
Komentarz normowy: PN-EN 1994-1-2 §4.3.5 Uproszczona metoda obliczania słupów 
zespolonych   

SC003a-PL-EU-draft 

  Strona 1 

Komentarz do normy: PN-EN 1994-1-2 §4.3.5 Uproszczo ny  
model obliczeniowy słupów zespolonych 

W tym komentarzu podano poradę na temat obliczania efektywnej sztywności giętej  rur 
wypełnionych betonem, zgodnie z PN-EN 1994-1-2 §4.3.5. Podano zalecane wartości 
współczynników redukcyjnych uwzględniających wpływ napręŜeń termicznych na sztywność 
giętną rur wypełnionych betonem.    

1. Komentarz 

PN-EN 1994-1-2 § 4.3.5 opisuje uproszczony model obliczeniowy stosowany do 
wyznaczania nośności słupów ściskanych osiowo, z uwagi na warunki poŜarowe. W modelu 
tym jest stosowana nośność plastyczna przy ściskaniu osiowym oraz efektywna sztywność 
giętna, aby wyprowadzić współczynniki wyboczenia, przy wykorzystaniu krzywej 
wyboczenia „c”. Metoda moŜe zostać uŜyta do obliczania wszystkich rodzajów słupów 
zespolonych.  

Do obliczania efektywnej sztywności giętnej w PN-EN 1994-1-2 §4.3.5.1(5) podane jest 
następujące wyraŜenie 
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IEIEIEEI c,θc,sec,θc,θs,θs,θs,θa,θa,θa,θefffi, ϕϕϕ  

gdzie: 

θ,iI   jest momentem bezwładności czesiowo zredukowanej części i przekroju przy 

zginaniu względem „słabej” lub „silnej” osi, 

θ,iϕ  jest współczynnikiem redukcyjnym, zaleŜnym od wpływu napręŜeń termicznych,  

c,sec,θE  jest charakterystyczną wartością modułu siecznego betonu w sytuacji poŜarowej, 

ustalaną jako iloraz c,θf  i cu,θε .  

W powyŜszej zaleŜności wpływ napręŜeń termicznych na sztywność giętną jest uwzględniony 
przez szereg współczynników redukcyjnych. Osobne współczynniki są uŜyte do betonu, 
kształtownika stalowego i prętów zbrojenia podłuŜnego. Wartości tych współczynników nie 
są podane w normie PN-EN 1994-1-2 § 4.3.5, lecz dla słupów częściowo obetonowanych 
Załącznik G normy PN-EN1994-1-2 podaje szereg ich wartości, dla róŜnych odporności 
ogniowych, w tablicy G7, przedrukowanej poniŜej. Wartości wahają się od 1,0 do 0,8. 

Tablica 1.1   Współczynniki redukcyjne dla sztywności giętnej (PN-EN 1994-1-2 Tablica G.7) 

Standardowa odporność 
ogniowa  θϕf,  θϕw,  θϕc,  θϕ s,  

R30 1,0 1,0 0,8 1,0 

R60 0,9 1,0 0,8 0,9 

R90 0,8 1,0 0,8 0,8 

R120 1,0 1,0 0,8 1,0 

 



Komentarz normowy: PN-EN 1994-1-2 §4.3.5 Uproszczona metoda obliczania słupów 
zespolonych   

SC003a-PL-EU-draft 

  Strona 2 

Uwaga § 4.3.5.1(5), odwołująca się do § G.6, odnosi się jedynie do słupów częściowo 
obetonowanych, jako Ŝe współczynniki w Tablicy G.7 zostały wyprowadzone przez 
kalibrację metody określania odporności ogniowej na wynikach badań słupów częściowo 
obetonowanych. 

Uproszczony model obliczeniowy wyznaczania nośności przy wyboczeniu słupów z rur 
wypełnionych betonem jest opisany w Załączniku H, PN-EN 1994-1-2.  Metoda tam podana 
nie wymaga współczynników redukcyjnych, jednakŜe metoda opisana w § 4.3.5 moŜe 
równieŜ być stosowana w przypadku kształtowników rurowych. W tym przypadku PN-EN 
1994-1-2 nie specyfikuje wartości współczynników redukcyjnych. Dlatego jest zalecane, aby 
dla wszystkich typów słupów, z wyjątkiem słupów częściowo obetonowanych, sprawdzanych 
przy uŜyciu załącznika G, wszystkie współczynniki redukcyjne zostały konserwatywnie 
przyjmowane jako równe 0,8. 
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Protokół jako ści 

Tytuł zasobu Komentarz do normy: PN-EN 1994-1-2 §4.3.5 Uproszczony model 
obliczeniowy słupów zespolonych 

Odniesienie  
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