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1. Metody okre ślania ααααcr 

EN 1993-1-1 §5.2.1 dotyczy sprawdzania budynków przy przechyłowej postaci zniszczenia i 
definiuje parametrαcr jak następuje: 
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cr =α  

w którym 

FEd obciąŜenie obliczeniowe działające na konstrukcję 

Fcr  obciąŜenie krytyczne odpowiadające globalnej formie niestateczności spręŜystej 

W przypadku budynków wielokondygnacyjnych, αcr jest obliczana według wyraŜenia (5.1) 
kolejno dla kaŜdej kondygnacji i musi być zadowalająca dla kaŜdej kondygnacji. 

EN 1993-1-1 §5.2.1(4)B podaje: “mnoŜnik αcr moŜe być obliczany według wzoru 
przybliŜonego (5.2)”, który jest następujący: 
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gdzie 

HEd wartość obliczeniowa reakcji poziomej u dołu kondygnacji na obciąŜenia poziome, w 
tym fikcyjne siły poziome, 

VEd  sumaryczne obliczeniowe obciąŜenie pionowe u dołu kondygnacji 

δH,Ed przemieszczenie poziome góry kondygnacji względem dołu kondygnacji, wywołane 
wszystkimi  zewnętrznymi i fikcyjnymi obciąŜeniami poziomymi  

h wysokość kondygnacji 

Objaśnienie przemieszczeń ramy wielokondygnacyjnej jest pokazane na Rys. 1.1. 
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W pewnych przypadkach alternatywnie do formuły (5.2), inne sprawdzenia mogą być 
bardziej wygodne albo bardziej odpowiednie. Pod uwagę mogą być brane trzy następujące 
moŜliwości: 

Alternatywa (1) 

UŜyj wzoru (5.2) z siłami HEd określonymi jako fikcyjne poziome obciąŜenie zastępujące 
wyłącznie początkowe imperfekcje przechyłowe określone w 5.3.2(7) razem z δH,Ed jako 
przemieszczeniem poziomym powstającym od tych fikcyjnych sił poziomych (np. pomijając 
skutki innych sił poziomych, takich jak wiatr). 

Alternatywa (2) 

Oblicz komputerowo αcr przez znalezienie pierwszej postaci odkształceń w spręŜystej analizie 
stateczności. Podczas stosowania tego typu analizy, waŜne jest studiowanie formy kaŜdej 
postaci wyboczenia by zobaczyć czy jest to postać wyboczenia całej ramy czy tylko lokalnie 
postać wyboczenia słupa. W ramach, w których stateczność przechyłowa jest zapewniona 
przez punktowe usztywnienia bądź stęŜenia (często określane jako “ramy stęŜone”), często 
zdarza się, Ŝe spręŜysta nośność krytyczna słupa jest niŜsza niŜ nośność odpowiadająca 
pierwszej postaci wyboczenia ramy. Przypadki lokalnego wyboczenia słupów mogą teŜ 
pojawić się w ramach niestęŜonych przy słupach podpartych przegubowo na obu końcach, 
albo przy słupach, które są duŜo smuklejsze niŜ średnia smukłość słupów na tej samej 
kondygnacji. 

Alternatywa (3) 

Fcr moŜe być brane z obliczeniowych wykresów odpowiednio do typu branego pod uwagę 
budynku. 
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Rys. 1.1   Przemieszczenie ramy wielokondygnacyjnej wywołane siłami poziomymi (pokazano 

parametr odchylenia  dla drugiej kondygnacji)) 
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2. Upraszczanie rozkładu obci ąŜeń 

W obliczaniu Fcr dla normalnych wielopiętrowych ram budynków wystarczające jest 
stosowanie obciąŜeń przykładanych do węzłów, przez to ignorując momenty zginające 
spowodowane przez obciąŜenia rozłoŜone. Jednak dla ram portalowych o duŜych 
rozpiętościach w których momenty zginające w elementach powodują znaczny wzrost siły 
ściskającej w ryglach, podczas obliczania αcr naleŜy modelować obciąŜenie równomiernie 
rozłoŜone. Zgodnie z uwagą 2B Notatki EN 1993-1-1 §5.2.1(4)B siły ściskające w belkach 
lub ryglach zaleca się uwaŜać za znaczące, jeśli 

Ed

y3,0
N

Af
≥λ  

w którym 

NEd  wartość obliczeniowa siły ściskającej 

λ   względna smukłość w płaszczyźnie zginania belki lub rygla obliczona przy załoŜeniu 
długości teoretycznej elementu ograniczonego przegubami 

3. Zakres stosowania 

Wzór (5.2) w EN 1993-1-1 §5.2.1(4)B i podane wyŜej alternatywy (1) i (3) stosują się do 
normalnych belek i słupów budynków i normalnych portali, poniewaŜ globalna postać 
niestateczności jest postacią przechyłową. Dla pewnych innych form ram, takich jak łuki, 
kopuły albo piramidy, najniŜsza postać wyboczenia nie jest postacią przechyłową, więc 
formuła (5.2) nie da bezpiecznej wartości αcr. 
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