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STRESZCZENIE 

Jedną z kluczowych kwestii w projektowaniu konstrukcji płytowo słupowych jest stan 

naprężeń w pobliżu połączenia płyty ze słupem. W pierwszych konstrukcjach tego typu strefa ta 

była intuicyjnie rozwiązywana przez poszerzenie słupa w pobliżu płyty (ang. column capital) czy 

pogrubienie płyty w obrębie punktowego podparcia na podporze (ang. shear caps) . W miarę 

postępu prac badawczych nad zagadnieniem przebicia ze względów wykonawczych zaczęto 

rezygnować z poszerzania strefy połączenia płyty z słupem. W dniu dzisiejszym głowice są nadal 

powszechnie stosowane głównie z dwóch powodów: (a) zwiększają nośność na przebicie 

połączenia płytowo-słupowego (szczególnie w przypadku gdy wzmocnienie zbrojeniem 

poprzecznym nie daje wymaganej nośności), (b) zwiększają sztywność stropu co pozytywnie 

wpływa na jego stan deformacji. Połączenia płyty z słupem zwieńczonym głowicą charakteryzują 

się trzema cechami wyróżniającymi je spośród innych połączeń w których zagadnienie przebicia 

jest istotne: (1) Głowice mają zazwyczaj bardzo duży wymiar. (2) W rozpatrywanym połączeniu 

istnieją dwa warunki sprawdzenia nośności na przebicie. Parametry geometryczne głowicy 

decydują o tym, który z warunków okaże się kluczowy. (3) Głowice są podatną podporą stropu 

co sprawia, że możliwość przebicia na zewnątrz głowicy jest uzależniona od parametrów 

geometrycznych pogrubienia. Celem pracy było wskazanie, iż możliwe jest ocenienie wpływu 

wymiaru głowicy słupa na nośność połączenia płyta – głowica słupa ze względu na przebicie. 

Pierwszym etapem pracy było zgromadzenie dostępnej literatury oraz przedstawienie aktualnego 

stanu wiedzy w badanej tematyce. W tym celu przestudiowano wykonane w przeszłości badania 

eksperymentalne, dostępne modele obliczeniowe oraz metody normowe. Na podstawie 

wykonanych studiów stwierdzono, że podjęta tematyka pracy nie była dotąd badana 

eksperymentalnie. Występują nieliczne badania dotyczące wpływu wymiaru podpory na nośność 

na przebicie, jednak żadne z nich nie rozpatrują wpływu sztywności podparcia. Jak dotąd w 

żadnych badaniach eksperymentalnych nie zostały przetestowane płyty wzmocnione głowicą. 

Kolejnym elementem pracy była analiza procedur normowych oraz dostępnych metod 

obliczeniowych pod kątem połączenia płaskiej płyty z słupem zwieńczonym głowicą. W pierwszej 

części analizuje się wpływ wymiaru podpory na nośność na przebicie połączenia płyty z głowicą 

(słupem) w zależności od stosowanej metody. Analiza ta potwierdziła, że wymiar pola obciążenia 

ma istotny wpływ na nośność połączenia płytowo-słupowego, jednak sposób w jaki wpływa on na 

siłę graniczną jest różny dla każdej z metod. Niektóre metody pozwalają na liniowy wzrost 
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nośności przy zwiększeniu wymiaru podpory, inne redukują dopuszczalne naprężenia styczne w 

zależności od wymiaru podpory, jeszcze inne redukują nośność połączenia do poziomu podpory 

o wymiarze około 3d (d – wysokość użyteczna płyty). Metody mające w swoich zapisach zalecenie 

redukcji obwodu kontrolnego doprowadzają tym samym do sytuacji w której stosowanie głowic o 

wymiarze powyżej 3d staje się bezzasadne obliczeniowo jeśli chodzi o nośność przebicia. Analiza 

pokazała rozbieżności, które potwierdziły potrzebę zbadania podjętego w pracy tematu. Druga 

część analizy procedur normowych miała charakter praktyczny. Wykonano analizę 

parametryczną norm ACI318 oraz EC2 mającą na celu wskazanie decydującego warunku 

nośności przebicia w zależności od przyjętych parametrów pogrubienia. Na podstawie wykonanej 

analizy zaproponowano autorską metodę doboru zasięgu wzmocnienia. W kolejnym etapie pracy 

wykonano analizę wpływu wielkości oraz sztywności głowicy na rozkład sił tnących w obwodach 

kontrolnych uwzględnianych w obliczeniach nośności na przebicie wybranych metod normowych. 

Na podstawie otrzymanych wyników obliczono długości obwodu kontrolnego przejmującego 

ścinanie według wybranych metod oraz porównano otrzymane wyniki. Wskazano tym samym 

niedoskonałości istniejących metod obliczeniowych co było kolejnym przyczynkiem do wykonania 

badań eksperymentalnych. Końcowym elementem pracy były testy eksperymentalne. 

Przedstawiono wyniki eksperymentalne uzyskane podczas dwóch serii badań połączeń płyty z 

słupem zwieńczonym głowicą, w których stosowano różne wielkości głowic ścinanych. Opisano 

zachowanie się płyt podczas testu oraz zniszczenia. Dokonano porównania obciążeń 

niszczących z wybranymi metodami obliczeniowymi. Wyniki badań przeanalizowano pod kątem 

dopuszczalnych naprężeń ścinających. Wyniki badań potwierdziły wykryte wcześniej 

niedoskonałości metod obliczeniowych co stało się przyczynkiem do zaproponowanej 

uniwersalnej metody sprawdzania warunku nośności na przebicie dla bardzo dużych podpór.  
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ABSTRACT 

One of the key issues in the design of flat slab structures is the state of stress 

in the vicinity of the slab connection. In the first designs this zone was intuitively 

solved by widening the column in the vicinity of the slab (column capital) or by 

thickening the slab within the support point (shear caps). As research on punching 

shear progressed, widening of the connection zone between the slab and the column 

was abandoned for reasons of execution. Today, heads are still widely used mainly 

for two reasons: (a) they increase the punching shear resistance of the slab-column 

joint (especially when reinforcement with transverse reinforcement does not give the 

required resistance), (b) they increase the stiffness of the floor which has a positive 

effect on its deformation state. Slab-to-column connections topped by a head are 

characterised by three features that make them different from other connections 

where the issue of punching shear is important: (1) The heads are usually very large 

in dimension. (2) In the connection considered, there are two conditions for checking 

the punching resistance. The geometric parameters of the head determine which 

condition is crucial. (3) The head is a flexible floor support, which makes the 

possibility of punching shear outside the head dependent on the geometrical 

parameters of the thickening. The aim of this study was to show that it is possible to 

assess the influence of the column head dimension on the punching shear capacity 

of a slab-column joint. The first step of the study was to collect the available literature 

and to present the current state of knowledge on the subject. For this purpose, past 

experimental studies, available computational models and standard methods were 

studied. On the basis of the studies carried out, it was found that the subject of the 

paper has not been studied experimentally so far. There are a few studies on the 

influence of support dimension on punching resistance, but none of them consider 

the influence of support stiffness. No experimental studies have so far tested head-

reinforced plates. Another part of the study was the analysis of standard procedures 

and available calculation methods for the connection of a flat plate to a column 

topped with a head. The first part analyses the influence of the support dimension on 

the punching resistance of the plate-head (column) connection depending on the 

method used. This analysis confirmed that the dimension of the load field has a 

significant effect on the resistance of the plate-column joint, but the way in which it 

affects the ultimate force varies for each method. Some methods allow a linear 

increase in resistance with increasing support dimension, others reduce the 
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allowable shear stresses as a function of support dimension, and still others reduce 

the resistance of the connection to a support level of approximately 3d dimension. 

Methods that prescribe a reduction of the control circumference thus lead to a 

situation where the use of heads with dimensions above 3d becomes computationally 

unreasonable in terms of punching resistance. The analysis has shown 

discrepancies which have confirmed the need to investigate the topic discussed in 

this paper. The second part of the analysis of the standard procedures was of a 

practical application. A parametric analysis of ACI318 and EC2 standards was 

carried out in order to indicate the decisive condition of the puncture resistance 

depending on the adopted parameters of the thickening. On the basis of the 

performed analysis, the author's method of selecting the reinforcement range was 

proposed. In the next stage of the study, an analysis was performed to determine the 

effect of the head size and stiffness on the distribution of cutting forces in the control 

circuits taken into account in calculations of the punching resistance of selected 

standard methods. On the basis of the obtained results, the lengths of the control 

circuit taking over the shear were calculated according to the selected methods and 

the obtained results were compared. In this way, the shortcomings of the existing 

calculation methods were pointed out, which was another reason to carry out 

experimental research. The final element of the paper were experimental tests. The 

experimental results obtained during two series of tests of connections between the 

plate and the column topped with a head, in which different sizes of shear heads 

were used, are presented. The test and failure behaviour of the plates is described. 

A comparison of failure loads with selected calculation methods is made. The test 

results were analysed in terms of allowable shear stresses. The results of the tests 

confirmed the previously detected deficiencies of the calculation methods, which led 

to the proposal of a universal method for checking the punching shear capacity 

condition for very large supports. 
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