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Informacje uzupełniaj ące: Okre ślanie momentu w słupach 
prostych konstrukcji 

Przedstawiono metodę określania momentów zginających  w słupach prostych konstrukcji 
od mimośrodowego połączenia belki ze słupem. Ta metoda moŜe być stosowana do 
stęŜonych ram z nominalnie przegubowymi połączeniami. 
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1. Proste konstrukcje 

Metoda przedstawiona w tym dokumencie moŜe być stosowana w modelowaniu prostych ram 
stalowych zgodnie z EN 1993-1-8 § 5.1.1 (2), w których połączenia nie przenoszą momentów 
zginających z belek na słupy. Stateczność ram musi być zapewniona przez system stęŜeń, 
albo przez trzony windowe, lub klatki schodowe. Połączenia belek ze słupami nie zapewniają 
Ŝadnej stateczności ram. W tym rodzaju konstrukcji słupy przenoszą głównie osiowe siły 
ściskające, ale w projektowaniu powinny być równieŜ uwzględnione nominalne momenty od 
mimośrodowego połączenia belek ze słupami. 

W porównaniu z ramą o sztywnych węzłach, prosta konstrukcja będzie mieć: 

� Znacznie lŜejsze słupy 

� Nieznacznie cięŜsze belki 

� Proste,tanie połączenia 

Proces projektowania jest prostszy niŜ w przypadku ramy ze sztywnymi węzłami, rama jest 
łatwiejsza do optymalizacji. Wybudowanie ramy będzie równieŜ znacznie tańsze. 

Bezpieczeństwo metody jest udowodnione przez znaczne doświadczenia w praktyce i szeroko 
sięgające studia teoretyczne (patrz PodłoŜe teoretyczne). 

2. Uproszczona metoda projektowania słupów w 
prostych konstrukcjach 

Ten NCCI przedstawia proste podejście obliczania “nominalnych” momentów w słupach 
będących wynikiem mimośrodowego połączenia belek ze słupami i pozwala na 
uwzględnienie momentów przy sprawdzaniu nośności słupów. Ta metoda nie wymaga wiedzy 
na temat szczegółów połączenia poza tym, Ŝe jest ono nominalnie przegubowe jak to 
zdefiniowano w EN1993-1-8 § 5.2.2.2.  

W obliczaniu nominalnych momentów, przyjęto, Ŝe reakcje belki są przyłoŜone w odległości 
100 mm od lica słupa jak to pokazano na Rys. 2.1. 
 



 

  Strona 3 

 

Informacje uzupełniające: Określanie momentu w słupach prostych konstrukcji 

SN005a-PL-EU 






 += mm100

2
EDb1,nom

h
RM  lub 





 += mm100

2
w

EDb1,nom
t

RM  

Gdzie Rb1,ED jest reakcją podporową belki, a h i tw są zdefiniowane na rysunku 2.1. 

Reakcje powodują powstanie momentów zginających wtedy gdy nie ś one zrównowaŜone. 
Słup powinien być projektowany jako osiowo ściskany w przypadku gdy reakcje są 
zrównowaŜone. W projektowaniu słupów przy uŜyciu prostych reguł, nie musi się brać pod 
uwagę efektu naprzemiennego ustawiania obciąŜenia uŜytkowego w przęsłach belek, np. 
wszystkie belki powinny być obciąŜone obciąŜeniem całkowitym (patrz EN 1991-1-1:2002 § 
6.2.2 (1)). 

W wielopiętrowych słupach, które są skutecznie uciąglone w stykach, rozdział nominalnych 
momentów na część górną i dolną słupa jest wykonany proporcjonalnie do ich sztywności. W 
tym celu, sztywność jest zdefiniowana jako moment bezwładności przekroju słupa względem 
odpowiedniej osi podzielonej przez wysokość między kondygnacjami. Tam gdzie stosunek 
sztywności nie przekracza 1.5, momenty mogą być podzielone jednakowo między słup leŜący 
powyŜej połączenia i słup leŜący poniŜej. Nominalne momenty zginające powinny być 
przyjęte tak by nie mieć Ŝadnych skutków na poziomach powyŜej i poniŜej poziomu , przy 
którym są przyłoŜone. 

Właściwości słupów podanych kombinacji ściskania osiowego i nominalnych momentów 
zginających powinny być zweryfikowane przez uŜycie wyraŜeń 6.61 i 6.62 EN 1993-1-1  (§ 
6.3.3). 

Uwaga: Stosowanie tej metody nie jest ograniczone do połączeń z tylko jedną linią pionową 
rygli. Metoda moŜe być uŜywana z połączeniami mającymi dwie linie pionowe rygli, pod 
warunkiem Ŝe połączenia są nominalnie przegubowe. 
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Rys. 2.1   Nominalny moment od mimośrodowego połączenia belki ze słupem 
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3. Podło Ŝe teoretyczne 

Metoda przedstawiona w tym NCCI jest oparta na podejściu uŜywanym w 5950-1:2000 BS, 
które jest z powodzeniem od wielu lat uŜywane w wielkiej Brytanii. Podejście to było 
przyjęte w innych normach krajowych takich jak australijska norma stalowa AS 1250.  
Początki tej metody mogą być zauwaŜone w BS 449 i były dyskutowane w Baker, „The Steel 
Skeleton: Volume 1 Elastic behaviour and design”, Cambridge University Press 1954.  
Pierwotnie, mimośród był wzięty jako “pół szerokość słupa plus 2 cale ”(50 mm). W 
poprawce z 1964 r. do wydania BS 449 z 1959 owe 50 mm było zwiększonego do 100 mm.  
Powód uŜywania stałej wartości 100 mm od lica słupa, ma dostarczyć prostej, bezpiecznej i 
ostroŜnej metody projektowania wielopiętrowych budynków z nominalnie przegubowymi 
węzłami i wartość ta nie wynika z dokładnych pomiarów. Metoda jest bezpieczna poniewaŜ 
uwzględnia dodatkowe momenty wynikające z mimośrodowego połączenia belek ze słupami. 
Jest prosta, poniewaŜ nie wymaga od projektanta słupów wiedzy na temat szczegółów 
połączeń, poza ty Ŝe są one nominalnie przegubowe. To jest waŜne w przemyśle, w którym 
projekt szczegółowy połączeń jest często wykonywany w późniejszym stadium projektu, 
często przez innego projektanta, niŜ ten, który oblicza wymiary elementów. 
Celem metody jest jedynie określanie nominalnych momentów działających na słupach i , 
dlatego, nie stoi w sprzeczności z poleceniami danymi w EN 1993-1-8 dla projektu połączeń. 
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