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Inżynierowie z działu technicznego � rmy Schöck odpowiedzą na Państwa pytania dotyczące statyki, konstrukcji i � zyki budowli 
oraz przygotują propozycje rozwiązań wraz z obliczeniami i rysunkami detali.
Założenia projektowe (rzuty, przekroje, założenia statyczne) wraz z informacją o adresie planowanej budowy prosimy przesłać na 
adres:

Schöck Sp. z o.o.
ul. Jana Olbrachta 94
01-102 Warszawa

Dział techniczny
Infolinia i techniczne opracowania projektów
Tel: 22 533 19 17/18/23/24
E-mail: technika@schock.pl

Biuro obsługi klienta. Oferty i zamówienia.
Tel: 22 533 19 16/21/22/25
E-mail: biuro@schock.pl
Internet: www.schock.pl

Oferta szkoleniowa i doradztwo na miejscu
Tel: 22 533 19 22 
Internet: www.schock.pl

Serwis przy projektowaniu i doradztwo

Kontakt
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5 Informacja techniczna
 ▶ Niniejsza informacja techniczna obowiązuje jedynie w całości, a jej powielanie możliwe jest tylko w pełnym zakresie. Przy pu-

blikowaniu fragmentów tekstu i zdjęć istnieje niebezpieczeństwo, iż przekazane zostaną niewystarczające, a nawet zafałszowa-
ne informacje. Odpowiedzialność za przekazywanie informacji spoczywa wyłącznie na korzystającym lub osobie opracowującej 
materiał!

 ▶ Informacja techniczna ma zastosowanie wyłącznie dla Polski i uwzględnia obowiązujące dopuszczenia oraz normy.
 ▶ Przy montażu w innym kraju należy stosować informacje techniczne, które w nim obowiązują.
 ▶ Stosować należy zawsze aktualną wersję informacji technicznej. 

Aktualna wersja jest dostępna pod adresem www.schock.pl

Symbole

4 Symbol zagrożenia
Żółty trójkąt z wykrzyknikiem oznacza wskazówkę mówiącą o istniejącym zagrożeniu. Nieprzestrzeganie takiej wskazówki stano-
wi zagrożenie dla zdrowia i życia!

5 Informacja
Kwadratem z „i” w środku oznaczana jest ważna informacja, np. taka, którą należy uwzględnić podczas wymiarowania.

3 Lista kontrolna
Kwadrat z ptaszkiem oznacza listę kontrolną. Tutaj zestawione są najistotniejsze punkty dotyczące wymiarowania.

Wskazówki | Symbole

Wskazówki

TI Schöck Dorn/PL/2017.1/wrzesień
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Szczelina dylatacyjna

1: Dylatacja budynku - szczelina dylatacyjna dzieli cały budynekIlustr.

Szczelina dylatacyjna

2: Dylatacja elementu - szczelina dylatacyjna oddziela jedynie po-
szczególne elementy 
Ilustr.

3: Szczelina dylatacyjna wykonana przy użyciu trzpienia Schöck, a nie 
z zastosowaniem konsoli czy podwójnej ściany
Ilustr. 4: Szczelina dylatacyjna wykonana przy użyciu trzpienia Schöck, a nie 

z wykorzystaniem konsoli
Ilustr.

Projektowane szczeliny dylatacyjne
W długich elementach żelbetowych z powodu ich rozszerzania się będącego efektem działania temperatury, kurczenia, pęcznie-
nia lub pełzania betonu, może dochodzić do powstawania znacznych obciążeń spowodowanych naprężeniami. Obciążenia te pro-
wadzą do powstawania rys i innych szkód budowlanych. Z tego powodu wykonywane są szczeliny dylatacyjne, umożliwiające 
swobodne odkształcanie się elementów budowlanych. Takie szczeliny dylatacyjne mogą oddzielać całe fragmenty budowli, lub 
tylko pojedyncze jej części. Przykładowo taka szczelina dylatacyjna oddzielająca element jest umieszczana w długich balkonach. 
W przypadku szczeliny dzielącej budynek należy zwrócić uwagę na to, by dylatacja rozdzielała wszystkie elementy.

Rozwiązanie z zastosowaniem trzpienia Schöck
W obrębie dylatacji elementy budowlane rozdzielone przez szczelinę wymagają podparcia. Ponadto należy unikać różnego rodza-
ju odkształceń elementów budynku. Przy zastosowaniu konwencjonalnej metody posłużonoby się konsolą z łożyskami ślizgowymi 
lub wykonane zostałyby podwójne ściany nośne lub podpory. Jednak takie rozwiązania wymagają czasochłonnego zbrojenia i de-
skowania. Ponadto do ich wykonania potrzebne jest sporo miejsca, co ogranicza późniejsze wykończenie i użytkowanie.
Trzpień Schöck umożliwia ruchy poziome i przenosi obciążenia pionowe. To system niosący ze sobą liczne korzyści:

 ▶ Proste wykonywanie szalunku i zbrojenia
 ▶ Lepsze wykorzystanie przestrzeni dzięki rezygnacji z podwójnych podpór i konsoli
 ▶ Możliwe wykonanie prac w trakcie jednego lub kilku etapów
 ▶ Trzpień Schöck typu LD (trzpień przenoszący obciążenia) z Europejską Aprobatą Techniczną ETA 16/0545
 ▶ Łatwy w użyciu program obliczeniowy można bezpłatnie pobrać ze strony www.schock.pl
 ▶ Możliwe wykonanie szczelin dylatacyjnych o klasie odporności ogniowej R120 lub REI120
 ▶ Bezpieczne połączenie, które ze względu na zastosowanie wysokiej jakości stali szlachetnych nie wymaga konserwacji.

Projektowane szczeliny dylatacyjne | Rozwiązanie z zastosowaniem 
trzpienia Schöck

Szczeliny dylatacyjne

TI Schöck Dorn/PL/2017.1/wrzesień
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5: Trzpień Schöck typu LD: Połączenie płyta-ścianaIlustr. 6: Trzpień Schöck typu LD: Połączenie płyta-podciągIlustr.

7: Trzpień Schöck: Połączenie belka-słupIlustr. 8: Trzpień Schöck: Połączenie płyta-słupIlustr.

9: Trzpień Schöck: Połączenie ściana-ściana (czoło-bok)Ilustr. 10: Trzpień Schöck: Połączenie ściana-ściana (czoło-czoło)Ilustr.

Sytuacje różnych połączeń

Szczeliny dylatacyjne

TI Schöck Dorn/PL/2017.1/wrzesień
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11: Trzpień Schöck: Szczeliny dylatacyjne w płytach balkonowychIlustr. 12: Trzpień Schöck: Szczelina dylatacyjna w płycie fundamentowejIlustr.

13: Trzpień Schöck: Szczelina dylatacyjna w ścianie oporowejIlustr. 14: Trzpień Schöck: Zabezpieczenie położenia belki na konsoliIlustr.

Sytuacje różnych połączeń

Szczeliny dylatacyjne

TI Schöck Dorn/PL/2017.1/wrzesień
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Obliczanie przebiegu siły poprzecznej w szczelinie przy użyciu 
programu MES lub na podstawie uproszczonych modeli statycznych Rzut poziomy

VEd

V'Ed

Zoptymalizowane
rozłożenie trzpieni

Określenie uproszczonego przebiegu siły poprzecznej na potrzeby 
obliczeń

Obliczenie spodziewanej, maksymalnej szerokości szczeliny, zgodnie 
z wytycznymi ze strony 12

Czy konieczne są trzpienie przesuwane w kierunku poprzecznym? 
(patrz strona 13)

Obliczenia w oparciu o tabele Obliczenia wykonywane przy użyciu programu obliczeniowego dla trzpieni � rmy Schöck

Sprawdzenie minimalnych wymiarów elementów budowlanych oraz 
możliwych do zastosowania trzpieni patrz strona 19

Bezpłatny program obliczeniowy do pobrania na www.schock.pl 
(szczegóły patrz strona 11)

Wybór odległości krytycznej „e” pomiędzy trzpieniami zgodnie ze 
stroną 20 lub 21 oraz 8-krotnością wysokości płyty Wprowadzenie warunków brzegowych oraz obciążenia

Obliczenie obciążenia trzpienia VDorn = vEd � e
Automatyczne obliczenie oraz gra� czne przedstawienie trzpieni na 

siły poprzeczne oraz zbrojenia towarzyszącgo

Wybór odpowiedniego trzpienia z tabel obliczeniowych od strony 
22 stosownie do warunków brzegowych Zapisywanie projektu i pozycji obliczeniowej

Optymalizacja odległości trzpienia zgodnie ze wzorem e = VRd,Dorn / 
vEd < 8 � grubość płyty Wprowadzanie dalszych pozycji obliczeniowych

Określenie niezbędnego zbrojenia krawędzi zgodnie ze stroną 24
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... ...
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VRd [kN/Dorn]

Konstrukcja i obliczenia
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Program obliczeniowy do trzpieni Schöck
Program obliczeniowy do trzpieni Schöck pozwala na proste przeprowadzanie obliczeń statycznych dotyczących szczelin dylatacyj-
nych wykonywanych z wykorzystaniem trzpienia Schöck typu LD.

 ▶ Obliczenia dokonywane są zgodnie z aprobatami oraz normą PN EN 1992-1-1 (EC2)
 ▶ Obliczenia dla wielu różnych przypadków zastosowania (płyta-płyta, płyta-ściana, płyta-podciąg, ...)
 ▶ Automatyczne ustalanie odległości trzpieni oraz typów trzpieni
 ▶ Elastyczne wprowadzanie obciążenia mającego postać obciążenia odcinkowego, obciążenia trójkątnego, czy też obciążenia o 

dowolnym przebiegu
 ▶ Automatyczne obliczanie i gra� czna prezentacja zbrojenia krawędzi
 ▶ Proste przeniesienie wyników obliczeń na rysunek dzięki formacie dxf
 ▶ Bezpłatne pobranie bez rejestracji na stronie www.schock.pl

Programy obliczeniowe

Konstrukcja i obliczenia

TI Schöck Dorn/PL/2017.1/wrzesień
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30 m 30 m

0,
25

15: Strop płaski w budynku biurowym

Przykład obliczeń szerokości szczeliny dylatacyjnej

Ilustr.

Obliczanie maksymalnej szerokości szczeliny dylatacyjnej
Decydująca dla obliczeń trzpieni na siły poprzeczne jest zawsze maksymalna, występująca szerokość szczeliny dylatacyjnej. Jest 
ona wyliczana z początkowej szerokości szczeliny oraz rozszerzalności termicznej sąsiadujących elementów budowlanych. Wpływ 
pełzania należy uwzględnić tylko wówczas, gdy na element budowlany oddziałuje trwałe naprężenie normalne, będące skutkiem 
np. sprężenia betonu. Maksymalna szerokość szczelin może zostać oszacowana w oparciu o następujące równanie:

 Szerokość szczeliny f = fi + Lw � (∆T � αt + εcd + εca)

Przy czym: fi -  początkowa szerokość szczeliny dylatacyjnej [mm] 
fi = Lw / 1200

 Lw  - długość elementu budowlanego podlegająca odkształceniu
 ∆T  - maksymalna zmiana temperatury elementu budowlanego zgodnie z PN EN 1991-1-5
 αt  - 1,5 � 10-5 [1/K] godnie z PN EN 1992-1-1, ust. 3.1.3 (6)
 εcd  -  odkształcenie skurczowe spowodowane wysychaniem zgodnie z PN EN 1992-1-1, ust. 

3.1.4 (6)
 εca  - kurczenie się zgodnie z PN EN 1992-1-1, ust. 3.1.4 (6)

Szczelina dylatacyjna w stropie płaskim:
 Grubość płyty  25 cm
 Beton C25/30 o klasie wytrzymałości cementu 32,5 N
 Długość szczeliny dylatacyjnej do osi środka ciężkości płyty żelbetowej - 15 m
 Wilgotność powietrza 60 %
 Rozszerzalność termiczna może zostać pominięta, ponieważ budynek będzie później ogrzewany

Obliczenia zgodnie z PN EN 1992-1-1:
 fi = 2 � 15.000 / 1200 = 25 mm - wybrano: 30 mm
 εcd = 0,0435 % zgodnie z PN EN 1992-1-1, ust. 3.1.4 (6)
 εca = 0,00375 % zgodnie z PN EN 1992-1-1, ust. 3.1.4 (6)

 f = 30 + 2 � 15.000 � (0,000435 + 0,0000375) = 44 mm

Przy obliczonych rozszerzeniach zanikających chodzi o wartości średnie ze współczynnikiem zmienności ok. 30%. Z tego powodu 
uwzględniono dodatkowy margines bezpieczeństwa na poziomie od 0,5 do 1 cm.

Obliczanie maksymalnej szerokości szczeliny dylatacyjnej

Konstrukcja i obliczenia

TI Schöck Dorn/PL/2017.1/wrzesień
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Punkt stały

LD-Q

LD-Q

LD

16: Lokalizacja trzpieni przesuwnych osiowo i poprzecznie w szczelinach dylatacyjnychIlustr.

Wskazówki konstrukcyjne
Szczeliny dylatacyjne są projektowane dla uniknięcia silnych naprężeń w elementach budowlanych. Z tego powodu łączone ele-
menty wymagają zbadania w kierunku podłużnym i poprzecznym czy nie mają na nie wpływu ruchy, spowodowane takimi czyn-
nikami jak zmiany temperatury, kurczenie się, pełzanie czy osiadanie budynku. Przy długich szczelinach dylatacyjnych lub przy dy-
latacjach prostopadłych do siebie, należy stosować trzpienie przesuwne dwuosiowo typu LD-Q.
W przypadku sił zaplanowanych wzdłuż i w poprzek szczeliny, konieczne jest ich osobne przejmowanie. W tym celu w całej szcze-
linie umieszczane zostają przesuwne poprzecznie trzpienie typu LD-Q. Trzpienie przeznaczone do planowanego przejmowania siły 
występującej wzdłuż szczeliny są montowane prostopadle do osi szczeliny. Takie rozwiązanie zapewnia, że na trzpienie te nie bę-
dą nieplanowo oddziaływały siły pionowe.  

Konstrukcja i obliczenia

Konstrukcja i obliczenia
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17: Budowa kołnierza ogniochronnego SchöckIlustr. 18: Lokalizacja kołnierza ogniochronnego w szczelinie dylatacyjnejIlustr.
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Taśma do szczelin Promaseal PL 

Kołnierz ogniochronny Schöck

19: Budowa szczeliny dylatacyjnej w klasie odporności ogniowej REI120Ilustr.

Kołnierz ogniochronny do trzpienia 
Schöck typu LD / LD-Q

Grubość Wysokość Szerokość

Wymiary [mm]

LD 16-22 BSM 20 20
120 150

LD 16-22 BSM 30 30

LD 25-30 BSM 20 20
150 160

LD 25-30 BSM 30 30

Kołnierz ogniochronny do trzpienia Schöck typu LD oraz LD-Q

Kołnierz ogniochronny Schöck
Dzięki użyciu kołnierza ogniochronnego Schöck konstrukcja szczeliny może zostać wykonana w klasie odporności ogniowej R120. 
Kołnierz ten składa się z niepalnej płyty z włókien mineralnych oraz z pasa o grubości 2 mm wykonanego z materiału Promaseal® 
PL. Pod działaniem ognia materiał Promaseal® spienia się do 10 mm, aby zamknąć szparę powietrzną w szczelinie, dzięki czemu 
trzpień zyskuje ochronę. Przy zastosowaniu tego rozwiązania nie ma potrzeby dokonywania dodatkowych zabezpieczeń.
W zależności od zaplanowanej szerokości szczeliny dostarczamy kołnierz ogniochronny grubości 20 lub 30 mm. Przy większych 
szerokościach szczelin można połączyć większą ilość kołnierzy ogniochronnych.

Szczeliny dylatacyjne zgodne z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej REI120
Dodatkową funkcją wielu szczelin jest zamykanie pomieszczenia, co ma zapobiec rozprzestrzenianiu się dymu i ognia. Można to 
osiągnąć stosując taśmę szczelinową Promaseal® PL.  Konstrukcja szczeliny zaprezentowana na rysunku poniżej została przetesto-
wana w laboratorium p.poż. ITB w Polsce. Przy takiej lokalizacji i minimalnej grubości płyty wynoszącej 200 mm można spełnić 
wymagania klasy odporności ogniowej REI120 zgodnie z PN EN 13501-2.

Ochrona przeciwpożarowa  | Wymagania ochrony przeciwpożarowej 
R120/REI120

Ochrona przeciwpożarowa

TI Schöck Dorn/PL/2017.1/wrzesień



15

Trzpień Schöck typu LD
Do przenoszenia sił poprzecznych w szczelinach dylatacyjnych pomiędzy żelbetowymi elementami budowla-
nymi przy równoczesnej możliwości przesuwania w kierunku osi trzpienia.

Trzpień Schöck typu LD-Q
Do przenoszenia sił poprzecznych w szczelinach dylatacyjnych pomiędzy żelbetowymi elementami budowla-
nymi przy równoczesnej możliwości przesuwania wzdłuż i w poprzek względem osi trzpienia.

Trzpień Schöck typu LD, LD-Q

Trzpień Schöck typu LD

TI Schöck Dorn/PL/2017.1/wrzesień
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Trzpień Schöck typu LD

x

LD ⌀ S-A4
Trzpień oraz tuleja wykonane ze stali nierdzewnej. Ten system trzpieni nadaje się 
szczególnie do szczelin w elementach budowlanych zewnętrznych budynku narażo-
nych na częste ruchy. 

x

LD ⌀ P-A4 lub LD ⌀ P-Zn
Tuleja tego zestawu jest wykonana z tworzywa sztucznego i może być montowana z 
trzpieniem ze stali nierdzewnej (A4) lub ze stali czarnej cynkowanej ogniowo (Zn). Ten 
system trzpieni nadaje się szczególnie do stosowania w konstrukcyjnych szczelinach 
elementów budowlanych wewnątrz budynku narażonych na niewielką ilość ruchów.

x

y

LD-Q ⌀ S-A4
Trzpień oraz tuleja przesuwna poprzecznie są wykonane ze stali nierdzewnej. Ten 
system trzpieni pozwala na przesunięcia elementów budowlanych wzdłuż i w poprzek 
osi trzpienia i może być stosowany wewnątrz i na zewnątrz budynków.

x

LD ⌀ F-A4 lub LD ⌀ F-Zn
Trzpień dostępny jest w wersji ze stali nierdzewnej (A4) lub stali czarnej cynkowanej 
ogniowo (Zn). Tuleja została wykonana z tworzywa sztucznego i jest już zamontowa-
na. Ten system trzpieni jest stosowany przede wszystkim w szczelinach dylatacyjnych 
w budownictwie drogowym lub w płytach posadzkowych, gdy w jednym kroku 
betonowane są obie strony szczeliny dylatacyjnej. 

Typ trzpienia
Średnica trzpienia

Materiał tulei
Materiał trzpienia

LD-20- S-A4

Oznaczenie typu w dokumentacji projektowej

Przegląd produktów | Oznaczenia

Trzpień Schöck typu LD

TI Schöck Dorn/PL/2017.1/wrzesień
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Trzpień Schöck typu LD, komponenty

LD ⌀ część A4 lub LD ⌀ część Zn
Trzpień dostępny jest w wersji ze stali nierdzewnej (A4) lub stali czarnej cynkowanej 
ogniowo (Zn). Trzpień cynkowany ogniowo powinien być stosowany wyłącznie w 
suchych wnętrzach budynku.

LD ⌀ Part S
Tuleja jest wykonana ze stali nierdzewnej oraz posiada kołnierz montażowy z 
tworzywa sztucznego do przytwierdzania jej do deskowania. Ta tuleja może być tylko 
łączona z trzpieniem LD Part A4 ze stali nierdzewnej i przede wszystkim przeznaczona 
do stosowania do szczelin elementów budowlanych zewnętrznych budynku 
narażonych na częste ruchy.

LD ⌀ Part P
Tuleja z kołnierzem montażowym są wykonane z tworzywa sztucznego.  Dzięki 
kołnierzowi montażowemu można łatwo przytwierdzić tuleję do deskowania. Ta tuleja 
może być montowana z trzpieniem ze stali nierdzewnej (A4) lub ze stali budowlanej 
cynkowanej ogniowo (Zn) i nadaje się szczególnie do konstrukcyjnych szczelin w 
elementach budowlanych wewnątrz budynku z niewielką ilością ruchu.

LD-Q ⌀ Part S
Prostokątna tuleja wykonana została ze stali nierdzewnej i można ją montować z 
trzpieniem ze stali nierdzewnej (A4). Może być stosowana w szczelinach elementów 
budowlanych na zewnątrz i wewnątrz budynku, gdy należy spodziewać się ruchów 
wzdłuż i w poprzek osi trzpienia.

Warianty trzpienia Schöck typu LD
Trzpień Schöck typu LD może być wykonany w następujących wariantach:

 ▶ Średnica trzpienia ⌀:
16, 20, 22, 25 oraz 30

 ▶ Materiał, z którego wykonana jest tuleja :
S  dla stali nierdzewnej 
P dla tworzywa sztucznego

 ▶ Materiał, z którego wykonany jest trzpień:
A4 dla stali nierdzewnej S690
fv dla stali czarnej S690 cynkowanej ogniowo

Przegląd produktów | Warianty produktu

Trzpień Schöck typu LD

TI Schöck Dorn/PL/2017.1/wrzesień
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Kategoria Typowe przykłady
Trzpień

Part A4 Part Zn Part S Part P

W budynkach

C1 Ogrzewane budynki z neutralną 
atmosferą (biura, szkoły, hotele) ✓ ✓ ✓ ✓

C2
Nieogrzewane budynki, w których mogą 
występować skropliny (magazyny, hale 
sportowe)

✓ - ✓ ✓

C3

Pomieszczenia produkcyjne z wysoką 
wilgotnością powietrza i niewielkim 
zanieczyszczeniem powietrza (produkcja 
artykułów spożywczych, pralnie, browary)

✓ - ✓ ✓

C4 Obiekty chemiczne, baseny - - - -

Na zewnątrz

C2 Klimat wiejski ✓ - ✓ ✓

C3
Atmosfera miejska i przemysłowa ze 
średnim zanieczyszczeniem powietrza, 
wybrzeże o niewielkim zasoleniu

✓ - ✓ ✓

C4 Obszary przemysłowe, obszary nadbrzeż-
ne z umiarkowanym zasoleniem - - - -

Trzpień Schöck typu LD/ LD-Q
Trzpień Tuleja

Part A4 Part Zn Part S Part P

Materiały 1.4362 1.7225 cynkowana 
ogniowo 1.4401, 1.4404, 1.4571 PE

Granica plastyczności fyk ≥ 690 N/mm² fyk ≥ 690 N/mm² fyk ≥ 235 N/mm² -

Właściwości produktu
Trzpień Schöck typu LD (do przenoszenia obciążeń) składa się z tulei i z trzpienia, które zostają wbetonowane w części budowlane 
graniczące ze sobą. Trzpień przenosi obciążenia z jednego elementu budowlanego na drugi. Wewnątrz elementów żelbetowych 
obciążenie zostaje przejęte przez zbrojenie towarzyszące w obrębie trzpienia. 
Tuleja trzpienia Schöck typu LD jest okrągła i umożliwia przesuwanie wzdłużne w kierunku osi trzpienia, co pozwala na uniknięcie 
naprężeń spowodowanych odkształceniami elementów budowlanych. Siły mogą być przenoszone pionowo i poprzecznie wzglę-
dem osi trzpienia. 
Jeżeli okaże się konieczne zapewnienie możliwości przesuwu w kierunku poprzecznym względem osi trzpienia, wówczas można 
zastosować trzpień LD-Q. Tuleja tego trzpienia jest prostokątna i umożliwia przesunięcia rzędu ± 12 mm.

Zabezpieczenie antykorozyjne i materiały
Do wyboru są różne materiały, z których wykonano trzpień i tuleję. Aby zapewnić prawidłowe działanie i nośność trzpienia prze-
noszącego obciążenia muszą zostać wybrane odpowiednie materiały, zgodnie z występującymi w danym przypadku warunkami 
środowiskowymi. W poniższej tabeli wymienione zostały polecane kombinacje materiałów i warunków środowiskowych, zgodnie 
z ETAG 030.

Obszary zastosowania
Trzpień Schöck typu LD posiada Europejską Aprobatę Techniczną dotyczącą przenoszenia przede wszystkim obciążeń spoczynko-
wych w szczelinach dylatacyjnych. Europejska Aprobata Techniczna ETA 16/0545 reguluje wymiarowanie zgodnie ze zharmonizo-
waną normą produktów ETAG 030  dla klas wytrzymałości betonu C20/25 do C50/60. Szerokości szczelin dylatacyjnych mogą wa-
hać się od 10 do 60 mm. Zgodnie ze zharmonizowaną europejską normą produktu ETAG 030 trzpień Schöck typu LD ⌀ S-A4 może 
być stosowany jako element usztywniający pomiędzy dwoma elementami budynku, ponieważ tylko ten trzpień może przenosić si-
ły poziome. Kwestie związane ze stosowaniem trzpienia Schöck typu LD przy obciążeniach spowodowanych trzęsieniem ziemi 
oraz obciążeniach zmęczeniowych nie zostały uregulowane w  aprobacie.
Wszystkie poniższe tabele obliczeniowe i tabele zbrojenia zostały wyznaczone przy otulinie betonowej zbrojenia wynoszącej 
20mm.

Właściwości produktu | Ochrona antykorozyjna/materiały | Obszary 
zastosowania

Trzpień Schöck typu LD
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Trzpień Schöck typu LD/ LD-Q 16 20 22 25 30

Minimalne wymiary elementów 
budowlanych Wymiary [mm]

Grubość płyty hmin 160 160 160 180 210

Grubość ściany bw 215 240 255 275 305

Szerokość belki bu 160 160 160 180 210

Minimalna odległość między trzpieniami

Poziomo eh,min 240 240 240 270 315

Pionowo ev,min 120 120 120 140 170

Minimalna odległość krawędzi

Poziomo eR,min 120 120 120 140 160

eR,min eh, min

≥ 
h m

in

20: Trzpień Schöck typu LD: Minimalne wymiary elementów budowlanych oraz odległości trzpieni w płycieIlustr.
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21: Trzpień Schöck typu LD: Minimalne wymiary elementów budowla-
nych oraz odległości trzpieni od strony czołowej belki lub ściany
Ilustr.

bw

22: Trzpień Schöck typu LD: Minimalna grubość elementu budowlane-
go ściany lub podpory
Ilustr.

Minimalne odległości trzpieni/wymiary elementów budowlanych

Trzpień Schöck typu LD

TI Schöck Dorn/PL/2017.1/wrzesień

LD
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eR > eR,crit

eh > eh,crit

eR < eR,crit

eh > eh,crit

eR > eR,crit

eh < eh,crit

eR eh eheR eR eR

23: Trzpień Schöck typu LD: Przekroje w zależności od krytycznej odległości trzpieni i krawędziIlustr.

Trzpień Schöck typu LD 16 20 22 25 30

Grubość płyty [mm] Krytyczne odległości trzpieni eh,crit [mm]

160 400 400 400 - -

180 500 500 500 490 -

200 510 570 570 580 -

220 550 630 630 640 650

250 630 670 720 720 730

280 700 710 810 810 820

300 750 750 860 870 880

350 880 880 880 1020 1030

Grubość płyty [mm] Krytyczne odległości krawędzi eR,crit [mm]

160 200 200 200 - -

180 270 270 270 260 -

200 270 350 350 340 -

220 280 350 420 420 410

250 320 360 440 500 570

280 350 380 450 520 590

300 380 390 470 530 610

350 440 440 460 560 640

Podstawą wartości obliczeniowych zawartych w tabelach od strony 22 są następujące krytyczne odległości krawędzi i trzpieni. W 
przypadku mniejszych odległości od podanych, konieczne jest dodatkowe sprawdzenie na przebicie z uwzględnieniem skróco-
nych obwodów krytycznych.
Maksymalna odległość trzpienia ograniczona jest w normie produktu ETAG 030 do 8-krotności wysokości płyty.

Odległości krytyczne między trzpieniami oraz odległości od krawędzi

Trzpień Schöck typu LD

TI Schöck Dorn/PL/2017.1/wrzesień

LD
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Trzpień Schöck typu LD Q 16 Q 20 Q 22 Q 25 Q 30

Grubość płyty [mm] Krytyczne odległości trzpieni eh,crit [mm]

160 400 400 400 - -

180 450 500 500 480 -

200 500 510 570 590 -

220 550 550 580 650 650

250 630 630 630 680 730

280 700 700 700 700 820

300 750 750 750 750 880

350 880 880 880 880 890

Grubość płyty [mm] Krytyczne odległości krawędzi eR,crit [mm]

160 200 200 200 - -

180 230 270 270 260 -

200 250 270 330 330 -

220 280 280 310 380 410

250 320 320 320 370 500

280 350 350 350 360 500

300 380 380 380 380 490

350 440 440 440 440 480

Odległości krytyczne między trzpieniami oraz odległości od krawędzi

Trzpień Schöck typu LD

TI Schöck Dorn/PL/2017.1/wrzesień
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Trzpień Schöck typu LD 16 20 22 25 30

Grubość płyty [mm] Szerokość szczeliny [mm] Wytrzymałość obliczeniowa VRd [kN/trzpień]

160

20 11,8 11,8 11,8

30 11,8 11,8 11,8

40 11,8 11,8 11,8

50 10,9 11,8 11,8

60 9,5 11,8 11,8

180

20 18,8 20,6 20,6 20,1

30 15,1 20,6 20,6 20,1

40 12,6 20,6 20,6 20,1

50 10,9 20,1 20,6 20,1

60 9,5 17,7 20,6 20,1

200

20 18,8 32,1 32,1 31,3

30 15,1 27,4 32,1 31,3

40 12,6 23,2 29,9 31,3

50 10,9 20,1 26,0 31,3

60 9,5 17,7 23,0 31,3

220

20 18,8 33,5 42,6 45,1 44,1

30 15,1 27,4 35,2 45,1 44,1

40 12,6 23,2 29,9 42,0 44,1

50 10,9 20,1 26,0 36,8 44,1

60 9,5 17,7 23,0 32,7 44,1

250

20 18,8 33,5 42,6 58,8 77,6

30 15,1 27,4 35,2 49,0 77,6

40 12,6 23,2 29,9 42,0 67,7

50 10,9 20,1 26,0 36,8 59,8

60 9,5 17,7 23,0 32,7 53,5

280

20 18,8 33,5 42,6 58,8 81,7

30 15,1 27,4 35,2 49,0 78,2

40 12,6 23,2 29,9 42,0 67,7

50 10,9 20,1 26,0 36,8 59,8

60 9,5 17,7 23,0 32,7 53,5

300

20 18,8 33,5 42,6 58,8 84,3

30 15,1 27,4 35,2 49,0 78,2

40 12,6 23,2 29,9 42,0 67,7

50 10,9 20,1 26,0 36,8 59,8

60 9,5 17,7 23,0 32,7 53,5

350

20 18,8 33,5 42,6 58,8 90,7

30 15,1 27,4 35,2 49,0 78,2

40 12,6 23,2 29,9 42,0 67,7

50 10,9 20,1 26,0 36,8 59,8

60 9,5 17,7 23,0 32,7 53,5

Nośność obliczeniowa VRd = min [nośność stali VRd,s, nośność płyt VRd,c, nośność na przebicie VRd,ct]

Poniższe wartości wymiarowania zostały obliczone zgodnie z PN EN 1992-1-1 (EC2) przy otulinie betonowej zbrojenia wynoszącej 
20 mm . Przy większej otulinie zbrojenia należy stosować nośność dla odpowiednio zredukowanej wysokości płyty. Podane tutaj 
maksymalne wartości obliczeniowe obowiązują tylko w połączeniu z rozłożeniem zbrojenia zgodnie ze wskazówkami zawartymi 
na stronie 24 oraz przy zachowaniu krytycznych odległości trzpieni lub krawędzi ze strony 20.

Tabela nośności LD dla C20/25 – C50/60

Trzpień Schöck typu LD

TI Schöck Dorn/PL/2017.1/wrzesień

LD



23

Trzpień Schöck typu LD Q 16 Q 20 Q 22 Q 25 Q 30

Grubość płyty [mm] Szerokość szczeliny [mm] Wytrzymałość obliczeniowa VRd [kN/trzpień]

160

20 10,4 11,8 11,8

30 8,4 11,8 11,8

40 7,0 11,8 11,8

50 6,0 11,2 11,8

60 5,3 9,8 11,8

180

20 10,4 18,6 20,6 19,5

30 8,4 15,2 19,5 19,5

40 7,0 12,9 16,6 19,5

50 6,0 11,2 14,5 19,5

60 5,3 9,8 12,8 18,2

200

20 10,4 18,6 23,7 30,5

30 8,4 15,2 19,5 27,2

40 7,0 12,9 16,6 23,3

50 6,0 11,2 14,5 20,4

60 5,3 9,8 12,8 18,2

220

20 10,4 18,6 23,7 32,7 44,1

30 8,4 15,2 19,5 27,2 43,4

40 7,0 12,9 16,6 23,3 37,6

50 6,0 11,2 14,5 20,4 33,2

60 5,3 9,8 12,8 18,2 29,7

250

20 10,4 18,6 23,7 32,7 51,3

30 8,4 15,2 19,5 27,2 43,4

40 7,0 12,9 16,6 23,3 37,6

50 6,0 11,2 14,5 20,4 33,2

60 5,3 9,8 12,8 18,2 29,7

280

20 10,4 18,6 23,7 32,7 51,3

30 8,4 15,2 19,5 27,2 43,4

40 7,0 12,9 16,6 23,3 37,6

50 6,0 11,2 14,5 20,4 33,2

60 5,3 9,8 12,8 18,2 29,7

300

20 10,4 18,6 23,7 32,7 51,3

30 8,4 15,2 19,5 27,2 43,4

40 7,0 12,9 16,6 23,3 37,6

50 6,0 11,2 14,5 20,4 33,2

60 5,3 9,8 12,8 18,2 29,7

350

20 10,4 18,6 23,7 32,7 51,3

30 8,4 15,2 19,5 27,2 43,4

40 7,0 12,9 16,6 23,3 37,6

50 6,0 11,2 14,5 20,4 33,2

60 5,3 9,8 12,8 18,2 29,7

Nośność obliczeniowa VRd = min [nośność stali VRd,s, nośność płyt VRd,c, nośność na przebicie VRd,ct]

Poniższe wartości wymiarowania zostały obliczone zgodnie z PN EN 1992-1-1 (EC2) przy otulinie betonowej zbrojenia wynoszącej 
20 mm . Przy większej otulinie zbrojenia należy stosować nośność dla odpowiednio zredukowanej wysokości płyty. Podane tutaj 
maksymalne wartości obliczeniowe obowiązują tylko w połączeniu z rozłożeniem zbrojenia zgodnie ze wskazówkami zawartymi 
na stronie 24 oraz przy zachowaniu krytycznych odległości trzpieni względnie krawędzi ze strony 21.

Tabela nośności LD-Q dla C20/25 – C50/60

Trzpień Schöck typu LD

TI Schöck Dorn/PL/2017.1/wrzesień
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Trzpień Schöck typu LD 16 20 22 25 30

Grubość płyty [mm] Asx Asy Asx Asy Asx Asy Asx Asy Asx Asy

160 2 ⌀ 6 2 ⌀ 6 2 ⌀ 6 2 ⌀ 6 2 ⌀ 6 2 ⌀ 6 - -

– –180

2 ⌀ 8 2 ⌀ 8

2 ⌀ 8 2 ⌀ 8 2 ⌀ 8 2 ⌀ 8 2 ⌀ 8 2 ⌀ 8

200

2 ⌀ 10 2 ⌀ 10

2 ⌀ 10 2 ⌀ 10 2 ⌀ 10 2 ⌀ 10

220
2 ⌀ 12 2 ⌀ 12

2 ⌀ 12 2 ⌀ 12 2 ⌀ 12 2 ⌀ 12

> 250 2 ⌀ 16 2 ⌀ 16 2 ⌀ 16 2 ⌀ 16

Odległość strzemienia lc1 in 
[mm] 60 60 60 70 80

Trzpień Schöck typu LD 16 20 22 25 30

Grubość płyty [mm] Asx Asy Asx Asy Asx Asy Asx Asy Asx Asy

160 2 ⌀ 6 2 ⌀ 6 2 ⌀ 6 2 ⌀ 6 2 ⌀ 6 2 ⌀ 6 - -

– –180

2 ⌀ 8 2 ⌀ 8 2 ⌀ 8 2 ⌀ 8

2 ⌀ 8 2 ⌀ 8 2 ⌀ 8 2 ⌀ 8

200

2 ⌀ 10 2 ⌀ 10

2 ⌀ 10 2 ⌀ 10

220
2 ⌀ 12 2 ⌀ 12

2 ⌀ 12 2 ⌀ 12

> 250 2 ⌀ 16 2 ⌀ 16

Odległość strzemienia lc1 in 
[mm] 60 60 60 80 80

≤ 30

lc1

lc1 + 3 dmlb,rqd1,5 dmlb,rqd

Asy

lb,rqd

Asy

Asx

WidokPrzekrój:

≥ 
h m

in

≥ 
h m

in

24: Trzpień Schöck typu LD: Zbrojenie na budowieIlustr.
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25: Trzpień Schöck typu LD: Lokalizacja zbrojenia towarzyszącego w 
płytach typu Filigran
Ilustr.

Zbrojenie na budowie
W przypadku wszystkich typów trzpienia Schöck typu LD potrzebne jest jedno strzemię wsuwane (Asx) po prawej i lewej stronie 
trzpienia oraz pręta zbrojenia podłużnego (Asy) na górnej i dolnej krawędzi płyty. 

Konstrukcja prefabrykowana
Jeżeli powierzchnie czołowe przyłączonych elementów budowlanych są podzielone spoinami zespolonymi, wówczas do obliczeń 
można brać tylko nieprzerwaną część wysokości elementu budowlanego. Zgodnie z powyższym zbrojenie towarzyszące dla trzpie-
nia może zostać zlokalizowane tylko w tym obrębie.

Zbrojenie na budowie | Konstrukcje prefabrykowane

Trzpień Schöck typu LD

TI Schöck Dorn/PL/2017.1/wrzesień
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4Przekrój:
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 < 45°

26: Trzpień Schöck typu LD: Położenie zbrojenia podłużnego względem strony czołowej płytyIlustr.

5 Nie zmieniać zbrojenia towarzyszącego dla trzpienia
Odległość zbrojenia podłużnego do przedniej krawędzi płyty żelbetowej jest bardzo ważna dla nośności zbrojenia. Gdy odległość 
ta jest zbyt duża, boczne strzemiona obok trzpienia nie będą mogły zostać aktywowane. Gdy stosowane są większe przekroje 
strzemion niż te z tabeli na stronie 24, zbrojenie podłużne ulega przesunięciu. Z tego powodu należy stosować przekroje zbroje-
nia podane w tabeli, lub zmniejszyć otullinę betonową zbrojenia przy stronie czołowej płyty.

4 Wskazówka o zagrożeniu - odległość zbrojenia podłużnego do powierzchni czołowej za duża
 ▶ Gdy zbrojenie podłużne jest za bardzo oddalone od powierzchni czołowej, krawędź betonu może się odłamać, a sam element 

spaść
 ▶ Odległość zbrojenia podłużnego do powierzchni czołowej płyty powinna zostać sprawdzona na placu budowy

Zbrojenie na budowie

Trzpień Schöck typu LD

TI Schöck Dorn/PL/2017.1/wrzesień
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d

L

27: Trzpień Schöck typu LD Part A4, LD Part Zn: Wymiary trzpieniaIlustr.

20

d

L

L/2

28: Trzpień Schöck typu LD F-A4, LD F-Zn: Wymiary trzpienia z tuleją z 
tworzywa sztucznego
Ilustr.

Trzpień Schöck typu LD 16 20 22 25 30

Trzpień Wymiary [mm]

Długość trzpienia L 270 320 350 390 450

Średnica trzpienia d 16 20 22 25 30

D

A

B

29: Trzpień Schöck typu LD Part S, LD Part P: Wymiary tulei ze stali 
nierdzewnej i tworzywa sztucznego
Ilustr.

D

AB

C

30: Trzpień Schöck typu LD-Q Part S: Wymiary tulei przesuwnych po-
przecznie 
Ilustr.

Trzpień Schöck typu LD 16 Q 16 20 Q 20 22 Q 22 25 Q 25 30 Q 30

Tuleja Wymiary [mm]

Długość tulei A 185 185 210 210 225 225 245 245 275 275

Szerokość kołnierza montażowego B 80 50 80 50 80 50 80 60 80 60

Wysokość kołnierza montażowego C 80 70 80 75 80 77 80 80 80 85

Średnica wewnętrzna D 17 17 21 21 23 23 26 26 31 31

Opis produktu

Trzpień Schöck typu LD

TI Schöck Dorn/PL/2017.1/wrzesień
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Trzpień Schöck typu LD 16 20 22 25 30

Szerokość szczeliny w mm Nośność stali VRd,s [kN]

10 24,9 43,0 54,2 73,5 112,9

20 18,8 33,5 42,6 58,8 92,4

30 15,1 27,4 35,2 49,0 78,2

40 12,6 23,2 29,9 42,0 67,7

50 10,9 20,1 26,0 36,8 59,8

60 9,5 17,7 23,0 32,7 53,5

Trzpień Schöck typu LD Q 16 Q 20 Q 22 Q 25 Q 30

Szerokość szczeliny w mm Nośność stali VRd,s [kN]

10 13,8 23,9 30,1 40,8 62,7

20 10,4 18,6 23,7 32,7 51,3

30 8,4 15,2 19,5 27,2 43,4

40 7,0 12,9 16,6 23,3 37,6

50 6,0 11,2 14,5 20,4 33,2

60 5,3 9,8 12,8 18,2 29,7

Sprawdzenie nośności zgodnie z aprobatą ETA 16/0545
Nośność połączenia szczeliny dylatacyjnej z trzpieniem Schöck typu LD wynika z minimalnej wartości wykonanych obliczeń dla no-
śności na przebicie, nośności płyty żelbetowej oraz nośności stali.

 VEd ≤ VRd

 VRd  = min ( VRd,ct; VRd,c; VRd,s )

Przy czym:
 VEd  -  Wartość obliczeniowa oddziałującej siły poprzecznej
 VRd  -  Nośność obliczeniowa połączenia z trzpieniem dylatacyjnym
 VRd,ct  -  Nośność na przebicie
 VRd,c  -  Nośność płyty żelbetowej
 VRd,s  -  Nośność stali trzpienia

Te sprawdzenia są konieczne, gdy nie są spełnione warunki brzegowe dla stosowania tabel obliczeniowych. Sprawdzenie na prze-
bicie powinno zostać wykonane, gdy nie są zachowane krytyczne odległości, o których mowa na stronie  20, lub gdy zostało zmie-
nione zbrojenie towarzyszące ze strony  24. Nośność krawędzi betonu wymaga dodatkowego skontrolowania, gdy zbrojenie od-
biega od propozycji zamieszczonych na stronie 24.

Nośność stali zgodnie z aprobatą ETA 16/0545
Nośność stali trzpienia Schöck typu LD odpowiada jego nośności na zginanie. Jest więc niezależna od otaczającego go betonu. No-
śność ta jest decydująca w tych elementach budowlanych, w których można wykluczyć zniszczenie poprzez ścinanie płyty żelbeto-
wej lub jej przebicie. Ma to miejsce na przykład w ścianach, słupach lub podciągach.

Sprawdzenie nośności | Nośność stali
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31: Trzpień Schöck typu LD: Długości obwodów krytycznych przy sprawdzeniu na przebicie w zależności od odległości między trzpieniamiIlustr.
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32: Trzpień Schöck typu LD: Wymiary zakresu przebiciaIlustr.

Sprawdzenie na przebicie zgodnie z oceną ETA 16/0545
Sprawdzenie na przebicie w zharmonizowanej normie produktu ETAG 030 jest przeprowadzane odmiennie niż w normie 
PN EN 1992-1-1 (EC2), a mianowicie w odległości 1,5d. Takie założenie sprawdziło się od lat i umożliwia mniejsze krytyczne odle-
głości krawędzi i trzpienia w porównaniu ze sprawdzeniem na przebicie z odległością 2d zgodnie z EC2.

Nośność na przebicie
 VRd,ct = 0,14 � η1 � κ � ( 100 � ρl � fck )1/3 � dm � ucrit/β

Przy czym: η1 = 1,0 dla normalnego betonu
 κ = 1 + ( 200 / dm )1/2 ≤ 2,0
 dm -  Średnia statyczna wysokość użyteczna [mm]

dm= ( dx + dy ) / 2
 ρl -  Średni stopień zbrojenia podłużnego wewnątrz analizowanego przekroju

ρl = ( ρx � ρy )1/2 ≤ 0,5 � fcd / fyd ≤  0,02
ρx = Asx / ( dx � by )
ρy = Asy / ( dy � bx )

 fck -  Charakterystyczna wytrzymałość betonu na ściskanie przy próbce walcowej
 β -  Współczynnik do uwzględnienia nierównomiernego rozłożenia obciążeń: przy trzpie-

niach w narożach 1,5, poza tym 1,4
 ucrit -  Obwód krytyczny (patrz rysunek) 

Sprawdzenie na przebicie

Trzpień Schöck typu LD
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Sprawdzenie nośności płyty zgodnie aprobatą ETA 16/0545

33°33°

Widok

lc1/2 lc1/2
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l 1' l 1

c 1

33: Trzpień Schöck typu LD: Wymiary stożka ścięcia krawędzi betonowejIlustr.

Sprawdzenie nośności krawędzi płyty jest sprawdzeniem specy� cznym dla danego produktu i opiera się na analizie przeprowa-
dzonych prób. Do celów sprawdzenia obliczana jest nośność w oparciu o zbrojenie podwieszające po obu stronach trzpienia. Mo-
gą być uwzględniane tylko ramiona zbrojenia podwieszającego, których efektywna długość kotwienia ( l’i ) wewnątrz stożka ścię-
cia jest większa niż 0. W przeciwnym razie ramiona te są za bardzo oddalone od trzpienia, a tym samym nieskuteczne.

 VRd,ce =  ΣVRd,1,i + ΣVRd,2,i ≤ Σ Asx,i � fyd

VRd,1i - Nośność haków jednego strzemienia obok trzpienia
 VRd,1i =  X1 � X2 � ψi � Asx,i � fyk � ( fck / 30 ) 1/2 / γc

Przy czym: X1  = 0,61
 X2  = 0,92
 ψi -  Współczynnik do uwzględniania odległości zbrojenia podwieszającego trzpienia

ψi = 1 - 0,2 � ( lci / 2 ) / c1

lci/2 - odległość osiowa analizowanego zbrojenia podwieszającego Asx,i trzpienia
lc1 - odległość osiowa pierwszego szeregu strzemion trzpienia, patrz strona 24 
c1 - odległość krawędzi począwszy od środka trzpienia aż do wolnej krawędzi

 Asx,i - Przekrój zbrojenia podwieszającego w stożku ścięcia
 fyk - charakterystyczna granica plastyczności zbrojenia podwieszającego
 fck = 30 N/mm² (dla wszystkich klas betonu zgodnie z ETA 16/0545)
 γc - częściowy współczynnik bezpieczeństwa dla betonu γc = 1,5

VRd,2i - Nośność zespolenia jednego strzemienia obok trzpienia
 VRd,2i = π � ds � l’i � fbd

Przy czym: ds -  Średnica zbrojenia podwieszającego w [mm]
 l’i -  Efektywna długość zakotwienia zbrojenia podwieszającego w stożku ścięcia

l’i = l1 - (lci / 2 ) � tan 33°
lci/2 - odległość osi analizowanego zbrojenia podwieszającego Asx,i trzpienia
l1 = h / 2 - ξ � ds - cnom

ξ = 3 dla ds ≤ 16 mm
ξ = 4,5 dla ds > 16 mm
cnom - otulina betonowa zbrojenia podwieszającego

 fbd -  Wartość obliczeniowa naprężenia przyczepności pomiędzy stalą zbrojeniową a beto-
nem

Nośność płyty

Trzpień Schöck typu LD
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Połączenie płyty stropowej ze ścianą
Beton:   C25/30
Grubość płyty:   h   = 200 mm
Grubość ściany:   bw   = 300 mm
Otulina betonowa zbrojenia:   cnom,u = cnom,o  = 20 mm
Wartość obliczeniowa siły poprzecznej:  vEd   = 35 kN/m
Długość szczeliny dylatacyjnej:   lf   = 5,0 m
Początkowa szerokość szczeliny dylatacyjnej: fE   = 20 mm
Maksymalna szerokość szczeliny dylatacyjnej: f   = 32 mm
Warunki środowiskowe:   Szczelina wewnątrz ogrzewanego budynku - kategoria C1

Dla obliczeń dotyczących trzpienia Schöck typu LD  decydująca jest maksymalna, spodziewana szerokość szczeliny dylatacyjnej. 
Wymiar ten może zostać określony poprzez połączenie się występujących odkształceń wynikających kurczenia się, obciążeń i 
zmian temperatury. Dalsze wskazówki dotyczące obliczeń maksymalnej szerokości szczeliny zostały podane na stronie 12.
Zgodnie z ETA 16/0545 przy obliczeniach maksymalną, spodziewaną szerokość szczeliny należy zaokrąglić do pełnych 10 mm. Z 
tego powodu w poniższych obliczeniach przyjęta zostaje maksymalna szerokość szczeliny wynosząca 40 mm.

Wybór odpowiednich materiałów dla trzpienia i tulei
Określenie materiałów zgodnie ze stroną 18:
Warunki brzegowe: Kategoria środowiskowa C1 - wnętrze budynku, brak poziomych sił usztywniających w szczelinie
Materiał tulei: Tworzywo sztuczne (Part P)
Materiał trzpienia: Stal czarna ocynkowana ogniowo (Part Zn)

Obliczenia dla trzpienia Schöck typu LD
Ustalanie obciążenia obliczeniowego dla trzpienia:
Maksymalna odległość między trzpieniami: eh,max   = 8 � h = 8 � 200 = 1600 mm = 1,6 m
Minimalna możliwa ilość trzpieni:  ntrzpień   = lf / eh,max = 5,0 / 1,6 = 3,13 ≈ 4 trzpienie
Maksymalny możliwy rozstaw trzpieni:  eh   = lf / ntrzpień = 5 / 4 = 1,25 m
Obciążenie na trzpień:   VEd, LD   = eh � vEd = 1,25 � 35,0 = 43,8 kN

Wybór przekroju trzpienia na podstawie tabeli obliczeniowej na stronie 22:
Warunki brzegowe:  Wysokość płyty = 200 mm oraz szerokość szczeliny = 40 mm
  wybrano: LD 25 P-Zn
Nośność LD 25:  VRd, LD 25  = 31,3 kN ≤ VEd, LD = 43,8 kN
  Odległość trzpieni musi zostać zmniejszona

Przykład wymiarowania

Trzpień Schöck typu LD
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Ustalanie optymalnej odległości trzpieni:
Maksymalny rozstaw trzpieni:  eh,max,LD 25  = VRd,LD / vEd = 31,3 / 35 ≈ 0,89 m
Niezbędna ilość trzpieni:  ntrzpień  = lf / eh,max,LD 25 = 5,0 / 0,89 = 5,62 ≈ 6 trzpieni
Rozstaw trzpieni:  eh,LD 25  = lf / ntrzpień= 5,0 / 6 = 0,84 m
Obciążenie na trzpień:  VEd,LD 25  = eh,LD 25 � vEd = 0,84 � 35 = 29,4 kN

Sprawdzenie minimalnych wymiarów elementów budowlanych zgodnie ze wskazówkami ze strony 19:
Minimalna grubość płyty:  hmin  = 180 mm ≤ h = 200 mm
Minimalna grubość ściany:  bw,min  = 280 mm ≤ bw = 300 mm

Sprawdzenie krytycznych odległości trzpieni i krawędzi zgodnie ze wskazówkami ze strony 20:
Krytyczny rozstaw trzpieni:   eh,crit  = 580 mm ≤ eh,LD 25 = 840 mm
Krytyczna odległość od krawędzi:  eR,crit  = 340 mm ≤ eR = eh,LD 25 / 2 = 840 / 2 = 420 mm

Określenie zbrojenia towarzyszącego zgodnie ze wskazówkami ze strony 24:
Zbrojenie podłużne:  Asy  = 1 ⌀ 10 (na górnej i dolnej krawędzi elementu budowlanego)
Zbrojenie podwieszające:  Asx  = 1 ⌀ 10 (z prawej i lewej strony od trzpienia)

Tak więc zostały spełnione wszystkie warunki brzegowe dla zastosowania tabeli obliczeniowej, i nie ma konieczności dokonywa-
na żadnego dalszego sprawdzenia dla połączenia. Zbrojenie wzdłuż krawędzi płyty i w płycie wymagają osobnego sprawdzenia.
Poniżej w charakterze informacji wymieniono szczegółowe sprawdzenia połączenia z trzpieniami dylatacyjnymi.

Nośność stali
Nośność: VRd,s  = zgodnie z tabelą na stronie 27 dla LD 25 przy szerokości szczeliny 40 mm
 VRd,s  = 42,0 kN

Nośność na przebicie
Nośność: VRd,ct  =  0,14 � η1 � κ � ( 100 � ρl � fck )1/3 � dm � ucrit/β

Przy czym: η1  = 1,0 dla normalnego betonu
 dm  =  ( dx + dy ) / 2 = ( 175 + 165 ) / 2 = 170 mm

dx = h - cnom - ⌀Asx / 2 = 200 - 20 - 10 / 2 = 175 mm
dy = h - cnom - ⌀Asx - ⌀Asy / 2 = 200 - 20 - 10 - 10 / 2= 165 mm

 κ  =  1 + ( 200 / dm )1/2 = 1+ ( 200 / 170 )1/2 = 2,08 ≤ 2,0
 ρl  =  ( ρx � ρy )1/2 = ( 0,0015 �0,0017 )1/2 = 0,0016

ρx = Asx / ( dx � by ) = 2 � 78,5 / ( 175 � 580 ) = 0,0015
ρy = Asy / ( dy � bx ) = 1 � 78,5 / ( 165 � 285 ) = 0,0017
 by = 3 � dm + lc1 = 3 � 170 + 70 = 580 mm
 bx = 1,5 � dm + 30 = 1,5 � 170 + 30 = 285 mm
 lc1 = 70 mm patrz strona 24

 fck  = 25 N/mm²
 β  = 1,4 - trzpień w obrębie krawędzi płyty
 ucrit  = 60 + lc1 + 1,5 � dm � π  = 60 + 70 + 1,5 � 170 � π  = 931 mm

Nośność: VRd,ct   = 0,14 � η1 � κ � ( 100 � ρl � fck )1/3 � dm � ucrit/β
= 0,14 � 1,0 � 2,0 � ( 100 � 0,0016 � 25 )1/3 � 170 �931 / 1,4 = 50,2 kN

Przykład wymiarowania
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Nośność płyty
Nośność: VRd,ce  = ΣVRd,1,i + ΣVRd,2,i ≤ Σ Asx,i � fyd
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6 � LD 25 P−Zn
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Nośność haków: VRd,1,i  = 0,61 � 0,92 � ψi � Asx,i � fyk � ( fck / 30 ) 1/2 / γc

Przy czym: Asx,i  = 78,5 mm² ( ⌀ 10 )
 fyk  = 500 N/mm² ( B500 )
 fck  = 30 N/mm² (dla wszystkich klas betonu zgodnie z ETA 16/0545)
 γc  = 1,5
 c1  = h / 2 = 200 / 2 = 100 mm
 ψi  = 1 - 0,2 � ( lci / 2 ) / c1

 lc1  = 70 mm (patrz strona 24)
 ψ1  = 1 - 0,2 � ( 70 / 2 ) / 100 mm = 0,93
 VRd,1,1  = 0,61 � 0,92 � 0,93 � 78,5 � 500  � ( 30 / 30 )1/2 / 1,5 = 13,65 kN

Nośność zespolenia: VRd,2,i  = π � ds  � l’i � fbd

Przy czym: ds  = 10 mm
 ξ  = 3 dla ds

 cnom  = 20 mm
 fbd  = 2,7 N/mm²
 l1  = h / 2 - ξ � ds - cnom

 l1  = 200 / 2 - 3 � 10 - 20 = 50 mm
 l’i  = l1 - (lci / 2 ) � tan 33°

 lc1  = 70 mm (patrz strona 24)
 l’1  = 50 - ( 70 / 2 ) � tan 33° = 27,3 mm
 VRd,2,1  = π � 10 �27,3 � 2,7 = 2,32 kN

Nośność: VRd,ce   = ΣVRd,1,i + ΣVRd,2,i ≤ Σ Asx,i � fyd

= 2 � 13,65 + 2 � 2,32
= 31,94 KN ≤ 2 � 78,5 � 43,5 = 68,3 kN

Sprawdzenia
Nośność na przebicie: VRd,ct = 46,6 kN ≥ VEd,LD 25 = 29,4 kN
Nosność płyty: VRd,ce = 31,94 kN ≥ VEd,LD 25 = 29,4 kN
Nośność stali:  VRd,s = 42,0 kN ≥ VEd,LD 25 = 29,4 kN

Przykład wymiarowania
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Instrukcja montażu 
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