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ytu³ jest trochê przekorny, ale coraz czêciej spotykamy siê w praktyce projektowej z koniecznoci¹ korzystania
z norm europejskich zwanych EuroCode. Jednak, jak siê okazuje, EuroCode to tylko pewne ogólne wytyczne
i co kraj, to EuroCode wygl¹da trochê inaczej. Powód jest doæ banalny. Twórcy norm w poszczególnych krajach
staraj¹ siê przystosowaæ EuroCode do wymagañ i przyzwyczajeñ projektantów, tak aby zmiana norm krajowych na
europejskie nie powodowa³a zbyt du¿ego zamêtu w projektowaniu. Na szczêcie ró¿nice te s¹ na tyle nieznaczne, ¿e
program obliczeniowy dla budownictwa napisany w oparciu o normy europejskie mo¿e byæ z powodzeniem u¿ywany w ró¿nych krajach (oczywicie w odpowiedniej wersji jêzykowej).
W tym artykule chcia³bym zaprezentowaæ program ROBOT EC3 EXPERT, który jest prób¹ stworzenia uniwersalnego narzêdzia do weryfikacji elementów i po³¹czeñ konstrukcji stalowych wg wymogów normy ENV 1993-1-1 czêæ 1.1.
Design of Steel Structures: General Rules and Rules for Buildings. Niestety, ze wzglêdu na charakter i zakres programu opiszê tylko, co mo¿na zrobiæ, a nie jak to zrobiæ. Dlatego tekst ten jest przeznaczony przede wszystkim dla
projektantów budowlanych i architektów maj¹cych pewne dowiadczenie w projektowaniu konstrukcji.

Rys. 1

Rys. 2

Do rzeczy. Uruchamiamy program i na ekranie naszego monitora pojawia siê g³ówne okno, jak na rys. 1.
Okno to zawiera 12 opcji bêd¹cych w istocie oddzielnymi, ma³ymi programami, umieszczonymi w dwóch grupach. Pierwsza grupa umo¿liwia weryfikacjê  pod wzglêdem wymogów normowych 
oddzielnych elementów konstrukcji stalowych, takich jak:
± belki walcowane,
± belki spawane,
± s³upy,
± stê¿enia,
± po³¹czenia belka-belka,
± po³¹czenia belka-s³up.
Druga grupa pozwala na
wykonywanie obliczeñ wytrzyma³oci przekrojów, prêtów i po³¹czeñ. W grupie tej s¹ umieszczone równie¿
cztery opcje pomocnicze:
± obci¹¿enie belek,
± moment krytyczny dla prêtów zginanych,
± wytê¿enie od si³ osiowych,
± charakterystyki przekroju.
Ka¿da z dwunastu opcji umo¿liwia automatyczne
generowanie not obliczeniowych zawieraj¹cych opis (wraz
z odpowiednimi rysunkami
i schematami) przebiegu obliczeñ i uzyskanych rezultatów.
Budowa programu pozwala
w ³atwy sposób weryfikowaæ
kolejne elementy konstrukcji,
np. chc¹c zaprojektowaæ elementy i po³¹czenia zwyk³ego
trzepaka, dobieramy przekrój
najpierw dla belki, potem dla
s³upa, a nastêpnie dla tak dobranych przekrojów projektujemy po³¹czenie. Je¿eli oka¿e siê, ¿e ze wzglêdu na
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nonoæ po³¹czenia musimy np. zwiêkszyæ przekrój belki, to wracaj¹c do opcji Belki zmieniamy tylko przekrój
(bo wszystkie wczeniejsze ustawienia i parametry s¹ pamiêtane) i weryfikujemy obliczenia.
Ze wzglêdu na ograniczon¹ wielkoæ tego artyku³u,
jak i staraj¹c siê nie zanudziæ Czytelnika postaram siê
przedstawiæ zakres dzia³ania poszczególnych opcji
w sposób maksymalnie skrócony.

BELKI WALCOWANE
Na kolejnych zak³adkach okna Belek walcowanych
definiujemy zakres analizy, jaki nas interesuje:
± wytrzyma³oæ przekroju,
± zwichrzenie,
± statecznoæ rodnika,
± zniszczenie i zgniatanie,
± uwzglêdnienie stanu granicznego ugiêæ,
± uwzglêdnienie stanu granicznego drgañ.
Nastêpnie wybieramy przekrój z bazy profili, podajemy
d³ugoæ belki, warunki podparcia (rys. 2) i obci¹¿enie,
a nastêpnie uruchamiamy obliczenia. Rezultatem jest
weryfikacja belki w zakresie wymaganym przez normê
ENV 1993-1-1:
± wytrzyma³oci na cinanie,
± wytrzyma³oci rodnika z otworami na koñcu belki na cinanie,
± statecznoci rodnika,
± wytrzyma³oci przekroju na moment zginaj¹cy,
± statecznoci poza p³aszczyzn¹ dla momentu zginaj¹cego,
± wspó³oddzia³ywania si³y cinaj¹cej i momentu
zginaj¹cego,
± wytrzyma³oci rodnika na zgniatanie si³ami poprzecznymi,
± wytrzyma³oci rodnika na zniszczenie si³ami poprzecznymi,

± wytrzyma³oci rodnika na wyboczenie si³ami poprzecznymi,
± wytrzyma³oci pó³ki na wyboczenie wymuszone.

BELKI SPAWANE
Opcja dzia³a podobnie
jak Belki walcowane, tylko
zamiast wybieraæ przekrój
z bazy, U¿ytkownik musi
wybraæ typ przekroju i podaæ jego wymiary lub skorzystaæ z w³asnej bazy przekrojów. Program sam obliczy
charakterystyki przekroju
i zastosuje je w obliczeniach
wytrzyma³ociowych.
Rys. 3

Rys. 4

S£UPY
Podobnie jak w przypadku belek, U¿ytkownik musi
zdefiniowaæ, jakie stany graniczne chce uwzglêdniæ
w obliczeniach:
± wytrzyma³oæ przekroju,
± wyboczenie giêtne,
± wyboczenie giêtno-skrêtne,
± statecznoæ rodnika i pó³ek,
± uwzglêdnienie pasów
i rodników w systemie
skratowania.
Nale¿y okreliæ sposób
obliczania d³ugoci wyboczeniowej:
± schematy proste (rys. 3)
± schematy z elementami
dochodz¹cymi (rys. 4)
Okrelamy przekrój s³upa
(walcowany, spawany, z³o¿ony), d³ugoæ, dzia³aj¹ce obci¹¿enia i w efekcie uzyskujemy stopieñ wytê¿enia przekroju
i informacjê, jaki rodzaj oddzia³ywania jest najbardziej krytyczny dla analizowanego s³upa.

STÊ¯ENIA

Rys. 5

Program pozwala analizowaæ stê¿enia pionowe lub
poziome przy za³o¿eniu
dwóch rodzajów pracy elementów stê¿aj¹cych:
± tylko rozci¹ganie (czyli
stê¿enia typu ciêgnowego),
± rozci¹ganie i ciskanie.
Po wybraniu rodzaju przekroju, nale¿y podaæ parametry konstrukcji dla której analizujemy stê¿enia (rys. 5).
Podobnie jak dla s³upów
i belek otrzymujemy stopieñ
wytê¿enia przekroju i informacjê, jaki rodzaj oddzia³ywania
jest najbardziej krytyczny dla analizowanego przypadku.

PO£¥CZENIA BELKA-BELKA
Modu³ pozwala dokonaæ szybkiej weryfikacji po³¹czenia doczo³owego rubowego dwóch belek. I znowu
dzia³anie jest bardzo proste. Wybieramy przekrój belek
i podajemy parametry analizowanego po³¹czenia (rys. 6).
W efekcie uzyskujemy stopieñ wytê¿enia po³¹czenia
i informacjê o warunkach krytycznych.

PO£¥CZENIA

BELKA-S£UP

Mo¿emy zweryfikowaæ po³¹czenia spawane lub rubowe, z uwzglêdnieniem trzech
rodzajów ¿eber usztywniaj¹cych. Po wskazaniu przekrojów dla belki i s³upa oraz typu po³¹czenia (rys.7) podajemy wartoci si³ w po³¹czeniu i uzyskujemy rezultaty jak
dla po³¹czenia belka-belka.

WYTRZYMA£OÆ

Rys. 6

PRZEKROJU

Pozwala analizowaæ przekrój walcowany, spawany lub
z³o¿ony pod k¹tem jego nonoci, ró¿nych stanów naprê¿eñ i w zale¿noci od charakteru pracy elementu. W wyniku obliczeñ mo¿emy uzyskaæ:
± wartoæ krytycznego
momentu zginaj¹cego
(rys. 8),
± wytê¿enie przekroju
dla ró¿nych stanów
naprê¿eñ,
± krzywe interakcji, pozwalaj¹ce okreliæ wytê¿enie
i warunek krytyczny dla ró¿nych proporcji si³ wewnêtrznych (rys. 9).

Rys. 7

WYTRZYMA£OÆ PO£¥CZENIA
Modu³ pozwala zweryfikowaæ wytrzyma³oæ rub
w konkretnym po³¹czeniu
rubowym lub spoin w po³¹czeniu spawanym. Jego
g³ówn¹ zalet¹ jest du¿a ró¿norodnoæ analizowanych
po³¹czeñ.

OBCI¥¯ENIA BELEK
Uzyskujmy wykresy si³ wewnêtrznych od ró¿nych rodzajów obci¹¿enia oraz wykresy
si³ wewnêtrznych w stanie granicznym dla wszystkich
obci¹¿eñ wg ENV (rys. 10).
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Rys. 8

MOMENT KRYTYCZNY

MOMENT KRYTYCZNY

Wyznaczanie krytycznego momentu zginaj¹cego dla belek stalowych. Obok przedstawiam przyk³adow¹ notê obliczeniow¹ tej opcji.

Przekrój

Profile: HEA 100
Charakterystyki profilu
Parametr
Wartoæ
A
Powierzchnia przekroju brutto
21,236
A v,y
Powierzchnia cinania wzglêdem osi Y
16,0
A v,z
Powierzchnia cinania wzglêdem osi Z
7,556
Iy
Moment bezw³adnoci wzglêdem osi Y
349,2
Iz
Moment bezw³adnoci wzglêdem osi Z
133,8
It
Moment bezw³adnoci na skrêcanie
5,237
Iw
Wycinkowy moment bezw³adnoci
2590,368
iy
Promieñ bezw³adnoci wzglêdem osi Y
4,055
iz
Promieñ bezw³adnoci wzglêdem osi Z
2,51
Max. wskanik wytrzyma³oci wzgl. osi Y 72,75
W y+
W yMin. wskanik wytrzyma³oci wzgl. osi Y 72,75
W z+
Max. wskanik wytrzyma³oci wzgl. osi Z 26,76
W zMin. wskanik wytrzyma³oci wzgl. osi Z 26,76
W pl,y Plastyczny wskanik wytrzyma³oci
83,013
wzglêdem osi Y
W pl,z Plastyczny wskanik wytrzyma³oci
41,14
wzglêdem osi Z
D³ugoæ prêta 10,0 m

cm 2
cm 2
cm 2
cm 4
cm 4
cm 4
cm 6
cm
cm
cm 3
cm 3
cm 3
cm 3
cm 3

SI£A OSIOWA

Rys. 9

Analiza wytrzyma³oci i statecznoci ze wzglêdu na si³ê osiow¹ ciskaj¹c¹
lub rozci¹gaj¹c¹. Rezultatem obliczeñ jest
wartoæ wytê¿enia i warunek krytyczny
dla analizowanego elementu (rys. 11).

cm 3

Moment krytyczny
Typ wykresu

CHARAKTERYSTYKI PRZEKROJU
Wysokoæ punktu przy³o¿enia obci¹¿enia 0,0 mm
Stosunek l/L dla pó³ki ciskanej 0,5
Moment krytyczny na wyboczenie dla zginania w p³aszczynie
oraz odpowiadaj¹ca mu podatnoæ okrelone s¹ w Aneksie F
normy ENV 1993-1-1 przy pomocy wzoru:
Mcr=C 1(p 2EI z)/(kL) 2{[(k/k w) 2(I w /I z )+(kL) 2GI t/(p 2 EI z )+(C 2z g-C 3z j) 2] 1/2
-(C 2z g C 3 z j )}
gdzie:
Iz, It, Iw - charakterystyki geometryczne przekroju;
C 1, C2, C3 - wspó³czynniki, których wartoci definiowane s¹
w zale¿noci od kszta³tu wykresu, momentu oraz od d³ugoci
nie podpartej strefy ciskanej [Tabela F. 1.1.];
G = 0.5E/(1+n) - modu³ sprê¿ystoci przy cinaniu;
k - wspó³czynnik ciskania
w nie podpartej czêci pasa;
k w - wspó³czynnik dla paczenia;
z g = zac - zs;
z j = zs - Sz(y2+z2)dA;
z ac - wspó³rzêdna punktu przy³o¿enia obci¹¿enia bocznego, okrelana
w stosunku do rodka ciê¿koci, przyjmuj¹ca wartoci dodatnie
w przypadku przemieszczenia w kierunku ciskanego pasa;
z s - wspó³rzêdna rodka cinania
Obliczenia da³y nastêpuj¹cy wynik:
Mcr =
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13,281767

kN*m

Rys. 10

Modu³ pozwala obliczyæ i uzyskaæ w
formie notki wartoci charakterystyk geometrycznych i wytrzyma³ociowych dla
profili walcowanych i spawanych.
Dariusz Kasznia
RoboBAT Kraków

Rys. 11

