3 159,5 166,9 7,4 4,6 160,0 160,8 0,9 0,5 
RG2-1 160,0 161,8 1,8 1,1 154,0 153,3 -0,7 -0,4 
RG2-2 159,8 165,0 5,2 3,2 158,3 157,0 -1,3 -0,8 
RG2-3 161,9 161,0 -0,9 -0,5 160,0 157,6 -2,4 -1,5 
RG3-1 147,8 166,5 18,7 12,7 148,2 161,0 12,8 8,7 
RG4-1 153,1 160,1 6,9 4,5 151,1 153,2 2,1 1,4 
RG4-2 154,5 165,5 11,0 7,1 152,1 158,4 6,3 4,2 
RG4-3 153,8 162,9 9,1 5,9 151,2 153,2 2,0 1,4 
RG4-4 152,8 164,5 11,8 7,7 151,8 161,6 9,8 6,5 
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 Podsumowanie wyników badań dla serii z blachą czołową grubą. 4.3.

Dla realizacji I serii badań, najsłabszym komponentem węzła był rygiel (co potwierdzi-

ło przyjęte założenia) jego nośność graniczna (moment graniczny) limitowała nośność węzła. 

Słup SL1-1, blacha czołowa, śruby sprężające znajdowały się po prawidłowym sprężeniu w 

zakresie sprężystym. Mierzone odkształcenie na blasze czołowej nie przekraczało 

2000µstrain, wobec odkształcenia ok. 4000µstrain odpowiadającego górnej granicy plastycz-

ności stali blach czołowych. W przeprowadzonych badaniach nie przekroczono obliczeniowej 

nośności śrub sprężających na rozciąganie wynoszącej 176kN. 

 Z przeprowadzonych badań węzłów z grubą blachą czołową wynika, że nie istnieją 

jednoznaczne granice podziału na blachy grube, średniej grubości i blachy cienkie (por. 

rozdz. 2). Na tym etapie badań należy stwierdzić, że te granice są rozmyte. Przykładem jest 

realizacja RG3-1 (rys. 4.15), gdzie defekt nieprzylegania o wartości rozwarcia 7mm w strefie 

rozciąganej połączenia, kompensowany przekładką stalowa 5x47mm na całej szerokości bla-

chy czołowej o szerokości nominalnej 150mm.  

 

Rys. 4.15  Widok węzła elementu RG3-1 w trakcie badań. 
 

Nie można było uzyskać tutaj wstępnego sprężenia do nominalnej wartości sił w 

śrubach sprężających 155kN. Blacha czołowa o wymiarach 150mm x 340mm i grubości 

20.0mm poddawała się. W celu umożliwienia sprężenia połączenia wprowadzono dodatkową 
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podkładkę 7x35mm ułożoną jak pokazano na rysunku w tab. 2-6 (dopiero wtedy dwie pod-

kładki usytuowane wokół górnej śruby w strefie rozciąganej umożliwiły sprężenie połączenia 

i dalsze przeprowadzenie próby). Niezależnie od prawidłowego sprężenia otrzymano istotny 

wzrost sił naciągu w śrubach w rozciąganej strefie połączenia, Siła naciągu w śrubach zbliżała 

się do wartości obliczeniowej na rozciąganie.  

Po wykonaniu badań i opracowaniu wyników dla I serii można sformułować następują-

ce wnioski: 

� Zastosowanie dostatecznie grubej blachy czołowej daje margines bezpieczeństwa z uwagi 

na różne sposoby korekty defektu nieprzylegania, biorąc, jako punkt odniesienia począt-

kową sztywność obrotową węzła. 

� Korekta defektów nieprzylegania w przypadku blach grubych za pomocą przekładek sta-

lowych może wpływać niekorzystnie, powodując znaczny wzrost sił w śrubach sprężają-

cych. 

� Korekta defektów nieprzylegania za pomocą iniekcji podwyższa początkową sztywność 

obrotową węzła. 

� Rozkład sił w poszczególnych śrubach i ich zmiana w trakcie obciążenia ma charakter 

bardziej równomierny, przy zastosowaniu korekty defektów w postaci iniekcji. 

W realnych warunkach budowy nie ma dogodnych warunków dla dowolnej i niekontro-

lowanej kompensacji defektów nieprzylegania blach czołowych poprzez stosowanie przekła-

dek stalowych i doprężanie blach czołowych poprzez dodatkowy naciąg śrub wysokowytrzy-

małych. Próba likwidacji nieprzylegania blach czołowych poprzez sprężenie śrub wysokowy-

trzymałych skutkuje wprowadzeniem dodatkowych sił rozciągających, a w skrajnym przy-

padku przy dużym rozwarciu blach czołowych rzędu 10-15mm, zerwaniem śrub. Stąd też w 

pracach [7, 30] jest wyraźny sygnał „by nie dokonywać prostowania blach na zimo za pomocą 

dokręcania nakrętek, gdyż grozi to zerwaniem trzpieni śrub”. Z praktyki wiadomo, że istnieje 

silna pokusa by w realnych warunkach budowy nieprzyleganie blach czołowych likwidować 

przez doprężanie śrub. 

Wprowadzenie wypełnienia polimerowego daje pełną kompensację defektu nieprzyle-

gania blachy czołowej i doprowadza do spełnienia wymagań. Otrzymuje się zwiększenie war-

tości sztywności początkowej. Otrzymywana nadkompensacja sztywności początkowej i no-

śności połączenia jest wynikiem zwiększenia łącznej sztywności płyty doczołowej i wprowa-

dzonego wypełnienia. 
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 BADANIA POŁĄCZEŃ Z BALCHĄ CZOŁOWĄ CIENKĄ. 5.

W dalszym ciągu omówiono przeprowadzone badania połączeń śrubowych z imperfek-

cją nieprzylegania blachy czołowej wg opracowanego planu badań podanego w rozdziale 2.9 

dla przyjętych modeli RG5-1 do RG7-1. Badania przeprowadzono na stanowisku badawczym 

(rys. 5.1) opisanym w rozdziale 3 - Zagadnienia realizacji badań.  

Realizacje badawcze RG5-1 do RG7-1 obejmują modele zaliczane do grupy połączeń z 

cienką blachą czołową. Cechy materiałowe modeli RG5-1do RG7-1 oraz parametry zasto-

sowanego wypełnienia omówiono i podano w rozdziale 8 – ZAŁĄCZNIK.  

    
  

     
 

         

Rys. 5.1 II seria badań (2016r.) - widok stanowiska badawczego podczas prowadzonych badań. 
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 Ścieżki równowagi statycznej z blachą czołową cienką. 5.1.

Na rysunku 5.2 pokazano otrzymaną SRS DPS dla modelu RG5-1. Styk z imperfekcją 

w strefie ściskanej połączenia, korekta imperfekcji w postaci wypełnienia materiałem polime-

rowo-ceramicznym BELZONA 1321 (1 realizacje). Wielkości charakterystyczne przedsta-

wione na rys. 5.2 zestawiono w tab. 5-1. 

 

Rys. 5.2  SPS DPS dla realizacji RG5-1. 

Tablica  5-1 

 
Sj.ini 

[kNm/rad] 
Sj.ini/2 

[kNm/rad] 
Sj.ini/3 

[kNm/rad] 
Mb,R 

[kNm] 
Mj,R 

[kNm] 

2/3Mj,R 

[kNm] 

RG5-1 9312 4656 3104 143 22 14,67 
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Na rysunku 5.3 pokazano otrzymaną SRS DPS dla modelu RG6-1. Styk z imperfekcją 

w strefie ściskanej połączenia, korekta imperfekcji w postaci wypełnienia materiałem polime-

rowo-ceramicznym BELZONA 1321 (1 realizacje). Wielkości charakterystyczne przedsta-

wione na rys. 5.3 zestawiono w tab. 5-2. 

 

Rys. 5.3  SPS DPS dla realizacji RG6-1. 

 

Tablica  5-2 

 
Sj.ini 

[kNm/rad] 
Sj.ini/2 

[kNm/rad] 
Sj.ini/3 

[kNm/rad] 
Mb,R 

[kNm] 
Mj,R 

[kNm] 

2/3Mj,R 

[kNm] 

RG6-1 10775 5388 3591 148 39 26 
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Na rysunku 5.4 pokazano otrzymaną SRS DPS dla modelu RG6-2. Styk z imperfekcją 

w strefie ściskanej połączenia, korekta imperfekcji w postaci wypełnienia materiałem polime-

rowo-ceramicznym BELZONA 1321 (1 realizacja). Wielkości charakterystyczne przedsta-

wione na rys. 5.4 zestawiono w tab. 5-3. 

 

Rys. 5.4  SPS DPS dla realizacji RG6-2. 

 

Tablica  5-3 

 
Sj.ini 

[kNm/rad] 
Sj.ini/2 

[kNm/rad] 
Sj.ini/3 

[kNm/rad] 
Mb,R 

[kNm] 
Mj,R 

[kNm] 

2/3Mj,R 

[kNm] 

RG6-2 13278 6639 4426 145 38 25,33 
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Na rysunku 5.5 pokazano otrzymaną SRS DPS dla modelu RG6-3. Styk z imperfekcją 

w strefie ściskanej połączenia, korekta imperfekcji w postaci wypełnienia materiałem polime-

rowo-ceramicznym BELZONA 1321 (1 realizacja). Wielkości charakterystyczne przedsta-

wione na rys. 5.5 zestawiono w tab. 5-4. 

 

Rys. 5.5  SPS DPS dla realizacji RG6-3. 

 
Tablica  5-4 

 
Sj.ini 

[kNm/rad] 
Sj.ini/2 

[kNm/rad] 
Sj.ini/3 

[kNm/rad] 
Mb,R 

[kNm] 
Mj,R 

[kNm] 

2/3Mj,R 

[kNm] 

RG6-3 7251 3626 2417 145 39 26 
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Na rysunku 5.6 pokazano otrzymaną SRS DPS dla modelu RG7-1. Styk z imperfekcją 

w strefie ściskanej połączenia, korekta imperfekcji w postaci wypełnienia materiałem polime-

rowo-ceramicznym BELZONA 1321 (1 realizacja). Wielkości charakterystyczne przedsta-

wione na rys. 5.6 zestawiono w tab. 5-5. 

 

Rys. 5.6  SPS DPS dla realizacji RG7-1. 

 
Tablica  5-5 

 
Sj.ini 

[kNm/rad] 
Sj.ini/2 

[kNm/rad] 
Sj.ini/3 

[kNm/rad] 
Mb,R 

[kNm] 
Mj,R 

[kNm] 

2/3Mj,R 

[kNm] 

RG6-3 19833 9917 6611 148 59 39,33 
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 Rozkład sił w śrubach modeli RG5-1 do RG7-1. 5.2.

W podrozdziale przedstawiono wyniki, w postaci wykresów (rys. 5.8 do 5.10), zmiany 

rozkładu sił naciągu w poszczególnych śrubach sprężających dla poszczególnych realizacji. 

W blachach grubych odnotować można istotny wzrost bądź spadek siły w poszczegól-

nych śrubach. Natomiast w przypadku cienkich blach pojawiła się inna kwestia. Korekta de-

fektu w przypadku RG6-3, z zastosowaniem przekładek, uniemożliwiła wykonanie pełnego 

sprężenia styku. W poszczególnych śrubach niemożliwe było osiągnięcie odpowiedniej zada-

nej siły 155kN, bez wprowadzenia trwałych odkształceń. 

 

 
Rys. 5.7 Widok połączenia doczołowego dla elementu RG6-3 przed i po obciążeniu. 
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Rys. 5.8  Rozkład sił w śrubach nr S1 (dolny szereg). 

 

 
Rys. 5.9  Rozkład sił w śrubach nr S2 (dolny szereg). 

 
 

Tablica  5-6  Siły w śrubach dolnego szeregu dla obciążenia 0 i 30kN. 

 
S1 S2 

 

obciążenie zmiana siły obciążenie zmiana siły 
0 kN 30 kN [kN] [%] 0 kN 30 kN [kN] [%] 

RG5-1* 154,7 155,0 0,3 0,2 132,5 131,1 -1,4 -1,1 

RG6-1 150,4 149,3 -1,1 -0,8 151,2 146,8 -4,4 -2,9 

RG6-2 147,3 147,8 0,5 0,3 151,3 157,4 6,1 4,0 

RG6-3 85,7 83,9 -1,8 -2,1 119,6 142,3 22,7 19,0 

RG7-1 163,1 166,0 2,9 1,8 150,8 152,2 1,4 0,9 

* w zakresie do 15kN – bl. czołowa 6mm. 
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Rys. 5.10  Rozkład sił w śrubach nr S3 (środkowy szereg). 

 

 
Rys. 5.11  Rozkład sił w śrubach nr S4 (środkowy szereg). 

 
Tablica  5-7  Siły w śrubach środkowego szeregu dla obciążenia 0 i 30kN. 

 
S1 S2 

 

obciążenie zmiana siły obciążenie zmiana siły 
0 kN 30 kN [kN] [%] 0 kN 30 kN [kN] [%] 

RG5-1* 153,1 154,1 1,0 0,7 152,6 153,0 0,4 0,3 

RG6-1 154,4 157,8 3,4 2,2 147,9 145,9 -2,0 -1,4 

RG6-2 146,6 147,5 0,9 0,6 145,0 147,2 2,2 1,5 

RG6-3 156,7 154,0 -2,7 -1,7 88,0 83,4 -4,6 -5,2 

RG7-1 150,8 148,6 -2,2 -1,5 155,5 158,4 2,8 1,8 

* w zakresie do 15kN – bl. czołowa 6mm. 
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Rys. 5.12  Rozkład sił w śrubach nr S5 (górny szereg). 

 

 
Rys. 5.13  Rozkład sił w śrubach nr S6 (górny szereg). 

 
 
Tablica  5-8 Siły w śrubach górnego szeregu dla obciążenia 0 i 30kN. 

 
S1 S2 

 

obciążenie zmiana siły obciążenie zmiana siły 
0 kN 30 kN [kN] [%] 0 kN 30 kN [kN] [%] 

RG5-1* 132,0 131,7 -0,3 -0,2 153,4 153,4 0,0 0,0 

RG6-1 147,9 152,5 4,5 3,1 150,9 155,8 4,8 3,2 

RG6-2 147,6 155,7 8,1 5,5 144,1 143,2 -0,8 -0,6 

RG6-3 125,5 142,6 17,1 13,6 157,1 154,6 -2,5 -1,6 

RG7-1 149,4 147,3 -2,0 -1,4 148,8 147,9 -0,8 -0,6 

* w zakresie do 15kN – bl. czołowa 6mm. 
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 Podsumowanie wyników badań dla serii z cienką blachą czołową. 5.3.

Dla realizacji II serii połączeń, najsłabszym komponentem była blacha czołowa (co po-

twierdziło przyjęte założenia). Słup SL1-1, rygiel, śruby sprężające znajdowały się po prawi-

dłowym sprężeniu w zakresie sprężystym, mierzone odkształcenie nie przekraczało 

2000µstrain, wobec odkształcenia ok. 4000µstrain odpowiadającego górnej granicy plastycz-

ności stali. W przeprowadzonych badaniach nie przekroczono obliczeniowej nośności śrub 

sprężających na rozciąganie wynoszącej 176kN.  

 Z przeprowadzonych badań z cienką blachą czołową wynika, że przy blachach grubo-

ści 6, 8 i 10 mm, blacha czołowa jest podatna a podatność blachy czołowej zależy od sztyw-

ności własnej płyty (blachy czołowej) i zależy od wartości Æ = , ∙ G0X/o12 ' A1 ' υSCq oraz 

od warunków podparcia płyty (w przypadku kompensacji defektu nieprzylegania blachy czo-

łowej za pomocą przekładek od sposobu rozmieszczania, grubości i właściwości mechanicz-

nych przekładek).  

Przy blachach cienkich mimo obecności defektów można, przez dokręcenie śrub, uzy-

skać efekt sprężenia, ale odbędzie się to kosztem wzrostu wytężenia płyty czołowej oraz jej 

uplastycznienia, a w ustrojach ramowych (statycznie niewyznaczalnych) może dojść również 

do zerwania śrub.  

Dla realizacji RG6-3 (przy korekcie rozwarcia w strefie ściskanej przekładkami 3, 5 i 

10mm) próba wykonania sprężenia styku połączenia doczołowego zakończyła się niepowo-

dzeniem. Przy próbie dokręcania śrub kluczem dynamometrycznym, blacha czołowa podda-

wała się a osiągnięcie siły sprężającej w śrubach było niemożliwe do zrealizowania, bez li-

kwidacji rozwarcia aż do całkowitego kontaktu blach czołowych (rozkład sił w śrubach – 

Rys. 5.8 do 5.10).  

Po wykonaniu i opracowaniu wyników badań dla II serii można sformułować następu-

jące wnioski: 

� Korekta defektów z zastosowaniem przekładek stalowych, może obniżać początkową 

sztywność obrotową węzła. 

� Korygowanie defektów z zastosowaniem przekładek stalowych naraża blachę czołową 

na trwałe odkształcenia, jako efekt próby wymuszonego „doprężania” śrub (mocne 

śruby odkształcają plastycznie słabą blachę czołową). 

� Korygowanie defektów za pomocą wypełnienia polimerowego usuwa problemy opi-

sane powyżej, pozwalając jednoczenie na wykonanie poprawnego sprężenia blachy 

czołowej. Pełne podparcie blachy czołowej przez wprowadzone wypełnienie polime-
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rowe, zabezpiecza blachę przed plastycznymi odkształceniami w trakcie wykonywania 

sprężania połączenia. 

� Konsekwencją powyższego zabiegu jest jednakowa wartość naciągu sił w poszczegól-

nych śrubach (w trakcie sprężania styku) i niewielka zmiana wartości sił rozciągają-

cych w poszczególnych śrubach w trakcie obciążania. Jest to szczególnie widoczne w 

kontekście I serii badań z blachą grubą. 

� Zaobserwowano efekt nadkompensacji niepełnej sztywności w przypadku korekty de-

fektów w postaci wypełnienia materiałem polimerowo-ceramicznym BELZONA 

1321, co jest wynikiem właściwości adhezyjnych zastosowanego materiału wypełnia-

jącego. 

Wprowadzenie wypełnienia polimerowego prowadzi zatem do pełnej kompensacji 

skutków mechanicznych nieprzylegania blachy czołowej. 

Otrzymywana nadkompensacja sztywności początkowej i nośności połączenia jest wy-

nikiem zwiększenia łącznej sztywności płyty czołowej i wprowadzonego wypełnienia (płyta 

czołowa z wypełnieniem, jako składnik połączenia np. w metodzie składnikowej) oraz uak-

tywnienia się właściwości adhezyjnych wypełnienia pomiędzy blachą czołową a pasem słupa 

SL1-1, zmieniają w zasadniczy sposób fazy pracy sprężanego połączenia doczołowego.  
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 PODSUMOWANIE PRACY. TEZY PRACY. KIERUNKI DAL-6.

SZYCH BADAŃ. 

 Podsumowanie pracy. 6.1.

Głównym celem pracy było zbadanie skuteczności korygowania defektów nieprzylega-

nia blachy czołowej do stopki słupa – z punktu widzenia sztywności i nośności węzłów śru-

bowych z blachą czołową. 

Wykonano oddzielnie badania dla węzła z blachą czołową „mocną” tj. spełniającą kry-

terium grubości nie mniejszej od w przybliżeniu średnicy śrub, w których decydującą formą 

zniszczenia jest zerwanie śrub. W tego typu starej koncepcji kształtowania stawiano warunek 

mocnego węzła tj. takiego, przy którym wcześniej dochodzi do wyczerpania nośności w przy-

ległych prętach niż w węźle. 

Druga grupa badanych modeli obejmowała węzły ze „słabą” blachą czołową, w której upla-

stycznienie blachy czołowej decydowało o nośności węzła (por. rys. 5.12). 

W pierwszej grupie elementów zbadano trzy replikacje węzła z dopasowaniem spełnia-

jącym wymagania normowe (czyli formalnie „bez defektu nieprzylegania”, elementy ozna-

czone jako RG1-1, RG1-2 i RG1-3). Następnie zbadano trzy replikacje z korektą defektu nie-

przylegania za pomocą podkładek stalowych w strefie ściskanej połączenia (RG2-1, RG2-2 i 

RG2-3). Zaś pozostałe pojedyncze modele obejmowały: węzeł RG3-1 z korektą nieprzylega-

nia w postaci dwóch podkładek na krawędzi blachy czołowej i na przedłużeniu górnego pasa 

rygla; węzeł RG4-1 z korektą nieprzylegania w postaci podkładki i wypełnienia materiałem 

BELZONA 1321 w strefie ściskanej połączenia; węzeł RG4-2 z korektą nieprzylegania w 

postaci podkładki na przedłużeniu górnego pasa rygla i wypełnienia materiałem BELZONA 

1321; węzły RG4-3 i RG4-4 z korektą nieprzylegania w postaci wypełnienienia materiałem 

BELZONA 1321 – rozstęp w strefie rozciąganej połączenia odpowiednio 3 i 6mm. 

Badania przeprowadzono z uwzględnieniem okoliczności występowania stosunkowo 

dużego rozrzutu wyników (sztywności i nośności węzła) w obrębie populacji obejmującej 

nominalnie identyczne węzły. 

Wnioskowanie o skuteczności sposobów korygowania defektów styków wymagało w związ-

ku z tym zastosowania elementów „statystyki małej próby” i „statystycznej kontroli jakości”. 

W rezultacie przeprowadzonych analiz można stwierdzić, że sposób tradycyjny polega-

jący na stosowaniu przekładek jest skuteczny a zastosowane wypełnienie polimerowe daje 

jeszcze większą skuteczność. Stwierdzono efekt „nadkompensacji” sztywności w węzłach 
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poddanych korekcie za pomocą przekładek lub wypełnienia materiałem polimerowo-

ceramicznym BELZONA 1321 [20]. Zastosowanie wypełnienia polimerowego dawało więk-

szy efekt nadkompensacji a poza tym metoda ta jest bardziej uniwersalna, ponieważ umożli-

wia pełny kontakt miedzy łączonymi elementami, czyli dostosowuje się do bardzo skompli-

kowanego kształtu powierzchni blachy nieprzylegającej do powierzchni pasa słupa (czyli do 

„przypadku ogólnego” defektu nieprzylegania). 

Niepłaski kształt blachy czołowej jest wynikiem wielu czynników, jakie mają miejsce w trak-

cie wytwarzania elementów konstrukcji stalowych. Niewątpliwie mają tutaj wpływ odkształ-

cenia spawalnicze. 

Na bardziej szczegółowe objaśnienie zasługuje duży rozrzut nośności empirycznej w 

zbiorach węzłów nominalnie jednakowych. Wydaje się, że dotychczas temu zjawisku poświę-

cono się zbyt mało uwagi. Autorzy badań zadowalali się zwykle oceną wpływu na sztywność 

i nośność parametrów występujących w sposób jawny w formułach nośności np. podanych w 

eurokodzie [62]. Tymczasem wyniki badań wskazują na to, że jedyna różnicująca wzajemnie 

cecha nominalnie jednakowych węzłów, podlegająca istotnym wpływom losowym, strefa 

kontaktu blachy czołowej z pasem słupem (która powinna być traktowana jako obszar trój-

wymiarowy) okazuje się mieć istotny wpływ na sztywność i nośność. Może to oznaczać, że 

stosowana do analizy blachy czołowej teoria linii załomu płyt cienkich, jest zbyt dużym 

uproszczeniem. 

Stwierdzony w badaniach empirycznych duży rozrzut sztywności węzłów śrubowych (odpo-

wiedni współczynnik zmienności wypada znacznie większy od współczynnika zmienności 

granicy plastyczności stali), może powodować znacząca zmienności losową sztywności i no-

śności ram. 

Efekt ten może mieć większe znaczenie aniżeli zmienność losowa granicy plastyczności bę-

dąca powodem rozwijania w pewnym okresie tzw. „teorii nośności losowej” [65, 67, 68] 

Z przypadkiem „ściśle perfekcyjnego” styku blachy czołowej z pasem słupa a nie tylko styku 

gdzie nie zostaje przewyższona tolerowana wartość rozwarcia, moglibyśmy mieć do czynie-

nia w konstrukcjach maszynowych, w których powierzchnie kontaktu byłyby dodatkowo ob-

rabiane (struganie, frezowanie i polerowanie itd.) z odpowiednim stopniem gładkości. 

Pogląd o bezpiecznym oszacowaniu sztywności na podstawie wzorów metody składni-

kowej z eurokodu [62] (przy podstawieniu do nich pomierzonych a nie nominalnych wielko-

ści) nie znalazł wystarczającego potwierdzenia w przedstawionych badaniach. 

W przypadku węzłów z blachą „cienką” wartości sztywności empirycznych wypadały mniej-

sze aniżeli na podstawie wzorów szacowanych na podstawie Eurokodu [62]. 
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W badaniach empiryczncznych stwierdzono, że defekty w połączeniu sprężonym mają 

istotne znaczenie dla rozkładu sił w śrubach sprężających. W grupie modeli z grubą blachą 

czołową wystąpił wzrost siły naciągu w przypadku korekty defektu nieprzylegania blachy 

czołowej za pomocą przekładek stalowych, jednocześnie przy stałym rozkładzie dla realizacji  

z wypełnieniem polimerem. Dla modeli z blacha czołową cienką wystąpiły problemy przy 

realizacji właściwego naciągu śrub sprężających. Uzyskanie wymaganego naciągu śrub nie 

było możliwe.  

 Tezy pracy. 6.2.

Główne wnioski wynikające z analizy otrzymanych wyników badań można sformuło-

wać w postaci następujących tez: 

(A) Korygując defekt „nieprzylegania” za pomocą odpowiednich przekładek stalo-

wych, a zwłaszcza wypełnienia polimerem, można uzyskać efekt „nadkompensa-

cji” tj. otrzymania wartości sztywności i nośności większych aniżeli w przypadku 

węzła z poprawnym (w sensie wymagań odbiorowych) przyleganiem blachy czo-

łowej do pasa słupa. Zastosowanie wypełnienia polimerowego zapewnia ciągły 

kontakt elementów łączonych w węźle (także przy bardziej skomplikowanej geo-

metrii defektu nieprzylegania) – korzystny ze względów mechanicznych i antyko-

rozyjnych. 

(B) Losowy rozrzut sztywności początkowej węzła śrubowego z blachą czołową (przy 

określonych wartościach nominalnych parametrów węzła) może być znacznie 

większy od rozrzutu właściwości mechanicznych (np. νR<~10% - dla granicy pla-

styczności stali). Okoliczność ta może mieć istotne znaczenie w analizie oblicze-

niowej konstrukcji ramowych. 

(C) Wartości empiryczne sztywności początkowej i nośności węzła mogą okazywać 

się mniejsze od odpowiednich wartości obliczonych wg formuł Eurokodu (przy 

podstawieniu wartości empirycznych odpowiednich parametrów) – zwłaszcza dla 

węzłów z blachą czołową o grubości mniejszej od grubości minimalnej (zbliżonej 

do średnicy zastosowanej śruby) – przyjmowanej przy kształtowaniu węzłów we-

dług koncepcji znanej ze starych norm. 

(D) W przypadku korekty defektu nieprzylegania blachy czołowej z wykorzystaniem 

podkładek stalowych, nie potwierdziła się zasada zachowania stałej siły w śrubach 

sprężających. 
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 Kierunki dalszych badań. 6.3.

W odniesieniu do węzłów śrubowych z imperfekcją nieprzylegania blachy czołowej ce-

lowe byłoby rozszerzenie badań w sensie ilościowym i jakościowym poprzez (między inny-

mi): 

(a) badanie węzłów o innej konfiguracji niż rozpatrywane w niniejszej pracy (węzłów 

dwustronnych, węzłów podporowych, węzłów kalenicowych) oraz węzłów z róż-

nym rodzajem wypełnienia wolnych przestrzeni w styku blachy czołowej – a ponad-

to badania populacji węzłów nominalnie jednakowych w celu oceny losowej zmien-

ności i sztywności i nośności. 

(b) jako uzupełnienie i rozszerzenie badań doświadczalnych (kosztownych i czaso-

chłonnych) szersze niż dotychczas zastosowanie powinny znaleźć obliczenia MES. 
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 STRESZCZENIE. 8.

W śrubowych doczołowych połączeniach montażowych, stosowanych w szkieletach 

stalowych budynków może wystąpić defekt polegający na nieprzyleganiu wzajemnie łączo-

nych elementów. 

Praca przedstawia badania doświadczalne i porównanie skuteczności korygowania de-

fektu nieprzylegania w sposób tradycyjny – za pomącą przekładek stalowych i w sposób pro-

ponowany w pracy – poprzez ciągłe wypełnienie obszaru defektu nieprzylegania np. za po-

mocą polimeru. W pracy zawarta została analiza stwierdzonego empirycznie przebiegu zmian 

sił osiowych w śrubach - w różnych fazach obciążenia połączenia. 

W pierwszym rozdziale przedstawione zostało rozróżnienie pojęć defektu i imperfekcji 

konstrukcji oraz aktualny stan wiedzy na temat sprężanych połączeń doczołowych z defekta-

mi i imperfekcjami. W kolejnym rozdziale zaprezentowana została koncepcja i plan badań 

doświadczenia wraz z metodyką. W rozdziale trzecim opisano szczegółowo stanowisko ba-

dawcze i metodykę opracowania wyników pomiarów. W dwóch następnych rozdziałach po-

dano wyniki badań kolejno dla połączeń z blachą czołową grubą i cienką. Rozdział szósty 

stanowi podsumowanie pracy wraz z udowodnionymi tezami pracy i kierunkami dalszych 

badań proponowanych przez autora. Ostatni rozdział stanowi spis literatury. 

Korygując defekt „nieprzylegania” za pomocą odpowiednich przekładek stalowych, a 

zwłaszcza wypełnienia polimerem, można uzyskać efekt „nadkompensacji” tj. otrzymania 

wartości sztywności i nośności większych aniżeli w przypadku węzła z poprawnym (w sensie 

wymagań odbiorowych) przyleganiem blachy czołowej do pasa słupa. Zastosowanie wypeł-

nienia polimerowego zapewnia ciągły kontakt elementów łączonych w węźle (także przy bar-

dziej skomplikowanej geometrii defektu nieprzylegania) – korzystny ze względów mecha-

nicznych i antykorozyjnych. 

Stwierdzony w badaniach empirycznych duży rozrzut sztywności węzłów śrubowych 

(odpowiedni współczynnik zmienności wypada znacznie większy od współczynnika zmien-

ności granicy plastyczności stali), może powodować znacząca zmienności losową sztywności 

i nośności ram. 

Wartości empiryczne sztywności początkowej i nośności węzła mogą okazać się mniej-

sze od odpowiednich wartości obliczonych wg formuł Eurokodu (przy podstawieniu wartości 

empirycznych odpowiednich parametrów) – zwłaszcza dla węzłów z blachą czołową o grubo-

ści mniejszej od grubości minimalnej (zbliżonej do średnicy zastosowanej śruby) – przyjmo-

wanej przy kształtowaniu węzłów według koncepcji znanej ze starych norm. 
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 SUMMARY. 9.

Bolted endplate connections used in steel framed structures may contain defects result-

ing from the lack of fit between the connection elements. 

This study involved tests on bolted connections with a deformed endplate and analysis 

of the effectiveness of two corrective measures: traditional, by means of steel infill plates, and 

novel, by using polymer-based infill. The empirically registered data were examined to de-

termine the variations in the axial forces in bolts at different stages of loading. 

Chapter One of this dissertation explains the difference between a defect and an imper-

fection; it also provides state-of-the-art knowledge of defects and imperfections affecting the 

behavior of bearing-type bolted connections. The next chapter discusses the concept and de-

sign of experiments developed in accordance with the former standards and the test method-

ology. Chapter Three describes the test setup and methods used to analyze the measurement 

results. The next two chapters present the results obtained for connections with thick and thin 

endplates, respectively. Chapter Six summarizes the project findings and the theses proved 

and recommends further studies in this field. The dissertation ends with the reference list. 

When a bolted endplate beam-to-column flange connection with a deformation is reme-

died using a steel infill plate or, particularly, polymer-based infill, overcompensation may 

occur; this means that the stiffness and bearing capacity of such a connection are greater than 

those assumed for an equivalent ‘perfect’ connection (according to the respective acceptance 

requirements). The use of polymer-based infill to overcome the problem of lack of fit ensures 

full contact of the elements connected, providing favorable mechanical and anticorrosive 

properties of the connection, even in the case of geometrically complex defects. 

The empirical investigations reveal a wide scatter of stiffness results for bolted connec-

tions (with the coefficient of variation for stiffness being much higher than that obtained for 

the yield strength). This implies large chance variations in the stiffness and bearing capacity 

of the frames. 

The empirical values obtained for the initial stiffness and bearing capacity of a bolted 

endplate connection may appear lower than the values calculated in accordance with the for-

mulas provided in the respective Eurocode (substitution of the empirical values of the appro-

priate parameters). This is particularly true when the actual endplate thickness is smaller than 

the recommended minimum thickness (similar to the diameter of the bolt used), as specified 

in the former standards. 
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 ZAŁĄCZNIK. 10.

 Wyniki badań doświadczalnych. 10.1.

Badania doświadczalne prowadzone były w akredytowanym Laboratorium Badawczym 

Materiałów i Konstrukcji Budowlanych Politechniki Krakowskiej. Akwizycja rejestrowanych 

wielkości odbywała się automatycznie. Pomierzone wielkości sił, przemieszczeń i odkształ-

ceń zostały zapisane w postaci cyfrowej w postaci pliku *.xls i dołączone do pracy na płycie 

CD. 

Poniżej tabelarycznie zestawiono nazwy modeli badawczych i odpowiadające im nazwy 

plików w załączonej płycie CD. 

 

badany 
element 

data 
plik z wynikami 

(płyta CD) 

zrealizowane obciążenie 
wartość maksymalna 

[kN] 

przemieszczenie swobodnego końca 
(wartość maksymalna) 

[mm] 
I  S E R I A  B A D A Ń  

RG1-1 2014.04.09 RG1_1.XLS 65,396 78,819 

RG1-2 2014.04.03 RG1_2.XLS 55,564 67,325 

RG1-3 2014.04.07 RG1_3.XLS 57,504 84,144 

RG2-1 2014.04.11 RG1-5.XLS 65,780 82,631 

RG2-2 2014.04.15 RG1_6.XLS 66,640 92,288 

RG2-3 2014.04.16 RG1_7.XLS 62,420 86,088 

RG3-1 2014.04.24 RG1_8.XLS 57,616 91,963 

RG4-1 2014.05.09 RG1_9.XLS 66,140 94,263 

RG4-2 2014.05.15 RG1_10.XLS 61,488 92,450 

RG4-3 2014.05.19 RG1_11.XLS 60,300 93,100 

RG4-4 2014.05.26 RG1_12.XLS 70,688 87,313 

I I  S E R I A  B A D A Ń  

RG5-1 2016.03.17 RG51.XLS 26,564 96,220 

RG6-1 2016.03.03 RG61.XLS 57,524 133,530 

RG6-2 2016.03.09 RG62.XLS 58,796 136,910 

RG6-3 2016.03.21 RG63.XLS 59,840 144,955 

RG7-1 2016.03.14 RG71.XLS 61,844 137,005 
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 Zestawienie cech geometrycznych (rygiel, blacha czołowa). 10.2.

    
IPE 240 blacha czołowa 

 
h 

[mm] 
bf1 

[mm] 
bf2 

[mm] 
tf1 

[mm] 
tf2 

[mm] 
tw 

[mm] 
A 

[cm2] 
Wy 

[cm3] 
Wy,pl 

[cm3] 
Iy 

[cm4] 
bp 

[mm] 
hp 

[mm] 
gp 

[mm] 

nom. 240 120 120 9,8 9,8 6,2 39,1 324 367 3890 150 340 20 
 I  S E R I A  B A D A Ń  

RG1-1 243,6 120,9 121,2 9,6 9,7 6,2 39,2 328 361 4009 149,0 338,6 20,3 

RG1-2 240,4 121,3 120,2 9,5 9,2 6,4 38,7 315 347 3826 148,7 338,6 20,0 

RG1-3 240,3 122,1 120,3 9,6 9,2 6,4 39,0 316 348 3845 149,4 338,9 20,0 

RG2-1 243,7 122,5 120,1 9,5 9,3 6,3 38,8 321 353 3954 148,3 337,9 20,2 

RG2-2 243,6 121,9 120,0 10,3 10,0 6,3 40,5 337 371 4156 149,8 337,9 20,2 

RG2-3 239,9 122,5 119,3 10,0 10,1 6,4 40,4 332 365 4004 148,9 339,1 20,0 

RG3-1 242,7 120,5 119,8 9,4 9,1 6,0 37,7 312 343 3822 149,5 339,0 20,2 

RG4-1 243,8 120,8 121,3 10,1 10,1 6,3 40,5 340 374 4155 149,1 338,3 20,3 

RG4-2 242,8 120,2 119,9 9,4 9,1 6,1 37,8 313 344 3834 149,2 338,4 20,2 

RG4-3 242,7 121,0 118,8 9,3 9,2 6,0 37,6 312 343 3820 149,0 338,5 20,2 

RG4-4 243,5 120,9 120,5 10,1 10,1 6,3 40,4 340 374 4138 149,6 339,0 20,2 

I I  S E R I A  B A D A Ń  

RG5-1 243,5 120,1 120,1 10,2 10,3 6,0 40,0 338 372 4132 150,2 338,8 6,04 

RG6-1 243,4 120,5 120,3 10,4 10,3 6,5 41,3 348 383 4213 152,6 339,0 8,08 

RG6-2 243,6 120,1 120,3 10,4 10,2 6,0 40,1 342 376 4152 150,3 338,4 8,01 

RG6-3 242,7 120,2 120,1 10,2 10,3 6,6 41,2 342 376 4252 151,1 338,3 8,07 

RG7-1 243,7 121,3 121,1 10,4 10,3 6,5 41,4 349 384 4235 149,8 339,6 9,99 

 



- 129 - 
 

 Parametry zastosowanych materiałów. 10.3.

 Elementy RG. 10.3.1.

Modele do badań doświadczalnych zostały wykonane w Wytwórni konstrukcji stalo-

wych SKANSKA S.A. ul. Peryferyjna w Kielcach. 

Badania prowadzone były w dwóch seriach. W pierwszej serii badań elementy RG wy-

konane zostały ze stali gatunku S235. Elementy w drugiej serii badań wykonano ze stali ga-

tunku S355. 

Dla określenia aktualnych cech materiałowych badanych elementów RG, przeprowa-

dzono próbę na rozciąganie próbek przygotowanych i wyciętych zgodnie z rys. 8.1. Badania 

wykonano w laboratorium Politechniki Krakowskiej na maszynie Zwick/Roell. Wyniki badań 

przedstawiono w protokole na rysunkach 8.2 do 8.4. 

a) 

 
b) 

 
 

Rys. 10.1 Próbki do badania materiału: a) miejsce pobrania oraz wymiary, b) próbki przygo-
towane do badań. 
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Rys. 10.2  Elementy RG I serii badań - Właściwości materiałowe, próba rozciągania. 

 



- 131 - 
 

 
Rys. 10.3  Elementy RG I serii badań - Właściwości materiałowe, próba rozciągania. 
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Rys. 10.4  Elementy RG II serii badań - Właściwości materiałowe, próba rozciągania. 
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 Blachy czołowe elementów RG i słup SL. 10.3.2.

W celu określenia cech wytrzymałościowych blach czołowych elementów RG oraz słu-

pa SL posłużono się twardościomierzem firmy PROCEQ model Equotip3 (rys. 8.4). Twardo-

ściomierz działa w oparciu o metodę Leeb’a. 

Protokoły z badań twardościomierzem przedstawiono poniżej na rys. 8.5. Dla odniesie-

nia uzyskanych wartości poddano również badaniu twardościomierzem próbki przygotowane 

do próby zrywania (pozycje 1, 2, 3). 

 
Rys. 10.4  Twardościomierz Equotip3. 

 
Zestawienie wyznaczonych właściwości materiałowych blach czołowych dla poszczegól-

nych elementów RG oraz słupa (metoda porównawcza) 

Rygiel 
Rp0.2 

[MPa] 
Rm 

[MPa] 
I  S E R I A  B A D A Ń  

BC RG 1-1 331 445 
BC RG 1-2 322 442 
BC RG 1-3 330 454 
BC RG 2-1 308 422 
BC RG 2-2 302 415 
BC RG 2-3 317 415 
BC RG 3-1 310 426 
BC RG 4-1 313 429 
BC RG 4-2 310 426 
BC RG 4-3 319 437 
BC RG 4-4 313 430 

I I  S E R I A  B A D A Ń  
BC RG 5-1 336 462 
BC RG 6-1 357 490 
BC RG 6-2 350 481 
BC RG 6-3 336 461 
BC RG 7-1 336 461 

SLUP 340 467 
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Rys. 10.5  Zbiorczy raport z twardościomierza dla poszczególnych próbek (1,2,3 – przygotowane 

próbki do maszyny wytrzymałościowej por. punkt 8.3.1; BC RG1-1 do BC RG7-1 – blachy czołowe 
dla poszczególnych elementów RG; SLUP – wyniki dla słupa. 
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 Śruby. 10.3.3.
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 Materiał zastosowany do wypełniania połączeń. 10.3.4.

10.3.4.1. Dane materiałowe Belzona 1321 producenta. 

 

 
 

Materiał 
Cechy wytrzymałościowe i inne 

cechy fizyczne 
Wartość 

Wytrzymałość na ścinanie połączenia 
z piaskowaną powierzchnią 

(ASTM D1002) 

stal 20,8 MPa 
stal nierdzewna 21,5 MPa 
miedź 15,8 MPa 

Wytrzymałość na ściskanie 
(ASTM D695) 

 
93,2 MPa 

Wytrzymałość na zginanie 
(ASTM D790) 

 
71,7 MPa 

Twardość 
(ASTM D785) 

wg Rockwella         
R 100 

Udarność 
(ASTM D 256) 

 
50 J/m 

Odporność temperaturowa 
na sucho 2200C 
na mokro 600C 

Skurcz 
minimum 0,0% 
maximum 0,05% 

Odporność chemiczna 
dobra na rozcieńczone kwasy 

nieorganiczne, alkalia, 
oleje i sole 

Dwuskładnikowy szary i niebieski płynny materiał powłokowy nakładany na 

powierzchnie odbudowane Belzona 1321 (Ceramic R) lub nowe zabezpie-

czający przed działaniem korozji i erozji. Wysoce odporny na ścieranie. Za-

lecane zastosowanie wg Belzona Know-how. 

Wydajność 420 cm3 z 1 kg. Powierzchnia pokrycia 1m2 powierzchni z 1 kg 

materiału przy grubości powłoki 250-375 mikronów. 

Zaleca się 2-3 powłoki.  

Proporcje mieszania  

Objętościowo - 4 części Bazy: 1 części Utwardzacza  

Wagowo - 11 części Bazy: 1 części Utwardzacza  

 Czas na aplikację w temperaturze 20 oC 30 minut  

 Czas na aplikację następnej warstwy w temperaturze 20oC 4 godziny 

 Czas twardnienia w temperaturze 20 oC 6 godzin  

www.belse.com.pl 
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10.3.4.2. Badania własne materiału Belzona 1321. 

10.3.4.2.1. Badania na odrywanie. 

Przeprowadzono badania na odrywanie (adhezji) cech wypełnienia w postaci polimeru 

Benzona 1321 umieszczonego pomiędzy elementami stalowymi (blachami czołowymi). Ba-

dania przeprowadzono na trzech próbach z wypełnieniem w postaci Benzona. Próby do badań 

na odrywanie z materiałem 1321 miały wymiary 40.1 do 40.3 mm / 51.1 do53.2 mm. Po-

wierzchnie stalowe przygotowano poprzez śrutowanie do stopnia czystości Sa2.5. Stałą gru-

bość wypełnienia zapewniono poprzez umieszczenie dystansu (pręta stalowego) o średnicy 

wartości 2.0 mm. Przygotowane próby z materiałem 1321 pokazano na rysunku 8.6 do 8.7. 

 

Rys. 10.6  Widok przygotowanych prób z wypełnieniem 1321. 
 

 

Rys. 10.7  Widok przygotowanej  próby  z wypełnieniem 1321 . 
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Badania na odrywanie przeprowadzono w certyfikowanym laboratorium na maszynie 

wytrzymałościowej Zwck/Roell wg DIN EN 10002-1. Prędkość badania wynosiła 0,5 

mm/min. Sterowano przemieszczeniem. Na rysunku 8.8 pokazano próbę badawczą umiesz-

czoną w szczekach maszyny wytrzymałościowej. Przykładową ścieżkę równowagi trwałej na 

odrywanie dla próby dla materiału 1321 pokazano na rysunku 8.5.  

 

Rys. 10.8  Widok próby w maszynie wytrzymałościowej. 
 

 
Rys. 10.9  Ścieżka równowagi trwałej na odrywanie dla wypełnienia 1321. 

 
Otrzymane wyniki statystyczne przeprowadzonych prób na odrywanie podano w tablicy 8-1

  

Tablica  10-1  Materiał Belzona 1321. 

n=3 
a0 

[mm] 
b0 

[mm] 
S0, netto 
[mm2] 

Fmax [kN] 
Rm 

[MPa] x 40.16 52.23 1937.7 19.202 9.910 
s 0,12 1.06 47.1 4.581 2.66 

ν [%] 0.299 2.03 2.43 23.9 27.1 
Średnia wartość charakterystyczna trwałej wytrzymałości na odrywanie wypełnienia 

wykonanego z Belzona 1321 to σrw = 9.91 MPa, z odchyleniem standardowym 2.66 MPa i 

współczynnikiem zmienności 27.1%. 

0
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10.3.4.2.2. Badania wytrzymałościowe na ściskanie próbek wykonanych z Belzona 1321. 

Przeprowadzono badania wytrzymałości na ściskanie materiału wypełnienia w postaci 

polimeru Belzona 1321. Badania przeprowadzono na dziesięciu próbach wykonanych z Bel-

zona 1321..  

Próby do badań na ściskanie wykonane z Belzona 1321 miały wymiary, które zebrano 

w tablicy 8-2. Widok przygotowanych prób na ściskane z materiału 1321 pokazano na rysun-

ku 8.10.  

 
Tablica  10-2  Parametry geometryczne prób na ściskane wykonanych z materiału Belzona 1321 

(próba1.1. do 1.10). 
Nr Data Oznaczenie 

próby 
h0 

[mm] 
d0 

[mm] 
S0 

[mm2] 

Fmax 

[kN] 
Fmax 

[MPa] 
dL przy Fmax 

[%] 
1.1 2015-12-04 01 52.6 34.5 934.82 93.03 99.52 9.30 
1.2 2015-12-04 02 47.3 34.5 - - - - 
1.3 2015-12-04 03 46.6 34.8 934.82 101.70 108.79 13.17 
1.4 2015-12-04 04 45 34.5 934.82 101.91 109.02 10.27 
1.5 2015-12-04 05 45.9 34.8 951.15 102.43 107.70 10.76 
1.6 2015-12-04 06 51 34.6 940.25 92.54 98.42 9.00 
1.7 2015-12-04 07 50.9 34.5 934.82 90.19 96.48 6.88 
1.8 2015-12-04 08 51.6 34.6 940.25 93.16 99.08 9.49 
1.9 2015-12-04 09 50 34.7 945.69 93.33 98.69 8.13 
1.10 2015-12-04 10 51 34.4 934.82 93.65 100.76 8.49 

 
 
 

 
Rys. 10.10  Widok przygotowanych prób na ściskanie wykonanych z Belzona 1321. 
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Rys. 10.11  Ścieżki równowagi trwalej przy ściskaniu dla prób wykonanych z Belzona 1321. 

 
Otrzymane wartości graniczne wytrzymałości na ściskanie dla Belzona 1321 zebrano w 

tablicy 8-4. 

Tabela 10-1 
Wynik statystyczne wymiarów geometrycznych i otrzymanych wartości granicznych na ści-
skanie dla przeprowadzonych prób dla materiału Belzona 1321. 

1321 
n=10 

h0 

[mm] 
d0 

[mm] 
S0 

[mm2] 
Fmax 

[kN] 
Rm 

[MPa] 
dL przy Fmax 

[%] x 49.19 34.59 938.45 95.77 102.05 9.50 
s 2.713 0.137 6.66 4.79 4.98 1.79 

ν [%] 5.51 0.40 0.71 5.00 4.88 18.88 

 
 

Średnia wartość charakterystyczna trwałej wytrzymałości na ściskanie wypełnienia wy-

konanego z Belzona 1321 wykorzystywana w pracy to 102.05 MPa, z odchyleniem standar-

dowym 4.98 MPa i współczynnikiem zmienności 4.88%. 

 

10.3.4.2.3. Badania wytrzymałości na rozciąganie prób wykonanych z Belzona 1321. 

Przeprowadzono badania wytrzymałości na rozciąganie materiału wypełnienia w posta-

ci polimeru Belzona 1321. Badania przeprowadzono na ośmiu próbach wykonanych z Belzo-

na 1321. Badania przeprowadzono w certyfikowanym laboratorium, na maszynie wytrzyma-

łościowej Zwick /Roell z najmniejszą z możliwych prędkości narastania przemieszczania tra-

wersy równej 0.5mm/60s, realizując praktycznie statyczną ścieżkę równowagi dla badanego 

materiału. Widok prób wykonanych z Belzona 1321 po przeprowadzonych badaniach na roz-

ciąganie pokazano na rysunku 8.12 
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Rys. 10.12  Próbki Belzona 1321 po przeprowadzonych badaniach na rozciąganie. 
 

Próby do badań na rozciągnie wykonane z Belzona 1321 miały wymiary, które zebrano 

w tablicy 8-3. 

 

Belzona 1321 

Tablica  10-3  Parametry geometryczne prób na rozciąganie wykonanych z materiału Belzona 1321. 
1321 

Nr 
RB 

MPa 
At(korr.) 

% 
A65 
% 

L0 

mm 
Lc 

mm 
a0 

mm 
b0 

mm 
S0 

mm2 

1 26 0.5 0.1 65.00 79.16 10.72 19.48 208.83 
2 35 0.7 0.2 65.00 79.22 10.77 22.22 217.77 
5 32 0.7 0.2 65.00 79.16 10.59 19.69 208.52 
6 35 0.7 0.2 65.00 79.22 10.41 19.81 206.22 
9 27 0.5 0.1 65.00 79.16 10.60 19.78 209.67 
10 38 0.8 0.3 65.00 79.18 10.63 19.73 209.73 
13 38 0.8 0.2 65.00 79.19 10.21 19.34 197.46 
14 35 0.6 0.1 65.00 79.17 10.21 19.69 201.03 

 

Tablica  10-4  Parametry statystyczne geometrii prób na rozciąganie wykonanych z mat. Belzona 
1321. 

1321 
n=8 

A65 
% 

L0 

mm 
Lc 

mm 
a0 

[mm] 
b0 

[mm] 
S0 

[mm2] x 0.2 65.00 79.18 10.52 19.72 207.40 
s 0.1 0.00 0.03 0.2172 0.2579 6.12 
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ν [%] 36.94 0.00 0.03 2.06 1.31 2.95 

 

Rys. 10.13  Ścieżki równowagi trwalej przy rozciąganiu dla prób wykonanych z Belzona 1321. 
 

 
Tablica  10-5  Wyniki statystyczne otrzymanych wartości granicznych na rozciąganie oraz wartości 

modułu sprężystości dla przeprowadzonych prób wykonanych z Belzona 1321. 
1321 
n = 8 

Próba nr 
E 

GPa 
Rp0.2 
MPa 

ReH 
MPa 

ReH/Rm 

% 
ReL 

MPa 
Ae 
% 

Rm 
MPa 

Fm 
kN 

Agt (korr.) 

% 
Ag 
% 

RB 
MPa 

At (korr.) 

% x 5 6 38 35 100.0 - - 34 7.08 0.68 0.15 33 0.7 
s 2 0 - 5 0.0 - - 5 0.94 0.11 0.05 4 0.1 
ν 54.43 3.19 - 13.79 0.0 - - 13.31 13.26 16.74 36.09 13.17 26.76 

 
Średnia wartość charakterystyczna trwałej wytrzymałości na rozciąganie wypełnienia 

wykonanego z Belzona 1321 wykorzystywana w pracy to 33.0 MPa. z odchyleniem standar-

dowym 4.0 MPa i współczynnikiem zmienności 13.17%. 

Średnia wartość modułu sprężystości wypełnienia wykonanego z Belzona 1321 wykorzysty-

wana w pracy to 6 GPa. z odchyleniem standardowym 0.19GPa i współczynnikiem zmienno-

ści 3.19%. 
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 Protokół z badań doświadczalnych – maj 2014. 10.4.
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L-1/581/2013/P 
Kraków, maj 2014 r. 
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 Protokół z badań doświadczalnych – marzec 2016. 10.5.

 

L-1/42/2016/P 
Kraków, marzec 2016 r. 
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