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ZAPROJEKTOWAĆ WYBRANE ELEMENTY STROPU STALOWEGO zgodnie z PN-EN

UWAGA: W niniejszym opracowaniu symoble PN-EN, EN i EC należy rozumieć jako synonimy.

1.ZEBRANIE OBCIĄŻEŃ NA STROP
Rys. 1. Rzut poziomy stropu.

Kategoria użytkowania E1

Gatunek stali: Stal S275  

Dane z tab. 3.1 PN-EN 1993-1-1

[N/mm2] fy fu

dla t<40mm 275,00 430,00

dla t>40mm 255,00 410,00

Inne charakterystyki materiałowe wg PN-EN 1993-1-1

Moduł E = 210,00 [kN/mm2]

Moduł G = 81,00 [kN/mm2]

wsp. ε = 0,92

Gęstość stali ρs 7850,00 [kg/m3]

przyspieszenie ziemskie g= 10,00 [m/s2]

Współczynniki częściowe ɣm wg PN-EN 1993-1-1

γmo 1,00

γm1 1,00

γm2 = min {1,1;0,9*fu/fy} = 1,10

1.1 Rozmieszczenie belek stropowych
Wymiary stropu:

Rozpietości belek stropowych "a" podane są w świetle ścian, natomiast wymiary podciągu "b","c","d" podane są w osiach podpór.

Rozpiętość b = d = 12,50 [m]

Rozpiętość c = 10,50 [m]

Rozpiętość a = 4,60 [m]

Rozstaw belek stropowych w przęśle "b" i "d"= e1= 2,50 [m]

Rozstaw belek stropowych w przęśle "c" = e2 = 2,10 [m]

1.2 Stany graniczne wg PN-EN 1990

STAN GRANICZNY NOŚNOŚCI ULS:

W ramach stanu granicznego nośności ULS-STR norma PN-EN 1990, podaje trzy wzory na kombinacje obciążeń: 6.10, 6.10a i 6.10b. 

Załącznik krajowy NA. do PN-EN 1990 zaleca korzystać ze wzorów 6.10a i 6.10b. , gdzie:

6.10a ΣγGi·Gi + γQi·Ψoi·Qi współczyniki dla obc. stałych ɣG = 1,35

6.10b Σξ·γGi·Gi + γQi·Qi współczyniki dla obc. zmiennych ɣQ = 1,50

Współczynnik dla wartości kombinacyjnej obciążenia zmiennego - Ψo = 1,00 (tabl. A1.1 - dla kategorii "E" użytkowania) 

Współczynnik redukcyjny - ξ = 0,85  (tabl. A1.2)

STAN GRANICZNY UŻYTKOWALNOŚCI SLS:

Maksymalne deformacje (ugięcia) można obliczyć korzystając z kombinacji charakterystycznej wg PN-EN 1990:

1.3 Obciążenia stałe wg PN-EN 1991-1-1
Zebranie obciążeń działających na strop na podstawie załącznika A do EN 1991-1-1

Lp.
Wartość charakt. 

[kN/m2]
γG 

Wartość oblicz. 

[kN/m2]

Gek Ged

1 0,45 1,35 0,61

2 0,63 1,35 0,85

3 Folia polietylenowa  - 1,35  -

4 0,01 1,35 0,02

5 3,75 1,35 5,06

6 0,12 1,35 0,16

4,96 6,70

1.4 Obciążenia zmienne wg PN-EN 1991-1-1
Zebranie obciążeń działających na strop na podstawie pkt. 6.3 normy PN-EN 1991-1-1

Na podstawie tab. 6.1 z PN-EN 1991-1-1 przyjęto:

Kategoria użytkowania powierzchni stropu:  E1

 - obciążenie równomiernie rozłożone (qk) 7,50 [kN/m2]

 - obciązenie lokalne siłą skupioną (Qk) 7,00 [kN]

UWAGA: W pkt. 6.2.1 norma EN 1991-1-1 mówi, że obciązenie lokalne siłą skupioną (Qk) oraz obc. rozłożone (qk) należy rozpatrywać osobno.

Na podstawie pkt. . 6.3.1.2 (8) normy przyjęto obciążenie zastępcze od ścianek działowych 

Obciążenie q,zast = 1,20 [kN/m2]

SUMARYCZNIE

Tynk gipsowy gr. 10mm (0,01x12)

Rodzaj obciążenia

STAŁE (G)

Płytki kamionkowe gr. 15mm (0,015x30)

Wylewka cementowa gr. 30mm (0,03x21)

Styropian gr. 30mm (0,03x0,45)

Płyta żelbetowa gr. 15cm (0,15*25)
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Lp.
Wartość charakt. 

[kN/m2]
γQ

Wartość oblicz. 

[kN/m2]

Qek Qed

1 Kategoria użytkowania E1 7,50 1,50 11,25

2 Obciążenie zastępcze od ścianek działowych 1,20 1,50 1,80

8,70 13,05

2. WYMIAROWANIE BELKI STROPOWEJ (drugorzędnej) – KSZTAŁTOWNIK GORĄCOWALCOWANY.
2.1 Rzopiętość obliczeniowa belki

Ponieważ na rysunku rozpiętość belki  jest podana w świetle ścian, należy wyznaczyć rozpiętość obliczeniową, czyli tzw. rozpiętość efektywną w osiach podpór.

belki środkowe (pomiędzy podciągami) Leff = a = 4,60 [m]

belki skrajne (między podciągiem a ścianą) Leff = 1,025*a = 4,72 [m]

2.2 Zebranie obciążeń na belkę najbardziej obciążoną

Charakterystyczne obciążenie przypadające na najbardziej wytężoną belkę w [kN/m]

wartości charak.

STAŁE ΣGek*e1 12,41 [kN/m]

ZMIENNE ΣQek*e1 21,75 [kN/m]

2.3 Najbardziej niekorzystna kombinacja obciążeń dla stanu ULS-STR  = maks {6.10a ; 6.10b} - wartości obliczeniowe obciążeń:

STAŁE ΣγG*(Gek*e1) 16,75 14,24 Σξ*γG*(Gek*e1)

ZMIENNE γQ*Ψo*Qek*e1 32,63 32,63 γQ*Qek*e1

Sumarycznie 49,38 46,86

Większe obciążenie uzyskano z kombinacji wg wzoru 6.10a i taką wartość obciążeń przyjęto do dalszych obliczeń.

2.4 Obliczenia statyczne belki stropowej (z pominięciem jej ciężaru własnego)

Maksymalne siły wewnętrzne (ed = wartości obliczeniowe):

max My,ed = 0,125*(stałe+zmienne)*Leff*Leff

max M y,Ed   = 137,21 [kNm] M y,Ed

max V z,ed = (stałe+zmienne)*Leff/2

V z,Ed  = 116,41 [kN] V z,Ed

2.5 Wstępne oszacowanie przekroju poprzecznego belki stropowej

Minimalny wskaźnik wytrzymałości przy zginaniu Wy – z warunku ULS- STR :

ɣmo = 1,00

fy = 27,50 [kN/cm2]

max My,ed = 13721,34 [kNcm]

min Wy = 498,96 [cm3]

Minimalny moment bezwładności  Jy – z warunku SLS:

Gek*e1 = 12,41 [kN/m]

Qek*e1 = 21,75 [kN/m]

Leff = 471,50 [cm]

E = 21000,00 [kN/cm2]

min Jy = 5550,17 [cm4]

Na podstawie właściwych tablic należy dobrać kształtownik spełniający oba kryteria jednocześnie.

Kształtowniki brane pod uwage to:

IPE 270 IPE 300 IPN 260 IPN 280

Wy 429,00 557,00 442,00 542,00

Jy 5790,00 8356,00 5740,00 7590,00

M - masa [kg/m] 36,10 42,20 41,90 47,90

Ze względu na masę kształtownika przyjęto przekrój belki stropowej IPE 300

obc. na belkę z komb. 6.10a obc. na belkę z komb. 6.10b

SUMARYCZNIE

ZMIENNE (Q)

Rodzaj obciążenia

Belkami najbardziej obciążonymi sa belki znajdujące się w przęsłach skrajnych podciągu (przęsła "b" i "d") ponieważ przypada na nie obciążenie z rozstawu 2,5m, ponadto 

mają one największą rozpiętość równą 4,72m.

Ze względu na konstrukcje połączenia belki stropowej z podciągiem przyjęto, że modelem obliczeniowym belki stropowej jest schemat belki wolnopodaprtej obciążonej 

obc. równomiernym:

1
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Charakterystyka przekroju IPE 300 (dane z Tablic asortymentu firmy Arcellor Mittal) 

szerokość półki - bf 150,00 [mm]

grubość półki - tf 10,70 [mm]

grubość środnika - tw 7,10 [mm]

wysokość przekroju - h 300,00 [mm]

promień wyokrąglenia - r 15,00 [mm]

moment bezwładności względem osi y Jy 8360,00 [cm4]

moment bezwładności względem osi z Jz 604,00 [cm4]

wskaźnik wytrzymałości względem osi y Wy 557,00 [cm3]

wskaźnik wytrzymałości względem osi z Wz 80,50 [cm3]
wskaźnik oporu plastycznego Wy,pl 628,00 [cm3]

pole przekroju poprzecznego A 53,80 [cm2]

moment bezwładności przy skręcaniu JT 20,70 [cm4]

wycinkowy moment bezwładności Jω 125900,00 [cm6]

M - masa belki = 42,20 [kg/mb]
gk - Ciężar belki (42,2 x 10m/s2) = 0,42 [kN/m]

go - Obliczeniowy ciężar belki: gk x 1,35 = 0,57 [kN/m]

SPRAWDZENIE WARUNKÓW 1. i 2. STANU GRANICZNEGO DLA BELKI STROPOWEJ
2.6 STAN GRANICZNY ULS-STR (1. stan graniczny)

Obliczenia statyczne z uwzględnieniem ciężaru własnego belki

max My,Ed =  0,125*(stałe+zmienne+c.własny)*Leff*Leff

max Vz,Ed = (stałe+zmienne+c.własny)*Leff/2

Obciążenia przypadające na najbardziej wytężoną belkę w [kN/m].

obc. stałe obc. zmienne obc. stałe obc. zmienne

ΣGek*e1+gk ΣQek*e1 ΣγG*(Gek*e1+gk) γQ*Ψo*Qek*e1

12,83 21,75 17,32 32,63 [kN/m]

od obc. stałych od obc. zmiennych Łącznie od obc. stałych od obc. zmiennych Łącznie

moment zginający My 35,66 60,44 96,10 48,13 90,66 138,80

siła tnąca Vz 30,25 51,28 81,52 40,84 76,91 117,75

Ze względu na to, że w przekroju wystepują naprężenia ściskające należy wyznaczyć klasę przekroju.

Ustalenie klasy przekroju przy zginaniu – pkt. 5.5. EN 1993-1-1

Dane materiałowe

fy = 275,00 [N/mm2]

ε = 0,92  - współczynnik ε - dla poszczególnych gatunków stali podano w tablicy 5.2. EN 1993-1-1
PAS ŚCISKANY  (smukłości graniczne podane w tabl. 5.2. - arkusz 2 EN 1993-1-1)

c = (b – tw – 2 r) / 2 = 56,45 [mm]

smukłość ścianki = c/tf = 5,28  < 9*ε = 8,28

ŚRODNIK (smukłości graniczne podane w tabl. 5.2. - arkusz 1)

c = h – 2 (tf+ r) = 248,60 [mm]

smukłość ścianki = c/tw = 35,01  < 72*ε = 66,24

Cały przekrój przy zginaniu jest klasy 1 - tzn. że możemy wykorzystać plastyczną nośność przekroju.

WARUNKI NOŚNOŚCI:

2.6.1 Warunek nośności przekroju zginanego jednokierunkowo - wzór 6.12 wg EN 1993-1-1

M y,Ed/M c,Rd ≤ 1
Nośność przekroju klasy 1 i 2, można wyznaczyć ze wzoru 6.13 EN 1993-1-1

Mc,Rd = Mpl,Rd = Wpl,y*fy / γM0

W pl,y 628,00 [cm3]

fy 275,00 [N/mm2]

γM0 1,00  - załącznik krajowy NA. do EN 1993-1-1

Mc,Rd 172,70 [kNm]

M y,Ed/M c,Rd ≤ 1
max My,ed = 138,80

Mc,rd = 172,70

Warunek nośności M y,Ed/M c,Rd = 0,80  < 1

2.6.2 Warunek nośności elementu zginanego jednokierunkowo - wzór 6.54 wg EN 1993-1-1

M y,Ed/M b,Rd ≤ 1
M b,Rd = χLT*Wy*fy/ γM1

Środnik jest klasy 1.

Wartości charakterystyczne

Maksymalne siły wewnętrzne

Wartości obliczeniowe (ed)

Wartości obliczeniowe (wz.6.10a)

Pas jest klasy 1.

Wartości charakterystyczne (ek)
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 χLT = 1,00

W y = W pl,y = 628,00  - dla przekrojów klasy 1 i 2

fy = 275,00 [N/mm2]

γM1 = 1,00  - załącznik krajowy NA. do EN 1993-1-1

Mb,Rd 172,70 [kNm]

Warunek nośności M y,Ed/M b,Rd = 0,80  < 1

W sytuacji, gdy elementowi nie grozi zjawisko zwichrzenia (χLT = 1) to nośność elementu = nośności przekroju.

Element może ulec zniszczeniu w wyniku przekroczenia wytrzymałości materiału w przekroju.

2.6.3 Warunek nośności przekroju na ścinanie - wzór 6.17 wg EN 1993-1-1

V z,Ed/V c,Rd ≤ 1
Przed przyjęciem właściwego wzoru na nośność V c,Rd, należy sprawdzić środnik na niestateczność miejscową przy ścinaniu.

W związku z czym należy obliczyć smukłość środnika - wg EN 1993-1-5 (Konstrukcje blachownicowe)

smukłość graniczna środnika wg pkt 5.1.2 = 72*ε/η =  55,20

η = 1,20

ε = 0,92

hw/tw = (h-2*tf)/tw = 39,24  < 55,2

Środnik jest niewrażliwy na niestateczność miejscową przy ścinaniu, w związku z czym nośność środnika można wyznaczyć ze wzoru 6.18 wg EN 1993-1-1:

V c,Rd = V pl,Rd = Av*fy/(γM0*3^0,5)

gdzie: Av = A – 2*b*tf + (tw + 2*r) tf ≥ η*hw*tw

η*hw*tw = 23,74 [cm2]

η = 1,20

hw = (h-2*tf) = 278,60 [mm]

tw = 7,10 [mm]

Av = A – 2*b*tf + (tw + 2*r) tf = 25,67 [cm2]

Przyjęto Av = 25,67 [cm2]

V c,Rd = V pl,Rd = Av*fy/(γmo*3^0,5) = 407,56 [kN]

Warunek nośności V z,Ed/V c,Rd = 0,29 < 1

2.6.4 Warunek nośności przekroju przy jednoczesnym ścinaniu i zginaniu - wg pkt. 6.2.8

Można nie sprawdzać warunku interakcji ścinania ze zginaniem jeśli: 

 - przekrój jest niewrażliwy na wyboczenie przy ścinaniu: hw/tw < 72*ε*η
 - siła poprzeczna nie przekracza 50% nośności płastycznej przekroju na ścinanie: Vz,ed < 0,5Vpl,rd

OPARCIE BELKI NA ŚCIANIE

 - oparcie bezpośrednie na murze

 - oparcie na tzw. poduszcze betonowej lub warstwie zaprawy cementowej (rozwiązanie stosowane wtedy, gdy ściana ma małą wytrzymałość na docisk)

 - oparcie belki na dodatkowej warstwie cegły pełnej ceramicznej

 - zakotwienie w wieńcu (skutkiem może być utwierdzenie belki w podporze)

 - dodatkowa blacha lub marka stalowa (zakotwiona w murze) na której oparta będzie belka

Warunki nośności, które trzeba spełnić:

1) Vz,ed < Fc,rd - ze względu na wytrzymałość podlewki na docisk (tzw. nośność króćca teowego)

2) Vz,ed < Frd - ze względu na nośność środnika 

2.6.5 Warunek Vz,ed < Fc,rd - nośność elementu przekazującego docisk na mur.

a) głębokość oparcia belki na murze (zgodnie z rysunkiem):

przyjęto d = 130,00 [mm]

przyjęto d1 = 30,00  - odsunięcie oparcia od krawędzi

b) Wytrzymałość podlewki fcd można obliczyć ze wzoru 3.15 PN-EN 1992-1-1

fcd = α,cc*fck/ɣc

W zależności od wielkości reakcji podporowej oraz wytrzymałości muru, na którym oparta będzie belka stropowa, można stosować kilka rozwiązań:

Wykorzystano wzory zawarte w PN-EN 1993-1-5, 1993-1-8 oraz 1992-1-1. Wytyczne projektowania można znaleźć w EC 1993-1-8 w pkt. 6.2.6.9 

(2), pkt. 6.2.8.1 (2) i przede wszystkim w pkt. 6.2.5 – nośność tzw. zastępczego króćca teowego. 

W przypadku, kiedy pas ściskany belki na całej jej długości jest usztywniony płytą stropową , można przyjąć założenie, że belka jest zabezpieczona przed 

zwichrzeniem w sposób ciągły, a współczynnik zwichrzenia χLT = χLT,mod = 1,0 . 

W strefie podpory, gdzie występuje duża siła tnąca spowodowana reakcją podporową należy sprawdzić nośność belki na ścinanie (co wykazano powyżej) 

oraz nośność środnika belki ze względu na docisk miejscowy. Oprócz warunku sprawdzającego belke należy sprawdzić również nośność elementu 

przekazującego docisk na mur (czyli nośność cegły, blachy, podlewki itd.). W analizowanym przykładzie zdecydowano oprzeć belke na ścianie z 

zastosowaniem dodatkowej warstwy zaprawy cementowej niskoskurczowej wysokiej wytrzymałości.
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fck = 25,00 [N/mm2]

ɣc = 1,40  - wg załącznika krajowego

α,cc = 1,00  - wartość zalecana przez EC

fcd = 17,86 [N/mm2]

c) model plastyczny rozkładu naprężeń wg tzw metody króćca teowego:

Nośność krócca teowego: Fc,rd = fjd*beff*leff  (wzór 6.4 PN-EN 1993-1-8) gdzie:

fjd - wytrzymałość połączenia na docisk (wzór 6.6 PN-EN 1993-1-8):
fjd = βj*Frdu/(beff*leff) , gdzie βj = 2/3

W pkt. 6.7 normy PN-EN 1992-1-1 określono zasady obliczania Frdu, czyli nośności betonu (podlewki) na docisk miejscowy

Frdu = Aco*fcd*(Ac1/Aco)^0,5 , gdzie Aco = beff*leff

Aby wyznaczyć wartości: Aco, Ac1, beff, leff, fjd należy przyjąć założenie odnośnie wartości (Ac1/Aco)^0,5. 
Przyjęto wstepnie, że (Ac1/Aco)^0,5 = 1,50

Podstawiając wzór 6.7 z PN-EN 1992-1-1 do wzoru 6.6 PN-EN 1993-1-8 po przekształceniach otrzymano:

fjd = fcd = 17,86 [N/mm2]

Mając określoną wartość fjd, można zgodnie z EC 1993-1-8 pkt .6.2.5 obliczyć wymiary beff i leff:

leff = d = 130,00 [mm]

beff = tw + 2*c = 55,59 [mm]

gdzie c = tf*(fy/(3*fjd*ɣmo))^0,5 = 24,24 [mm]

Mając określone wymiary beff i leff można obliczyć  nośność króćca teowego Fc,rd = fjd*beff*leff

Fc,rd = 129,04 [kN]

V z,ed = 117,75 [kN]

Warunek nośności spełniony Vz,ed < Fc,rd dla założenia,że (Ac1/Aco)^0,5 = 1,5.

Sprawdzenie czy przyjęte założenie jest poprawne:

Powierzchnia rozdziału obciążenia Ac1 ograniczona jest konturem podpory tzn. muru. Przyjęto, że naprężenia w materiale rozchodza się pod kątem 45*, wtedy:

b2 = beff+2*d1 = 115,59 [mm]

d2 = leff+2*d1 = 190,00 [mm]

Powierzchnia rozdziału obciążenia Ac1 = b2*d2 = 21961,28 [mm2]

Powierzchnia docisku Aco = beff*leff = 7226,14 [mm2]

(Ac1/Aco)^0,5 = 1,74

Wartość (Ac1/Aco)^0,5 = 1,74 jest większa niż przyjęte 1,5, dlatego założenie jest poprawne.

2.6.6 Warunek Vz,ed < Frd - nośność środnika belki ze względu na docisk miejscowy.

Frd = Nośność środnika ze względu na docisk siłą skupioną (w tym przypadku reakcją podporową) sprawdza się wg EN 1993-1-5 punkt 6.

Głębokość oparcia d=ss 130,00 [mm]

szerokość b= 150,00 [mm]

grubość podlewki h'= 30,00 [mm]

Warunek nośności: η2 = FEd / FRd ≤ 1,0  - wzór 6.14 wg EN 1993-1-5

F Ed = Vz,ed = 117,75 [kN]

W powyższej sytuacji obliczeniowej nośność środnika na docisk skupiony oblicza wg następujących wzorów normowych:

Wzór 6.1 Wzór 6.2

Wzór 6.3 Wzór 6.4

Wzór 6.5 Rys. 6.1 typ (c) 

Tak więc:

kf= 4,80  > 6, do dalszych obliczeń przyjęto kf=4,8

ss= 130,00 [mm]

c= 0,00 [mm]

hw= 278,60 [mm]

Fcr= 1165,39 [kN]

kf= 4,80

E= 210,00 [kN/mm2]

tw= 7,10 [mm]

hw= 278,60 [mm]

λF wg wzoru 6.4 jest funkcją długości Ly. Długość Ly dla docisku typu (c) wyznacza się następująco:

gdzie Le, oblicza się ze wzoru:

Wytrzymałość charakterystyczną podlewki niskoskurczowej podaje jej producent w aprobacie technicznej. Można przyjąć 

wytrzymałość podlewki jak dla betonu C25, fck=25 [N/mm2].













++

+













++

=

,mmtl

,m
t

lm
tl

l

fe

f

e
fe

y

21

2

2

1

2min
cs

hf

tEk
l s

wyw

wF
e +≤=

2

2



Przykład opracował i otoczył komentarzem: mgr inż. Jarosław Gajewski - UTP w Bydgoszczy. Strona 4

Zatem Le= 331,59 [mm]

fyw=fyf=fy= 275,00 [MPa]

Le nie może być większe niż = Ss+c :

Le=Ss+c= 130,00 [mm]

Do dalszych obliczeń przyjęto Le=130 [mm]. Aby obliczyć Ly, trzeba jeszcze wyznaczyć parametry m1 i m2 wg następujących wzorów:

m1= 21,13

m2= 13,56

lub m2= 0,00

Obliczam dwie sytuacje dla m2=13,56 oraz m2=0

Dla m2=13,56 Dla m2=0

Ly1= 270,22 Ly1= 264,57

Ly2= 193,02 Ly2= 179,18

Ly=min {Ly1,Ly2} Ly=min {Ly1,Ly2}

Ly= 193,02 Ly= 179,18

λF= 0,57 λF= 0,55

λF jest większe od 0,5 więc miarodajne jest przyjęcie m2=13,56 i Ly=193,02

Zatem λF = 0,57

χF = 0,88  ≤1 zatem do dalszych obliczeń przyjęto χF= 0,88

Ly = 193,02 [mm]

 Leff = χF*Ly = 169,71 [mm]

Nośność środnika na docisk miejscowy:

FRd= 331359,16 [N]

FRd= 331,36 [kN]

γM1= 1,00

FEd= 117,75 [kN]

Warunek końcowy η2 = FEd / FRd ≤ 1,0 jest spełniony

η2 = 0,36

2.7 STAN GRANICZNY UŻYTKOWALNOŚCI:

Warunek stanu SLS można zapisać:

ugięcie max < ugięcie dopuszczalne

u max = (5/384)* (obc. charakt. * Leff^4)/ (E*Jy) < u dop = Leff/250

Łączne obc. charakt. 34,58 [kN/m]

moduł E = 210,00 [GPa=kN/mm2]

u max = 1,1484 [cm]

u dop = Leff/250 = 1,84 [cm]

u max < u dop

Ugięcie dopuszczalne nie zostało przekroczone

BELKA STROPOWA zaprojektowana poprawnie.

Zgodnie z PN-EN 1990 dla stanu SLS zastosowano kombinacje charakterystyczną wyrażoną wzorem 6.14b, wg której do obliczeń deformacji 

układu przyjmuje się wartości charakterystyczne obciążeń stałych i zmiennych.
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3. WYMIAROWANIE PODCIĄGU - przekrój blachownicowy.

3.1 Zebranie obciążeń na podciąg.

3.1.1 Reakcje z belek stropowych od obciążeń stałych R(G) - grupa A

R(2,5m) R(2,3m) R(2,1m) R(1,25m)

pasmo płytowe e = 2,50 2,30 2,10 1,25 [m]

stosunek e/2,5 = 1,00 0,92 0,84 0,50
reakcja z jednej belki R = 30,25 27,83 25,41 15,12 [kN]

siła na podciąg R(G) = 2*R = 60,50 55,66 50,82 30,25 [kN]

3.1.2 Reakcje z belek stropowych od obciążeń zmiennych R(Q) w przęśle AB - grupa B

R(2,5m) R(2,3m) R(2,1m) R(1,25m)

pasmo płytowe e = 2,50 2,30 2,10 1,25 [m]

stosunek e/2,5 = 1,00 0,92 0,84 0,50
reakcja z jednej belki R = 51,28 47,17 43,07 25,64 [kN]

siła na podciąg R(Q) = 2*R = 102,55 94,35 86,14 51,28 [kN]

3.1.3 Reakcje z belek stropowych od obciążeń zmiennych R(Q) w przęśle BC - grupa C

R(2,5m) R(2,1m)

pasmo płytowe e = 2,50 2,10 [m]

stosunek e/2,5 = 1,00 0,84
reakcja z jednej belki R = 51,28 43,07 [kN]

siła na podciąg R(Q) = 2*R = 102,55 86,14 [kN]

3.1.4 Reakcje z belek stropowych od obciążeń zmiennych R(Q) w przęśle CD - grupa D

Wartości sił skupionych takie same jak w pkt. 3.1.2.

3.1.5 Ciężar własny podciągu - grupa E

Ciężar poszczególnych przęseł (i) można wyznaczyć ze wzoru Gi = 600+85*Li [N/m]

Przęsło AB Przęsło BC Przęsło CD

rozpiętość przęsła Li = 12,50 10,50 12,50 [m]

ciężar przęsła Gi = 1,663 1,493 1,663 [kN/m]

3.2 PIERWSZE obliczenia  statyczne podciągu

Ze względu na schemat statyczny podciągu oraz występujące obciążenia zmienne należy w programie obliczeniowym uwzględnić kombinatoryke obciążeń. 

Programy obliczeniowe różnią się co do sposobu określania kombinatoryki obciążeń. Większości z nich wprowadza pojęcie "relacji" grup obciążeń. Za "relacje" 

grup należy rozumieć operatory, które określają to czy grupy obciążeń występują razem, czy osobno, czy się wykluczają itd.

Obciążenie z belek stropowych przekazywane jest na podciąg w postaci sił skupionych. Siły skupione działające na podciąg to suma reakcji z belek 

stropowych z lewej oraz z prawej strony podciągu. Przyjęto, że modelem obliczeniowym podciągu będzie belka trójprzęsłową obciążona siłami 

skupionymi od reakcji z belek stropowych oraz obciążeniem ciągłym od ciężaru własnego podciągu. Obliczenia statyczne podciągu wykonane 

zostały w programie komputerowym, w którym jako dane wprowadzono obciążenia charakterystyczne podzielone na grupy obciążeń (A,B,C,D,E) 

dla których przypisano współczynniki częściowe.

Przykładowo w programie RM-Win przyjęto następującą konwencje: symbol "/" oznacza realcje "albo" ; symbol "+" oznacza realcje "i". Dla omawianego 

przykładu, poprawna kombinatoryka wygląda następująco: Zakładka: Obciążenia -> Kombinacje grup obc. -> w polu ZAWSZE (obciążenia stałe) wpisać grupy 

A+E ; w polu EWENTUALNIE (obciążenia zmienne) wpisać grupy B+C+D. 

Siły skupione przypadające na podciąg zależą od rozpiętości belek stropowych (leff jest inna dla belek środkowych inna dla skrajnych), a także od 

szerokości pasma płytowego, które przypada na daną belke (2,5m ; 2,1m). Mając obliczoną reakcje z belki obciążonej pasmem 2,5m - R(2,5) można 

w uproszczeniu obliczyć reakcje z pasma 2,1m R(2,1)=R(2,5)*[2,1/2,5]. Reakcja podporowa R(2,5) równa jest sile tnącej w przekroju podporowym 

belki stropowej, tzn. obliczona wcześniej wartość Vz,ek.
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Wykres momentu zginającego My,ed - wartość obliczeniowa

Wykres siły tnącej (sił poprzecznej) Vz,ed - wartość obliczeniowa

3.3 Obliczenie przybliżonej sztywności przęseł podciągu.

Przęsła skrajne AB i CD:

rozpiętość L
siła skupiona od obc. 

stałych - R(G)

siła skupiona od obc. 

zmiennych - R(Q)
rozstaw belek - e

obc. f,zast = 

R(G)/e
obc. p,zast = R(Q)/e sztywność EJ

[m] [kN] [kN] [m] [kN/m] [kN/m] [kN*m2]

12,50 60,50 102,55 2,50 24,20 41,02

Przęsło środkowe BC:

rozpiętość L siła skupiona - R(G) siła skupiona - R(Q) rozstaw belek - e obc. f,zast obc. p,zast sztywność EJ

[m] [kN] [kN] [m] [kN/m] [kN/m] [kN*m2]

10,50 50,82 86,14 2,10 24,20 41,02

Maksymalna sztywność (maks EJ) wymagana jest dla przęseł skrajnych AB i CD, dlatego współczynnik redukcyjny "n" należy zastosować dla przęsła BC.

n,BC = EJ,BC/EJ,max = 0,41

n,AB = n,CD = 1,00

W programie obliczeniowym można przyjąć stały, dowolny przekrój i w odpowiednich przęsłach zredukować sztywność.

DRUGIE obliczenia statyczne podciągu:

Wykres momentu zginającego My,ed - wartość obliczeniowa

Wykres siły tnącej (sił poprzecznej) Vz,ed - wartość obliczeniowa

3.4 Wstępne oszacowanie przekrojów przęsłowych podciągu:

Wymagany wskaźnik wytrzymałości przy zginaniu Wy = My,ed/(0,9*fy)

Najbardziej niekorzystne wartości momentów zginających:

Przęsło AB = CD Przęsło BC Podpora B = C

Kombinacja A+B+D+E Kombinacja A+C+E Kombinacja A+B+C+E

max My,ed = 1538,08 470,97 1228,59 [kNm]

Wy = 6214,46 1902,91 4964,00 [cm3]

381537,64

W układach statycznie niewyznaczalnych sztywność układu  ma wpływ na rozkład sił wewnętrznych. Dopóki nie są znane przekroje podciągu,  w programie 

obliczeniowym posłużyć się można współczynnikami redukcyjnymi dotyczącymi sztywności giętnej (EJ).

155378,31
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Wymiary środnika

Wysokość środnika hw:

i 1 2

λw,i 125,00 135,00

 =1,2*(λw,i*Wy)^(1/3)  =1,0*(λw,i*Wy)^(1/3)  - za Wy = Wy,max

1103,11 943,15 [mm]

Przyjęto hw = 1100,00 [mm]

Grubość środnika tw

i 1 2

tw,i = hw/λw,i 8,80 8,15

Przyjęto tw = 8,00 [mm]

Wymiary pasów

EFEKT SZEROKIEGO PASA

Efekt szerokiego pasa wg PN-EN 1993-1-5 pkt. 3.

Przeslo AB (CD) Przeslo BC Podpora B (C) 
Rozpiętości obliczeniowe Li= L,AB L,BC L,AB+L,BC

Rozpiętości obliczeniowe Li= 12,50 10,50 23,00 [m]

Rozpiętość Le = 0,85*L,i 0,7*L,i 0,25*L,i

Rozpiętość Le = 10,63 7,35 5,75 [m]

wartość graniczna Le/50 = 0,213 0,147 0,115 [m]

Jeśli chcemy uniknąć efektu szerokiego pasa należy dobrać szerokość półki (bf) tak aby połowa jej szerokość (bf/2) nie przekraczała wartości granicznej Le/50 

wymiar bf powinien być < 0,425 0,294 0,230 [m]

Szerokość pasów bf należy przyjąć z przedziału (1/6 - 1/3)*hw, lecz nie mniej niż 180 mm.

bf = 1/6*hw bf = 1/3*hw

183,33 366,67 [mm]

POLE PRZEKROJU PASA

Przęsło AB = CD Przęsło BC

max My,ed = 1538,08 470,97

wysokość środnika hw = 1100,00 1100,00

grubość srodnika tw = 8,00 8,00

współczynnik redukcji χ = 0,90 0,90

Minimalne pole przekroju pasa Af = 41,83 2,63 [cm2]

przyjęto szerokość pasa bf = 230,00 230,00 [mm]

minimalna grubość pasa tf' = 1,82 0,11 [cm]

przyjęto grubość pasa tf = 20,00 12,00 [mm]

Zestawienie przyjętych przekrojów:

Przęsło AB = CD Przęsło BC

hw = 1100,00 1100,00 [mm]

tw = 8,00 8,00 [mm]

bf = 230,00 230,00 [mm]

tf = 20,00 12,00 [mm]

Wstępną grubość spoiny pachwinowej a,w łączącej środnik z pasem można dobrać z przedziału 0,2*tf < a,w < 0,7*tw

0,2*tf = 4,00 2,40 [mm]

0,7*tw = 5,60 5,60 [mm]

przyjęto a,w = 5,00 5,00 [mm]

Minimalne pole pasa Af można obliczyć ze wzoru Af ≥ Mmax,ed/(χ*hw*fy)-hw*tw/6, gdzie współczynnik  χ jest współczynnikiem redukcji, o z góry załóżonej 

wartości. 

Nowością w stosunku do poprzedniej normy PN-B 03200 jest zapis normowy dotyczący "efektu szerokiego pasa", co jest związane z nierównomiernym 

rozkładem naprężeń normalnych w pasach. Zanim dobiore szerokość pasa, sprawdze przy jakich wymiarach pasa, wystąpi "efekt szerokiego pasa".

Minimalne pole pasa Af można obliczyć ze wzoru Af ≥ Mmax,ed/(χ*hw*fy)-hw*tw/6. Szerokość pasów bf należy przyjąć z przedziału (1/6 - 

1/3)*hw, lecz nie mniej niż 180 mm. Grubość pasów można przyjąć z wyrażenia tf = Af/bf.

Środnik na całej długości podciągu w odróżnieniu do pasów ma mieć stały przekrój, dlatego w poniższych wzorach uwzględniono maksymalny wymagany 

wskaźnik Wy. Dla celów dydaktycznych przekrój podciągu ma być klasy 4. ze względu na smukłość środnika, dlatego smukłość środnika w zależności od 

gatunku stali mieścić się ma  w przedziale: S235 (λw = 135-145) ; S275 (λw = 125-135) ; S355 (λw = 115-125). 

hopt,i

Wysokość środnika powinna być zaokrąglona do 50 mm przy wysokości do 1000mm np. 750, 800, 850 itd.. oraz do 100mm przy wysokości powyżej 1000mm 

np. 1100, 1200 itd. Grubość blachy nie powinna być mniejsza niż 6 mm.

TRZECIE obliczenia statyczne (z uwzględnieniem: wyżej określonych przekrojów poprzecznych ; współczynników redukcji 

sztywności dla każdego przęsła = 1,0 ; usunięciu grupy obciążeń E ; włączeniu jako aktywnego "Ciężaru własnego" ze 

współczynnnikiem 1,35 jesli decyduje wzór 6.10a (lub 1,35*0,85 = 1,15 gdy decyduje 6.10b ).
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Wykres momentu zginającego My,ed - wartość obliczeniowa

Wykres siły tnącej (sił poprzecznej) Vz,ed - wartość obliczeniowa

3.5 Siły wewnętrzne miarodajne do obliczeń

Podpora A (pr.) Przęsło AB (CD) Przęsło BC Podpora B (lew.) Podpora B (pr.)

max (dołem) My,ed = - 1469,26 491,26 270,38 270,38 [kNm]

min (górą) My,ed =  - 337,93 379,03 1337,77 1337,77 [kNm]

max Vz,ed = 416,38  -  - 589,97 471,85 [kN]

reakcja max R = 534,14  -  - 1278,50 1278,50 [kN]

3.6 Sprawdzenie nośności przyjętych przekrojów
Cechy geometryczne przekroju blachownicy:

PRZĘSŁO AB (CD) PRZĘSŁO BC

wysokość przekroju h = 1140,00 1124,00 [mm]

wys. środnika hw = 1100,00 1100,00 [mm]

grubość środnika tw = 8,00 8,00 [mm]

szerokość półki bf = 230,00 230,00 [mm]

grubość półki tf = 20,00 12,00 [mm]

grubość spoiny łączącej  pas ze środnikiem aw = 5,00 5,00 [mm]

pole przekroju A = 2*bf*tf + hw*tw = 18000,00 14320,00 [mm2]

pole czynne przy ścinaniu Av,z = η*hw*tw = 10560,00 10560,00 [mm2]

η = 1,20 1,20

ciężar przekroju G=A*ρs*g 1,41 1,12 [kN/m]
moment bezwładności Jy=tw*hw^3/12+2*[bf*tf^3/12+bf*tf*(hw/2+tf/2)^2]= 377276,00 259383,03 [cm4]

moment bezwładności Jz = hw*tw^3/12+2*tf*bf^3/12 = 4060,36 2438,09 [cm4]

sprężysty wskaźnik wytrzymałości względe osi y-y Wy = Jy/(hw/2+tf/2) = 6737,07 4665,16 [cm3]

wycinkowy moment bezwładności Jω =Jz*h^2/4= 13192109,64 7700571,51 [cm6]

moment bezwładności przy skręcaniu Jt =(1/3)*(2bf*tf^3+hw*tw^3)= 141,44 45,27 [cm4]

3.6.1 Ustalenie klasy przekroju.
Stal S275

współczynnik ε = 0,92 Moduł E = 210000,00 [N/mm2]

dla t<40mm fy = 275,00 [N/mm2] Moduł G = 81000,00 [N/mm2]

dla t<40mm fu = 430,00 [N/mm2] współczynniki η = 1,20

współczynnik γmo = ɣm1 = 1,00

współczynnik ɣm2 = 1,10

STATECZNOŚĆ ścianek przy zginaniu:

PAS ŚCISKANY  (smukłości graniczne podane w tabl. 5.2. - arkusz 2 EN 1993-1-1)

PRZĘSŁO AB (CD) PRZĘSŁO BC

c = (bf-tw)/2 - a,w*2^0,5 = 103,93 103,93 [mm]

smukłość ścianki = c/tf = 5,20 8,66

smukłość graniczna  = 8,28 9,20

Pas jest klasy 1. Pas jest klasy 2.

ŚRODNIK (smukłości graniczne podane w tabl. 5.2. - arkusz 1)

PRZĘSŁO AB (CD) PRZĘSŁO BC

c = hw - 2*a,w*2^0,5= 1085,86 1085,86

smukłość ścianki = c/tw = 135,73 135,73

smukłość graniczna 124*ε = 114,08 114,08

Środnika jest klasy 4. Środnika jest klasy 4.

Środnik jest klasy 4., dlatego cały przekrój jest klasy 4. ze względu na niestateczność środnika przy zginaniu.

TRZECIE obliczenia statyczne (z uwzględnieniem: wyżej określonych przekrojów poprzecznych ; współczynników redukcji 

sztywności dla każdego przęsła = 1,0 ; usunięciu grupy obciążeń E ; włączeniu jako aktywnego "Ciężaru własnego" ze 

współczynnnikiem 1,35 jesli decyduje wzór 6.10a (lub 1,35*0,85 = 1,15 gdy decyduje 6.10b ).
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STATECZNOŚĆ ścianki środnika przy ścinaniu (pkt. 5.1 PN-EN 1993-1-5):

PRZĘSŁO AB (CD) PRZĘSŁO BC

Rozstaw żeber a = 2500,00 2100,00 [mm]

wyskość środnika hw = 1100,00 1100,00 [mm]

stosunek wymiarów panela środnika  a/hw = 2,27 1,91

Współczynnik η (dla stali niższej niż S460) = 1,20 1,20

Współczynnik kτ = 5,34 + 4,0*(hw/a)^2+kτsl
Przy braku żeber podłużnych, można przyjąć kτsl = 0,00 0,00

kτ = 6,11 6,44

hw/tw = 137,50 137,50

(31/η)*ε*(kτ)^0,5 = 58,77 60,30

Ponieważ  hw/tw > (31/η)*ε*(kτ)^0,5 - dlatego środnik jest wrażliwy na utratę stateczności przy ścinaniu.

3.6.2 Ustalenie czy wystąpi efekt SZEROKIEGO PASA (wg EN 1993-1-5 pkt. 3.2)
PRZĘSŁO AB (CD) PRZĘSŁO BC

Le = 10,625 7,350

bo = 0,5*bf = 115,00 115,00 [mm]

αo = 1,00 1,00  - brak żeber podłużnych, usztywniających pas

wsp. κ = αo*bo/Le = 0,011 0,016 ≤ 0,02 - efekt szerokiego pasa nie wystąpi.
Efekt szerokiego pasa nie wystąpi:

Le = 0,25*(Lp1+Lp2) 5,75 5,75 [m] - Le przyjęte zgodnie z rys. 3.1 normy

bo = 0,5*bf= 115,00 115,00 [mm]

αo = 1,00 1,00  - brak żeber podłużnych, usztywniających pas

wsp. κ=αo*bo/Le 0,020 0,020 ≤ 0,02 - efekt szerokiego pasa nie wystąpi.
Efekt szerokiego pasa nie wystąpi:

3.6.3 Nośność obliczeniowa przekroju klasy 4 przy jednokierunkowym zginaniu wg PN-EN 1993-1-1 (wzór 6.12 i 6.15)
Ustalenie przekroju współpracującego (cech efektywnych przekroju) wg PN-EN 1993-1-5. Procedura obliczeniowa na podstawie pkt. 4.4 normy.

Przybliżenie nr 1 (krok 1. iteracji)

PRZĘSŁO AB (CD) PRZĘSŁO BC

Szerokość strefy ściskanej  (rozciąganej) bc = hw/2 = 550,00 550,00 [mm]

napr. ściskające od zginania σ1 = My,ed*bc/Jy = 214,19 104,17 [N/mm2]

naprężenia na krawędzi rozciąganej σ2 = -σ1 = -214,19 -104,17 [N/mm2]

wsp. ψ = σ2/σ1 = -1,00 -1,00

Na podstawie tablicy 4.1 parametr kσ = 23,90 23,90

Smukłość względna płytowa λp:
 λp = (hw/tw)*(1/(ε*28,4*kσ^0,5)) = 1,076 1,076

Jeśli λp > 0,673 to współczynnik redukcyjny ρ ≤ 1:
Wsp. ρ = [λp - 0,055*(3+ψ)] / λp^2 = 0,834 0,834

Szerokości współpracujące środnika - zgodnie z tabelą 4.1 PN-EN:

beff = ρ*bc = ρ*hw/(1 - ψ) = 458,72 458,72 [mm]

Ponieważ ψ < 0 to be1 = 0,4*beff = 183,49 183,49 [mm]

be2 = 0.6*beff = 275,23 275,23 [mm]

h3 = be1 = 183,49 183,49 [mm]

h2 = (1-ρ)*bc = 91,28 91,28 [mm]

h1 = hw - h2 - h3 = 825,23 825,23 [mm]

Charakterystyki przekroju efektywnego (przedstawionego na rysunku oboko):

PRZĘSŁO AB (CD) PRZĘSŁO BC

Moment statyczny Saa=-bf*tf*tf/2+h1^2*0,5*tw+h3*tw*(h1+h2+h3/2)+bf*tf*(hw+tf/2):

Saa = 9264079,08 7240079,08 [mm4]

Pole przekroju Aeff = 2*bf*tf+tw*(hw-h2) = 17269,79 13589,79 [mm2]

Położenie osi obojętnej y2-y2:

z2 = Saa/Aeff = 536,43 532,76 [mm]

odległość do krawędzi rozciąganej zt = z2+tf = 556,43 544,76 [mm]

odległość do krawędzi ściskanej zc = hw+tf-z2 = 583,57 579,24 [mm]

Moment bezwładności Jy2=2*bf*tf^3/12+bf*tf*(zt-tf/2)^2+bf*tf*(zc-tf/2)^2+tw*h3^3/12+tw*h3*(zc-tf-h3/2)^2+tw*h1^3/12+tw*h1*(z2-h1/2)^2:

Jy2 = 3693892256,26 2514101734,41 [mm4]

Wskaźnik dla włókien ściskanych Weff,c=Jy2/zc= 6329847,76 4340336,31 [mm3]

Wskaźnik dla włókien rozciąganych Weff,t=Jy2/zt= 6638524,93 4615073,44 [mm3]

Weff = min (Weff,c;Weff,t) = 6329847,76 4340336,31 [mm3]

Nośność oblicz. przekroju Mc,rd=Weff*fy/ɣmo= 1740,71 1193,59 [kNm]

[m] - Zgodnie z normą Le, jest to odległość między punktami zerowych 

momentów zginających. Le można przyjąć wg rys. 3.1 normy, lub 

odczytać wprost z wykresu momentu.

b) strefa podporowa:

Nowe położenie środka ciężkości (a co za tym idzie nowe położenie osi obojętnej) wyznaczyć można z dobrze 

znanych (poznanych na kursie wytrzymalości materiałów) wzorów. W tym celu należy przyjąć oś odniesienia 

względem, której obliczane będą momenty statyczne. Oś odniesienia oznaczona jako oś a-a przyjęta do dalszych 

obliczeń przechodzi przez górną krawędź pasa dolnego przekroju.

Środnik jest usztywniony żebrami poprzecznymi w rozstawie co 2,1 oraz 2,5m. Przyjęto żebra pośrednie sztywne. Parametr niestateczności 

wyznaczono wg załącznika A.3 do PN-EN 1993-1-5. Warunek graniczny dla środnika użebrowanego ma postać -  hw/tw < (31/η)*ε*(kτ)^0,5

Mając określony zasięg strefy efektywnej (beff) przekroju można obliczyć przesunięcie środka ciężkości. Przesunięcie śr. cięzkości wynika z tego, 

że analizowany jest przekrój efektywny, w którym usunięto obszar związany z niestatecznością miejscową (porównaj rysunek poniżej).

a) strefa przęsłowa:
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Przybliżenie nr 2 (krok 2. iteracji)

PRZĘSŁO AB (CD) PRZĘSŁO BC

Szerokość strefy ściskanej bc' = zc-tf = 563,57 567,24 [mm]

Szerokość strefy rozciaganej bt' = zt-tf = 536,43 532,76 [mm]

naprężenia od zginania σ1' = My,ed*bc'/Jy2 = 224,16 110,84 [N/mm2]

naprężenia od zginania σ2' = -My,ed*bt'/Jy2 = -213,37 -104,10 [N/mm2]

wsp. ψ = σ2'/σ1' = -0,952 -0,939

tabl. 4.1 EN parametr kσ'= 7,81-6,29*ψ+9,78*ψ^2 = 22,66 22,34

Smukłość względna płytowa λp:
 λp' = (hw/tw)*(1/(ε*28,4*kσ^0,5)) = 1,106 1,113

Jeśli λp > 0,673 to współczynnik redukcyjny ρ ≤ 1:

Wsp. ρ' = [λp - 0,055*(3+ψ)] / λp^2 = 0,812 0,807

Szerokości współpracujące środnika - zgodnie z tabelą 4.1 PN-EN:

beff' = ρ'*bc' = 457,81 457,64 [mm]

Ponieważ ψ < 0 to be1 = 0,4*beff' = 183,13 183,06 [mm]

be2 = 0.6*beff' = 274,69 274,59 [mm]

h3' = be1' = 183,13 183,06 [mm]

h2' = (1-ρ')*bc' = 105,75 109,60 [mm]

h1' = hw - h2' - h3' = 811,12 807,34 [mm]

Charakterystyki przekroju efektywnego :

Moment statyczny Saa'=-bf*tf*tf/2+h1'^2*0,5*tw+h3'*tw*(h1'+h2'+h3'/2)+bf*tf*(hw+tf/2):

Saa' = 9169036,10 7120088,31 [mm4]

Pole przekroju Aeff' = 2*bf*tf+tw*(hw-h2') = 17153,97 13443,22 [mm2]

Położenie osi obojętnej y2'-y2':

z2' = Saa'/Aeff' = 534,51 529,64 [mm]

odległość do krawędzi rozciąganej zt' = z2'+tf = 554,51 541,64 [mm]

odległość do krawędzi ściskanej zc' = hw+tf-z2' = 585,49 582,36 [mm]

Moment bezwładności Jy2'=2*bf*tf^3/12+tf*bf*(zt'-tf/2)^2+tf*bf*(zc'-tf/2)^2+tw*h3'^3/12+tw*h3'*(zc'-tf-h3'/2)^2+tw*h1'^3/12+tw*h1'*(z2'-h1'/2)^2:

Jy2' = 3684444099,01 2501952868,20 [mm4]

Wskaźnik dla włókien ściskanych Weff,c'=Jy2'/zc'= 6292964,80 4296242,74 [mm3]

Wskaźnik dla włókien rozciąganych Weff,t'=Jy2'/zt'= 6644458,90 4619203,32 [mm3]

Weff' = min (Weff,c';Weff,t') = 6292964,80 4296242,74 [mm3]

Nośność oblicz. przekroju Mc,rd'=Weff'*fy/ɣmo= 1730,57 1181,47 [kNm]

Porównanie wyników z kroku nr 1 i 2:

 (Mc,rd-Mc,rd')/Mc,rd' = 0,006 0,010

Różnica wynosi = 0,6% 1,0%

Różnica w wynikach sięga 1%, co uznano za wystarczającą dokładność, dlatego do dalszych obliczeń przyjęto wyniki z kroku nr 2.

3.6.4 Warunek nośności przekroju przy jednokierunkowym zginaniu wg PN-EN 1993-1-5 (wzór 4.14)
PRZĘSŁO AB (CD) PRZĘSŁO BC

Mc,Rd = Weff*fy/γmo = 1730,57 1181,47 [kNm]

max M y,ed= 1469,26 491,26 [kNm]

η1 = My,ed / Mc,Rd = 0,85 0,42 < 1 - warunek jest spełniony

3.6.5 Sprawdzenie nośności przekroju przy naprężeniach stycznych (zgodnie z pkt. 5 normy PN-EN 1993-1-5):
Obliczeniowa nośność przekroju przy ścinaniu ścianki klasy 4. =  Vb,rd:

Vb,rd = Vbw,rd + Vbf,rd (tzn. Vb,rd = nosność na ścinanie środnika + nośność na ścinanie pasów)  

PRZĘSŁO AB (CD) PRZĘSŁO BC
Pominięto udział pasów w nośności na ścinanie Vbf,rd= 0,00 0,00

Wyznaczenie względnej smukłości płytowej ścianki środnika. 

PRZĘSŁO AB (CD) PRZĘSŁO BC

Rozstaw żeber a = 2500,00 2100,00 [mm]

wyskość środnika hw = 1100,00 1100,00 [mm]

stosunek wymiarów panela środnika  a/hw = 2,27 1,91

Współczynnik kτ = 5,34 + 4,0*(hw/a)^2+kτsl
Przy braku żeber podłużnych, można przyjąć kτsl = 0,00 0,00

kτ = 6,11 6,44

Smukłość względna ścianki  λw :
 λw = hw/(37,4*tw*ε*kτ^0,5 = 1,62 1,58

Współczynnik niestateczności χw wyznaczono na podstawie tablicy 5.1 normy.

Ponieważ  λw > 1,08 oraz zastosowano żebra podporowe podatne to wsp.  χw=0,83/λw

χw = 0,51 0,53

nosność  Vbw,rd = (χw*fy*hw*tw/(3^0,5*ɣm1) = 717,57 736,29 [kN]

nośność dopuszczalna = η*fy*hw*tw/(3^0,5*ɣm1) = 1676,63 1676,63 [kN]

Warunek nośności przekroju przy ścinaniu η3 = Vz,ed/Vb,rd < 1

PRZĘSŁO AB (CD) PRZĘSŁO BC

Vb,rd = Vbw,rd = 717,57 736,29 [kN]

Vz,ed = 589,97 471,85 [kN]

η3 = Vz,ed/Vb,rd = 0,82 0,64  < 1 - warunek spełniony.

Nośność na ścinanie samego środnika Vbw,rd = (χw*fy*hw*tw/(3^0,5*ɣm1) < η*fy*hw*tw/(3^0,5*ɣm1). Aby wyznaczyć nośność Vb.rd trzeba 

obliczyć współczynnik niestateczności χw, który zależy od smukłości względnej λw.

Środnik jest usztywniony żebrami poprzecznymi w rozstawie co 2,5m oraz co 2,1m. Przyjęto żebra pośrednie sztywne. Parametr niestateczności 

wyznaczono wg załącznika A.3 do PN-EN 1993-1-5.



Przykład opracował i otoczył komentarzem: mgr inż. Jarosław Gajewski - UTP w Bydgoszczy. Strona 4

3.6.6 Warunek nośności przekroju przy jednoczesnym zginaniu i scinaniu. (zgodnie z pkt. 7.1 normy PN-EN 1993-1-5):
Ze względu na duże siły ścinające η3 > 0,5 należy sprawdzić interakcyjny warunek nośności przekroju przy jednoczesnym zginaniu i scinaniu.

Warunek ma postać :

PRZĘSŁO AB (CD) PRZĘSŁO BC

Mpl,rd = bf*tf*(hw+tf)*fy+(hw^2)/4*tw*fy = 2082,30 1509,51 [kNm]

Mf,rd = tf*bf*(hw+tf)*fy/γmo = 1416,80 844,01 [kNm]

Stosunek nosności Mf,rd/Mpl,rd = 0,68 0,56

Warunek pierwszy η1' = My,ed/Mpl,rd > Mf,rd/Mpl,rd:
 η1' = My,ed/Mpl,rd = 0,71 0,33  -  jesli η1'<Mf,rd/Mpl,rd to zamiast η1' należy podstawić Mf,rd/Mpl,rd

η3' = Vz,ed/Vbw,rd = 0,82 0,64

Warunek drugi η1'+(1-Mf,rd/Mpl,rd)*(2*η3'-1)^2 = 0,84 0,59  < 1 - warunek spełniony.

3.6.7 Zgodnie z pkt. 8 (1) PN-EN 1993-1-5 należy sprawdzić warunek stateczności pasa przy smukłym środniku:

Warunek ma postać:

PRZĘSŁO AB (CD) PRZĘSŁO BC

pole przekroju środnika Aw = 8800,00 8800,00 [mm2]

efektywne pole przekroju pasa Afc = 4600,00 2760,00 [mm2]

dla nośności sprężystej współczynnik k = 0,55 0,55

k*(E/fyf)*(Aw/Afc)^0,5 = 580,91 749,96

hw/tw = 137,50 137,50

Warunek spełniony, stateczność pasa zapewniona.

3.7 Dobór przekrojów podporowych i miejsc zmiany przekrojów

4. Do ustalenia pozostaje jeszcze miejsce połączenia przekroju podporowego (B, C) z przekrojem przęsłowym BC.

Nośność przekroju Mc,rd (BC) = 1181,47 [kNm]

My,ed (x,zm = 1,05m) = 843,17 [kNm]

Vz,ed (x,zm = 1,05) = 470,25 [kN]

3.8. CZWARTE obliczenia statyczne (z uwzględnieniem: przekroju podporowego B i C oraz wyżej określonego miejsca zmiany przekroju).
Wykres momentu zginającego My,ed - wartość obliczeniowa

Wykres siły tnącej (sił poprzecznej) Vz,ed - wartość obliczeniowa

Mpl,rd - nośność plastyczna obliczona dla przekroju złozonego z efektywnych części pasów oraz w pełni efektywnego środnika (bez względu na jego klase). 

Mpl,rd = Wpl,y*fy/ɣmo . Wpl,y = |Sc|+|St| , gdzie Sc (St) - to moment statyczny części ściskanej (rozciąganej) przekroju. Dla przekroju bisymtetrycznego 

|Sc|=|St| . Dla dwuteownika |Sc| = hw/2*tw*hw/4 + bf*tf*(hw/2+tf/2). Zatem Wpl,y = 2*|Sc| = (hw^2)/4*tw + bf*tf*(hw+tf)

2. W strefie podpór pośrednich (B,C) występują momenty zginające o przeciwnym znaku niż te z przęseł (AB, CD). Mimo, że przekroje są takie same, to jednak 

przy różnym poziomie naprężeń, będą występować zmiany położenia osi obojętnej. Nie mniej jednak momenty maksymalne My,ed (AB/CD) są zbliżone do 

My,ed (B/C), dlatego różnice efektywnych charakterystyk geometrycznych będą pomijalnie małe. Przyjęto założenie, że nośności przekrojów Mc,rd (B/C) będą 

równe Mc,rd (AB/CD). Należy jednak pamiętać, że ze względu na znak momentu zginającego, strefa ściskana przekroju podporowego znajduje się teraz poniżej 

osi obojętnej.

Mf,rd - obliczeniowa nośność pasów, dla przekroju złożonego wyłącznie z efektywnych części pasów. Pomijając moment bezłwadności względem osi własnej 

pasów można przyjąć, że Mf,rd = bf*tf*(hw+tf)*fy/ɣmo.

1. Ze względu na zbliżone wartości momentów zginających w przęsłach skrajnych (AB, CD) oraz w strafie podpór pośrednich (B, C) zadecydowano aby we 

wszystkich tych strefach dać taki sam przekrój poprzeczny.

3. Nie ma potrzeby sprawdzania warunków wytężenia przekrojów podporowych B/C, gdyż mają one nośność taką jak przekroje przęsłowe AB/CD , natomiast 

siły wewnętrzne są mniejsze niż te, które były brane pod uwagę przy wymiarowaniu przekrojów w przęsłach (AB/CD).

Z obwiedni sił wewnętrznych odczytano, że My,ed = Mc,rd (BC) występuje w odległości x,gr = 0,33m licząc od podpory pośredniej B w kierunki przęsła BC. 

Zatem miejsce zmiany przekroju powinno być ustalone w odległości większej niż 0,33m, ponadto należy omijać strefe wpływów spawalnicznych tzn. strefe 

występowania żeber pionowych. Ustalono miejsce zmiany przekroju w odległości x,zm = 1,05m .

UWAGA: warunek interakcji należy sprawdzać w przekrojach gdzie działają jednocześnie duży moment i znaczna siła tnąca. Ponadto należy rozpatrywać siły 

wewnętrzne, które pochodzą od tej samej kombinacji obciążeń (czyli np. max My,ed i towarzysząca mu siła tnąca Vz,ed lub max Vz,ed i towarzyszący jej moment 

My,ed). W powyższych obliczeniach do wzoru interakcji podstawiono max My,ed oraz max Vz,ed mimo, że one fizycznie nie wystąpią jednocześnie w tym samym 

przekroju. Zrobiono to dlatego aby ocenić czy analizowany przekrój bedzie można zastosować również w przekrojach podporowych.
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3.9 Sprawdzenie warunków nośności przekrojów
Siły przekrojowe miarodajne do obliczeń

Podpora A (pr.) Przęsło AB (CD) Przęsło BC Podpora B lew. Podpora B pr. Zmiana B/BC

max (dołem) My,ed =  - 1456,47 467,57 271,81 271,81 196,02 [kNm]

min (górą) My,ed =  - 328,37 410,81 1392,25 1392,25 893,03 [kNm]

max Vz,ed = 413,82 66,75 0,00 594,33 476,44 474,44 [kN]

reakcja max R = 531,58  -  - 1287,45 1287,45  - [kN]

Warunki nośności przekrojów (UWAGA: pod uwage należy brać siły wewnętrzne pochodzące od tej samej kombinacji obciążeń!)

PRZĘSŁO AB (CD) PODPORA B(C) ZMIANA B/BC PRZĘSŁO BC

max My,ed = 1456,47 1392,25 893,03 467,57

nosność Mc,rd = 1730,57 1730,57 1181,47 1181,47

wytężenie η1 = My,ed/Mc,rd = 0,84 0,80 0,76 0,40  < 1 warunki spełnione

max Vz,ed = 413,82 594,33 474,44 474,44

nośność Vb,rd = 717,57 717,57 736,29 736,29

wytężenie η3 = 0,58 0,83 0,64 0,64  < 1 warunki spełnione

max My,ed = 1456,47 1392,25 893,03 467,57

towarzysząca Vz,ed = 66,75 594,33 474,44 0,00

Mf,rd = 1416,80 1416,80 844,01 844,01

Mpl,rd = 2082,30 2082,30 1509,51 1509,51

wytężenie η1' = My,ed/Mpl,rd = 0,70 0,67 0,59 0,31

lecz η1' > Mf,rd/Mpl,rd = 0,68 0,68 0,56 0,56

wytężenie η3' = Vz,ed/Vbw,rd = 0,09 0,83 0,64 0,00

η1'+(1-Mf,rd/Mpl,rd)*(2*η3'-1)^2 =

η3' < 0,5, dlatego nie 

ma potrzeby 

sprawdzania interakcji

0,82 0,63

η3' < 0,5, dlatego 

nie ma potrzeby 

sprawdzania 

interakcji

 < 1 warunki spełnione

NOŚNOŚCI PRZEKROJÓW SĄ ZAPEWNIONE.

3.10 Sprawdzenie stateczności ogólnej podciągu (nośność elementu ze względu na zwichrzenie).

3.10.1 STREFA PODPÓR POŚREDNICH (B, C) - Warunek zwichrzenia elementu wg procedury uproszczonej ma postać:

PODPORA B z lewej PODPORA B z prawej

Rozstaw elementów stabilizujących pas - Lc = 2,50 2,10 [m]

maks. mom. zginający między stężeniami M y,Ed = 1392,25 1392,25 [kNm]

moment zg. w przekroju w miejscu żebra M1,ed = -87,62 395,71 [kNm]

nośność obliczeniowa na zginanie Mc,rd = 1730,57 1181,47

smukłość λ1 = π*(E/fy)^0,5 = 93,9*ε = 86,39 86,39

przyjęto smukłość graniczną  λc,o = 0,50 0,50

Współczynnik kc przyjęto z tabl. 6.6 PN-EN 1993-1-1 jak dla wykresu momentu zmiennego liniowo:

kc = 1/(1,33-0,33*Ψ) = 0,74 0,81

gdzie Ψ = M1,ed/My,ed = -0,06 0,28

if,z - to promień bezwładności przekroju zastępczego względem osi z-z. Przekrój zastępczy składa się z pasa ściskanego (A,f) i 1/3 ściskanej części środnika (Aeff,wc).

Promień bezwładności zastępczego pasa można obliczyć ze wzoru if,z = (Jf,z/(A,f+1/3*Aeff,wc))^0,5:

457,81 457,64 [mm] - są to wymiary z drugiego kroku iteracyjnego

Moment bezwł. pasa ściskanego Jf,z = tf*bf^3/12+1/3*h,eff,wc*tw^3/12:

 Jf,z = 20284844,47 12173508,71 [mm4]

pole przekroju pasa ściskanego Af = tf*bf = 4600,00 2760,00 [mm2]

Pole przekroju części sciskanej środnika Aeff,wc = tw*heff,wc :

Aeff,wc = 3662,51 3661,15 [mm2]

if,z = (Jf/(Af+1/3*Aeff,wc))^0,5 = 59,03 55,30 [mm]

Sprawdzenie warunku zwichrzenia:

λ F = (kc*Lc)/(if,z*λ1) = 0,363 0,356

λc,o*Mc,rd2/My,ed = 0,621 0,424

Warunek spełniony, zwichrzenie nie wystąpi.

warunek nośności przekroju na zginanie

 - UWAGA: z prawej strony podpory B analizowany jest element o 

zmiennym przekroju. Przyjęto bezpiecznie charakterystyki przekroju 

słabszego.

 - UWAGA: wg załącznika NA.18 można przyjmować smukłość  

graniczna λc,o = 0,4

warunek interakcyjny nośności przekroju zginanego i ścinanego

Zwichrzenie elementu należy sprawdzać w obszarze maksymalnych momentów zginających, w strefie przęsłowej i podporowej.                                                                             

1) W strefie przęsłowej, tam gdzie występuje "rozciaganie dołem" (przęsło AB i CD) pas ściskany przekroju jest zabezpieczony przed przemieszczeniem 

bocznym za pomocą belek stropowych i płyty stropowej. Przyjęto, że zwichrzenie nie wystapi.                                                                                                                                                                                                                                    

2) W strefie podpór pośrednich (B i C), tam gdzie występuje "rozciąganie górą" pas ściskany (pas dolny przekroju) nie jest zabezpieczony przed 

przemieszczeniami bocznymi. Dlatego zastosowano dodatkowe elementy stabilizujące tzw. zastrzały łączące pas ściskany blachownicy z pasem belki 

stropowej (zastrzały wprowadzono pod pierwszymi belkami leżącymi na lewo i prawo od podpór B i C). W związku z czym rozpiętością obliczeniową 

podciągu będzie odcinek między zastrzałami. Warunek zwichrzenia będzie sprawdzany wg tzw. procedury uproszczonej zgodnie z pkt. 6.3.2.4, spełniając 

warunek 6.59 normy PN-EN 1993-1-1.                                                                                                                                                                                                                                                                 

3) W strefie przęsłowej, tam gdzie występuje "rozciąganie górą" (przęsło BC) pas ściskany przekroju nie jest zabezpieczony przed przemiesczaniami 

bocznymi. Nie wprowadzono zastrzałów, dlatego do obliczeń przyjmuje się pełną rozpiętość elementu o przekroju przęsłowym BC. Warunek zwichrzenia 

będzie sprawdzany wg metody dokładnej zgodnie z pkt. 6.3.2.1 i 6.3.2.3 PN-EN 1993-1-1.

warunek nośności przekroju na ścinanie

długość efektywnej części ściskanej środnika    

h,eff,wc = beff' =
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3.10.2 STREFA PRZĘSŁOWA BC (rozciąganie górą) - Warunek zwichrzenia elementu wg procedury dokładnej PN-EN 1993-1-1.

Zgodnie z pkt.6.3.2.1 warunek do sprawdzenia ma postać My,ed/Mb,rd < 1.  Nośność na zwichrzenie Mb,Rd = χLT*Wy,eff *fy/ γM1

Współczynnik zwichrzenia należy obliczyć zgodnie z pkt. 6.3.2.3:

gdzie: lecz χLT ma być

Powyższy wzór można znaleźć w podręczniku "Przykłady obliczeń wg PN-EN 1993-1-1" Tom 2 / Prz. 2011 - A. Kozłowski i inni.

Zgodnie z ww. książką współczynnik C1 można obliczyć ze wzoru C1 = 12,5Mmax / (2,5Mmax+3*M1+4M2+3*M3), gdzie:

Mmax - to maksymalna bezwzględna wartość momentu zginającego na odcinku między stężeniami

M1 - to wartość momentu zginającego w 1/4 rozpiętości elementu

M2 - to wartość momentu zginającego w 2/4 rozpiętości elementu

M3 - to wartość momentu zginającego w 3/4 rozpiętości elementu

Dane: PRZĘSŁO BC

E= 210,00  - moduł sprężystości podłużnej [kN/mm2 = GPa]

G= 81,00  - moduł odkształcenia postaciowego [kN/mm2 = GPa]

Jz= 2438,09  - moment bezwładności względem osi słabszej przekroju [cm4]

Jt= 45,27  - moment bezwładności przy skręcaniu swobodnym [cm4]

Jω = 7700571,51  - wycinkowy moment bezwładności [cm6]

L= 630,00  - długość elementu, któremu grozi zwichrzenie 3*e2 [cm], długość elementu między stężeniami.

Mmax,ed = 562,41  - maksymalny moment zginający na długości analizowanego elementu

M1,ed (x=1,575m) = 448,71  - wartość momentu zginającego w 1/4 rozpiętości elementu odczytana z programu

M2,ed (x=3,15m) = 410,81  - wartość momentu zginającego w 2/4 rozpiętości elementu odczytana z programu

M3,ed (x=4,725m) = 448,71  - wartość momentu zginającego w 3/4 rozpiętości elementu odczytana z programu

C1 = 1,22  - współczynnik korygujący uwzgledniający zmienny rozkład momentu gnącego

Mcr = 91518,68  - moment krytyczny zwichrzenia [kNcm]

Mcr = 915,19 [kNm]

W el,y= 4665,16  - wskaźnik wytrzymałości sprężysty przekroju brutto [cm3]

fy= 275,00  - granica plastyczności [N/mm2 = MPa]

λ LT = 1,184  - smukłość względna przy zwichrzeniu

β = 0,75   -  wartości sugerowane przez norme

λ LT,o = 0,40   -  wartości sugerowane przez norme

h = 1124,00

b = 230,00

Proporcja h/b= 4,89 > 2, więc krzywa "d" dla której α LT=0,76

α LT= 0,76

φ LT= 1,32

χ LT= 0,46  ≤ 1

Przyjęto χ LT= χ LT,mod = 0,46
max My,ed = 578,23 [kNm] - na długości rozpatrywanego odcinka podciągu

Mb,Rd = χ LT*Wy*fy/γm1= 546,83 [kNm]

My,ed/Mb,Rd= 1,06

Warunek nie jest spełniony, w związku z czym wprowadzono elementy stabilizujące pas dolny podciągu pod każdą belką stropową w przęśle środkowym BC

Wyznaczony powyżej współczynnik zwichrzenia χ LT, został obliczony uwzgledniając zmienny rozkład momentu zginającego dlatego można przyjąć, 

że  χ LT = χ LT,mod.

Zarówno w literaturze technicznej jak i normach przedmiotowych można znaleźć wzory na obliczenia momentu krytycznego przy tzw. zwichrzeniu sprężystym. 

Na podstawie materiałów udostepnionych na portalu "Acces steel" najbardziej ogólny wzór dotyczący elementu, który jest obciążony zmiennym nieliniowo 

momentem zginającym ma postać:

Moment krytyczny powodujący zwichrzenie belki zależy od wielu parametrów, które występują w powyższym wzorze. Wynika to ze złożoności zjawiska 

"zwichrzenia", które wiąże ze sobą zjawiska wyboczenia o charakterze giętnym oraz skrętnym (stąd we wzorze wystepują moduły E, G oraz cechy 

geometryczne Jw, Jz, Jt). Zasadniczo moment krytyczny zależy od rozpiętości elementu, warunków podparcia elementu, sposobu obciążenia oraz rozkładu 

momentu zginającego na długości elementu. Współczynnik k - to współczynnik długości wyboczeniowej giętnej, współczynnik kw - to współczynnik określający 

podatność końców elementu na "spaczenie" przekroju. Paramtery C1 i C2 - zależą od obciążenia i warunków podparcia na końcach elementu. Parametr zg - 

określa miejsce przyłożenia obciążenia względem środka ścinania przekroju.

Przyjmując założenie, że obciążenie jest przyłożone w środku ścinania zg=0 oraz przyjmując współczynniki długości wyboczeniowych k=1,0 i kw=1,0 to 

powyższy wzór przyjmuje następującą postać:

W przypadku elementu obciążonego momentem gnącym, którego wykres jest liniowo zmienny to procedura obliczania Mcr oraz współczynnika zwichrzenia 

χLT może być inna niż przedstawiana poniżej.

α LT to tzw. parametr imperfekcji przypisany krzywej wyboczeniowej dla danego typu przekroju. Dla dwuteownika spawanego krzywa zwichrzenia, zależy od 

proporcji h/b.
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3.11 Sprawdzenie nośności spoin łączących pas ze środnikiem wg PN-EN 1993-1-8 pkt. 4.5.3.2 (metoda kierunkowa)
Przyjęto połączenie blach (pasa i środnika) na obustronne spoiny pachwinowe.

Naprężenia styczne τ'': PRZĘSŁO AB (CD) PRZĘSŁO BC

maksymalna siła tnąca Vz,ed = 594,33 476,44 [kN]

2576000,00 1534560,00 [mm3]

moment bezwładności przekroju Jyy = 3772760000,00 2593830293,33 [mm4]

wymiary spoiny a,w = 5,00 5,00 [mm]

naprężenia styczne τ'' = 40,58 28,19 [N/mm2]

Nośność spoiny pachwinowej:

wytryzmałosć stali na rozerwanie fu = 430,00 430,00 [N/mm2]

współczynnik korelacji βw (dla stali S275) = 0,85 0,85  - współczynnik korelacji z tablicy 4.1

współczynnik ɣm2 = min[1,1 ; 0,9*fu/fy] = 1,10 1,10

459,89 459,89 [N/mm2]

3.12 Sprawdzenie nośności spoin w miejscu zmiany przekroju wg PN-EN 1993-1-8 pkt. 4.7.1

3.13 NOŚNOŚĆ PODCIĄGU ZE WZGLĘDU NA DOCISK SKUPIONY.

Wg PN-EN 1993-1-5 warunek do spełnienia ma postać η2 = F,ed / F,rd ≤ 1,0

3.14 Stan graniczny użytkowalności SLS (obciążenia charakterystyczne).
PRZĘSŁO AB (CD) PRZĘSŁO BC

Maksymalne ugięcie odczytane z programu numerycznego Umax = 1,89 0,83 [cm]

Umax pochodzi od kombinacji obciążeń = c.wł.+A+B+D c.wł.+A+B+D

Ugięcie dopuszczalne Ugr = L/350 = 3,57 3,00 [cm]

Warunek spełniony u,max < u,gr

Tam gdzie wystepują znaczne siły skupione przekrój podciągu usztywniony będzie żebrami pionowymi. W takich sytuacjach warunek η2 = F,ed/F,rd < 1 uważa 

się za spełniony jeśli żebra usztywniające spełniają wymogi normowe dotyczące ich geometrii oraz nosności. Gdyby w przekrojach, w których działają znaczne 

siły skupione nie występowały żebra pionowe, należałoby bezwzględnie sprawdzać warunek normowy na η2.

Warunek spełniony: nośność > naprężenia. 

nośność spoiny fu/(βw*ɣm2) =

Przyjęto, że blachy pasów będą łączone spoinami czołowymi z pełnym przetopem. W takich styuacjach nośność spoiny równa jest nośności obliczeniowej słabszej z łaczonych 

części. Warunek nośności spoiny można zapisać jak warunek nośności dla przekrojów pasa Nf,ed ≤ Npl,rd (siła przypadająca na pas ≤ nośność plastyczna pasa). Warunek uważa się 

za spełniony, ponieważ wcześniejsze warunki dotyczące nośności η2 zostały spełnione.

Ogólny warunek nośności ma postać (wzór 4.1 normy) [σ'^2+3*(τ'^2+τ''^2)]^0,5 ≤ fu/(βw*ɣm2), W analizowanym przypadku o nośności decydują naprężenia 

styczne τ'' równoległe do spoiny, naotmiast naprężenia normalne σ' i τ' mogą zostać pominięte ze względu na ich niewielką wartość. W związku z czym 

warunek nośności ma postać [3*τ''^2)^0,5 ≤ fu/(βw*ɣm2), gdzie naprężenia styczne τ'' = Vz,ed*Sy-y/(Jy*2*a,w). 

moment statyczny pasa liczony wzgl. osi obojętnej 

Sy-y=bf*tf*(hw/2+tf/2) =
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4. WYMIAROWANIE ŻEBER:

4.1. ŻEBRO PODPOROWE PODATNE (podpora A, B, C i D):

Geometria żebra:

długość żebra hw = 1100,00 [mm]

szerokość bs = (bf-tw)/2 = 111,00 [mm]

grubość ts = 25,00 [mm]

podcięcie żebra Cs = 30,00 [mm]

Szerokość współpracująca środnika bws = 15*ε*tw (wg pkt. 9.1 PN-EN)

ε = 0,92

tw = 8,00 [mm]

bws = 110,40 [mm]

Powierzchnia współpracująca Ast=2*bs*ts+tw*(2*bws+ts):

Ast = 7516,40 [mm2]

Moment bezwładności Jst=2*(ts*bs^3/12+ts*bs*(0,5*bs+0,5*tw)^2)+(2*bws+ts)*tw^3/12:

Jst = 25357337,47 [mm4]

Promień bezwład.żebra ist= 58,08 [mm]

4.1.1. Klasa przekroju żebra:

smukł. ścianki c/t = bs/ts = 4,44  < 9*ε = 8,28

smukłość graniczna - 9*ε = 8,28

Żebro jest klasy pierwszej.

4.1.2. Skręcania żebra:

Skręcanie pojedynczego żebra nie wystąpi jeśli spełniony będzie warunek (Jt/Jp) ≥ 5,3*(fy/E)

mom.bezwład. przy skręcaniu swobodnym Jt=1/3*bs*ts^3 578125,00 [cm4]

biegunowy moment bezwład. Jp=ts*bs^3/3+bs*ts/12 = 11397156,25 [cm4]

fy = 275,00 [N/mm2]

E = 210000,00 [N/mm2]

(Jt/Jp) = 0,0507254

 5,3*(fy/E) = 0,0069

Skręcanie żebra nie wystąpi: 0,051 > 0,0069

4.1.3. Wyboczenie żebra:

Warunek nośności ma postać Ned/Nb,rd < 1,0. gdzie Nb,rd = χ*A*fy/ɣm1. Współczynnik niestateczności χ jest funkcją smukłości λ.

Smukłość żebra przy wyboczeniu giętnym wg PN-EN 1993-1-1:

Pasy podciągu usztywniają żebro na krawędziach, dlatego długośc wyboczeniową żebra, można przyjąć = 0,75*hw

Lcr = 0,75*hw = 825,00 [mm]

i st = 58,08 [mm]

λ1 = 93,9*ε = 86,39

λ = 0,16  < λ = 0,2

Warunek nośności ma wtedy postać Ned/Nc,rd < 1,0

Reakcja z podciągu Rb,max= 1287,45 [kN]

Reakcja z belki stropowej od obc. stałych R(G) = 55,66 [kN]

Reakcja z belki stropowej od obc. zmiennych R(Q) = 94,35 [kN]

Ned = Rb,max - R(G)*ɣG - R(Q)*ɣQ = 1070,79 [kN]

nośność Nc,rd = Ast*fy = 2067,01 [kN]

Ast = 75,16 [cm2]

fy = 27,50 [kN/cm2]

Ned/Nc,rd = 0,52

Warunek stateczności żebra jest spełniony.

4.1.4. Docisk żebra do pasa podciągu:

Warunek ma postać: Ned/Ad < fy

Ned = 1070,79 [kN]

Ad = 2*(bs-Cs)*ts = 40,50 [cm2]

Ned/Ad = 26,44 [kN/cm2]

fy = 27,50 [kN/cm2]

Warunek jest spełniony Ned/Ad < fy

4.1.5. Spoiny łączące żebra z podciągiem.

Przyjęcię wymiarów spoiny:

0,2*ts = 5,00 grubość żebra ts = 25,00

0,7*tw = 5,60 gr. środnika podciągu tw = 8,00

0,2*tf = 4,00 gr. pasa podciągu tf = 20,00

Przyjęto grubość spoin żebra z podciągiem a,s = 5,00 [mm]

Norma PN-EN 1993-1-5 w pkt. 5.3 i 9.3. klasyfikuje żebra poprzeczne (pionowe) ze względu na usytuowanie wyróżniając żebra podporowe oraz 

pośrednie (między podporami), natomiast ze względu na geometrie oraz sposób wykonstruowania dzieli żebra na tzw. żebra sztywne oraz podatne. 

Reasumując wyróżnić można żebra podporowe podatne lub sztywne oraż żebra pośrednie podatne lub sztywne. Różnica w wymiarowaniu polega na 

tym, że żebra pośrednie są obciążone dodatkowym obciążeniem wynikającym z imperfekcji środnika, natomiast żebra podporowe nie są obciążone 

imperfekcją środnika. Zastosowano podatne żebra podporowe oraz sztywne żebra pośrednie. 

Zgodnie z PN-EN 1993-1-5 pkt. 9.4. (2) dla żebra prostokątnego przypisano krzywą wyboczeniową "c" wg PN-EN 1993-1-1. Z wykresu 6.4. w 1993-1-1 

odczytano, że dla λ<0,2 współczynnik wyboczeniowy χ=1,0 więc nośność żebra na wyboczenie równa się nośności przekroju żebra na ściskanie.

Siła Ned obciążająca żebro podporowe równa jest różnicy między reakcją podporową podciągu (Rb,max) a siłami przekazywanymi przez belki stropowe 

R(G), R(Q). Wymiarowane jest żebro podporowe najbardziej obciążone (tzn. siły odczytane dla podpory pośredniej B).
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Naprężenie styczne τ'' = Vs,ed/Av,s

siła ścinająca spoine Vs,ed = Ned = 1070,79 [kN]

długość spoiny l,s = hw - 2*cs = 1040,00 [mm]

Pole spoiny czynne przy ścinaniu Av,s=4*a,s*l,s = 20800,00 [mm2]

naprężenie styczne τ'' = 51,48 [N/mm2]

Współczynnik korekcyjny ze względu na długość połączenia (pkt. 4.11 (4) normy)

długość graniczna spoiny łączącej żebra = 1700,00 [mm] - przyjęta na podstawie normy pkt. 

długość spoiny łączącej żebro ze środnikiem l,s = 1040,00 [mm]

βlw = βlw,2 = 1,00

Warunek nośności ma postać (3*τ''^2)^0,5 ≤ [fu/(βw*γm2)]*β,lw,1

fu = 430,00

βw = 0,85  - dla stali S275 wg tablicy 4.1 normy

γm2 = 1,10

(3*τ''^2)^0,5 = 89,17 < fu/(βw*γm2)*βlw,2 = 459,89 [N/mm2]

Warunek spełniony.

4.2. ŻEBRO POŚREDNIE SZTYWNE:

Geometria żebra:

długość żebra hw = 1100,00 [mm]

szerokość bs = 111,00 [mm]

grubość ts = 12,00 [mm]

podcięcie żebra Cs = 30,00 [mm]

Szerokość współpracująca środnika bws = 15*ε*tw (wg pkt. 9.1 PN-EN)

ε = 0,92

tw = 8,00 [mm]

bws = 110,40 [mm]

Powierzchnia współpracująca Ast=2*bs*ts+tw*(2*bws+ts):

Ast = 4526,40 [mm2]

Moment bezwładności Jst=2*(ts*bs^3/12+ts*bs*(0,5*bs+0,5*tw)^2)+(2*bws+ts)*tw^3/12:

Jst = 12176420,80 [mm4]

Promień bezwład. żebra ist=: 51,87 [mm]

Zgodnie z PN-EN 1993-1-5 pkt. 9.3.3. (3) w zależności od wymiaru a/hw, warunek klasyfikujący żebro pośrednie jako podatne lub sztywne ma postać: 

rozstaw żeber a = 2500,00 [mm]

hw = 1100,00 [mm]

a/hw = 2,27  > 2^0,5 = 1,41 1,41

J st,min = 0,75*hw*t^3 = 422400,00 [mm4]

t = tw = 8,00 [mm]

Jst > J st,min - dlatego żebro pośrednie klasyfikujemy jako sztywne.

3.2.1. Klasa przekroju żebra:

smukłość ścianki c/t = bs/ts = 9,25  < 14*ε = 12,88

smukłość graniczna - 14*ε = 12,88

Żebro jest klasy 3.

4.2.2. Skręcania żebra:

Skręcanie pojedynczego żebra nie wystąpi jeśli spełniony będzie warunek (Jt/Jp) ≥ 5,3*(fy/E)

mom.bezwład. przy skręcaniu swobodnym Jt=1/3*bs*ts^3 63936,00 [cm4]

biegunowy moment bezwład. Jp=ts*bs^3/3+bs*ts/12= 5470635,00 [cm4]

fy = 275,00 [N/mm2]

E = 210000,00 [N/mm2]

(Jt/Jp) = 0,0116871

 5,3*(fy/E) = 0,00694

Skręcanie żebra nie wystąpi: 0,012 > 0,0069

4.2.3. Wyboczenie żebra:

Zgodnie z pkt. 9.2.1 (3) i (7) PN-EN 1993-1-5 żebro pośrednie obciążone jest siłą Ned = F + Ned,s  oraz obciążeniem "q" gdzie:

F = obciążenie zewnętrzne żebra = R(G)*ɣG + R(Q)*ɣQ = 235,50 [kN]

Ned,s = siła pochodząca od niestateczności środnika = 

Spoiny pionowe łączące żebra ze środnikiem muszą przenieść siłę ścinającą Vs,ed występującą w analizowanym przekroju (tzn. w miejscu gdzie jest żebro). 

Siła ścinająca spoine w przekroju podporowym (Vs,ed = Ned) powoduje wystąpienie naprężeń stycznych równoległych do spoiny. Warunek nośności wg 

metody kierunkowej (wzór 4.1 normy) w rozważanej sytuacji przyjmuje postać: (3*τ''^2)^0,5 < fu/(βw*ɣm2). Ze względu na znaczną długość spoiny łączącej 

żebro ze środnikiem, zgodnie z punktem 4.11 normy, nośność spoiny należy zredukować o współczynnik βlw jeśli długość spoiny jest znaczna. Warunek 

nośności ma ostatecznie postać:  (3*τ''^2)^0,5 < fu/(βw*ɣm2)*βlw

Nośność żebra pośredniego można obliczyć na drodze analizy I lub II rzędu. Zasadniczo analiza I-rzędu opiera się na wyznaczaniu sił wewnętrznych 

przy założeniu zasady zesztywnienia, tzn. w równaniach równowagi rozpatruje się nieodkształconą, pierwotną geometrię konstrukcji. W analizie II-

rzedu odchodzi się od założenia zesztywnienia i rozpatruje się postać odkształconą konstrukcji i wpływ tej deformacji na siły wewnętrzne. Ponadto 

można zauwazyć, że w analizie I-rzedu warunki nośności zawierają współczynniki niestateczności (np.χ, χw, χLT), natomiast w analizie II rzędu bardzo 

często warunki nośności mają postać warunków naprężeniowych, w których pomija się współczynniki niestateczności. W przykładzie zastosowano 

analizę I rzędu. Przykład analizy II rzędu można znaleźć w czsopiśmie "Inzynieria i budownictwo" nr 3/2012.

Zgodnie z pkt. 9.3.3 (3) normy PN-EN 1993-1-5 siłę Ved, należy odczytać w przekroju odległym o 0,5hw od brzegu panelu o największej sile poprzecznej. U 

nas jest to odległość 0,5*hw od przekroju w podporze B. Natomiast λw jest to smukłość płytowa środnika podciągu obliczona wg wzoru 5.6 normy.
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Smukłość względna płytowa środnika.

a/hw = 2,27 ε = 0,92

brak żeber podłużnych ktsl= 0,00 t = tw = 8,00 [mm]

kt = 6,11 hw = 1100,00 [mm]

Siła Ved (x=0,5*hw) = 593,28 [kN] λw = 1,62

fyw = 27,50 [kN/cm2]

N ed,s = 58,32 [kN]

Przyjęto założenie, że obciążenie "q" od imperfekcji środnika jest wartością niedużą dlatego ją pominięto, w związku z czym nie uwzględnia się efektu zginania.

Smukłość żebra przy wyboczeniu giętnym wg PN-EN 1993-1-1:

Pasy podciągu usztywniają żebro na krawędziach, dlatego długośc wyboczeniową żebra, można przyjąć = 0,75*hw

Lcr = 0,75*hw = 825,00 [mm]

i st = 51,87 [mm]

λ1 = 93,9*ε = 86,39

λ = 0,18  < λ = 0,2

Warunek nośności ma postać Ned/Nc,rd < 1,0

Ned = F + Ned,s = 293,82 [kN]

Nc,rd = Ast*fy = 1244,76 [kN]

Ast = 45,26 [cm2]

fy = 27,50 [kN/cm2]

Ned/Nc,rd = 0,24

Warunek stateczności żebra jest spełniony.

4.2.4. Docisk żebra do pasa podciągu:

Warunek ma postać: Ned/Ad < fy

Ned = F + Ned,s = 293,82

Ad = 2*(bs-Cs)*ts = 19,44 [cm2]

Ned/Ad = 15,11 [kN/cm2]

fy = 27,50 [kN/cm2]

Warunek jest spełniony Ned/Ad < fy

4.2.5. Spoiny łączące żebra z podciągiem.

Przyjęcię wymiarów spoiny:

0,7*ts = 8,40 grubość żebra ts = 12,00

0,7*tw = 5,60 gr. środnika podciągu tw = 8,00

0,2*tf = 4,00 gr. pasa podciągu tf = 20,00

Przyjęto grubość spoin żebra z podciągiem a,s = 5,00 [mm]

Zgodnie z pkt. 9.2.1 (7) stosując analizę I rzędu, należy uwzględnić dodatkowe obc. "q", które powoduje zginanie 

żebra. Obc. "q" to poprzeczne obciążenie zastepcze żebra wynikające z imperfekcji środnika:

Zgodnie z PN-EN 1993-1-5 pkt. 9.4. (2) dla żebra prostokątnego przypisano krzywą wyboczeniową "c" wg PN-EN 1993-1-1. Z wykresu 6.4. w 1993-1-1 

odczytano, że dla λ<0,2 współczynnik wyboczeniowy χ=1,0 więc nośność żebra na wyboczenie równa się nośności przekroju żebra na ściskanie.

Przyjęto grubość spoin łączących żebra z podciągiem taką samą jak w przypadku żeber podporowych, czyli a,s = 5 mm. Ponieważ w przypadku żeber pośrednich 

występują mniejsze siły niż dla żeber podporowych, nie ma ptrzeby sprawdzania warunku wytężenia spoiny.
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5. POŁĄCZENIA ŚRUBOWE
5.1 POŁĄCZENIE BELKI STROPOWEJ z PODCIĄGIEM:

Połączenie zakładkowe kategorii "A" musi spełniać wymagania określone w tablicy 3.2 w PN-EN 1993-1-8.

Schemat połączenia wg rysunku: Dane:

Zastosowano 3 śruby M16 kl. 6.8

Z tabl. 3.1 odczytano fyb = 480,00 [MPa]

Z tabl. 3.1 odczytano fub = 600,00 [MPa]

śr. śruby d = 16,00 [mm]

otwór do = 18,00 [mm]

pole przekroju trzpienia śruby A = 201,06 [mm2] - wg tablicy Z2-2 w PN-90/B-03200

Blachy poddane dociskowe:

środnik IPE 300 tw = 7,10 [mm]

żebro ts1 = 12,00 [mm]

żebro podporowe ts2 = 25,00 [mm]

O nośności decyduje najcieńsza z blach , czyli środnik belki.

Stal S275:

fy = 275,00 [MPa]

Współczynniki częściowe nośności: fu = 430,00 [MPa]

γmo = 1,00

γm2 = 1,25  - wg normy PN-EN 1993-1-8

Rozstaw śrub w połączeniu w [mm] (minimalne rozstawy na podstawie tabl. 3.3):

e1 = 40,00 min. 1,2*do = 21,60 [mm]

e2 = 50,00 min. 1,2*do = 21,60 [mm]

p1 = 70,00 min. 2,2*do = 39,60 [mm]

Nośność pojedynczego łącznika wyznaczono na podstawie wzorów z tabl. 3.4:

Nośność pojedynczego łącznika na ścinanie:

współczynnik αv = 0,60

fub = 600,00 [N/mm2]

A = π*d^2/4 = 201,06 [mm2] - płaszczyzna ścinania nie przechodzi przez część gwintowaną śruby

γm2 = 1,25

Fv,rd = 57,91 [kN]

Nośność pojedynczego łącznika ze względu na docisk do ścianek otworu (środnika IPE300):

Współczynnik k1 ustala się odrębnie dla śrub skrajnych, odrębnie dla śrub pośrednich:

śruba skrajna k1=min{2,8*e2/do-1,7;2,5} = 2,50 śruba pośrednia k1=min{1,4*p2/do-1,7;2,5} = 2,50

2,8*e2/do-1,7 = 6,08 2,8*p2/do-1,7 = 0,00

2,5 = 2,50 2,5 = 2,50

Współczynniki αb wyznacza się odrębnie dla śrub skrajnych, odrębnie dla śrub pośrednich:
śruba skrajna αb = min {e1/(3*do);fub/fu;1,0} = 0,74 śr. pośrednia αb=min{p1/(3*do)-1/4;fub/fu;1,0} = 1,00

e1/(3*do) = 0,74 p1/(3*do)-1/4 = 1,05

fub/fu = 1,40 fub/fu = 1,40

1,0 = 1,00 1,0 = 1,00

Nośności pojedynczego łącznika (śruby) wynoszą:

Nośność śruby skrajnej na docisk Fb,rd,1 = 72,37 [kN]

Nośność śruby pośredniej na docisk Fb,rd,2 = 97,70 [kN]

Nośność śruby na ścinanie Fv,rd,1 = 57,91 [kN]

Siła obciążająca połączenie Fv,ed = 117,75 [kN]

siła obciążająca pojedynczą śrubę Fv,ed,1=Fv,ed/n= 39,25 [kN]

Warunki nośności mają postać:

liczba śrub w połączeniu n = 3,00

n * Fv,rd,1 = 173,72  < Fv,ed - warunek spełniony

2*Fb,rd,1 + Fb,rd,2 = 242,43  < Fv,ed - warunek spełniony

Nośność połączenia zapewniona 

Warunek nośności ze względu na rozerwanie blokowe blachy (wg puntku 3.10.2) ma postać Veff,1,rd > Fv,ed:

Nośność połączenia:

pole rozciągane blachy Ant=(e2-do/2)tw= 291,10 [mm2]

pole ścinane blachy Anv=(e1+p1+p1-2,5*do)*tw= 958,50 [mm2]

Veff,1,rd = 252320,71 [N]

Veff,1,rd = 252,32 [kN]

Fv,ed = 117,75 [kN]

Nośność połączenia jest zapewniona Veff,1,rd > Fed.

Rozstaw łączników w połączeniu musi spełniać wymagania normowe określone w tablicy 3.3. Odległości normowe oznaczone są przez symbole "e" oraz "p". 

Symbol "e" oznacza odległość od osi łącznika do skraju blachy, natomiast symbol "p" oznacza rozstaw śrub. W połączniach śrubowych przyjmuje się układ 

odniesienia oznaczony kierunkami "1" i "2". Indeks "1" oznacza kierunek wzdłuż działającego obciążenia, indeks "2" oznacza kierunek prostopadły do 

działającego obciążenia.Wyróżnia się zatem odległości e1, e2, p1, p2.
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5.2 STYK MONTAŻOWY PODCIĄGU
 Kategoria połączenia.

1) warunek poślizgu - Fv,ed < Fs,rd 

2) warunek docisku - Fv,ed < Fb,rd 

3) warunek nośności przekroju osłabionego otworami Fv,ed < Nnet,rd

Gdzie Fv,ed to wypadkowa siła ścinająca śrubę.

 Siły obciążające połączenie - F,ed.

Mα-α: Tα-α: 0,5M,max: 0,5*T,max: My,ed= 696,13 [kNm]

325,19 235,45 696,13 297,17 Vz,ed= 297,17 [kN]

Udział poszczególnych części przekroju w przenoszeniu momentu zginającego:

a) moment przenoszony przez środnik Mw,ed=My,ed*(Jw/Jy):

Jw = 88733,33 [cm4]

Jy = 377276,00 [cm4]

Mw,ed= 163,72 [kNm]

b) moment przenoszony przez pasy Mf,ed=My,ed-Mw,ed:

Mf,ed= 532,40 [kNm]

Geometria połączenia:

tf= 20,00 [mm] gr. nakładek tn= 12,00 [mm]

tw= 8,00 [mm] gr. przykładek tp= 6,00 [mm]

Połączenie kat. "C" to połączenie sprężane, dlatego zastosowano śruby HV

Połączenie środnika: Połączenie pasów:

typ śuby = M20  kl.8.8 M20  kl.8,8

średnica śruby d= 20,00 20,00 [mm]

fyb= 640,00 640,00 [N/mm2]

fub= 800,00 800,00 [N/mm2]

średnica otworu do = 22,00 22,00 [mm]

pole czynne śruby As = 245,00 245,00 [mm2]

Średnice otworu okrągłego na śrubę przyjęto wg normy PN-EN 1090 jako do=d+Δd.
Minimalne/maksymalne odległości śrub w połączeniu wg tab. 3.3 normy:

Dla środnika t=min[tw;2*tp]

Odległość od obciążonej krawędzi blachy - e1: Rozstaw śrub w szeregu - p1:

e1,min = 1,2*do= 26,40 [mm] p1,min=2,2*do= 48,40

e1,max = 4*t+40mm= 72,00 p1,max=min[14*t;200]= 112,00

Odległość od nieobciążonej krawędzi blachy - e2: Rozstaw śrub w rzędzie - p2:

e2,min = 1,2*do= 26,40 [mm] p2,min=2,4*do= 52,80

e2,max =  4*t+40mm= 72,00 p2,max=min[14*t;200]= 112,00

Minimalny rozstaw śrub z warunku swobodnego dokręcenia śruby (M12-M30) :

p1 i p2 > 2,5*do+5mm = 60,00

Ostatecznie przyjęto:

e1= 50,00 p1= 100,00

e2= 50,00 p2= 100,00

Dla pasa t=min[tf;2*tn]

Odległość od obciążonej krawędzi blachy - e1: Rozstaw śrub w szeregu - p1:

e1,min = 1,2*do= 26,40 [mm] p1,min=2,2*do= 48,40

e1,max = 4*t+40mm= 120,00 p1,max=min[14*t;200]= 200,00

Odległość od nieobciążonej krawędzi blachy - e2: Rozstaw śrub w rzędzie - p2:

e2,min = 1,2*do= 26,40 [mm] p2,min=2,4*do= 52,80

e2,max =  4*t+40mm= 120,00 p2,max=min[14*t;200]= 200,00

Minimalny rozstaw śrub z warunku swobodnego dokręcenia śruby (M12-M30) :

p1 i p2 > 2,5*do+5mm = 60,00

Ostatecznie przyjęto:

e1= 50,00 p1= 65,00

e2= 50,00 p2= 130,00

Grubość blach nakładek (tn) i przykładek (tp) dobrano tak aby o zniszczeniu połączenia decydowała geometria przekroju podciągu tj. 

środnika (tw) i pasa (tf). Grubość nakładek przyjęto ze wzoru tn=tf/2+2mm, natomiast grubość blach przykładek przyjęto ze wzoru 

tp=tw/2+2mm. Wymiary tn i tp zaokrąglono do pełnych milimetrów.

Styk zaprojektowano wg metody "na siłę" jako połączenie kategorii "C" wg PN-EN 1993-1-8. Połączenie kategorii "C" musi spełniać 

następujące wymagania: 

Styki montażowe znajdować się będą w odległości 2,0m na lewo i na prawo od podpory środkowej (B i C). Do obliczeń przyjęto siły F,ed (Med,Ted) = max [Fα-α; 

0,5Fmax]. Fα-α - siły w przekroju, w którym znajduje się styk montażowy, Fmax - siły odczytane z przekroju najbardziej wytężonego (podpora pośrednia B).
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Geometrie połączenia przedstawiono na poniższym rysunku:

5.2.1 POŁĄCZENIE ŚRODNIKA:
5.2.1.1 Dobór ilości łączników

Wysokość przykładki środnika hp = h - 2*tf - 2*a

h= 1140,00 [mm]

tf= 20,00 [mm]

prześwit na spoine a = 30,00 [mm]

hp= 1040,00 [mm]

Przyjęto hp = 1000,00 [mm]

Porównanie momentów bezwładności środnika i przykładek, w celu określenia, który z tych elementów decyduje o nośności:

Jw = tw*hw^3/12 = 887333333,33 [mm4]

Jp = 2*(tp*hp^3/12) = 1000000000,00 [mm4]

Orientacyjną ilośc śrub w środniku można wyznaczyć ze wzoru: n=(5,2*Mw,ed)/(Fs,rd*hmax)

Nośność śruby na poślizg wg punktu 3.9.1 PN-EN -  Fs,rd = ks*n*µ*Fp,c/ɣm3 , gdzie siła sprężenia Fp,c = 0,7*fub*As

otwory normalne - ks= 1,00 fub = 800,00 [N/mm2]

liczba styków ciernych - n= 2,00 As = 245,00 [mm2]

wsp. tarcia  µ= 0,40 Fp,c = 137,20 [kN]

ɣm3= 1,25

Fs,rd= 87,81 [kN]

Część momentu przypadająca na środnik Mw,ed = 163,72 [kNm]

Ramie działania sił hmax = hp - 2*e1 = 900,00 [mm]

Odległość skrajnych łączników e1 = 50,00 [mm]

Przybliżona liczba śrub n = 10,77

Przyjęto n = 20,00

Przyjęto 20 śrub w środniku, rozstawionych wg powyższego rysunku.

5.2.1.2 Wypadkowa siła w najbardziej wytężonej śrubie.

Siły wewnętrzne (Mw,ed, Vz,ed) działające w przekroju styku nalezy zredukować do środka ciężkości grupy łączników.

Dodatkowy moment Mv od siły tnącej Vz,ed działającej na mimośrodzie "e" względem śr. ciężkości grupy łączników.

e=δ/2+e1+p1/2= 102,00 [mm]

luz w styku  δ= 5,00 [mm]

 Vz,ed= 297,17 [kN]

Mv = Vz,ed*e = 30,31 [kNm]

Ostatecznie na grupę łączników działają następujące siły:

M'w,ed=Mw,ed+Mv= 194,04 [kNm]

Vz,ed= 297,17 [kN]

Zgodnie z pkt. 2.5 normy rozkład sił w połączeniu mozna określić na podstawie analizy sprężystej lub plastycznej (decyzja należy do projektanta). Poniższe obliczenia 

wykonano w oparciu o analizę sprężystą. Przyjęto założenie, że siła ścinająca rozkłada się równomiernie na wszystkie łączniki, natomiast moment zginający 

proporcjonalnie do odległości liczonej od śr. ciężkości grupy łączników do analizowanego łącznika. Najbardziej obciążone będą zatem śruby nr 11 i 20 dla których 

wypadkowa siła ścinająca jest największa. Przyjęto układ współrzędnych w środku cięzkości grupy łączników, który oznaczono symbolami "z"- oś pionowa, "y"- oś 

pozioma. Siłę wypadkową można wyznaczyć z poniższych wzorów:

Jw > Jp to znaczy, że zgodnie z wcześniejszym założeniem, o nośności decyduje środnik. W związku z czym dalsze obliczenia 

wykonywane są dla wymiarów środnika.
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Fvw,ed - wypadkowa siła ścinająca; Fm,ed - siła ścinajaca od momentu M'w,ed ; Fv,ed - siła ścinająca od siły Ved

"i" (i-ta śruba w środniku)
współrzędna Z,i           

[mm]

współrzędna Y,i                 

[mm]

(Z,i)^2+(Y,i)^2 

[mm2]
Fmz,ed [kN] Fmy,ed [kN]

Fvz,ed 

[kN]

Fvw,ed 

[kN]

1 450,00 -50,00 205000,00 -5,71 51,36 14,86 52,17

2 350,00 -50,00 125000,00 -5,71 39,95 14,86 40,98

3 250,00 -50,00 65000,00 -5,71 28,53 14,86 29,97

4 150,00 -50,00 25000,00 -5,71 17,12 14,86 19,41

5 50,00 -50,00 5000,00 -5,71 5,71 14,86 10,78

6 -50,00 -50,00 5000,00 -5,71 -5,71 14,86 10,78

7 -150,00 -50,00 25000,00 -5,71 -17,12 14,86 19,41

8 -250,00 -50,00 65000,00 -5,71 -28,53 14,86 29,97

9 -350,00 -50,00 125000,00 -5,71 -39,95 14,86 40,98

10 -450,00 -50,00 205000,00 -5,71 -51,36 14,86 52,17

11 450,00 50,00 205000,00 5,71 51,36 14,86 55,33

12 350,00 50,00 125000,00 5,71 39,95 14,86 44,93

13 250,00 50,00 65000,00 5,71 28,53 14,86 35,17

14 150,00 50,00 25000,00 5,71 17,12 14,86 26,76

15 50,00 50,00 5000,00 5,71 5,71 14,86 21,34

16 -50,00 50,00 5000,00 5,71 -5,71 14,86 21,34

17 -150,00 50,00 25000,00 5,71 -17,12 14,86 26,76

18 -250,00 50,00 65000,00 5,71 -28,53 14,86 35,17

19 -350,00 50,00 125000,00 5,71 -39,95 14,86 44,93

20 -450,00 50,00 205000,00 5,71 -51,36 14,86 55,33

Σ [(Z,i)^2+(Y,i)^2] = 1700000,00

Siła wypadkowa w najbardziej wytężonej śrubie (nr 11 i 20) Fvw,ed = 55,33 [kN]

Składowa pozioma siły wypadkowej Fvw,ed,h = Fmy = 51,36 [kN]

Składowa pionowa siły wypadkowej Fvw,ed,v = Fmz + Fvz = 20,57 [kN]

5.2.1.3 Nośność pojedynczej śruby.

a)Nośność śruby na poślizg w styku sprężonym (oblicz. wcześniej) Fs,rd= 87,81 [kN]

Siła wypadkowa w najbardziej wytężonej śrubie (nr 11 i 20) Fvw,ed = 55,33

Warunek nośności jest spełniony ponieważ Fs,rd > Fvw,ed

b) Nośność śruby na docisk Fb,rd:

Blachy - Stal S275: Współczynniki częściowe nośności: Grubość blachy decydującej o nośności:

fy = 275,00 γmo = 1,00 tw = 8,00
fu = 430,00 γm2 = 1,25

Rozstawy śrub: Wytrzymałości śruby: Geometria śruby i otworu:

e1 = e2 = 50,00 fyb = 640,00 śr. śruby d = 20,00

p1 = p2 = 100,00 fub = 800,00 śr. otworu do = 22,00

b1) składowa pozioma nośności na docisk śruby skrajnej: b2) składowa pionowa nośności na docisk śruby skrajnej:

Współczynnik k1=min{2,8*e2/do-1,7;2,5} = 2,50   k1=min{2,8*e2/do-1,7;2,5} = 2,50

2,8*e2/do-1,7 = 4,66 2,8*e2/do-1,7 = 4,66

2,5 = 2,50 2,5 = 2,50

Współczynnik αb = min {e1/(3*do);fub/fu;1,0} = 0,76   αb = min {e1/(3*do);fub/fu;1,0} = 0,76

e1/(3*do) = 0,76 e1/(3*do) = 0,76

fub/fu = 1,86 fub/fu = 1,86

1,0 = 1,00 1,0 = 1,00

104,24 104,24 [kN]

Składowa pozioma siły wypadkowej Fvw,ed,h = 51,36 Składowa pionowa siły Fvw,ed,v= 20,57 [kN]

Warunek nośności dla najbardziej wytężonej śruby:

Warunek nośności ma postać [(Fvw,ed,h/Fb,rd,h)^2+(Fvw,ed,v/Fb,rd,v)^2]^0,5 = 0,53 < 1 - warunek spełniony

c) nośność przekroju (rozciąganego) osłabionego otworami Nnet,rd:

część rozciągana środnika Awt = (hw*tw)/2 = 4400,00 [mm2]

rozciągana część netto środnika Awt,net=Awt-n*do*tw= 3520,00 [mm2]

liczba śrub, które znajdują się w części rozciąganej środnika n = 5,00

współczynnik ɣm3 = 1,25

Awt,net*0,9*fu/ɣm3 = 1089792,00

Awt*fy/ɣm0 = 1210000,00

Warunek 6.2.5 (5) normy nie jest spełniony, dlatego należy uwzględnić otwory w części rozciąganej środnika.

c') warunek nośności środnika na zginanie - przekroju netto - ma postać M'w,ed < Mw,net,rd:

Cechy geometryczne obliczane są względem osi obojętnej (poziomej) przechodzącej przez środek ciężkości środnika tzn. w połowie jego wysokości.

Moment bezwładności środnika Jw = tw*hw^3/12 = 887333333,3 [mm4]

Moment bezwłandości otworów w strefie rozciąganej środnika J,otw=tw*do*∑zi^2 = 72600000,0 [mm4]

Rzędna zi, liczona jest od osi obojętnej do i-tego otworu na śrubę w części rozciąganej środnika. W części rozciąganej przekroju środnika znajduje się 5 otworów.

Nośność sprężysta środnika osłabionego otworami Mw,net,rd = Wel,net*fy/ɣm0. Sprężysty wskaźnik wytrzymałości przekroju netto środnika 

Wel,net = Jw,net/(hw/2) = 2*Jw,net/hw =  2(Jw-J,otw)/hw.

Zgodnie z uwagą (3) w tablicy 3.4. PN-EN, w przypadku gdy kierunek obciążenia śruby (kierunek wypadkowej Fvw,ed) jest ukośny względem brzegu, to nośność 

na docisk można sprawdzać, rozpatrując oddzielnie poszczególne składowe obciążenia działające równolegle i prostopadle do brzegu blachy.

Osłabienie przekroju otworami dotyczy tylko części rozciąganej środnika. Zgodnie z pkt. 3.4.1 (c) PN-EN 1993-1-8 nośność przekroju Nnet,rd można 

obliczyć wg pkt. 6.2 normy PN-EN 1993-1-1. Przy czym środnik poddany jest zginaniu (M'w,ed) oraz ścinaniu (Ved), dlatego skorzystać można z pkt. 

6.2.5 (5), który mówi, że można pomijać otwory w części rozciąganej środnika, jeśli spełniony jest warunek:

Nośność śruby skrajnej na docisk (w kierunku 

poziomym) Fb,rd,h =

Nośność śruby skrajnej na docisk 

(w kierunku pionowym) Fb,rd,v =
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i-ty otwór (śruba wg rys) rzędna zi otworu zi^2

1 450,00 202500,00 [mm]

2 350,00 122500,00 [mm]

3 250,00 62500,00 [mm]

4 150,00 22500,00 [mm]

5 50,00 2500,00 [mm]

suma ∑ 412500,00 [mm]

Moment bezłwadności przekroju netto Jw.,net = Jw - J,otw = 814733333,33 [mm4]

Wskaźnik sprężysty przekroju netto Wel,net = 1481333,33 [mm3]

nośność sprężysta przekroju netto środnika Mw,net,rd = 407,37 [kNm]

moment zginajacy obciążający środnik M'w,ed = 194,04 [kNm]

Warunek spełniony. Przekrój osłabiony "wytrzyma" zginanie.

c'') warunek nośności środnika na ścinanie - przekroju netto - ma postać Vz,ed < Vnet,rd 

nośność Vnet,rd = Av,net*fy/(3^0,5*ɣmo) = 1117,75 [kN]

pole netto środnika Av,net = Av-n,w*do*tw= 7040,00 [mm2]

pole środnika Av = hw*tw = 8800,00 [mm2]

liczba otworów (śrub) w przekroju środnika n,w= 10,00

siła ścinajaca obciążająca środnik Vz,ed = 297,17 [kN]

Warunek spełniony. Przekrój osłabiony "wytrzyma" ścinanie.

5.2.2 POŁĄCZENIE PASÓW.
Przyjęto, że kategoria połączenia pasów, będzie taka sama jak połączenia środnika. 

Cechy śruby: Stal S275:

średnica śruby d= 20,00 [mm] fy = 275,00

A = π*d^2/4 = 314,16 [mm2] fu = 430,00

As = 245,00 [mm2] γm2 = 1,25

fyb= 640,00 [N/mm2] γm0 = 1,00

fub= 800,00 [N/mm2]

Średnica otworu okrągłego na śrubę wg normy PN-EN 1090 do=d+Δd= 22,00 [mm]

Rozstaw łączników:

e1 = 50,00 p1 = 65,00

e2 = 50,00 p2 = 130,00

Wymiary:

grubość pasa tf = 20,00 wysokość podciągu h = 1140,00 długość nakładki ln = 590,00

grubość nakładki tn = 12,00 osiowy rozst, pasów hf = 1120,00 szerokość nakładki górnej bn,g = bf = 230,00

4.2.2.1 Dobór ilości łączników: szerokość nakładki dolnej bn,d = 100,00

Nośność śruby na poślizg wg punktu 3.9.1 PN-EN -  Fs,rd = ks*n*µ*Fp,c/ɣm3 , gdzie siła sprężenia Fp,c = 0,7*fub*As

otwory normalne - ks= 1,00 Fp,c = 137,20 [kN]

liczba styków ciernych - n= 2,00 fub = 800,00 [N/mm2]

wsp. tarcia  µ= 0,40 As = 245,00 [mm2]

ɣm3= 1,25

Fs,rd= 87,81 [kN]

Orientacyjna liczba śrub w pasie:

Moment przenoszony przez pas Mf,ed = 532,40 [kNm]

Siła podłużna obciążająca pas Ff,ed = Mf,ed/hf = 475,36 [kN]

Przybliżona ilość śrub n = Ff,ed/Fs,rd = 5,41

Przyjęto n = 8,00

5.2.2.2 Siła wypadkowa Fv,f,ed w najbardziej wytężonej śrubie (przy założeniu, że wszystkie śruby są równo wytężone):

Fv,f,ed = Ff,ed/n = 59,42 [kN]

5.2.2.3 Nośność pojedynczej śruby a nośność grupy łączników:

Sprawdzenie warunku długości złącza zakładkowego (wg pkt. 3.8)   Lj < 15*d

Długość złącza Lj = 3*p1 = 195,00

15*d = 300,00

a) Nośność śruby na poślizg w styku sprężonym (oblicz. wcześniej) Fs,rd= 87,81

Siła wypadkowa w śrubie Fv,f,ed = 59,42

b) Nośność śruby na docisk Fb,rd:

Dla śrub skrajnych: Dla śrub pośrednich:

Współczynnik k1=min{2,8*e2/do-1,7;2,5} = 2,50 Współczynnik  k1=min{1,4*p2/do-1,7;2,5} = 2,50

2,8*e2/do-1,7 = 4,66 1,4*p2/do-1,7 = 6,57

2,5 = 2,50 2,5 = 2,50

Współczynnik αb = min {e1/(3*do);fub/fu;1,0} = 0,76  wsp. αb = min {p1/(3*do)-0,25;fub/fu;1,0} = 0,73

e1/(3*do) = 0,76 p1/(3*do)-0,25 = 0,73

fub/fu = 1,86 fub/fu = 1,86

1,0 = 1,00 1,0 = 1,00

Nośność śrub skrajnych Fb1,rd = 260,61 Nośność śrub posrednich Fb2,rd = 252,79

Nośność zapewniona ponieważ Fb1,rd > Fv,f,ed oraz Fb2,rd > Fv,f,ed.

c) nośność przekroju (rozciąganego) osłabionego otworami Nnet,rd:

Zgodnie z pkt. 3.4.1 (c) PN-EN 1993-1-8 nośność przekroju Nnet,rd można obliczyć wg pkt. 6.2 normy PN-EN 1993-1-1

pole netto pasa Af,net =bf*tf-n*do*tf = 3720,00 [mm2]

liczba otworów na srubę w przekroju pasa n = 2,00

nośność Nnet,rd = Af,net*fy/γmo = 1023,00 [kN]

siła rozciągająca pas Ff,ed = 475,36 [kN]

Warunek nośności Ff,ed/Nnet,rd = 0,46

Styk montażowy zaprojektowany poprawnie.

Długość połączenia Lj < 15*d dlatego nie trzeba redukować nośności grupy łączników na ścinanie Fv,rd. Oznacza to, że założenie określone w pkt. 5.2.2.2 zostało przyjęte 

poprawnie, wszystkie łączniki są obciążone równomiernie.

Warunek nośności jest spełniony ponieważ 

Fs,rd > Fv,f,ed
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6. Łożysko styczne (podpory skrajne)

Obliczenia wg rozwiązania podanego w przykładzie 6.2 pkt. 3.8 książki "Przykłady obliczeń wg PN-EN 1993-1-1" A. Kozłowski i inni, tom 2, PRz.

PŁTYKA DOLNA łożyska oraz naprężenia docisku pod płytą.

Pod łożyskiem wykonana będzie poduszka betonowa z betonu C20/25

Na podstawie obliczeń z pkt. 2.6.5 fcd = 17,86 [N/mm2]

Wytrzymałość oblicz. na docisk f,rd = 0,85*fcd = 15,18 [N/mm2]

Naprężenie docisku na poduszkę betonową (pod płytą dolną łożyska):

σ,d = Ra,max/(b*d) = 7,88 [N/mm2] b = 180,00 [mm]

Ra,max = 531,58 [kN] d = 375,00 [mm]

Warunek ności σ,d < 0,85*fcd jest spełniony.

a) z warunku wytrzymałościowego, tzn. nie przekroczenia naprężeń od zginania we wspornikowej części płyty dolnej

t1 ≥ b1*(3*σ,d*ɣmo/fy)^0,5 = 17,59 [mm]

b1 = 60,00 [mm]

b) z warunku sztywności, tzn. nie przekroczenia ugięć w części wspornikowej płyty dolnej

t1 ≥ 0,153*b1*(σ,d/ɣf)^(1/3) = 15,96 [mm]

współczynnik obciążenia ɣf = 1,50  - przyjeto częściowy współczynnik jak dla obc. zmiennych

Grubość płyty dolnej wynosci δ = 20 mm, co spełnia powyższe kryteria.

PŁYTKA CENTRUJĄCA

min R ≥ 0,176*Ra,max*E/(d*fh,rd^2) = 78,61 [mm]

 fh,rd = 3,6*fy/ɣmo = 990,00 [N/mm2] - wytrzymałość stali na docisk wg Hertza

długość płytki centrującej  d = 255,00 [mm]

Przyjęto płytkę o promieniu wyokrąglenia R=120mm

Nośność płytki na docisk wg normy PN-EN 1337:

Nrd = 23*R*d*fu^2/(E*ɣm2) = 619,68 [kN]

R = 120,00 [mm]

ɣm2 = 1,00  - współczynnik bezpieczeństwa wg normy PN-EN 1337

fu = 430,00 [N/mm2]

Warunek spełniony Nrd > Ra,max

a) z warunku wytrzymałościowego, tzn. nie przekroczenia naprężeń od zginania

t1 ≥ b1*(3*σ,d*ɣmo/fy)^0,5 = 26,38 [mm]

b1 = 90,00 [mm]

b) z warunku sztywności, tzn. nie przekroczenia ugięć

t1 ≥ 0,153*b1*(σ,d/ɣf)^(1/3) = 23,93 [mm]

współczynnik obciążenia ɣf = 1,50  - przyjeto częściowy współczynnik jak dla obc. zmiennych

Przyjęto płytkę centrującą o wysokośc 35 mm.

Wymiary wszystkich pozostałych blach przyjeto ze względów konstrukcyjnych.

Łożysko składa się płyty dolnej o wymiarach b x d x δ = 180x375x20 mm; płytki centrującej o wymiarach b x d x δ = 60x255x35 mm; ostroga (zakotwienie w murze) o 

wymiarach b x d x δ = 50x60x20 ; blach bocznych (przeciw przesuwowi) b x d x δ = 30x60x20. Blachy zespawać ze sobą za pomocą spoin pachwinowych o gr. a=5 mm. 

Do pasa dolnego blachownicy przyspawana będzie blacha górna łożyska o wymiarach b x d x δ = 100x240x12 mm (spoiny a=5mm).

Okreslenie minimalnej grubości blachy dolnej łożyska. Na blachę dolną łożyska działa odpór podłoża (w myśla zasady akcja-reakcja). Odpór podłoża powoduje zginanie 

części wspornikowej płyty dolnej o wysięgu b1 - porównaj rysunek.

Grubość płytki centrującej można dobrać z tych samych wzorów co gr. płytki dolnej łożyska, biorąc pod uwage odpór podłoża i wysięg wspornikowej części blachy. W 

analizowanym przypadku wysięg b1 = 60+60/2. 

Jako płytkę centrującą można dobrać element z górną powierzchnią płaską lub wyokrągloną. Powierzchnia wyokrąglona promieniem R, lepiej odzwierciedla model 

podpory, w której występuje reakcja skupiona (a dokładniej reakcja liniowa). Natomiast płytka z powierzchnią płaską jest prostsza do wykonania. Zastosowano płytkę 

wyokrągloną.
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7. Słup złożony dwugałęziowy ( 2 x ceowniki)

7.1 Wymiarowanie trzonu słupa wg pkt 6.4. normy.

7.1.1 Schemat statyczny i siły wewnętrzne

1293,45 [kN]

Długość słupa L,s = 650,00 [cm]

Długości wyboczeniowe słupa:

Współczynniki długości wyboczeniowej µy = µz = 1,00

Wyboczenie względem osi y (oś materiałowa) Lcr,y=µy*L,s = 650,00 [cm]

Wyboczenie względem osi z (oś niemateriałowa) Lcr,z=µz*L,s = 650,00 [cm]

7.1.2 Przyjęcie wymiarów słupa

Minimalne pole powierzchni trzonu słupa można w przybliżony sposób obliczyć ze wzoru Amin > Ned,s/(χ*fy/ɣm1)

Można wstępnie przyjąć współczynnik wyboczenia (niestateczności) χ = 0,70

Minimalne pole trzonu słupa Amin = 67,19 [cm2]

Trzon słupa składa się 2 gałęzi, zatem min. pole 1 gałęzi Amin,1 =Amin/2= 33,60 [cm2]

48,30 [cm2]

h = 260,00 Jy,1 = 4820,00 Wy,1 = 371,00 iy,1 = 9,99

b = 90,00 Jz,1 = 317,00 Wz,1 = 47,70 iz,1 = 2,56

tw = 10,00 masa m1 = 37,90 Wpl,z1 = 91,60 [cm3]

tf = 14,00 e = 2,36 pole A,1 = 48,30 [cm2]
Klasa przekroju przy ściskaniu osiowym.

Na podstawie tablic producenta odczytano, że przekrój C260 ze stali S275 jest klasy 1 przy ściskaniu.

Cechy geometryczne słupa złożonego. Zgodnie z normą cechy pojedynczej gałęzi słupa oznaczono symbolem "ch" zamiast indeksu "1".

Moment bezwładności słupa Jy = 2*Jy,ch = 9640,00 [cm4]
Zaleca się aby słup wielogałęziowy miał tak dobrany rozstaw gałęzi aby zachodziła relacja Jz=1,1Jy. Ponieważ Jz=2*(Jz,1+Ach*(ho/2)^2) to:

Rozstaw gałęzi ho = 2*[(0,55Jy - Jz,ch)/Ach]^0,5= 20,3 [cm]

bs = 25,0 [cm]

Przyjęto bs = 25,0 [cm]

7.1.3 Przewiązki 

Rozstaw "Li" przewiązek nie powinien przekraczać 60*i,min,ch:

i,min,ch - jest to minimalny promień bezwładności pojedynczej gałęzi słupa. U nas i,min,ch = iz,ch

Rozstaw maksymalny Li,max = 153,60 [cm]

liczba odstępów między przewiązkami n = L,s/Li = 4,23

Przyjęto przedziałów n = 5,00

Liczba przewiązek n,p = 6,00
Przyjęto rozstaw Li = L,s/n = 130,00 [cm]

Wymiary przewiązek:

Szerokość Lp przewiązki powinnna się mieścić w przedziale 0,5*bs < Lp < bs

0,5bs = 12,5 bs = 25,0

Przyjeto Lp = 17,00 [cm]

Wysokość Bp przewiązki  powinna się mieścić w przedziale 100mm < Bp < 0,75Lp

Przyjęto Bp = 12,00 [cm]

Grubość tp przewiązki, powinna mieć min. 6mm, oraz powinna być dobrana tak aby przekrój przewiązki nie był zbyt smukły, tzn. nie był przekrojem klasy 4.

Przekształcajac warunek normy dla przekrojów klasy 4: tp > Bp/(14*ε) = 9,32 [mm]

Przyjęto tp = 10,00 [mm]

Moment bezwładnośc przewiązki Jp,z =tp*Bp^3/12= 144,00 [cm2]

7.1.4 Sprawdzenie nosności słupa wg pkt. 6.4 normy PN-EN 1993-1-1

Cechy geometryczne słupa złożonego wg pkt. 6.4.3 normy:

W normie PN-EN 1993-1-1 moment bezwładności słupa względem osi niemateriałowej "z" oznaczony jest jako Jeff = Jz

Jz = Jeff = 0,5*ho^2*Ach + 2*µ*Jz,ch = 10604,00 [cm4] Jy = 2*Jy,ch = 9640,00 [cm4]

UWAGA 2: Przy wymiarowaniu elementów ściskanych, należy sprawdzić wyboczenie względem dwóch głównych osi bezwładności y oraz z. Przy wyboczeniu względem 

osi y (tzw. materiałowej), występują współczynnki χy, λy, które dotyczą wyboczenia (przemieszczenia) w kierunku prostopadłym do osi y, natomiast przy wyboczeniu 

wzgledem osi z (tzw. osi niemateriałowej), występują współczynniki χz, λz, które dotyczą wyboczenia (przemieszczenia) w kierunku prostopadłym do osi z.

UWAGA 1: Wg eurokodu PN-EN 1993-1-1 pkt. 6.4 przy wymiarowanie ściskanych elementów wielogałęziowych należy uwzględnić wstępną imperfekcje eo, która 

powoduje, że słup podlega nie tylko ściskaniu, ale także działaniu momentu zginającego i siły tnącej. Oprócz imperfekcji należy uwzględnić także wpływ odkształceń 

poprzecznych (postaciowych) słupa, po przez określenie sztywności postaciowej Sv. Oznacza to, że sprawdzeniu podlegają dwa przekroje na długości słupa: przekrój w 

połowie wysokości oraz przekrój w dolnym segmencie słupa (przy pierwszej przewiązce pośredniej).

UWAGA 3: Sprawdzanie nośności trzonu słup wg Eurokodu polega na sprawdzeniu stateczności pojedynczej gałęzi. Przy wyboczeniu w płaszczyźnie skratowania 

(względem osi z) przyjmuje się długość wyboczeniową między przewiązkami, natomiast przy wyboczeniu względem osi y (materiałowej) przyjmuje się długość 

wyboczeniową całego słupa.

Przewiązki to prostokątne blachy, które mają  zapewnić współprace obu gałęzi w przenoszeniu obciążeń przez trzon słupa oraz przenoszą siły ścinajace, które pojawią się 

w słupie. Zaleca się (ze względów wytrzymałościowych) aby w słupie była parzysta liczba przewiązek, a co za tym idzie nieparzysta liczba odstępów mięzy przewiązkami. 

Obliczeniowa siła ściskająca słup (reakcja w podporze pośredniej + c.własny 

słupa) Ned,s = Rb,max + 6kN =

Z tablic kształtowników przyjęto ceowniki normalne C260 (UPN260) o Ach =

Świadomie dobrano większy ceownik, niż by to wynikało z Amin. Trzon słupa jest dwugałęziowy, obie gałęzie będą połączone ze sobą za pomocą blach 

(przewiązek), które będą przyspawane do półek ceownika. Przewiązka z ceownikiem będzie łączona za pomocą spoiny, dlatego trzeba zadbać o to aby blacha 

nachodziła na ceownik na względnie dużą głębokość, dlatego przyjęto ceownik C260 o wymiarach (cm):

Zaleca się (ze wzgledów wykonawczych) aby obrys zewnetrzny trzonu słupa "bs" miał wymiar zaokrąglony do pełnych centymetrów (do 10mm). Przyjęto, że 

ceowniki będą skierowane do siebie półkami (przekrój po obrysie ma kształt zbliżony do kwadratu) dlatego wymiar bs=ho+e+e.
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Współczynnik µ z tabl. 6.8 jest funkcją smukłości λ: µ -> f(λ) -> f(io) -> f(Jz')

µ = 1,00

λ = Lcr,z/io = 62,04  < 75 - zatem wsp. µ=1,0 a Jz = Jz'

io=(Jz'/(2*Ach))^0,5 = 10,48 [cm]

Jz' = 0,5*ho^2*Ach + 2*Jz,ch = 10604,00 [cm4]

7.1.4.1 Nośność słupa w segmencie środkowym (tzn. w środku jego wysokości)

Sztywność postaciowa słupa Sv ≤ Sv,max (wg pkt 6.4.3)

Sv = 24*E*Jz,1/(Li^2*(1+2*Jz,ch*ho/(n*Jp,z*Li)) = 9452,98 [kN]

liczba płaszczyzn przewiązek n = 2,00

moduł Younga E = 210,00 [kN/mm2]

Sv,max = 2*π*E*Jz,ch/Li^2 = 7775,38 [kN]

Przyjęto Sv = 7775,38 [kN]

Zastępcza siła krytyczna elementu złożonego  (wg pkt. 6.4.1)

Ncr,z = π^2*E*Jz/Lcr,z = 5201,90 [kN]

Obciążenia działające na słup (z uwzględnieniem imperfekcji)

wielkość imperfekcji eo = L,s/500 = 1,30 [cm] - imperfekcja w płaszyźnie XY

Maksymalny moment zginający (w połowie wysokości słupa) wg wzoru 6.69 normy. 

Med = Ned,s*eo/(1-Ned,s/Ncr,z-Ned,s/Sv) = 2874,34 [kNcm]

Siła podłużna w pojedynczej gałęzi słupa wynosi:

Nch,ed = 0,5*Ned,s + Med*ho*Ach/(2*Jz) = 779,73 [kN] - siła w pojedynczej gałęzi, przy wyboczeniu względem osi z

0,5*Ned,s = 646,73 [kN] - siła w pojedynczej gałęzi, przy wyboczeniu względem osi y

Sprawdzenie nosności słupa przy wyboczeniu w płaszczyźnie przewiązek (względem osi z - niemateriałowej)

Warunek normowy ma postać Ned/Nb,rd = Nch,ed/Nb,rd,z1 = Nch,ed/(χz1*Ach*fy/ɣm1) < 1

Wyznaczenie współczynnika wyboczeniowego χz1 wg pkt. 6.3.1 normy.

λz1 = (Ach*fy/Ncr,z1)^0,5 = Lcr,z1/(i,z1*λ1) = 0,59

λ1 = 93,9*ε = 86,39

 Lcr,z1 = µz1*Li = 1,0*Li = 130,00 [cm] - długość wyboczeniowa między przewiązkami

i,z1 = 2,56 [cm]

Na podstawie tabl. 6.2 dla ceowników przyjęto krzywą wyboczeniową "c". Na podstawie tabl. 6.1 dla krzywej "c" odczytano parametr imperfekcji "α"

Paramter imperfekcji α,z1 = 0,49

φz1 = 0,5*(1+α,z1*(λz1 - 0,2)+λz1^2) = 0,77

χz1 = 1/(φz1+(φz1^2-λz1^2)^0,5)= 0,79

Nośność gałezi słupa przy wyboczeniu

Nb,rd,z1 = χz1*Ach*fy/ɣm1 = 1052,74 [kN]

Nch,ed / Nb,rd,z1 = 0,74

Warunek nośności spełniony

Sprawdzenie nosności słupa przy wyboczeniu z płaszczyzny przewiązek (względem osi y - materiałowej)

Warunek normowy ma postać Ned/Nb,rd = Nch,ed/Nb,rd,y = Nch,ed/(χy*Ach*fy/ɣm1) < 1

Wyznaczenie współczynnika wyboczeniowego χy wg pkt. 6.3.1 normy.

λy = (Ach*fy/Ncr,y)^0,5 = Lcr,y/(i,y*λ1) = 0,75

λ1 = 93,9*ε = 86,39

 Lcr,y = µy*L,s = 650,00 [cm] - długość wyboczeniowa słupa złożonego, względem osi materiałowej "y"

i,y = i,y1 = 9,99 [cm]

Na podstawie tabl. 6.2 dla ceowników przyjęto krzywą wyboczeniową "c". Na podstawie tabl. 6.1 dla krzywej "c" odczytano parametr imperfekcji "α"

Paramter imperfekcji α,y = 0,49

φy = 0,5*(1+α,y*(λy - 0,2)+λy^2) = 0,92

χy = 1/(φy+(φy^2-λy^2)^0,5)= 0,69

Nośność gałezi słupa przy wyboczeniu

Nb,rd,y = χy*Ach*fy/ɣm1 = 918,55 [kN]

0,5*Ned,s / Nb,rd,y = 0,70

Warunek nośności spełniony

7.1.4.2 Nośność słupa w segmencie dolnym 

Warunki interakcji mają postać (pkt. 6.3.3 normy):

Obciążenie działające na słup:

Nch,ed = 0,5*Ned,s = 646,73 [kN] - siła ściskająca w pojedynczej gałęzi słupa

Ved = π*Med/L,s = 13,89 [kN] - siła poprzeczna w słupie

Vch,ed = 0,5*Ved = 6,95 [kN] - siła poprzeczna w pojedynczej gałęzi słupa

Mz1,ed = Vch,ed*Li/2 = 4,52 [kNm] - moment zginający w pojedynczej gałęzi słupa

Nośność pojedynczej gałęzi:

na ściskanie N,rk = Ach*fy = 1328,25 [kN]

na zginanie Mz1,rk = Wpl,z1*fy = 25,19 [kNm]

W segmencie dolnym przyjmuje się, że gałęzie trzonu słupa, są ściskane od obciążenia Ned,s oraz zginane dodatkowym momentem Med,z1 pochodzącym od 

sił ścinających Ved - porównaj rys. 6.11 normy. Tym razem, w odróżnieniu od segmentu środkowego, pojedyncza gałąź jest zarówno ściskana jak i zginana, 

dlatego część dolna słupa złożonego podlega warunkom interakcji, jak dla elementu ściskanego i zginanego jednocześnie. 

Przyjmuje się, że moment Med (występujący w płaszczyźnie XY) nie zgina bezpośrednio pojedynczej gałęzi, ale rozkłada się na trzon słupa w postaci pary sił, 

która dociąża gałęzie słupa jako dodatkowa siła normalna.
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Współczynniki wyboczeniowe:

χ,y = 0,69 λ,y = 0,75

χ,z1 = 0,79 λ,z1= 0,59

Współczynniki interakcji - metoda wg załącznika B:

Wspóczynnik kzz = Cmz*(1+[2*λz1-0,6)*Nch,ed/(χz1*Nrk/ɣm1)] < Cmz*[1+1,4*Nch,ed/(χz1*Nrk/ɣm1)]

Współczynnik wartości momentów zginających na końcach analizowanego segmentu pręta Cmz = 0,6+0,4*ψ

przyjęto ψ = -1,00

Cmz = 0,20  

minimalne Cmz = 0,40  - taką wartość Cmz przyjęto do dalszych obliczeń

kzz=Cmz*(1+[2*λz1 - 0,6)*Nch,ed/(χz1*Nrk/ɣm1)] = 0,54  - taką wartość kzz przyjęto do dalszych obliczeń

maks. kzz=Cmz*[1+1,4*Nch,ed/(χz1*Nrk/ɣm1)] = 0,74

kyz = 0,6*kzz = 0,32

Warunki nosności:

Zginanie względem osi z1, wyboczenie względem osi  y

Nch,ed/(χ,y*N,rk/ɣm1) = 0,70

kyz*Mz1,ed/(Mz1,rk/ɣm1) = 0,06

Sumarycznie N+M = 0,76  < 1 - warunek spełniony

Zginanie względem osi z1, wyboczenie względem osi  z

Nch,ed/(χ,z1*N,rk/ɣm1) = 0,61

kzz*Mz1,ed/(Mz1,rk/ɣm1) = 0,10

Sumarycznie N+M = 0,71  < 1 - warunek spełniony

Trzon słupa zaprojektowany poprawnie.


