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Streszczenie 

W  pracy  przeanalizowano wpływ temperatury na kinematycznie dopuszczalne mechanizmy zniszczenia (KDMZ) energoaktywnych 
segmentów hal. Przyj ty schemat statyczny segmentowego ustroju hali umo liwia rozdzielenie przechyłowych i belkowych KDMZ 
i zastosowanie probabilistycznej optymalizacji konstrukcji energoaktywnych segmentów hali. Ponadto umo liwia optymalny podział 
konstrukcji na elementy wysyłkowe i segmenty monta owe oraz redukcj  wpływów termicznych przez zastosowanie podkładek 
neoprenowych w głowicach słupów. Pokazano, e racjonalne rozwi zania redukuj  wpływy termiczne na wyt enie elementów 
sprawczych w KDMZ, a racjonalne ich sprz enia w KDMZ zwi kszaj  no no  i niezawodno  konstrukcji segmentu powy ej 
zalece  normy podstawowej [6]. 

Abstract 

The paper analyses the impact of temperature on kinematically admissible failure mechanisms (KAFMs) of energy-active segments 
of steel halls. The static scheme of segment construction allows the separation of tilt and beam KAFMs and makes it possible to use 
the probabilistic optimisation of energy-active segments of steel halls. It also allows an optimal division of the structure into the 
shipment elements and assemblies, and a reduction in thermal impact due to the use of neoprene spacers in the column heads. It was 
shown that the rational solutions reduce the thermal action on the strain of decisive elements in KAFMs. Additionally, rational 
coupling of decisive elements in KAFMs increases capacity and reliability of the segments above those recommended in the code 
[6]. 

Słowa kluczowe: wpływ temperatury, kinematycznie dopuszczalne mechanizmy zniszczenia (KDMZ), energoaktywne segmenty hal 
Keywords: temperature impact, kinematically admissible failure mechanisms (KAFMs), energy-active segments of steel halls 

1. Wst p

W toku realizacji pracy ujawniono szereg  zagadnie   nie 
wyst puj cych w  powszechnie  stosowanych  rozwi zaniach 
konstrukcji hal. Nale    do nich:  1)  funkcja  pozyskiwania 
energii  cieplnej  (EC)  z  promieniowania  słonecznego, 
2) transport  EC  za  po rednictwem  ogrzanego  powietrza  do 
miejsc u ytkowania b d  magazynowania EC, 
3) rozmieszczenie  absorberów  EC, 4) asekuracja przed
przegrzewaniem konstrukcji no nej. 

Podział hali na segmenty energoaktywne pozwala na 
wył czanie  segmentów w okresach   nadmiaru  EC 
i wł czanie  w  okresach  deficytu  EC.  

Wybrana geometria  konstrukcji  sprzyja  równie
rozwi zaniu awaryjnej  wentylacji  wn trza  konstrukcji
i wymianie  instalacji  solarnych  oraz  wyposa enia. 

No no  i niezawodno  konstrukcji sprawdzono  na 
modelu  obliczeniowym, najmniejszego energoaktywnego 
segmentu hali, pokazanego  na  rys. 1. Rozdzielenie konstrukcji,
na globalne KDMZ: przechyłowe słupów i belkowe przekrycia,

1. Introduction

In the work on the project, a number of issues were 
encountered, which are not found in commonly used steel halls
designs.  Those include: 1) the function of thermal energy (TE)
extraction from solar radiation, 2) TE transport by means of 
warm air to the sites where it can be used or stored, 3) location 
of TE absorbers, 4) securing the load bearing structure against 
overheating.  

The steel hall division into energy-active segments makes it 
possible to switch off segments when excess TE is produced, 
and to switch them on when TE deficit needs to be 
compensated.  

The selected geometry of the structure also facilitates the 
failure ventilation of the structure interior, and also the 
replacement of solar installations and other devices. 

The capacity and reliability of the structure was validated 
using a computational model of the smallest energy-active 
segment of the hall, shown in Fig. 1. The separation of the 
structure into global KAFMs: the tilt KAFMs of columns and 



ułatwia zastosowanie probabilistycznej  optymalizacji no no ci 
i niezawodno ci energoaktywnych  segmentów  hali oraz
bezinwestycyjne  zwi kszenie  no no ci  i  niezawodno ci 
konstrukcji. 

the beam KAFMs of the cover, facilitates the probabilistic
optimisation of capacity and reliability of the steel hall energy-
active segments. In this way it is possible to increase the 
structure capacity and reliability without bearing investment 
costs. 

1

A B C

36000
18000 18000

3

5

± 0,00

Magazyn energii cieplnej

A B C

36000
18000 18000

Absorber

Przegroda szklana

30
00

30
00

30
00

a)

b)

Cieple powietrze
Kanal transportowy

Magazyn energii cieplnej
Kanal powietrznyWentylator

Kanal powietrzny
Wentylator

Chlodne powietrze
Kanal transportowy

10% 10%A A

2

4

6

30
00

30
00

S
M

=2
a 

(L
=6

00
0)

SM
=2

a 
(L

=6
00

0)
SM

=2
a 

(L
=6

00
0)

c)

m
in

im
al

ny
 s

eg
m

en
t e

ne
rg

oa
kt

yw
ny

A - A

d)

e)

Rys. 1. Segment hali przekrytej struktur  regularn : a) przekrój poprzeczny hali, b) rzut najmniejszego segmentu 
energoaktywnego [4], c) oznaczenia KDMZ segmentu, d) przechyłowy KDMZ, e) belkowe KDMZ.  
Fig. 1. Steel hall segment covered with a regular structure: a) hall cross-section, b) projection of the smallest energy-active seg-
ment [4], c) notation of the segment KAFM, d) tilt KAFM, e) beam KAFMs.  

2. Wpływ temperatury na KDMZ  energoaktywnych seg-
mentów  konstrukcji

Analiz   KDMZ (rys. 1c) segmentów konstrukcji  pokazano 
na  przykładzie  jednonawowej  hali  o rozpi to ci L=36m.
Geometri   oraz przekroje  elementów  zaprojektowano  według 
systemu  Zachód  [5]. Zało ono sztywne zamocowanie słupów 
w  fundamentach  oraz  przegubowe  podparcie  na  słupach 
w  w złach  dolnych  struktury przekrycia.   

3. Kompensacja obci e

Na rys. 2 pokazano ekstremalne kombinacje obci e
i przemieszcze  segmentu hali: a) wariant 1 (rys. 2a) pokazuje 
przemieszczenia pod obci eniem: stałym, niegiem, wiatrem 
(obci enia słupów: parcie przyj to = 2,55[kN/m], 
ssanie = -1,15[kN/m]) oraz  ujemn   temperatur  w pasie 
dolnym wi zara, b) wariant 2 (rys. 2b) pokazuje 
przemieszczenia pod obci eniem: stałym, wiatrem i dodatni
awaryjn   temperatur   +100oC  w pasie dolnym. Wysoka 
temperatura wewn trz hali zmniejsza lub eliminuje obci enie 
niegiem segmentów energoaktywnych hal. Lini  przerywan

pokazano przemieszczenia (mm) konstrukcji 
w wyniku działania poszczególnych kombinacji obci e .  

2. Temperature impact on KAFM of the structure energy-
active segments

The analysis of KAFM (Fig. 1c) of the structure segments 
was shown on the example of a single-bay steel hall, which has 
a span of L=36m. Geometry and element sections were 
designed in accordance with the Zachód system  [5]. Column-
to-foundation rigid connections and pin support on columns in 
the bottom nodes of the cover structure were assumed.   

3. Load compensation

In Fig. 2, extreme combinations of the steel hall loads and 
displacements are shown: a) case 1 scenario (Fig. 2a) shows 
displacements under the following loads: permanent, snow, and 
wind (load on columns: assumed wind pressure = 2.55[kN/m], 
uplift pressure = -1.15[kN/m]), and sub-zero temperature in the 
bottom chord, b) case 2 scenario (Fig. 2b) shows displacements 
under the following loads: permanent, wind and failure 
temperature of +100oC in the bottom chord. High temperature 
inside the hall reduces or eliminates the snow load on energy-
active segments. The broken line indicates the structure 
displacements (mm) due to different load combinations.  
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Rys. 2. Przemieszczenia poziome (Ux) i pionowe (Uz) od ekstremalnych kombinacji obci e . 
Fig. 2. Horizontal (Ux) and vertical (Uz) displacements under extreme load combinations.  

Zastosowanie przegubowego podparcia przekrycia skutkuje 
zmniejszeniem ekstremalnych sił w elementach konstrukcji. 
W wariancie 2 (rys. 2b) słup jest o 4% mniej wyt ony, a siła 
normalna w słupie jest rz du 30 % mniejsza w stosunku do 
wariantu obci enia 1 (rys. 2a). Dla wariantu 2 obci enie pasa 
dolnego uległo redukcji o ponad 40% w stosunku do wariantu 1.
W wyniku działania wiatru oraz wysokiej dodatniej temperatury 
zwi kszaj  si  przemieszczenia struktury, ale nie siły w 
elementach KDMZ. Bior c pod uwag  zastosowanie 
probabilistycznej optymalizacji konstrukcji za pomoc
sprz enia elementów sprawczych w niezale nych globalnych 
KDMZ, segmenty dylatacji mo na wymiarowa wg norm 
szczegółowych bez konieczno ci zwi kszenia no no ci 
elementów. 

4. Zastosowanie podkładek elastomerowych

W przypadku zainstalowania wysokotemperaturowych 
absorberów EC mo na zmniejszy  wpływ temperatury na 
wyt enie konstrukcji przez zastosowanie przekładek 
kompensacyjnych w głowicach słupów. Elastomerowe 
przekładki przyczyniaj  si  do wyrównania przemieszcze  oraz 
odchyłek wymiarowych głowic słupów i zmniejszaj
maksymalne wyt enie słupów [1]. 

 The use of pin support of the cover leads to the reduction in 
extreme forces in the structure members. 
In case 2 scenario (Fig. 2b), the column is 4% less strained, and 
the normal force in the column is approx. 30 % lower when 
compared with load case 1 (Fig 2a). For case 2, the load of the 
bottom chord was reduced by over 40% in comparison with 
case 1. Because of the wind action and high above-zero 
temperature, the structure displacements increase, but forces in 
the KAFM elements do not. When the structure probabilistic 
optimisation by coupling decisive elements in independent 
global KAFMs is applied, the expansion segments can be 
dimensioned in accordance with particular standards without the 
necessity to increase the capacity of elements. 

4. Use of elastomeric spacers

When high temperature TE absorbers are used, it is possible 
to lower the impact of temperature on the structure strain by 
means of compensation spacers in column heads. Elastomeric
spacers help to offset displacements and dimensioning 
deviations of column heads, and they decrease the column 
maximum strain [1].  

Tabela 1. Przemieszczenia poziome głowic słupów Ui=ui±20mm.  
Table 1. Horizontal displacements of column heads Ui=ui±20mm. 

Kombinacje obci enia: 
1-wiatr z lewej+ nieg 
2-wiatr z lewej+temp. ujemna w PD 
3-wiatr z lewej+temp. dodatnia w PD 
4-wiatr z lewej+ nieg+temp. ujemna  
   w PD 
PD- pas dolny 

i u1,i u2,i u U1,i U2,i

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

1 65 107 ± 20 85 87

2 67 105 ± 20 87 85

3 48 124 ± 20 68 104

4 71 101 ± 20 91 81

Load combinations: 
1-wind from the left+snow 
2- wind from the left+sub-zero temp. in the BC  
3- wind from the left+above zero temp. in the BC 
4- wind from the left + sub-zero temp.       
     in the BC  
BC- bottom chord 

W tabeli 1 pokazano przemieszczenia poziome głowic 
słupów przed (uj,i) i po (Uj,i) zastosowaniu podkładek 
elastomerowych. Najwi ksze wyt enie słupów zachodzi przy
2 kombinacji obci enia stałego, niegu, wiatru i ujemnej 
temperatury, a nie przy dodatniej (awaryjnej) temperaturze. 
W pozostałych przypadkach obci eniowych ró nice mi dzy 
deformacj  słupa lewego i prawego s  niewielkie (rz du 2% dla 
i=1, i=2 oraz max 11% w sytuacji i=4). 

5. Oszacowanie niezawodno ci KDMZ energoaktywnych
segmentów hali

W przypadku wi zarowo-płatwiowych przekry  segmentów 
dylatacyjnych, nale y stosowa  ci głe st enia połaciowe 
wzdłu  słupów oraz ci głe st enia poprzeczne mi dzy 
wi zarami. W praktyce prowadzi to do konstruowania przekry

Table 1 shows horizontal displacements of column heads 
before (uj,i) and after (Uj,i) the use of elastomeric spacers. The 
highest column strain is found for two combinations of 
permanent, snow, wind loads and sub-zero temperature, and not 
for above zero (failure) temperature. In all other load cases, 
minor differences in left and right column deformations are 
found (of the order of 2% for i=1, i=2 and max. 11% for i=4). 

5. Estimation of the reliability of the steel hall energy-
active segment KAFM

For truss–purlin covers of expansion segments, rigid roof 
braces along the columns and rigid transverse braces between 
trusses should be used. In practice, that leads to the construction 
of grille-bar covers, due to, among others, the support of the 



rusztowych, mi dzy innymi z uwagi na podparcie wyposa enia 
w warstwie dolnej przestrzeni konstrukcyjnej segmentów 
energoaktywnych. 

W przypadku przekrycia struktur  trend  zmniejszaj cy 
obliczeniow  no no  elementów przekrycia i słupów odwraca
si   na trend zwi kszaj cy  no no  i niezawodno  KDMZ 
segmentu, np. kwantyl Nk no no ci najsłabszego KDMZ
m rozci ganych pasów dolnych konstrukcji segmentu mo emy 
oszacowa  ze wzoru (1) wg [3]: 

equipment in the lower space of the expansion segment 
structure. 

When the cover forms a structure, the trend towards 
decreasing the computational capacity of the elements of the 
cover and columns is reversed into the trend towards increasing 
the capacity and reliability of the segment KAFM. For instance, 
quantile Nk of the capacity of the weakest KAFM of m
tensioned bottom chords of the segment can be estimated from 
formula (1) in accordance with [3]: 

Nk = m E(N1) - t D(N) m0.5 =  m E(N1)[1 – t v1 / m0.5] (1)

gdzie: 
E(N1) – rednia no no  elementu pasa dolnego,
t=β=3,8 – zalecany wska nik niezawodno ci [6],
v=D(N1)/E(N1) – wsp. zmienno ci  no no ci elementów, 
D(N1) – odchylenie standardowe no no ci elementów.

Jak wynika z pracy [2,3] kwantyl no no ci (odpowiednik 
no no ci obliczeniowej) m>4 sprz onych równolegle 
elementów jest wi kszy od zmniejszenia kwantyli no no ci 
statycznie wyznaczalnych wi zarów zło onych z 69 elementów
sprawczych (23 pr ty i 46 poł cze ).  

6. Podsumowanie

W wybranej koncepcji statycznej wyst puj  dwie globalne 
i w zasadzie niezale ne grupy KDMZ sprz gaj ce minimum 6
elementów sprawczych. Koncepcja spełnia wymagania 
niezawodno ci konstrukcji zawarte w [6] bez potrzeby 
zwi kszania no no ci elementów.  

Koncepcja energoaktywnych segmentów hali umo liwia 
bezpieczne  przystosowanie konstrukcji segmentów hal do 
energoaktywnego  pozyskiwania  EC  z  promieniowania 
słonecznego.   

Przekrycie segmentu   hali  struktur   regularn   lub  z  co 
drugim  oczkiem  pustym  ma wystarczaj c sztywno
poziom  przekrycia do sprz enia słupów w jeden 
przechyłowy  mechanizm zniszczenia. Podział 
energoaktywnych segmentów dylatacyjnych na
geometrycznie  niezmienne  segmenty  monta owe  umo liwia 
swobodny i szybki monta   konstrukcji segmentów hali. 

where: 
E(N1) – mean capacity of bottom chord elements,
t=β=3,8 – recommended reliability index [6],
v=D(N1)/E(N1) – coefficient of variation of capacity elements, 
D(N1) – standard deviation of the elements.

Studies [2,3] indicate that the quantile of capacity
(equivalent to the computational capacity) of m>4 members,
coupled in parallel, is greater than a decrease in the quantiles of 
the capacity of statically determinate trusses composed of 69 
decisive elements (23 bars and 46 joints).  

6. Summary

In the selected static concept, two global and virtually 
independent groups of KAFMs, which couple a minimum of six 
decisive elements, are found. The concept satisfies the 
requirements on the structure reliability stated in [6] without the 
necessity to increase the capacity of elements.  

The concept of energy-active segments of steel halls makes 
it possible to safely adapt the structure of the steel halls to 
effective and active extraction of TE from solar radiation.   

Covering the steel hall segment with a regular structure or 
one with every other mesh empty has sufficient cover horizontal 
rigidity to couple columns into one tilt failure mechanism. The 
division of energy-active expansion segments into geometrically 
invariable assemblies allows convenient and fast assembly of 
the segments of the steel hall. 
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Streszczenie 

Dotychczasowe analizy przeprowadzone przez autorów dotyczyły wska ników wykorzystania no no ci przekroju statycznie 
wyznaczalnych elementów konstrukcji stropów stalowych i były przeprowadzone przy zało eniu, e elementy nie ulegaj  ogólnej 
utracie stateczno ci. Warto ci tych wska ników wyznaczono z uwzgl dnieniem reguł jak w eurokodach wdro onych w kraju jako 
normy PN-EN oraz reguł jak w zast powanych normach krajowych PN-B. Do obliczeniowej no no ci przekroju wg eurokodów 
przyj to współczynnik cz ciowy równy jedno ci, jak w Zał czniku krajowym do PN-EN 1993 oraz zró nicowane warto ci wg 
propozycji autorów. Niniejsza praca dotyczy sposobu przyj cia współczynnika cz ciowego do no no ci elementów nara onych na 
niestateczno  ogóln  (na zwichrzenie lub wyboczenie). Przedstawiono propozycj  przyj cia tego współczynnika w całym zakresie 
smukło ci elementu nara onego na niestateczno  ogóln  i wyniki analizy statystycznej uwzgl dniaj ce opracowan  propozycj . 

Abstract 

Up-to-date investigations carried out by the authors of this paper were concerned with the analysis of cross-section resistance 
utilization ratios of statically determinate elements of steel floor construction, assuming that elements are fully restrained against 
overall instability. Their numerical values are predicted according to Eurocodes implemented in Poland as standards PN-EN and 
according to Polish standards PN-B being substituted. For the cross-section resistance according to Eurocodes, the partial resistance 
factors are taken as unity, as it has been recommended in the Polish National Annex, and their differentiated values according to 
authors’ own proposal. Hereafter, a discussion on the evaluation of partial factors for the member stability resistance (buckling of 
columns and lateral-torsional buckling of beams) takes place. The proposal for the evaluation of their values in the whole range of 
element slenderness is presented together with a statistical analysis of resistance taking into account the authors’ proposal developed. 

Słowa kluczowe: elementy stalowe, no no  przekroju, no no  elementu, współczynniki cz ciowe, analiza statystyczna 
Keywords: steel elements, cross-section resistance, member resistance, partial factors, statistical analysis  

1. Wprowadzenie

Niniejsze opracowanie stanowi kontynuacj  pracy 
Gi ejowskiego i Stachury (2013) dotycz cej dyskusji sposobu 
przyj cia warto ci współczynników cz ciowych do no no ci
przekroju statycznie wyznaczalnych elementów konstrukcji 
stropów stalowych. Uwzgl dniono efekt klasy przekroju 
elementu. Niniejsza praca obejmuje zagadnienia stateczno ci
ogólnej tych elementów, przy czym przyj to, e s  one 
wykonane z dwóch gatunków stali konstrukcyjnej, mianowicie 
S235 i S355, najcz ciej stosowanych w praktyce. 

Analiz  bezpiecze stwa elementów stropów stalowych 
przeprowadzono z uwzgl dnieniem warunku równo ci 
wska ników wykorzystania no no ci (WWN) otrzymanych dla 
tego samego obliczeniowego modelu konstrukcji, ale po
przyj ciu dwóch ró nych pakietów norm. Uwzgl dniono 
wska niki otrzymane z projektowania na podstawie normy PN-
90/B-03200 [2] i zwi zanych z ni  norm PN-B oraz 
odpowiadaj ce im wska niki wykorzystania no no ci 
otrzymane z oblicze  przeprowadzonych na podstawie normy
PN-EN 1993-1-1 [3] i zwi zanych z ni  norm PN-EN.  

2. Metodologia i rezultaty

Współczynniki cz ciowe M wynikaj ce z analizy 
bezpiecze stwa na podstawie ww. podej cia maj  posta : 

1. Introduction

The present contribution is a continuation of authors’ 
investigations presented in Gi ejowski and Stachura (2013) and 
referred to the evaluation of cross-section resistance partial 
factors of statically determinate structural elements in steel floor 
construction. Results included different sensitivity of cross 
section to local buckling, i.e. the effect of section class. This 
paper extends the previously undertaken topic of section 
resistance analysis of steel floor structural elements towards 
their overall stability resistance, considering the steel grades 
S235 and S355, the most frequently used in practice. 

  Analysis of safety requirements according to the same 
computational model of the steel floor structure was carried out 
for its structural elements, and under the condition of resistance 
utilization factors equality according to two packages of design 
codes taken into account. Resistance utilization factors (RURs) 
obtained with reference to the code PN-90/B-03200 and 
associated PN-B codes were accounted for together with 
corresponding factors for the code PN-EN 1993-1-1 [3] and 
associated PN-EN codes. 

2. Methodology and results

Partial factors M resulting from the analysis of safety 
requirements as described above are as follows: 



- w przypadku elementów zginanych w płaszczy nie wi kszej 
bezwładno ci przekroju i ulegaj cych zwichrzeniu: 

- in case of elements bent in the plane of greater cross-section 
moment of inertia and subjected to lateral-torsional buckling: 
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- w przypadku elementów ciskanych osiowo i ulegaj cych 
ró nym formom wyboczenia: 

 - in case of elements axially compressed and subjected to differ-
ent modes of buckling: 
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gdzie oznaczenia jak w pracy Gi ejowskiego i Stachury [1] 
oraz: 

LT ; LT – współczynniki redukcyjne z uwagi na zwichrzenie,
odpowiednio wg normy [2] i [3], 

; – współczynniki redukcyjne z uwagi na wyboczenie gi tne, 
skr tne lub gi tno-skr tne, odpowiednio wg normy [2] i [3]. 
We wzorach (1) i (2) przyj to, e smukło ci wzgl dne 

PNLT ,λ  i PNλ wg normy [2] mo na wyrazi  w funkcji 

smukło ci ENLT ,λ  i ENλ  odpowiadaj cych normie [3] jak 
nast puje:  
- dla elementów zginanych wzgl dem osi y-y i ulegaj cych 
zwichrzeniu:  

 where notation adopted is as used in by Gi ejowski and 
Stachura [1] and furthermore: 

LT ; LT – stability reduction factors with regard to lateral-
torsional buckling (LT buckling) according to [2] and [3], 

; – stability reduction factors with regard to buckling under 
compression (F,T or TF buckling) according to [2] and [3]. 
In Eqns. (1) and (2), the relative slenderness ratios 

PNLT ,λ  and PNλ according to [2] can be expressed as functions 

of corresponding slenderness ratios ENLT ,λ and ENλ according 
to [3] as follows: 
- for elements bent about the major axis y-y and subjected to LT 
buckling: 
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- dla elementów ciskanych osiowo i ulegaj cych ró nym 
formom wyboczenia: 

 - for elements axially compressed and subjected to different 
modes of buckling: 
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gdzie: APN , AEN  – obliczeniowe, zale ne od klasy przekroju
pole przekroju odpowiednio wg norm [2] i [3], 
Wy,PN , Wy,EN – obliczeniowe, zale ne od klasy przekroju 
wska niki wytrzymało ci odpowiednio wg norm [2] i [3], 
Mcr  – moment krytyczny przy zwichrzeniu idealnego elementu 
spr ystego, 
Ncr  – siła krytyczna odpowiadaj ca miarodajnej postaci 
wyboczenia idealnego pr ta ciskanego, 
ab – parametr wyboczenia zale ny jedynie od gatunku stali (dla 
przekrojów klasy 1, 2 lub 3) oraz gatunku stali i klasy przekroju 
(dla przekrojów klasy 4) elementów osiowo ciskanych,  
ab,LT – parametr zwichrzenia zale ny od gatunku stali i klasy 
przekroju elementów zginanych w płaszczy nie wi kszej 
sztywno ci. 

 Wyniki analizy współczynnika cz ciowego do no no ci 
elementu mo na wyrazi  jako funkcj dwóch argumentów: 
smukło ci wzgl dnej okre lonej wg normy [3] oraz parametru 

. Przykładowe wyniki analizy w postaci warstwicowej 
przedstawiono graficznie na Rys. 1. Rys. 1a) przedstawia
wyniki dotycz ce zwichrzenia zginanych belek walcowanych 
typu IPE, ocenianego wg normy [3] metod  ogóln .
Wyró niono cztery poziomy parametru do zilustrowania 
przebiegu współczynnika cz ciowego do no no ci elementu:

 = 0,4;  = 1,0;  = 1,6 i  = 2,0; odpowiadaj ce w 
przybli eniu warto ciom obci enia u ytkowego: 1,7; 4,2; 6,8 
oraz 8,5 kN/m2. Warto ci te odpowiadaj  zmianom warto ci 
współczynnika do kombinacji obci e  zmiennych,
analogicznie jak w pracy Gi ejowskiego i Stachury (2013)
dotycz cej współczynników cz ciowych do no no ci 
przekroju. Na Rys. 1b) przedstawiono krzywe ilustruj ce 
przebieg współczynnika cz ciowego M1 dla wybranych 
czterech warto ci parametru jako wynik przeci cia pionow
płaszczyzn powierzchni, której warstwice przedstawiono na 

 where: APN , AEN  –class dependent cross-section area according 
to [2] and [3], 
Wy,PN , Wy,EN – class dependent cross-section modules
according to [2] and [3], 
Mcr  – critical moment of perfect elastic element subjected to LT 
buckling, 
Ncr  – critical force of  perfect elastic element subjected to F,T 
orTF buckling modes, 
ab – buckling parameter dependent upon the steel grade (for 1, 2 
or 3 section class) and upon the steel grade and section class 
(for sections of class 4) for elements subjected to axial 
compression, 
ab,LT – lateral-buckling parameter dependent upon the steel 
grade and section class for elements bent about the axis of 
greater moment of inertia. 
Results of stability resistance partial factors may be expressed 
as function dependent upon two arguments:  relative slenderness 
ratio according to [3] and the load parameter . Exemplary 
results are mapped and shown graphically in Fig. 1. In Fig. 1a), 
the results referred to lateral-torsional buckling of rolled IPE 
beams, the buckling of which is assessed with use of the general 
PN-EN code method are presented.  Four lines in the above 
figure are associated with four values of the load parameter , 
namely  = 0,4;  = 1,0;  = 1,6 and  = 2,0 that correspond 
approximately to imposed load values 1,7; 4,2; 6,8 and 
8,5 kN/m2, respectively. Four levels of the load factor are in line 
with boundaries for the description of changes in the prediction 
of design load combinations as it has been considered by
Gi ejowski and Stachura (2013) in their detailed analysis of 
cross-section resistance partial factors. In Fig. 1b),  the curves
of slenderness dependent member stability resistance factor M1
for chosen four values of the load parameter are presented as 
a result of four respective vertical cuts of the surface mapped in 



Rys. 1a). Naniesiono równie  przebiegi trzech krzywych 
ilustruj cych propozycj  zale nego od smukło ci i omówionego 
dalej współczynnika cz ciowego do no no ci M,ult . 

Fig. 1a).  Three slenderness dependent member resistance factor 
M,ult  curves are also shown in Fig. 1b). They illustrate the 

proposal of the evaluation of member resistance factor as it is
going to be discussed hereafter. 

a)  b) 
Rys. 1. Wyniki ilustruj ce warto ci współczynnika cz ciowego do zwichrzenia belek walcowanych typu IPE: a) mapa warto ci , b) 
przebiegi krzywych: M1 dla wybranych warto ci parametru  oraz M,ult jako ilustracji wynikowego współczynnika cz ciowego. 
Fig. 1. Results presenting values of partial factors for lateral-torsional buckling of rolled IPE beams: a) mapped on plane, b) 
presented as curves of M1 for chosen values of   and M,ult being the graphical representation of the resultant partial factor. 

3. Podsumowanie i uwagi ko cowe

Na Rys. 2 przedstawiono wyniki analizy statystycznej
współczynników cz ciowych do no no ci przekroju, na
podstawie Zał cznika krajowego w [3] oraz propozycji z pracy
Gi ejowskiego i Stachury (2013). 

3. Summary and concluding remarks

In Fig. 2, results of statistical analysis of cross-section 
resistance partial factors calculated according to National 
Annex in [3] and the proposal presented by Gi ejowski and 
Stachura (2013). 

Rys. 2. Porównanie wska ników wykorzystania no no ci przekroju: a) walcowane belki zginane o przekroju dwuteowym, b) 
spawane słupy blachownicowe ciskane osiowo, ze smukłymi ciankami podpieranymi i kr pymi ciankami podpieraj cymi. 
Fig. 2. Comparison of cross-section resistance utilization ratios: a) rolled beams of I-profile, b) welded plate girders under axial 
compression made of slender walls being supported and compact supporting walls. 

W przypadku belek walcowanych, warto rednia 
współczynnika cz ciowego do no no ci przekroju wynosi
1,08, za  współczynnik zmienno ci 5,5%. Po uwzgl dnieniu 
warto ci współczynników cz ciowych wg Gi ejowskiego i 
Stachury (2013), nast puje zbli enie poziomu bezpiecze stwa 
ocenianego wg pakietów norm PN-B [2] i PN-EN [3]. Warto
rednia wynosi wówczas 1,03, współczynnik zmienno ci za

3,3%. Podobna tendencja jest widoczna w przypadku 
blachownic spawanych. Uzyskuje si  zmniejszenie warto ci 
redniej z 1,11 do 1,05, oraz redukcj  współczynnika 

zmienno ci z 7,4% do 4,9%. Mo na zauwa y rednio ok. 5%-
we zbli enie no no ci oraz ok. 2%-we zmniejszenie rozrzutu 
wyników no no ci ocenianych wg obu pakietów norm. 

 In case of rolled beams, the mean value of resistance partial 
factor is 1,08 and the coefficient of variation is 5,5%. When 
values of partial factors proposed by Gi ejowski and Stachura 
(2013) are used, an equalization of safety requirements 
according to PN-B and PN-EN packages of standards is 
achieved. Mean value becomes then 1,03 with the coefficient of 
variation of  3,3%. Similar tendency is observed in case of 
welded plate girders. The mean value is lowered from 1,11 to 
1,05 and the coefficient of variation is reduced from 7,4% to 
4,9%.  On average, the resistances calculated according to the 
Polish code [2] and according to [3] but with proposed values of 
partial factors are about 5% closer to each other, and there is 
about 2% reduction in the value of coefficient of variation. 



Dzi ki wprowadzeniu zale nego od smukło ci cz ciowego
współczynnika do no no ci (stateczno ci) elementu M,ult , który
pełni rol  stałego współczynnika M1 jak w normie [3], mo na 
spełni  warunki brzegowe na obliczeniow no no  elementu, 
tzn. otrzyma  współczynniki: M do no no ci przekroju (dla 
elementów kr pych) oraz współczynnik asymptotyczny M,cr do
no no ci elementów smukłych. Analizuj c wyniki 
przedstawione na Rys. 1, a tak e wyniki szerszych analiz 
dotycz cych elementów o innych przekrojach walcowanych i 
spawanych, zaproponowano zale no ci jak ni ej: 
- przy wyboczeniu elementów ciskanych (współczynnik 
redukcyjny ) oraz przy zwichrzeniu elementów zginanych wg 
metody uproszczonej z normy [3] (dla elementów dwuteowych 
walcowanych i ich odpowiedników spawanych, dla których 
stosuje si  współczynnik redukcyjny LT  zamiast ): 

Thanks to introduction of slenderness dependent member 
(stability) resistance partial factor M,ult , that plays the role of 
constant factor M1 in the code [3],  there is a possibility to fulfil
the boundary conditions for design value of member resistance, 
i.e. to obtain the following factors: M for resistance of stocky 
elements (equal to the cross-section resistance) and asymptotic 

M,cr for resistance of slender elements. Taking into 
consideration the results presented in Fig. 1, as well as results of 
a wider analysis carried out for elements with different rolled 
and welded sections, the following formulas are proposed: 
- buckling of compressed elements (reduction factor ) and 
lateral-buckling of bending elements according to the alternative 
method from [3] (for rolled I-profiles and their welded 
counterparts, for which the reduction factor LT  replaces ): 
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- przy zwichrzeniu elementów zginanych z kształtowników 
walcowanych i blachownic spawanych o dowolnym przekroju,
wg metody ogólnej z normy [3]: 

 - lateral buckling of bending elements of different sections 
made by rolling or welding, assessed by the general method 
from [3]: 

13422 ,,
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gdzie: M,cr – współczynnik cz ciowy do no no ci elementów 
smukłych o warto ci uzale nionej od przedziału zmienno ci 
parametru obci enia : M,cr = 1,25 dla  0,6; M,cr = 1,20 dla
0,5 <  1,5 oraz M,cr = 1,15 dla  > 1,5. 
Podobnie jak na Rys. 2, na Rys. 3 przedstawiono wyniki analizy
statystycznej współczynników cz ciowych, ale w odniesieniu 
do no no ci elementu. W przypadku zastosowania wzorów (5) i 
(6) na współczynnik cz ciowy do no no ci elementu uzyskuje 
si  zmniejszenie warto ci redniej z 1,13 do 1,05, oraz redukcj
współczynnika zmienno ci z 6,3% do 3,8%. Mo na zauwa y
nawet ok. 15%-we zbli enie no no ci oraz ok. 3%-we 
zmniejszenie rozrzutu no no ci wg obu pakietów norm. 

 where: M,cr – resistance partial factor for slender elements taken 
as the value being dependent upon a certain range of the load 
parameter : M,cr = 1,25 for  0,6; M,cr = 1,20 for 
0,5 <  1,5 and M,cr = 1,15 for  > 1,5. 
Similarly to Fig. 2, the results of statistical analysis of 
resistance partial factors, but in relation to member resistance, 
are presented in Fig. 3. Utilizing Eqns. (5) and (6) for the 
evaluation of design member resistance, the mean value is 
lowered from 1,13 to 1,05, and the coefficient of variation
reduces from 6,3% to 3,8%. One may observe that the resistance
from considered standards are close to each other by about 15% 
and there is a reduction in the discrepancy of about 3%. 

Rys. 3. Porównania wska ników wykorzystania no no ci elementów: a) zginanych dwuteowych blachownic klasy 4 ze smukłymi 
ciankami podpieraj cymi, b) ciskanych słupów o przekrojach walcowanych typu HEA. 

Fig. 3. Comparison of member resistance utilization ratios: a) plate girders under bending (with slender supporting walls), b) 
compressed columns made of rolled HEA profile. 

Literatura •• References 

[1] Gi ejowski M., Stachura Z.: Współczynniki cz ciowe w ocenie no no ci przekroju elementów konstrukcji stalowych. Budownic-
two i Architektura 12(2), Politechnika Lubelska 2013, 213-220. 

[2] PN-90/B-03200. Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

[3] PN-EN 1993-1-1. Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Cz  1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków. 



Miary niezawodno ci konstrukcji budowlanych 
Reliability measures of building structures 

Marian Gwó d
Katedra Konstrukcji Metalowych,  

Wydział In ynierii L dowej, Politechnika Krakowska 
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków 

e-mail: margwozdz@interia.pl 
Department of Metal Structures  

Faculty of Civil Engineering, Technological University of Cracow 
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków  

e-mail: margwozdz@interia.pl 

Streszczenie 

Projektowanie konstrukcji budowlanych według współczesnej generacji norm europejskich jest oparte na formacji wymiarowania 
metod  współczynników obci enia i no no ci. Jest to odmiana metody stanów granicznych, która ró ni si  od podobnej formacji 
wprowadzonej w Polsce do norm krajowych w latach 1970. Podstawy merytoryczne i formalne tej metody s  sformułowane w euro-
kodzie PN-EN 1990 oraz w europejskich normach wykonania konstrukcji. W referacie przeprowadzono analiz  normowych miar 
niezawodno ci konstrukcji budowlanych w szerszym kontek cie rozwi za  teorii niezawodno ci według poziomów oblicze  proba-
bilistycznych [2], [5], [7]. Wykazano znacz cy wpływ metody modelowania ustrojów mechanicznych na ilo ciow  ocen  miar nie-
zawodno ci konstrukcji budowlanych [4].    

Abstract 

Design of building structures according to the current generation of eurocodes is based upon the formation of dimensioning on load 
and bearing capacity coefficient method. This is a variant of limit state method, different from the similar formation introduced into 
Polish national building codes in the seventies of XX century. Substantive and formal basics of this method are formulated in euro-
code PN-EN 1990 and European structural manufacturing standards. Analysis of reliability measures for building structures accord-
ing to the code, in the broader context of reliability theory solutions by probability levels calculations is performed in this paper [2], 
[5], [7]. A significant influence of mechanical system modeling method on the quantitative assessment of reliability measures for 
building structures has been shown [4]. 

Słowa kluczowe: niezawodno , współczynniki cz ciowe, klasy konsekwencji, klasy niezawodno ci, klasy wykonania 
Keywords:  reliability, partial coefficients, consequence classes, reliability classes , manufacturing classes

1. Probabilistyczne miary niezawodno ci konstrukcji

Wyznaczenie niezawodno ci Q [6], [7], dla zadanej funkcji 
g(X)     i przy znanym wektorze losowych stanów konstrukcji X
,o funkcji g sto ci prawdopodobie stwa f(X), sprowadza si  do 
obliczenia całki: 

1. Probabilistic measures of structural reliability

       For a given function g(X) at a known vector X of random 
structure states having a probability density f(X), determination 
of reliability Q [6],[7], results in calculating the following 
integral: 

 Q = dXf
Π

)( X ,  (1) 

po obszarze stanów bezawaryjnych Π, w których spełniony jest 
warunek g(X) > 0. W przypadku podstawowym dla wzajemnie 
niezale nych zmiennych losowych E i R niezawodno Q
mo na obliczy  przekształcaj c całk  ze wzoru (1):  

over the trouble free states Π , for which the condition g(X) > 0 
is satisfied. In the basic case, for mutually independent random 
variables E and R the reliability Q may be determined by 
transformation of the integral (1): 

Q = dEEfEFdRRfRF ERRE )()(1)()(
∞

∞−

∞

∞−

− ,  (2) 

gdzie FE ( ) i FR ( ) oznaczaj  dystrybuanty losowego efektu 
obci e  i losowej no no ci E i R - odpowiednio. 
Mimo stosunkowo prostej postaci wyra e  całkowych (2), 
obliczenie z nich niezawodno ci konstrukcji Q jest mo liwe 

where FE ( ) and FR ( ) denote distributions of the random load 
effect and random bearing capacity E and R , respectively. In 
spite of relatively simply structured integral formulas (2), 
reliability of the structure Q may be usually determined only 



najcz ciej tylko w sposób numeryczny. Zadanie obliczenia 
niezawodno ci Q staje si  łatwe je li oprócz liniowej funkcji 
stanów granicznych, (por. np. [1], [3], [7], [8]):  

through application of a proper numerical approach. Reliability 
determination problem is much easier to solve if, besides linear 
limit states function (cf. [1], [3], [7], [8]),:  

 g(X) = o
1

axa
n

i
ii ,  (3) 

wektor X ma n – wymiarowy rozkład normalny, wewn trznie 
nieskorelowany (dla i = 1,2,…n.:ρij = 0 dla i≠j oraz ρii = 1). 
Wykorzystuj c odpowiednie wzory rachunku prawdo-
podobie stwa obliczamy wówczas najpierw warto redni  i 
wariancj  funkcji (3): 

 the vector X exhibits n - dimensional normal distribution, 
internally uncorrelated (for i = 1,2,…n.:ρij = 0 if i≠j and ρii = 1). 
Then, by application of appropriate probability formulas the 
average value and variance of function (3) are determined: 
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gdzie ix (i = 1,2,…n) oraz xiμ (i = 1,2,…n.) oznaczaj
odpowiednio; warto ci rednie i odchylenia standardowe 
zmiennych losowych xi. Zmienna losowa g, jako kombinacja 
liniowa (3) wzajemnie niezale nych zmiennych losowych 
normalnych xi, ma tak e rozkład normalny, o znanych 
parametrach (4) . Do wyznaczenia niezawodno ci Q wystarczy 
w takim przypadku obliczy  prawdopodobie stwo nierówno ci 
g > 0. Wykonuj c obliczenia z zastosowaniem przekształcenia 
to samo ciowego i standaryzowanej zmiennej losowej 
normalnej g)/gg( − , otrzymujemy:

where ix (i = 1,2,…n) and xiμ (i = 1,2,…n.) denote average
values and standard deviations of random variables xi , 
respectively. Random variable g , as a linear combination (3) of 
mutually independent normal random variables xi, exhibits 
normal distribution as well, with known parameters (4). In such 
a case, it is sufficient to determine the probability of the 
inequality g > 0 in order to determine the reliability Q . 
Calculations performed using identity transformation and 
standarized normal random variable g)/gg( −  , result in:

 Q = P{ g > 0} = −
−

gg

ggg
P = P{ ξ > - β} = P{ ξ < β} = Φ(β),  (5) 

gdzie:Φ(β) – dystrybuanta standaryzowanego rozkładu 
normalnego, β - wska nik niezawodno ci, który mo e by
alternatywn  wobec Q miar  niezawodno ci konstrukcji: 

where: Φ(β)  - distribution function of standarized normal 
distribution, β - reliability factor, which may be applied as an 
structure reliability measure alternative to Q : 

  β  =
g

g
.  (6) 

Podstaw  wzajemnej równowa no ci miar niezawodno ci: Q i β
jest wynikaj ca z (5) równo Q = Φ(β), wła ciwa tylko 
rozkładowi normalnemu zmiennej losowej g. Je li zało enia 
przy których otrzymano (5) nie s  spełnione, to równo  (6) 
mo na traktowa  tylko jako definicj  uproszczonej miary 
niezawodno ci – opartej na znajomo ci jedynie dwóch 
pierwszych momentów zmiennej losowej g( g i μg). 

Obliczenia probabilistyczne poziomu 1, nie s  zorientowane 
na wyznaczanie i kontrol  globalnych miar niezawodno ci 
konstrukcji Q wg (1) albo β wg (6). W obliczeniach tych 
sprawdza si  jedynie nierówno  deterministyczn g(X) ≥ 0 –
przyjmuj c elementy wektora X jako odpowiednie kwantyle 
wektora losowego X. Miary niezawodno ci definiuje si  w 
postaci cz ciowych współczynników bezpiecze stwa γi,
stanowi cych stosunki warto ci kwantyli górnych xdi zmiennych 
podstawowych xi do ich warto ci charakterystycznych xki w 
przypadku obci e  albo warto ci charakterystycznych do 
kwantyli dolnych w przypadku cech wytrzymało ciowych:  

The equality Q = Φ(β) resulting from (5), and correct only if the 
random variable g exhibits normal distribution constitutes a 
basis for the equivalence of reliability measures Q and β . If the 
assumptions upon which (5) is derived are not met, the equality 
(6) may be treated as a definition of a simplified reliability 
measure – based on the knowledge of the first two moments of 
the random variable g( g and μg) only.  

Level 1 probabilistic calculations are not oriented on 
determination and control of global reliability measures Q
(according to (1)) or β (according to (6)) for a structure. During 
those calculations only deterministic inequality g(X) ≥ 0 is 
checked, under the assumption that components of vector X
constitute appropriate quantile of random vector X . Reliability 
measures are defined as partial safety factors γi, , constituting a 
ratio of upper quantiles xdi of basic variables xi to their 
characteristic values xki in the case of loads, or characteristic 
values to lower quantiles in the case of strength features: 

  γEi = 
ki

di

x

x
,    γRi = 

di

ki

x

x
,   (i = 1, 2,…n).  (7) 



W wietle mo liwych wielopoziomowych ocen 
niezawodno ci konstrukcji budowlanych, powstaje pytanie o 
wzajemne relacje pomi dzy metodami oblicze  półproba-
bilistycznych poziomu 1. i poziomów wy szych: 2. i 3.  
Kryterium niezawodno ci konstrukcji budowlanych w metodzie 
probabilistycznej poziomu 2. β  ≥ βu, w przypadku 
podstawowym funkcji stanów granicznych g = R – E ≥ 0, 
mo na zast pi  porównaniem warto ci obliczeniowych: 
no no ci Rd i odpowiadaj cego jej efektu obci e Ed  

In view of possible multilevel safety evaluations for 
building structures, a question arises how the semiprobabilistic 
calculation methods of level 1 are related to calculation methods 
of higher levels 2 and 3. 
Reliability criterion for building structures in the second level 
probabilistic method, β  ≥ βu, for the basic case of limit state 
functions g = R – E ≥ 0 , may be replaced by comparing the 
design values of: bearing capacity Rd and corresponding load 
effect Ed  

 Rd = RR μβ−R ≥  Ed = EEE μβ .  (8) 

Spełnienie nierówno ci (8),  poci ga za sob  spełnienie 
kryterium poziomu 2. pod warunkiem, e za  βE i βR
przyjmiemy cz ciowe wska niki zwi zane, ze wska nikiem 
niezawodno ci β na płaszczy nie zmiennych standaryzowanych 
zale no ciami geometrycznymi: βR = β αR , βE = β αE , gdzie 
αR, αE – współczynniki wra liwo ci (cosinusy kierunkowe). 

W przypadku ogólnym, gdy warunek g(X) ≥ 0 nie 
sprowadza si  do przypadku podstawowego zastosowanie 
metody pół-probabilistycznej polega na podstawieniu w 
argumencie funkcji g(X) odpowiednio dobranych warto ci 
obliczeniowych współrz dnych wektora stanów X. W 
zaleceniach eurokodu 1990 szczegółowo rozpatruje si  tylko 
przypadek, w którym warunek stanu granicznego mo na 
wyrazi  za pomoc  skalarowej, jednoparametrowej no no ci R i
stowarzyszonego z ni  efektu oddziaływa E w postaci 

Satisfaction of the inequality (8) results in satisfaction of the 
second level criterion if, and only if partial coefficients βE and 
βR are assumed to be related to the reliability factor β in plane 
of variables standarized by the geometrical relationships βR = 
β αR , βE = β αE  where αR, αE - sensitivity coefficients 
(directional cosines). 

In general situation, when the condition g(X) ≥ 0 is not 
reduced to the basic case, application of the semiprobabilistic 
method consists in setting properly selected design values of the 
state vector X for argument of the g(X) function. 
Recommendations of the 1990 eurocode analyze in detail only 
the case, in which the limit state condition may be expressed by 
a scalar, one parameter bearing capacity R and associated action 
effect E having the form of 

 Ed = E{Fd1,Fd2,…ad1,ad2,…θd1,θd1} ≤. Rd = R{Xd1,Xd2,…ad1,ad2,…θd1,θd1},  (9) 
gdzie indeks „d” oznacza warto ci obliczeniowe: 

Fd1,Fd2,… – oddziaływa  na konstrukcj , 
Xd1,Xd2,… – wła ciwo ci mechanicznych materiału 

       konstrukcji, 
ad1,ad2,… – wła ciwo ci geometrycznych konstrukcji, 
θd1,θd1… – parametrów niepewno ci modelu 

 obliczeniowego. 

2. Kalibrowanie wybranych elementów niezawodno ci

W in ynierskim uj ciu ró nicowania niezawodno ci 
konstrukcji budowlanych w normie PN-EN 1990 [9]
wprowadzono trójstopniowe klasy konsekwencji CC oznaczone 
symbolami CC1, CC2 i CC3. Klasy konsekwencji zostały 
zdefiniowane w zale no ci od ryzyka zagro enia ycia i 
zdrowia ludzkiego oraz ekonomicznych konsekwencji 
zniszczenia konstrukcji lub utraty zdatno ci do u ytkowania. 
Klasy konsekwencji CC s  stowarzyszone z odpowiednimi 
trzema klasami niezawodno ci konstrukcji RC1, RC2 i RC3, dla 
których w normie [9] podano minimalne wymagane warto ci 
wska nika niezawodno ci u, przypisane stanom granicznym 
no no ci zestawione w tablicy 1. 

W eurokodach przyj to konwencj  sprawdzania 
niezawodno ci, wg której warto ci obliczeniowe xd zmiennych 
podstawowych xi zwykle nie s  podstawiane bezpo rednio do 
równania stanu granicznego, lecz s  podstawiane tzw. warto ci 
reprezentatywne Xrep i Frep, którymi mog  by : 
- warto ci charakterystyczne, czyli kwantyle: dla obci e

Fk, dla wytrzymało ci materiału Xk (lubηXk, gdzie η  -
współczynnik konwersji) oraz cech geometrycznych ad, 

- warto ci nominalne, czyli warto ci centralne cech geome-
trycznych anom

Warto ci obliczeniowe Fd i Xd otrzymuje si  mno c lub dziel c 
warto ci reprezentatywne przez stosowne współczynniki 
cz ciowe: 

where index „d” denotes design values of: 
Fd1,Fd2,… – actions on the structure, 
Xd1,Xd2,… – mechanical properties of the structural 

       material, 
ad1,ad2,… – geometrical properties of the structure, 
θd1,θd1… – uncertainty parameters of the 

 computational model. 

2. Calibration of selected reliability components

In the engineering approach to varying the reliability of 
building structures, adopted in the code PN-EN 1990 [9], three 
level consequence classes CC were introduced, denoted by 
symbols CC1, CC2 and CC3, respectively. Consequence classes 
were defined according to the risk of injury and loss of life, as 
well as economical consequences of structural failure or loss of 
fitness for use.  
Consequence classes are related to three structural reliability 
classes RC1, RC2 and RC3, for which the code [9] specifies 
minimum required values of the reliability factor u assigned to 
the ultimate limit states listed in the Table 1. According to the 
reliability verification convention, adopted in the eurocodes, 
design values xd of the basic variables xi are usually not entered 
directly into the limit state equation, but the so called 
representative values Xrep and Frep are used instead: 
- characteristic values, or quantiles: Fk for loads, Xk (or ηXk

, where η - conversion coefficient) for material strength, 
and ad for geometrical properties, 

- nominal values, or central values for geometrical proper-
ties anom . 

Design values Fd and Xd are determined through multiplication 
or division of representative values by appropriate partial 
coefficients: 

 Fd = FrepγF → Ed = E(FkγF,ad),  (10) 



        Xd = ηXk/γM → Rd = R(ηXk/γM,ad).         (11) 

Tablica 1. Zalecane warto ci wska nika niezawodno ci β w stanie granicznym no no ci wg normy PN-EN 1990 [9] 
Table 1. Recommended values of reliability factor β in ultimate limit state according to the PN-EN 1990 code [9]  

Klasa niezawodno ci 
Reliability class 

Minimalne warto ci βu 
Minimum value βu

okres odniesienia 1 rok 
1 year reference period 

okres odniesienia 50 lat 
50 years reference period 

(1) (2) (3) 
RC3 5,2 4,3 
RC2 4,7 3,8 
RC1 4,2 3,3 

Warto  charakterystyczna wytrzymało ci materiału Xk została 
zdefiniowana w normie PN-EN 1990 jako kwantyl na poziomie 
prawdopodobie stwa ω = 5 %, któremu odpowiada wska nik 
cz ciowy βR = 1,64. Warto  obliczeniowa cechy materiału Xd
to kwantyl dolny na poziomie prawdopodobie stwa ω = 0,1 %, 
któremu odpowiada wska nik cz ciowy  o warto ci βR = 3,04. 
Współczynniki cz ciowe we wzorach (10) i (11) obok losowej 
zmienno ci oddziaływa  (czynnik γf) i wytrzymało ci materiału 
(czynnik γm) mog  dodatkowo uwzgl dnia  bł d modelowania 
tych zmiennych losowych (czynniki γSd i γRd) dlatego mo na je 
zapisa  w postaci iloczynów: 

 Characteristic value of material strength Xk is defined in the PN-
EN 1990 code as the quantile at the probability level equal to 
ω = 5 %, to which corresponds a partial factor βR = 1,64. The 
lower quantile at the probability level of ω = 0,1 % is defined as 
the computational value of material property Xd , to which 
coresponds a partial factor having the value of βR = 3,04.  
Partial factors present in the formulas (10) and (11) may cover 
not only random variability of actions (γf  factor) and material 
strength (γm factor) but also modeling error of these random 
variables (γSd and γRd factors) and thus may be formulated as 
products: 

  γF  = γfγSd,  γM  = γmγRd.  (12) 
W pierwszej edycji eurokodów warto ci współczynników 

(12) zostały wyspecyfikowane arbitralnie, poniewa
specyfikacje normowe na ogół nie posiadaj  uzasadnienia 
statystycznego. Przykładem takiego kalibrowania jest eurokod 
1993-1-1 [10], w którym warto  obliczeniow  wytrzymało ci 
stali fd przyj to jako iloraz tzw. warto ci nominalnej fy i
współczynnika no no ci plastycznej γM0 = γm0 = 1,0 bez 
uzasadnienia takiej specyfikacji. 

In the first edition of eurocodes, values of factors (12) were 
arbitrarily specified, since code specifications usually do not 
have any statistical justification. Eurocode 1993-1-1 [10] 
constitutes an example of such calibration, as the design value 
of steel strength fd is determined as the ratio of so called 
nominal value fy and plastic bearing capacity factor γM0 = γm0 = 
1,0, without any justification to support such formula.
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Streszczenie 

W pracy pokazano koncepcj  konstrukcji hal z energoaktywnymi segmentami dylatacyjnymi. Segmenty przekryto struktur
zredukowan  (ze ci giem), o spadku połaci powy ej 20% umo liwiaj cym samooczyszczanie powierzchni pokrycia ze niegu [5]. 
Długo  energoaktywnych segmentów wyznaczono metod  optymalizacji probabilistycznej [3,6] zachowuj c no no
i niezawodno  konstrukcji powy ej niezawodno ci klasy RC2 [1]. Koncepcja umo liwia redukcj  wpływów termicznych na siły 
i przemieszczenia w złów segmentu do konwencjonalnych wielko ci normowych. W koncepcji uwzgl dniono, e absorbery 
termiczne b d  zdylatowane wzgl dem konstrukcji no nej. 

Abstract 

The paper presents a concept of steel halls with energy-active expansion segments. The segments were covered with a reduced 
structure (with a tie), which had slopes greater than 20% allowing snow self-clearance of the roof plane [5]. The lengths of energy-
active segments were determined using the probabilistic optimisation method [3,6]. The structure capacity and reliability were 
maintained to be higher than those specified for RC2 class [1]. The concept makes it possible to reduce thermal impacts on the forces 
and displacements of the segment nodes to conventional values stated in the code. The concept accounts for distancing the thermal 
absorbers from the load bearing structure. 

Słowa kluczowe: energoaktywne segmenty hal, struktury metalowe, przekrycia ze ci giem, niezawodno  konstrukcji 
Keywords: energy-active segments of steel buildings, metal structures, covers with a tie, structure reliability

1. Wprowadzenie

W pracy rozwini to  koncepcj  budowy energoaktywnych 
segmentów dylatacyjnych hal [4]. Segmenty przekryto struktur
zredukowan  ze ci giem w celu zmniejszenia masy konstrukcji
i zwi kszenia nachylenia przekrycia  20%. Nachylenie 
(  > 100) (rys. 1a) umo liwia samoczynne suwanie niegu. 
Zastosowano ci gi ze stali walcowanej z uwagi na wi kszy 
moduł spr ysto ci E ani eli lin budowanych z drutów. Ponadto 
wytrzymało  liniowa lin jest około fy,lin / fy = 5 razy wi ksza 
ani eli stal walcowana co wywołałoby zwi kszenie 
ekstremalnych przemieszcze  głowic słupów.  

W koncepcji segmentów dylatacyjnych uwzgl dniono [4]
swobodne wydłu enie DT segmentu dylatacyjnego, 
spowodowane lokalnie awaryjn  temperatur  1000C. 
Zastosowano ostojowe st enie słupów w rodku długo ci 
segmentu dylatacyjnego. Przewidziano mo liwo
automatycznego wł czenia transportu ogrzanego wewn trz 
segmentu powietrza za pomoc  wentylatorów ss co-tłocz cych 
przy temperaturze powietrza rz du +200C. Liczb  i no no
ci gów najsłabszego KDMZ segmentu dylatacyjnego hali 

dostosowano do niezawodno ci klasy RC2 [1] o wska niku 
t2 =  = 3,8. Konstrukcj  przekrycia energoaktywnego segmentu 
zło ono z geometrycznie niezmiennych segmentów

1. Introduction

In the paper, the concept of energy-active segments of steel 
halls was developed [4]. The segments were covered with a 
reduced structure with a tie to decrease the construction weight 
and to increase the slope of the cover  20%. The slope
(  > 100) (Fig. 1a) makes it easy for snow to slide down. Ties of 
rolled steel cross-section were used, because of a higher 
modulus of elasticity than that of steel line. In addition, linear 
strength of the lines is fy,lin / fy = 5 times higher than the strength 
of rolled steel, which would cause an increase in extreme 
movements of the heads of the columns.  

In the concept, free extension DT of the expansion segment
due to local failure temperature of 1000C was accounted for [4]. 
Bracing of the columns at the mid-length of the expansion 
segment was employed. The concept included the option of 
automatic switching on of the warm air transport within the 
segment by means of suction/pressure fans when the air 
temperature is approx. +200C. The number and capacity of ties 
of the weakest kinematically admissible failure mechanism 
(KAFM) of the steel hall expansion segment were adjusted to 
the reliability of RC2 class [1] stated by the reliability index 
t2 =  = 3.8. The covering of the energy-active segment is 
composed of geometric invariable assembly segments that have 



monta owych optymalizuj cych czas i koszty monta u 
konstrukcji (rys. 1b). 

2. Konstrukcja energoaktywnych segmentów hali

Na rys. 1b pokazano koncepcj  podziału segmentu
dylatacyjnego konstrukcji (Ld = 33m) na 3 segmenty 
monta owe o oczkach kwadratowych i module a = 3m, długo ci 
Lm = 9m. Ka dy oparto na 2 x 6 słupach cian podłu nych 
(rys. 1b) – co 6m w co drugim oczku pełnym. 

identical geometric structure, which optimises the time and 
costs of the assembly process (Fig. 1b). 

2. Construction of steel building energy-active segments

Fig. 1b presents the idea of the structure expansion segment
(Ld = 33m) division into three assemblies, Lm = 9m in length, 
with square mesh a = 3m. Each assembly is supported on 2 x 6 
columns of longitudinal walls (Fig. 1b), spaced 6m apart in 
every other full mesh.  
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Rys. 1. Segment dylatacyjny: a) przekrój, b) podział na segmenty monta owe, c) KDMZ segmentu dylatacyjnego, d) schemat zsu-
wania si niegu. 
Fig. 1. Expansion segment: a) cross-section, b) division into assemblies, c) KAFM of the expansion segment, d) diagram of snow 
sliding down.  

Na rys. 1a pokazano koncepcj  transportu ogrzanego 
powietrza do magazynów EC. Rury zlokalizowano przy słupach 
jednogał ziowych lub wewn trz słupów trójgał ziowych.

W ka dym dwuspadkowym segmencie dylatacyjnym 
wyst puje sze ci gów ł cz cych skrajne w zły dolne
struktury (rys. 1a). 

Zmniejszenie odst pu b < a (rys. 1b) mi dzy segmentami 
asekuruje symetryczne przemieszczenie głowic słupów w 
przypadku zniszczenia ci gów, stanowi cych najmniejszy
krytyczny zbiór pr tów w segmencie energoaktywnym. 

3. No no  i niezawodno  segmentu dylatacyjnego

Na rys. 1c oznaczono najmniejsze globalne KDMZ super 

 Fig. 1a shows the idea of warm air transport to the thermal 
energy (TE) storage facilities. Pipes were located at one-branch
columns or inside three-branch columns. 

In each double-sloped expansion segment, six ties 
connecting outmost lower nodes of the structure are found (Fig. 
1a). 

Decreasing the distance b < a (Fig. 1b) between segments 
secures symmetrical displacements of column heads in the event 
of damage to the ties, which constitute the least critical set of 
rods in the energy-active segment. 

3. Capacity and reliability of the expansion segment

Fig. 1c shows the least global KAFMs of super-elements

a

a



elementów wyst puj cych w energoaktywnych segmentach: 
1) przechyłowe – słupów (1;5) na lewo lub na prawo; 2) wi zki
6 pasów dolnych segmentu przekrycia na lewej (2) lub na 
prawej (3) połaci; 3) wi zki ci gów (4). 

Do analizy niezawodno ci wybrano najsłabszy KDMZ 
wi zki n = 6 ci gów. Ka dy zwymiarowany wg normy [2] 
ci g zbudowany jest szeregowo z 3 elementów walcowanych 

długo ci 12m i 4 poł cze , ł cznie 7 elementów sprawczych 
klasy RC2. Ka dy element o wska niku niezawodno ci 
t2 =  = 3,8 ma niezawodno  [8] p1 = 0,999 927 652 oraz 
awaryjno q1 = 1 – p1 = 0,000 072 348. 

Awaryjno qs ci gu (3.1) oraz zmniejszona niezawodno
ps ci gu (3.2), wynosz : 

that occur in energy-active segments: 
1) tilt – of columns (1;5) to the left or to the right; 2) of the 
bundle of six bottom chords of the cover segment on the left (2) 
or right (3) roof plane; 3) of the bundle of ties (4). 

For the reliability analysis, the weakest KAFM of the 
bundle n = 6 ties was selected. Each tie, dimensioned in 
accordance with the code [2], is constructed in series of three 
rolled members, 12 m in length, and of four joints, making 
seven RC2 class decisive elements altogether. Each element 
with the reliability index t2 =  = 3.8 has the reliability [8] p1 = 
0.999 927 652 and failure rate q1 = 1 – p1 = 0.000 072 348. 

The failure rate qs of the tie (3.1) and the decreased 
reliability ps of the tie (3.2) are:

qs = 1 – pi = n qi = 7  0.000 072 348 = 0.000 506 436 (3.1)

ps = 1 – qs = 1 – 0.000 506 436 = 0.999 493 564 (3.2)
gdzie: qs – awaryjno ci gu; ps –niezawodno ci gu; 
n – liczba elementów sprawczych w ci gu. 

Wska nik niezawodno ci ci gu zmniejsza si  (3.3) [8]: 

 where: qs – the tie failure rate; ps – the tie reliability; 
n – number of decisive elements in the tie. 

The reliability index of the tie is decreased (3.3) [8]: 
ts = 3.287 < t2 = 3.8 (3.3)

Zmniejszenie s no no ci ci gu w stosunku do no no ci 
elementów w przypadku współczynnika zmienno ci no no ci 
elementów sprawczych 1 = 0,1, wynosi (3.4) [3]: 

 A decrease s in the tie capacity with respect to the capacity 
of elements for the coefficient of variation in the capacity of 
decisive elements 1 = 0.1 amounts to (3.4) [3]: 

s = (1 – t2 1) / (1 – ts 1) = (1 – 3.8 1) / (1 – 3.287 1) = 0.9236 (3.4)
Zwi kszenie no no ci [3] pojedynczego ci gu do klasy 

RC2 wymaga zmniejszenia awaryjno ci elementów do (3.5): 
 To increase the capacity [3] of a single tie to that of RC2

class, it is necessary to decrease the failure rate of elements
(3.5) to: 

q = qi / n = 0.000 072 348 / 7 = 0.000 010 335 (3.5)
Niezawodno  elementów ci gu powinna wynosi  (3.6): The reliability of the tie elements should be (3.6): 

p = 1 – q = 1 – 0.000 010 335 = 0.999 989 665 (3.6)
Wska nik niezawodno ci elementów po zwi kszeniu ich 
no no ci do E(Ns) powinien wynosi t = 4,254 [8]. 

 The reliability index of the elements, after their capacity was 
increased to E(Ns), should amount to t = 4.254 [8]. 

Kwantyl no no ci ci gu nale y oblicza  ze wzoru (3.7): The tie capacity quantile, computed from formula (3.7): 
Ns,k = E(N1)[1 – 4.254 1] (3.7)

gdzie: E(N1) – no no  oczekiwana pojedynczego ci gu.  
Kwantyl no no ci elementów obliczony z wzoru (3.7) spełni 
wymagania niezawodno ci ci gu o wska niku t2 = 3,8. 
W przypadku 1 = 0,1 obliczeniow  no no ci gu nale y 
oblicza  ze wzoru (3.8): 

where: E(N1) – expected capacity of a single tie.  
The quantile of the capacity of elements, computed from 
formula (3.7), will satisfy the requirements on the reliability of 
the tie with index t2=3.8. When 1 = 0.1, the computational 
capacity of the tie should be calculated from formula (3.8):

N1k = E(N1)[1 – 4.254x0.1] = 0.5746 E(N1) (3.8)
Potrzeba zwi kszenia no no ci E(N1) elementów ci gu 

w celu dostrojenia obliczeniowej no no ci odr bnych ci gów 
do niezawodno ci klasy RC2 [1] wynosi (3.9) [3]: 

 Increase in the capacity E(N1) of the tie elements, necessary 
to adjust the computational capacity of individual ties to RC2 
class reliability[1], amounts to (3.9) [3]: 

s6 = Ns,k / N1k = (1 – t2 1) / (1 – t 1) = (1 – 3.8 1) / (1 – 4.254 1) = 1.079 (3.9)
Zwi kszenie no no ci wskutek sprz enia „n” ci gów 

oszacujemy z (3.10) [6]:  
 Increase in the capacity of “n” coupled ties is estimated 

from (3.10) [6]: 
s = [1 – ts 1 / n0.5] / [1 – ts 1] (3.10)

Z uwagi na konsekwencj  zniszczenia ci gów, zastosowano 
asekuracj  redukuj c liczb  „n” z wzoru: n0 = n – 2 = 4 oraz 
redukuj c 1 do 0,06. Zwi kszenie no no ci sprz onej wi zki 
ci gien wynosi (3.11):  

 Because of potential consequences of tie failure, preventive 
measures were taken, namely number “n” from formula: n0 = n
– 2 = 4 was diminished and 1 was reduced to 0.06. Increase in 
the capacity of the coupled bundle of ties amounts to (3.11): 

s4 = [1 – 3.8x0.06 / 40.5] / [1 – 3.8x0.06] = 0.886 / 0.772 = 1.1477 > 1.079 (3.11)
Równoległe sprz enie wi kszej liczby n  4 ci gów nie
wymaga zwi kszenia obliczeniowych no no ci elementów,
wynikaj cych z oblicze  normowych. 

W konstrukcji przekrycia z co drugim oczkiem pustym, 
w rachub  wchodzi wykorzystanie asekuracji no no ci 
i niezawodno ci wynikaj cej z niedoci enia skrajnych 
elementów segmentu. Taka asekuracja powstaje, w przypadku 

 Parallel coupling of a greater number n  4 of ties does not 
make it necessary to increase the capacity of elements. 

In the cover, where every other mesh is empty, it is possible 
to ensure capacity and reliability by relying on underloading of 
the edge elements of the segment. When b < a, such a protection 
will be provided by means of leaving unreduced sections of the 
structure in the edge strand of the expansion segments. In Fig. 



b < a, w wyniku pozostawienia struktury o niezredukowanych 
przekrojach w skrajnych pasmach segmentów dylatacyjnych. 
Asekuracj  oznaczono grub  lini  na rys. 1b. 

4. Samoczyszcz cy segment energoaktywny

Fizyczny proces samooczyszczania si  połaci dachowej ze 
niegu jest opisany zale no ciami (4.1) [5]: 

1b, that is indicated with a thick solid line. 

4. Self-clearing energy-active segment

The physical process of the roof plane self-clearing of snow 
is described by the dependences (4.1) [5]:

Ft > T = Fs ;  Ft > Ft,s (4.1)
gdzie: Ft = Q sin , Fs = Q cos  – składowe obci enia 
niegiem; T – siła tarcia; Ft,s – siła spoisto ci;  – współczynnik 

tarcia (rys. 1d). 
Efektywne samooczyszczanie powierzchni pokrycia (w tym 

szkła samoczyszcz cego) wyst puje, gdy spadek dachu wynosi
 > 100 (tg  > 0,2) [5].  

Na współczynnik tarcia w przekryciu konstrukcji 
energoaktywnej wpływa rodzaj pokrycia. W przypadku gładkiej 
przegrody szklanej, współczynnik tarcia niegu o pokrycie,
wynosi około 0,17. 

Współczynnik tarcia nale y wyznaczy  do wiadczalnie. 
Efekt samooczyszczania mo na zwi kszy ogrzewaj c pokrycie 
od spodu ciepłym powietrzem, np. zmagazynowanym 
w podło u (rys. 1a). 

5. Podsumowanie, uwagi, wnioski

Zastosowanie sztywnych ci gów: 1) ułatwia kształtowanie 
samoczyszcz cych spadków przekry  segmentów 
energoaktywnych sprzyjaj cych pozyskiwaniu EC i EE w 
okresach deficytu energii; 2) redukuje przemieszczenia głowic 
słupów hal; 3) pozwala na wykorzystanie sztywnych ci gów
ł cz cych głowice słupów do budowy sufitów podwieszonych; 
4) sprzyja redukcji wyt enia i masy konstrukcji.

Asekurowane sprz enie elementów sprawczych 
o liczebno ci MKZE n  4 pozwala na dostrajanie no no ci 
i niezawodno ci hal do zalecanych klas niezawodno ci RC2 lub 
RC3 [1] bez zwi kszenia no no ci elementów wymiarowanych
na podstawie norm. 

W przyj tej koncepcji konstrukcji mo na redukowa  wpływ 
temperatury stosuj c przekładki neoprenowe w głowicach
słupów [7]. 

 where: Ft = Q sin , Fs = Q cos  – components of snow load; T –
friction force; Ft,s – cohesion force;  – friction coefficient (Fig. 
1d). 

Effective self-clearance of the cover surface (including the 
pane) occurs when the roof slope is  > 100 (tg  > 0.2) [5].  

The friction coefficient in the energy-active structure cover 
is affected by the type of covering. For a smooth glass barrier,
the coefficient of snow friction against the covering is approx. 
0.17. 

The friction coefficient needs to be determined 
experimentally. The self–clearing capability of the covering can 
be enhanced by heating the cover from inside with warm air, 
which can be stored in the ground (Fig. 1a). 

5. Summary, remarks, conclusions

The use of rigid ties: 1) facilitates the formation of self-
cleaning sloped covers of energy-active segments, conducive to 
obtaining EC and EE during periods of energy deficit; 2) 
reduces the movement of the heads of hall columns; 3) allows 
the use of rigid tie connecting the heads of columns to construct
suspended ceilings; 4) contributes to the reduction in the 
structure strain and mass.

Preventive coupling of decisive elements, the minimal 
critical set size of which is n  4, makes it possible to adjust the 
capacity and reliability of steel halls to recommended RC2 or
RC3 reliability classes [1]. It is achieved without increasing the 
capacity of elements dimensioned in accordance with the code. 

The structure concept presented in the paper allows reducing 
the impact of temperature by using neoprene spacers in column 
heads [7].
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Abstrakt. W pracy pokazano badania wpływu sztywno ci gi tnej eber podporowych na no no  sztywno  i ugi cia d wigarów 
SIN. Badania do wiadczalne przeprowadzono na modelach wykonanych z d wigarów WTA, WTB i WTC o wysoko ci rodnika 
1000, 1250 i 1500 mm zbudowanych z elementów wysyłkowych ł czonych doczołowo. D wigary obci ono symetrycznie dwoma 
siłami skupionymi. Wyznaczono cie ki równowagi statycznej przemieszcze  globalnych oraz wyodr bniono składow
przemieszcze  postaciowych badanych d wigarów. Wykazano, e stosowanie sztywnych eber podporowych w d wigarach SIN 
zmienia sztywno  postaciow  falistego rodnika oraz zwi ksza globaln  no no  krytyczn  d wigara. 

Abstract. The paper presents experimental investigations into the influence of the bending stiffness of support ribs on resistance, 
transverse stiffness and deflections of SIN girders. Experimental investigations were conducted on two groups of models made of 
WTA, WTB and WTC girders 1000, 1250 and 1500 mm in height, made of shipment elements joined by end-plate connections. The 
girders were loaded symmetrically by two concentrated forces. The static equilibrium paths of global deflections were determined 
and a transverse deflection component for the girders under examination was isolated. It was demonstrated that using stiff support 
ribs in SIN girders changing corrugated web stiffness and increases the global critical resistance of the girder. 

Słowa kluczowe: d wigary z   falistym   rodnikiem,  ebrowanie, przemieszczenie postaciowe 
Keywords: SIN girders, stiff and semirigid support ribs, transverse deflections  

1. Wst p

D wigary SIN s  ustrojami statycznie wewn trznie 
niewyznaczalnymi, w których momenty zginaj ce przenosz
pasy a siły poprzeczne falisty rodnik. Badania no no ci 
d wigarów SIN mo na znale  w publikacjach [1, 2, 3].  

W wytycznych [4] nie przewidziano potrzeby wzmacniania 
podporowych skrajnych eber. W niniejszej pracy pokazano
wpływ eber podporowych na no no  i sztywno  postaciow
falistego rodnika. Przeanalizowano zgodno  przemieszcze
postaciowych yVt wyznaczonych na podstawie pracy [4]
z wyznaczonymi eksperymentalnie yV dla d wigarów 
z ebrami podatnymi oraz sztywnymi. Badania do wiadczalne 
przeprowadzono na d wigarach WTA, WTB i WTC 
o wysoko ci rodnika 1000, 1250 i 1500 mm zbudowanych
z elementów wysyłkowych ł czonych doczołowo. 

2. Badania do wiadczalne

Z bada  przedstawionych w pracy [1] wynika, e przy a> h 
(Fig. 1) napr enia krytyczne cr w falistym rodniku zale  od 
wysoko ci rodnika h a nie od długo ci przedziału a.
Zauwa ono, e w przypadku doczołowego poł czenia 
elementów wysyłkowych za pomoc rub, strefa postaciowej 
utraty stateczno ci rodnika odsuwała si  od poł czenia. 
W zwi zku z tym przebadano dwie grupy modeli. W I grupie 
modeli przebadano cztery d wigary (Fig. 1a) zło one 
z elementów wysyłkowych  długo ci 3175 i 1500 mm, których 
zako czenia stanowiły blachy podporowe grubo ci 25 mm 

1. Introduction

SIN girders are statically internally indeterminate
structures, in which bending moments are transferred by flanges 
and transverse forces are transferred by the corrugated web. 
Investigations into the strength of SIN girders can be found in 
[1, 2, 3].  

Guidelines [4] do not indicate it is necessary to strengthen
the edge support ribs. The paper shows the impact of support 
ribs on the resistance and shear modulus of the corrugated web. 
The congruence between transverse deflections yVt determined 
in accordance with study [4] and the experimentally determined 
z y(V) for girders with stiff and semirigid support ribs was 
analysed. Experimental investigations were conducted for 
WTA, WTB and WTC girders, with the web 1000, 1250 and 
1500 mm in height/ depth, made of shipment elements joined by 
end-plates. 

2. Experimental investigations

The experimental investigations presented in [1] indicate that 
for a> h (Fig. 1), the critical stress cr in the corrugated web de-
pends on the web height h and not on the range length a. It was 
observed that when the shipment elements are joined with bolt-
ed end-plates, the zone of in-plate stability loss of the web was 
shifted from the joint. Consequently, two groups of models 
were examined. In the model group I, the investigations covered 
four girders (Fig. 1a) composed of shipment elements 3175 and
1500 mm in length, the ends of which were support plates, 25



spełniaj ce funkcje eber podatnych (Fig. 1c). W II grupie 
zbadano cztery modele zło one z elementów wysyłkowych 
2175 i 1500 mm (Fig. 1 b). Do czołowych blach podporowych 
dokr cono teowniki (Fig.1d) w celu zwi kszenia sztywno ci 
eber  podporowych.  Elementy wysyłkowe  d wigarów
ł czono doczołowo na ruby M 24 kl. 10.9. rodniki d wigarów 
wykonano ze stali S 235, natomiast pasy ze stali S 275. 

mm in thickness, acting as semirigid ribs (Fig. 1c). In group II,
four models composed of shipment elements 2175 and 1500 
mm (Fig. 1 b) were investigated. T bars were fastened to the 
support end plates (Fig.1d) to increase the stiffness of the sup-
port ribs. The girder shipment elements were joined with end 
plates using M 24 class 10.9 bolts. Girder webs were made of S 
235 steel, whereas flanges were from S 275 steel. 

a) c) 

b) d) 

Fig. 1. D wigary z falistym rodnikiem: a) z blach  czołow  300x25 mm, b) z blach  czołow  usztywnion  teownikiem, c)  przekrój 
ebra podporowego A, d) przekrój ebra podporowego  B. 

Fig 1. The models of girders with corrugated webs: a) group I with the end plate 300x25 mm, b) group II with T-bar stiffened end 
plate, c) A support rib detail, d) B support rib detail. 

3. cie ki równowagi statycznej d wigarów SIN ebrem 
sztywnym i podatnym

Przemieszczenia yV  spowodowane sił  poprzeczn
wyznaczono ze wzoru (1)  [4]: 

3. Transverse equilibrium paths of SIN girders with stiff
and semirigid rib

Deflections yV caused by a transverse force were
determined from formula (1)  [4]: 

MV yyy − , (1) 

gdzie: y – pomierzone przemieszczenie globalne. 
      Oczekiwane na  podstawie [4] przemieszczenie yM od zgi-
nania momentem  M wyznaczono z zale no ci (2): 

where: y – measured global deflections. 
      Expected, on the basis of [4], deflection yM resulting from 
bending with moment M was determined from dependence (2):

y
22

M EI24a4L3Pay − , (2)

gdzie: Iy – moment bezwładno ci przekroju d wigara z pomi-
ni ciem rodnika [4]. 
      Wirtualn  (oczekiwan ) no no  graniczn   NP mierzon
obci eniem  P  na podstawie przekroju pasów oszacowano 
z wzoru (3) [4]: 

 where: Iy – moment of inertia of the girder section when the 
web is disregarded [4]. 

Virtual (expected) ultimate resistance NP measured with 
load P on the basis of the flange section was estimated from
formula (3) [4]:

a2hAfN pminyp , (3)

gdzie: fymin – granica plastyczno ci stali z bada  materiałowych 
próbek pasów poszczególnych modeli d wigarów, Ap – prze-
krój pasa d wigara, h –wysoko  d wigara w osiach pasów  

where: fymin – steel yield point obtained from tests on samples 
of the material collected from flanges of individual girder mod-
els, Ap – girder flange section, h – girder height along the 
flange axes.  



Na rysunku 2 pokazano globalne SRS P(y) 
z pomiarów przemieszcze  badanych d wigarów 
M 1.51 z ebrem podatnym oraz M 2.51 ze sztywnym ebrem 
podporowym. 

Oczekiwane SRS P(yM)  od zginania oraz P(yV) od sił po-
przecznych wyznaczone w obszarze spr ystym oznaczono na 
rysunku 2 lini  ci gł . Lini  przerywan  pokazano teoretyczny 
przebieg cie ek od zginania P(yM) i od sił poprzecznych P(yV) 
przy zało eniu spr ystej pracy pasów d wigarów po utracie 
stateczno ci rodnika.  

Pokazane na rysunku 2 współrz dne charakterystyczne 
P1(y1), P2(y2) oraz P3(y3) zaznaczone na SRS dotycz : P1(y1) –
pocz tku niestateczno ci rodnika, P2(y2) – globalnej no no ci 
d wigara sygnalizowanej zako czeniem formowania pola ci -
gnie  (Ngr = 2Vgr), P3(y3) – odci enia d wigara. Współrz dna 
P4(yM4) na SRS P(yM) pokazuje potencjaln  (wirtualn ) spr y-
st  no no  graniczn  d wigara Np oczekiwan   na podstawie 
no no ci spr ystej pasów  = fymin [4]. 

W tablicy 1 zestawiono współrz dne charakterystyczne 
badanych d wigarów. W kolumnie 2 zamieszczono granic
plastyczno ci z bada  materiałowych próbek pasów d wigarów,
w kolumnie 3 - no no  graniczn  modeli d wigarów z 
warunku zniszczenia, w kolumnie 4 - pomierzone 
przemieszczenie globalne, w kolumnie 5 - spr yste 
przemieszczenia od momentów zginaj cych i 6 - od sił 
poprzecznych wyznaczone dla współrz dnej P1(y1), w kolumnie 
7 i 8 pokazano stosunek przemieszcze  postaciowych do 
przemieszcze  gi tnych yV/yM oraz do globalnych yV/y w 
obszarze spr ystym. 

 Fig.2 shows global SEPs P(y) obtained from measurements 
of deflections of the girders examined, namely M 1.51 with a 
semirigid, and M 2.51 with a stiff support rib. 

In Fig. 2, expected SEPs P(yM) under bending  and P(yV) 
under the action of transverse forces, determined in the elastic 
region, are represented with a continuous line. A broken line 
denotes the theoretical pattern of paths under bending P(yM) and 
under transverse forces P(yV) at the assumption of elastic be-
haviour of the girder flanges after the web stability loss.  

Shown in Fig. 2. characteristic points P1(y1). P2(y2) and
P3(y3) marked in the SEP refer to: P1(y1) – the beginning of the 
web instability, P2(y2) – global resistance of the girder indicated 
by the end of the formation of the tension zone/ field (Ngr = 
2Vgr), P3(y3) – the girder unloading. The point P4(yM4) in the 
SEP P(yM) represents the potential (virtual) elastic ultimate re-
sistance of the girder Np, which can be predicted on the basis of 
the elastic resistance of the flanges  = fymin [4]. 

Characteristics of the girders of concern are listed in Table 
1. Column 2 shows yield points obtained from tests on samples
of the material collected from girder flanges, column 3 gives the 
ultimate resistance of girder models which results from the fail-
ure condition, column 4 – measured global deflections, column
5 – elastic deflections under bending moments, and column 6 -
elastic deflections under the action of transverse forces deter-
mined for the point P1(y1). Columns 7 and 8 show the ratio of 
transverse deflections to flexural deflections yV /yM and to glob-
al deflections y(V) /y in the elastic region. 

Fig. 2. cie ki równowagi statycznej P(y), P(yV), P(yM): a) modelu M 1.51 z podporowym ebrem podatnym. b) modelu M 2.51 
z podporowym ebrem sztywnym. 
Fig. 2. Static equilibrium paths P(y), P(yV) and P(yM): a) model M 1.51 with a semirigid support rib  b) model M 2.51 with a stiff 
support rib.  

Tabela 1. No no  graniczna P2(y2) i przemieszczenia badanych modeli d wigarów w punkcie P1(y1) w rodku rozpi to ci. 
Table 1. Ultimate resistance ( point P2(y2)) and deflections of the girder models at point P1(y1) at the mid-span.  

Model 1 2 3 4 5 6 7 8 
M 1.21 300x25 mm fyp = 

303.4 MPa 
Ngr = 

725 kN 
y = 

18.0 mm 
yM = 

10.9 mm 
yV = 

7.1 mm 
yV/ yM = 

0.65 
yV/ y = 

0.39 
M 1.31 300x25 298.9 745 17.2 8.9 8.3 0.93 0.48 
M 1.41 300x25 281.2 745 15.7 7.8 7.9 1.01 0.50 
M 1.51 300x25 291.1 828 12.8 5.3 7.5 1.42 0.59 
M 2.21 300x25 + T bar 322.0 621 10.9 4.6 6.3 1.37 0.58 
M 2.31 300x25 + T bar 328.0 894 13.0 5.9 7.1 1.20 0.55 
M 2.41 300x25 + T bar 326.7 1035 13.0 6.6 6.4 0.97 0.49 
M 2.51 300x25 + T bar 290.3 857 10.1 2.7 7.4 2.74 0.70 



Wpływ przemieszcze  postaciowych na przemieszczenia 
globalne ro nie wraz ze zwi kszeniem wysoko ci d wigara. 
Podporowe ebra sztywne zwi kszaj  no no  krytyczn  d wi-
gara. 

4. Oszacowanie zgodno ci pomierzonych przemieszcze
postaciowych z teoretycznymi

Teoretyczne przemieszczenia postaciowe yVt od sił 
poprzecznych badanych d wigarów wg [4] wynosz  (4): 

 The impact of transverse deflections on global deflections 
grows together with an increase in the girder height. Stiff sup-
port ribs enhance the critical girder resistance. 

4. Estimation of congruence between measured and theo-
retical transverse deflections

In accordance with [4], theoretical transverse deflections yVt of 
the girders under transverse forces amount to (4): 

GAVay incVt μ , (4) 

gdzie: inc=A/0.85Aw – współczynnik cinania przekroju wg 
[4], V – siła poprzeczna; a – odległo  przekroju od lewej 
podpory, A – powierzchnia przekroju d wigara. 

W tablicy 2 zamieszczono: wymiary ebra podporowego
(kol.1), pole przekroju rodnika Aw=hwtw (kol.2), granic
plastyczno ci rodników d wigarów (kol.3), rzeczywiste 
sztywno ci postaciowe K d wigarów (kol.4), przemieszczenia 
teoretyczne yVt od sił poprzecznych w d wigarach (kol.5),
stosunek przemieszcze  postaciowych uzyskanych na 
podstawie bada  do przemieszcze  teoretycznych yV/yVt
(kol.6). 

 where: inc=A/0.85Aw – the shear coefficient of the section in 
accordance with [4], V – transverse force; a – the section 
distance from the left support, A – the girder section area. 

Table 2 presents the following: the support rib dimensions
(column 1), the web section area Aw= hwtw (column 2), yield 
points of the girder webs (column 3), the actual girder shear 
moduli K (column 4), theoretical deflections yVt under 
transverse forces in the girders (column 5), and the ratio of 
transverse deflections obtained from tests to theoretical 
deflections yV/yVt (column 6). 

Tabela 2. Porównanie pomierzonych przemieszcze  postaciowych  z teoretycznymi wyznaczonymi z (4) [4].  
Table 2. Comparison between transverse deflections obtained from tests and theoretical deflections determined from (4) [5] 

Model 1 2 3 4 5 6 
M 1.21 300x25 mm Aw = 100x0.25=25 cm2 fys = 276 MPa K = 256410 kN yVt =5.3 mm yV/yVt =1.34 
M 1.31 300x25 100x0.25=25 260.4 230704 5.7 1.47 
M 1.41 300x25 125x0.20=25 317.8 240577 5.6 1.42 
M 1.51 300x25 150x0.20=30 247.2 252257 4.7 1.61 
M 2.21 300x25 + T bar 100x0.20=20 334.3 196735 4.6 1.39 
M 2.31 300x25 + T bar 100x0.25=25 340.8 226237 4.7 1.51 
M 2.41 300x25 + T bar 100x0.30=30 325.5 277434 4.4 1.45 
M 2.51 300x25 + T bar 150x0.20=30 289.3 220036 4.0 1.87 

5. Wnioski

Usztywnienie skrajnego ebra profilem teowym znacz co 
zwi ksza postaciow no no  krytyczn  falistych rodników 
d wigarów SIN. 

Zwi kszenie sztywno ci eber skrajnych wpływa na 
zwi kszenie przedziału odwracalnych no no ci 
i przemieszcze  spr ystych a zarazem sprzyja lepszemu 
wykorzystaniu pasów w globalnej no no ci granicznej 
d wigarów SIN. W przytoczonych badaniach granice 
plastyczno ci stali rodników na rozci ganie okazały si
znacz co wi ksze od nominalnej podawanej przez producenta 
wynosz cej fy=215 MPa [4]. 

5. Conclusions

The stiffening of the edge rib with a T-profile substantially 
increases the transverse critical resistance of corrugated webs of 
SIN girders. 

An increase in the stiffness of edge ribs contributes to the 
increase in the range of reversible resistances and elastic 
deflections. Thus, that facilitates the performance of flanges in 
the global ultimate resistance of SIN girders. In the tests, the 
yield points  of steel webs working in tension turned out to be 
substantially greater than the nominal value quoted by the 
manufacturer, which was fy=215 MPa [4]. 
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Streszczenie

Przedmiotem artykułu jest analiza wpływu sztywno ci spr ystego zamocowania słupa o skokowo zmiennym przekroju
poprzecznym na cz sto ci drga  własnych oraz na warto ci obci e  krytycznych. Przeprowadzona została cisła analiza
stateczno ci i analiza dynamiczna przy u yciu ci głego rozkładu masy. Wyznaczone zostały obszary bezpieczne oraz warto ci
cz sto ci drga  własnych dla ró nych warunków podparcia słupa.

Abstract

The paper analyses the influence of the stiffness of the elastic support of the stepped column on the natural vibration frequency and
the critical load values.  The exact stability analysis and dynamic analysis using a continuous mass distribution were carried out. The
safe areas and the natural frequency for different column support conditions were determined.

Słowa kluczowe: siła krytyczna, cz sto  drga  własnych, słupy o skokowo zmiennej sztywno ci, podpory spr yste
Keywords: critical force, natural frequency, stepped columns, elastic supports

1. Wst p

Zagadnienia stateczno ci i drga  harmonicznych belek
nale  do klasycznych problemów mechaniki konstrukcji.
Liczne prace po wi cone s  analizie belek i słupów o
zmiennym przekroju poprzecznym. Pocz wszy od podstawowej
pozycji [1], w której został wyprowadzony wzór na sił
krytyczn  dla swobodnie podpartego słupa o zmiennym
przekroju poprzecznym, a sko czywszy na współczesnych
rozwa aniach [2-6]. W pracach tych analizowano wpływ
zmiany przekrojów segmentów oraz obci enia sił  osiow  na
drgania własne belki. Rozpatrywane były konstrukcje dwu i
wielosegmentowe, a przeprowadzane analizy miały zarówno
charakter dokładny jak i przybli ony.

W rozwa aniach in ynierskich podczas analiz istotne
znaczenie ma uwzgl dnienie sztywno ci zamocowania
elementów konstrukcji [7,8]. Przedmiotem pracy jest
oszacowanie wpływu sztywno ci zamocowania na obci enia
krytyczne i cz sto ci drga  własnych słupów
niepryzmatycznych. Zaproponowane w pracy podej cie ma
charakter cisły i umo liwia oszacowanie warto ci własnych
dla dowolnych sztywno ci zamocowania. W celu znalezienia
rozwi za  wykorzystano rodowisko Mathematica.
Przedstawione wyniki dotycz  słupa składaj cego si  z dwóch
segmentów, przy czym metod  t  mo na zastosowa  do analizy
słupów wielosegmentowych.

1. Introduction

The analyses of stability and harmonic vibration of beams
are regarded as classical problems of structural mechanics. In
numerous studies, beams and columns with variable cross-
sections were analyzed. Those include the fundamental study
[1], in which a formula for the critical force in a simply
supported stepped column was derived, and also present-day
considerations [2-6]. The studies analyzed the impact of cross-
section change of segment and loading with axial force on the
beam natural vibration. Two-segment and multi-segment
structures were considered. Both exact and approximate
analyses were performed.

From the engineering standpoint, it is crucial that the
stiffness of elastic support of the structure members is
accounted for [7,8]. The aim of the paper is to estimate the
impact of the elastic support on the critical loads and the natural
vibration frequency of non-prismatic columns. An exact
approach was proposed in the study. It allows the estimation of
eigenvalues for different elastic support. The Mathematica
environment was used to find solutions. The results presented in
the paper concern a column that consists of two segments. The
method, however, is applicable to the analysis of multi-segment
columns.

2. Sformułowanie problemu

Przedmiotem rozwa a  jest, wykonany z izotropowego,
liniowo spr ystego materiału, słup o zmiennym skokowo
przekroju poprzecznym (Rys. 1a). Zało ono, e segmenty słupa

2. Formulation of the problem

The subject of the investigations is a column, made of
isotropic, linearly elastic material, with step-variable cross-
section (Fig. 1a). It was assumed that the column segments



(i=1,2) s  obci one siłami osiowymi Si (Rys. 1b) i przyj to
nast puj ce charakterystyki: E – moduł Younga, Ji – moment
bezwładno ci, li – długo , μi – masa równomiernie rozło ona
na jednostk  długo ci. W analizie przyj to spr yste
zamocowanie słupa, uwzgl dniaj c zarówno sztywno
obrotow 1

~
k , 2

~
k  jak i sztywno  liniow : 3

~
k , 4

~
k  (Rys. 1c).

(i=1,2) are loaded with axial forces Si (Fig. 1b). The following
characteristics were adopted: E –Young modulus of elasticity, Ji
– moment of inertia, li – length, μi – mass uniformly distributed
over unit length. In the analysis, in which the elastic support of
the column was assumed, both the rotational stiffness 1

~
k ,

2

~
k and the linear stiffness 3

~
k , 4

~
k were accounted for (Fig. 1c).
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Rys. 1. Słup o zmiennym przekroju poprzecznym (a), podział na elementy (b), spr yste zamocowanie (c), współrz dne uogólnio-
ne (d), schemat podstawowy metody przemieszcze  (e).
Fig. 1. Stepped column (a), division into elements (b), elastic support (c), generalized coordinates (d), basic scheme of the
displacement method (e).

Dla tak sformułowanego zadania przeprowadzono analiz
drga  harmonicznych z uwzgl dnieniem sił osiowych, przy
zachowaniu rzeczywistego rozkładu pola masowego. W takim
przypadku matematycznym modelem procesu jest równanie:

For the so formulated problem, the analysis of harmonic
vibration was performed. In the analysis, axial forces were
accounted for and the real distribution of the mass was
maintained. In such a case, the mathematical model of the
process is given by the following equation:
0, qK ii λσ (1)

gdzie: q jest wektorem współrz dnych uogólnionych (Rys. 1d),
a K(σi λi) – globaln  macierz  sztywno ci dynamicznej
rozpatrywanego układu, uwzgl dniaj c  wpływ sił osiowych Ni.
Wyrazy tej macierzy zale  od bezwymiarowych parametrów
opisuj cych odpowiednio intensywno  siły osiowej Ni oraz
cz sto  drga  własnych ω:

where q is the vector of generalized coordinates (Fig. 1d), and
K(σi λi) is the global dynamic stiffness matrix of the
construction, which accounts for the impact of axial forces Ni.
The terms of the matrix depend on the dimensionless
parameters that describe the axial force intensity Ni and the
natural vibration frequency ω respectively:

i

ii
i EJ

lN 2
2σ , 

i

ii
i EJ

l 42
4 ωμλ ; i=1,2, 11 SN , 212 SSN (2)

a wyznaczamy je w kolejnych etapach jednostkowych, w
których nadajemy wprowadzonym wi zom (Rys. 1e)
jednostkowe przemieszczenia. Analiz  prowadzimy stosuj c
wzory transformacyjne poprzecznych drga  harmonicznych z
uwzgl dnieniem sił osiowych [9]. Niezerowe rozwi zania
równania (1) odpowiadaj  zerowaniu si  wyznacznika
podstawowego macierzy sztywno ci:

The matrix terms are determined in successive unit stages, in
which unit displacements are ascribed to the imposed
constraints (Fig. 1e). The analysis is performed using
transformation formulas of the transverse harmonic vibration
while taking into account axial forces [9]. Non zero-solutions to
eq. (1) correspond to the zeroing of the basic determinant of the
stiffness matrix:

0, ii λσK (3)

f) S-P

k =1
k =3

k =2
k =4

l

0

1 3

0k =1

C-C P-C C-FP-PS-C

k =3
k =2
k =4

k =1
k =3

k =2
k =4

k =1
k =3

k =2
k =4

k =1
k =3

k =2
k =4

k =1
k =3

k =2
k =4

l l ll l

0 0
00

0 0

a) b) c) d) e)
1 3 1 3 1 31 3 1 3

Rys. 2. Warto ci sztywno ci zamocowania ki dla ró nych warunków podparcia słupa.
Fig. 2. Values of support stiffness ki for different support conditions of the column.

Warunek (3) prowadzi do wyznaczenia: obci e
krytycznych (λi=0), cz sto ci drga  własnych (σi=0) oraz
zale no ci cz sto ci drga  od sił ciskaj cych dla dowolnych

Condition (3) leads to the determination of the following:
critical loads (λi=0), natural vibration frequency (σi=0), and
also vibration frequency dependence on compressive forces for



warto ci sztywno ci zamocowania (Rys. 2). Analiza
przeprowadzona została w bazie bezwymiarowych parametrów
opisuj cych zarówno charakterystyki słupa tj. stosunek:
sztywno ci, mas, sił osiowych, długo ci jak i sposób podparcia:

different values of support stiffness (Fig. 2). The analysis was
performed on the dimensionless parameters that describe both
the column characteristics, i.e. stiffness, mass, axial forces,
length ratios, and also the manner of support:
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2.1. Analiza stateczno ci

Przeprowadzaj c analiz  stateczno ci pocz tkowej mo emy
wyznaczy  krytyczne warto ci obci enia oraz obszary
bezpieczne na płaszczy nie parametrów S1 i S2 (warto ci sił S1 i
S2, dla których słup znajduje si  w równowadze statecznej) w
funkcji parametru sztywno ci zamocowania ki. Analiz  mo na
przeprowadza  dla dowolnych charakterystyk geometrycznych
segmentów. Przykładowo na rysunku 3 przedstawiono jak
zmienia si  warto  obci enia krytycznego S1 [ 2

11 lEJ ] w
zale no ci od stosunku długo ci segmentów ξ dla ró nych
warto ci sztywno ci podparcia k1. Rozpatrzone zostały trzy
przypadki: s=1 (S2=0), s=2 (S2=S1), s=3 (S2=2S1), przy
zało eniu, e stosunek momentów bezwładno ci κ wynosi 2.

2.1. Stability analysis

When the initial stability analysis is performed, it is
possible to determine the critical load values and safe areas on
the plane of S1 and S2 parameters (values of S1 and S2 forces, for
which the column is in the static equilibrium) as a function of
the support stiffness parameter ki. The analysis can be carried
out for arbitrary geometric characteristics of the segments. Fig.
3, for instance, shows the variation in the critical load value S1

[ 2
11 lEJ ] depending on the segment length ratio ξ for different

values of the support stiffness k1. Three cases were considered:
s=1 (S2=0), s=2 (S2=S1), s=3 (S2=2S1), and the assumption was
made that the ratio of the inertia moments κ is 2.
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Rys. 3. Wykres zale no ci S1(ξ) [ 2
11 lEJ ] dla zmieniaj cej si  sztywno ci zamocowania k1.

Fig. 3. The graph of the dependence S1(ξ) [ 2
11 lEJ ] for variation in the support stiffness k1.
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Fig. 4. The graph of the dependence λ1(ξ) (a, c) and ω1(ξ) [ 4
111 lEJ μ ] (b) for variation in the support stiffness k3 and k2.

2.2. Analiza dynamiczna

Analiza dynamiczna prowadzi do wyznaczenia cz sto ci
drga  własnych ω w funkcji parametru sztywno ci
zamocowania ki. W pracy sporz dzono wykresy zale no ci
parametru λ1 od stosunku długo ci segmentów ξ dla
zmieniaj cych si  sztywno ci zamocowania: k3 i k2 (Rys. 4a,b).

2.2. Dynamic analysis

The dynamic analysis leads to the determination of the
natural vibration frequency ω as a function of the support
stiffness parameter ki. The paper provides the graphs of the
parameter λ1 dependence on the segment length ratio ξ for
varied support stiffness: k3 and k2 (Fig. 4a,b). The results for the



Przedstawiono wyniki dla przypadku: m=2, κ=2. Jak wida
wraz ze wzrostem parametru ξ  – λ1 maleje. Na rysunku 4c
pokazano zale no ω1(ξ) dla zmieniaj cej si  sztywno ci
zamocowania k3 (cz sto  jest wyra ona w 4

11 lEJ μ ).

case: m=2, κ=2 are presented. It can be seen that λ1 decreases
when the parameter ξ grows. Fig. 4c shows the dependence
ω1(ξ) for varied support stiffness k3 (the frequency is expressed
in 4

11 lEJ μ ).

3. Przykład

W rozdziale tym przeprowadzono analiz  stateczno ci i
analiz  dynamiczn  dla przykładowego słupa stalowego o
skokowo zmiennym przekroju poprzecznym. Przyj to
nast puj ce dane materiałowe i geometryczne: E=210 [GPa],
l1=4,45 [m], J1=3300 [cm4], μ1=63,2 [kg/m], l2=7,4 [m],
J2=120000 [cm4], μ2=169 [kg/m]. Dla przyj tych danych
otrzymano warto ci bezwymiarowych parametrów: ξ=0,62,
κ=36,4, m=2,67, które okre laj  odpowiednio stosunek
długo ci, sztywno ci i mas segmentów.

Na rysunku 5a przedstawiono obszary bezpieczne na
płaszczy nie S1 i S2 w zale no ci od zmieniaj cej si  sztywno ci
zamocowania k4, natomiast rysunek 5b ilustruje wpływ
sztywno ci zamocowania ki na warto ci pierwszej cz sto ci
drga  własnych.

3. Example

The stability analysis and dynamic analysis for exemplary
steel stepped column were carried out. The following material
and geometric data were taken into account: E=210 [GPa],
l1=4.45 [m], J1=3300 [cm4], μ1=63.2 [kg/m], l2=7.4 [m],
J2=120000 [cm4], μ2=169 [kg/m]. For the adopted data, the
non-dimensional parameters ξ=0.62, κ=36.4, m=2.67 were
obtained. They describe the ratio of the length, the ratio of
stiffness and the ratio of mass of segments, respectively.

Fig. 5a shows safe areas on the plane S1 and S2, depending
on the support stiffness k4. The influence of the support
stiffness ki on the values of the first natural frequency is shown
in Fig. 5b.
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Streszczenie 

W pracy zastosowano metodę krzywiznowa do analizy wpływu zmienności sztywności giętnej w stanie nadkrytycznym płatwi 
z zetownika giętego na jej ugięcia. W tym celu, na podstawie przepisów Eurokodu 3, wyprowadzono zależność między momentem 
a krzywizną oraz zaproponowano jej aproksymację. Porównano linie ugięcia wyznaczone zgodnie z proponowanym podejściem 
i uproszczoną metodą normową. Przedstawiona metoda może być zastosowana również do analizy wpływu zmiany sztywności 
giętnej na rozkład momentu zginającego w przypadku belek statycznie niewyznaczalnych. 

Abstract 

The paper presents the curvature method applied for the analysis of the influence of bending stiffness changeability on cold-formed 
Z-purlin deflections in the post-buckling state. For this purpose, the relationship between moment and curvature was developed using 
the Eurocode 3 rules and its approximate relationship was proposed. The deflected shapes obtained from the developed approach and 
the simplified code procedure were compared. The presented method can also be applied for statically indeterminate beams to 
analyse the influence of the bending stiffness changeability on the bending moment distribution. 

Słowa kluczowe: zetowe płatwie gięte, stan nadkrytyczny, zależność moment-krzywizna, obliczanie ugięć. 
Keywords: cold-formed Z-purlin, post-buckling state, moment-curvature relationship, deflection determination. 

1. Wprowadzenie

Płatwie z kształtowników giętych są stosowane ze względu
na ich walory ekonomiczne. Ich zachowanie się jest bardzo 
złożone, a obliczenia są żmudne. Kształtowniki gięte ulegają
trzem postaciom niestateczności - miejscowej, dystorsyjnej
i ogólnej. Niestateczności miejscowa i dystorsyjna pojawiają się
w smukłych ściankach przekroju. Takie przekroje zgodnie 
z Eurokodem 3 są klasy 4, a przy weryfikacji stanów 
granicznych obliczane są charakterystyki efektywne tych 
przekrojów. Efektywny moment bezładności Ieff, a tym samym
sztywność giętna EIeff zależą od wartości naprężeń normalnych.
Efektywna sztywność giętna zmienia się na długości belki 
zależnie od rozkładu momentu zginającego. Zmiana ta wpływa 
na rozkład momentu zginającego w przypadku belek statycznie 
niewyznaczalnych i na ugięcia wszystkich belek o przekrojach 
klasy 4. 

Obliczanie ugięć belek o przekrojach klasy 4 według [1] jest 
uproszczone. Chociaż efektywny moment bezwładności może 
być przyjmowany jako zmienny na długości przęsła EIeff(M), to 
nie podano, jak to zrobić. Alternatywnie można przyjąć stałą
wartość sztywności giętnej, obliczoną dla maksymalnego 
momentu przęsłowego lub podporowego, przy obciążeniach
w stanie granicznym użytkowalności, co jest podejściem
konserwatywnym. Zastosowanie metody krzywiznowej,
zaproponowanej w pracy, pozwalana na bardziej dokładne
obliczenia płatwi z kształtowników giętych i jest proste,
zwłaszcza gdy zależność moment-krzywizna jest 
aproksymowana wielomianem.

1. Introduction

Cold-formed Z-purlins are often used due to economic 
benefits. Their behaviour is very complex and calculations are 
difficult. Cold-formed steel members are prone to local, 
distortional, and overall instability modes. The local and 
distortional instabilities occur in slender plate elements. Such 
cross-sections are categorized as Class 4 in Eurocode 3 and the 
their effective characteristics are calculated. The value of 
normal stress determines the effective second moment of area 
Ieff, i.e., bending stiffness EIeff. Thus, the effective bending 
stiffness varies along the beam length depending on the bending 
moment distribution. This affects the bending moment 
distribution for statically indeterminate beams and deflections 
for all beams of Class 4 cross-sections.  

The Eurocode 3 [1] rules for determining the deflection of 
beams of Class 4 cross-sections are simplified. Although, the 
effective second moment of area may be taken as variable along 
the span EIeff(M) but there are no recommendations on the 
implementation. Alternatively, a uniform value of bending 
stiffness may be used, calculated for the maximum absolute 
span or support value of bending moment in the serviceability 
limit state, which is conservative. The application of the 
curvature method, proposed in the paper, allows more precise
calculations of cold-formed purlins, and is simple, especially if 
the moment-curvature relationship is approximated with 
polynomial function. 



2. Nieliniowe zachowanie sie płatwi z zetownika giętego

Płatwie z zetownika giętego stężone bocznie przez poszycie 
o dostatecznej sztywności postaciowej są zginane względem osi
y-y, chociaż nie jest ona osią główną oraz uginają się
w płaszczyźnie prostopadłej do poszycia. Zależnie od proporcji 
wymiarowych przekroju może pojawić się wyboczenie 
miejscowe lub/i dystorsyjne i powodować nieliniowe 
zachowanie się. Wyboczenie inicjuje ścianka, która pierwsza 
osiąga naprężenie krytyczne. Zależnie od proporcji przekroju 
poprzecznego różne ścianki mogą inicjować wyboczenie.
W przypadku zetowników giętych wyboczenie dystorsyjne 
może wystąpić przed wyboczeniem miejscowym lub po nim. 
Możliwe jest również, że jedna z postaci wyboczenia lub obie
nie wystąpią przed uplastycznieniem włókien ściskanych.  

3. Zależność moment-krzywizna

Wymiary przekroju poprzecznego analizowanej w pracy 
płatwi z zetownika ze stali S350 pokazano na rys. 1a. Przyczyną
nieliniowości w tym przypadku jest wyboczenie ścianek
przekroju. Nieliniowości innego rodzaju, jak efekt szerokiego 
pasa czy częściowe uplastycznienie strefy rozciąganej, nie 
występują. Zachowanie się nieliniowe rozpoczyna się
wyboczeniem dystorsyjnym przy naprężeniu normalnym 
σcom,Ed=116,9 MPa. Następnie występuje wyboczenie 
miejscowe i stan nadkrytyczny kolejno w środniku, w stopce
i w usztywnieniu brzegowym, przy naprężeniach normalnych 
równych odpowiednio σcom,Ed =119,4 MPa, σcom,Ed =135,5 MPa, 
σcom,Ed =192,9 MPa. 

 Krzywizna Φb1 odpowiada wyboczeniu dystorsyjnemu (rys.
1a). Uplastycznienie skrajnych włókien ściskanych następuje 
przy krzywiźnie Φy (rys. 1c). Krzywizna Φb2 jest wartością
pośrednią (rys. 1b) obliczoną przy naprężeniu normalnym 
równym średniej arytmetycznej naprężeń początku wyboczenia 
dystorsyjnego i początku uplastycznienia (σcom,Ed=233,5 MPa).
Krzywizny te odpowiadają wartościom momentów zginających, 
oznaczonych tymi samymi indeksami. 

2. Nonlinear behaviour of the cold-formed Z-purlin

Cold-formed Z-purlins restrained laterally by the sheeting of 
sufficient shear stiffness are bent about y-y axis, although it is 
not the cross-section main axis, and deflect in the plane 
perpendicular to the sheeting. Depending on the cross-section 
proportions, local or/and distortional buckling may occur, and 
cause nonlinear behaviour. Buckling starts in a plate element of 
the cross-section, in which stress reaches the critical value first. 
Depending on the cross-section proportions different plate 
elements may initiate buckling. For cold-formed Z-sections 
distortional buckling may occur before local buckling or after it. 
It is possible that one of modes or both do not occur before 
yielding at the outer compression fibres. 

3. Moment-curvature relationship

The dimensions and axes of Z-profile made of steel grade 
S350 are shown in Fig 1a. For this profile the only cause of 
nonlinearity is buckling of cross-section plate elements. 
Nonlinearities of other types, such as shear lag effect and partial 
cross-section yielding in the tension zone do not occur. Due to 
the proportions of the cross-section distortional buckling occurs, 
when the value of normal stress is equal to σcom,Ed=116,9 MPa. 
Then local buckling occurs, and the post-buckling state 
develops in the web, flange, and edge stiffener at normal 
stresses equal to σcom,Ed =119,4 MPa, σcom,Ed =135,5 MPa, 
σcom,Ed =192,9 MPa respectively.  

The curvature Φb1 corresponds to distortional buckling (Fig. 
1a). The yield criterion is fulfilled for curvature Φy (Fig. 1c). 
The curvature Φb2 is the intermediate value (Fig. 1b), calculated 
for normal stress equal to the arithmetical average between the 
values corresponding to distortional buckling and the yield 
criterion (σcom,Ed=233,5 MPa). The calculated curvatures 
correspond to the values of bending moment with the same 
index. 
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Ustaloną numerycznie zależność M-Φ pokazano na rys. 2a. 
Zależność M-Φ jest początkowo liniowa. Sztywność giętna 
następnie zmniejsza się stopniowo do minimalnej wartości EIeff
w stanie granicznym, gdy pojawia się niestateczność
dystorsyjna i stan nadkrytyczny. Zależność M-Φ jest 
aproksymowana odcinkami liniowo, aby uprościć dalsze 
obliczenia (rys. 2b). 

4. Analiza ugięć płatwi zetowej w metodzie krzywiznowej

Jeżeli płatwie są belkami ciągłymi obciążonymi 
równomiernie, to równanie momentu zginającego jest 
trójmianem kwadratowym. Aby uprościć całkowanie funkcji
krzywizny, zastosowano zapis sumacyjny. Belkę podzielono na 
n odcinków o stałej długości, numerowanych i=1, 2 ... n, gdzie 
i jest indeksem sumacyjnym. W przypadku gęstego podziału 
można przyjąć, że moment zginający, krzywizna, nachylenie 
i deformacja są stałe na długości odcinka i i równe wartościom 
odpowiadającym odciętym xi. Te współrzędne są środkowymi 
punktami każdego z odcinków. Równanie kwadratowe momen-
tu zginającego M(x) zamieniane jest na stałe wartości Mi. 

 The numerically obtained M-Φ relationship is shown in Fig. 
2a. The M-Φ relationship is initially linear. The bending
stiffness decreases gradually to the minimum value of EIeff in 
the ultimate limit state, when distortional and local buckling 
occur. The M-Φ relationship is approximated by linear function 
by segments to simplify further calculations (Fig. 2b). 

4. Deflection analysis of Z-purlin in the curvature method

If purlins are continuous beams subjected to uniformly 
distributed load, the bending moment equation is a quadric 
polynomial function. In order to simplify the integration of the
curvature function the summation notation is used. The beam is 
divided into n discrete segments of constant length indexed i=1, 
2 ... n, where i is the index of summation. If the division is fine, 
bending moment, curvature, slope, and deflection can be 
assumed constant along segment i, and equal to the value at the 
abscissae xi. This coordinates are the midpoints of each 
segment. The quadric bending moment equation M(x) is 
swapped for constant values of Mi. 

i iM M x , (1)

gdzie: where: 
2 .ix i L n L n− (2)

Krzywizna w punktach xi jest obliczana z odcinkowo
liniowej zależności odwrotnej Φ-M: 

The curvature at points xi is evaluated using linear by 
segments Φ-M inverse relationship: 

i iMΦ Φ . (3)

Krzywizna jest całkowana jednokrotnie, aby otrzymać kąt 
nachylenia, a następnie ponownie, aby otrzymać ugięcie. 
Początkowe wartości nachylenia i ugięcia przyjmowane są
równe zeru, co odpowiada pierwszemu warunkowi 
brzegowemu (w(0)=0). Nachylenie i ugięcie, otrzymane bez
uwzględnienia drugiego z warunków brzegowych (w(L)=0), 
podano wzorami 4 i 5. Stałe całkowania na tym etapie
pominięto, dlatego linię ugięcia należy skorygować, aby spełnić
wszystkie warunki brzegowe. Przy podwójnym całkowaniu 
funkcji krzywizny linia ugięcia jest korygowana funkcją
liniową. Skorygowane ugięcie jest rozwiązaniem w przypadku
danej krzywizny (wzór 6). 

The curvature is first numerically integrated to compute the 
slope, and then once more to compute the deflection. The initial 
slope and deflection are assumed to be zero, which corresponds
to the first boundary condition (w(0)=0). The slope and the 
deflection, regardless of the second boundary condition 
(w(L)=0) are given by Eqns. 4 and 5. The constants of 
integration was neglected in this step of calculations, therefore 
the deflected shape has to be adjusted to fulfil all the boundary 
condition. The deflection shape is corrected by using the linear 
function, because of double summation of the curvature curve. 
The corrected deflection is the solution for the given curvature 
(Eq. 6). 

1 ,i i iL n −θ Φ Φ

1 ,i i iw L n −θ θ

.i i i n nw w x w x−

(4)

(5)

(6)

5. Przykład numeryczny wyznaczania ugięć

W dalszej części pracy rozważane są przęsła skrajne
i wewnętrzne płatwi o podanym wcześniej przekroju. Na 
rysunku 3a pokazano rozkład momentów w przypadku przęseł 
skrajnych, a na rys. 3b w przypadku przęsła wewnętrznego.  

5. Numerical example for deflection determination

In the following paper the end, and the internal spans of the
purlin of a cross-section previously specified are considered.
Figure 3a shows the bending moment distribution for end spans
and Fig. 3b for the internal span. 
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Rys. 3. Rozkład momentów zginających: a) przęsło skrajne, b) przęsło wewnętrzne 
Fig. 3. Bending moment distribution: a) the end span, b) the internal span  



Tablica 1. Ugięcia płatwi przy różnych rozkładach sztywności giętnej (wartości w [mm]) 
Table 1. Deflection of the purlin for different bending stiffness distributions (values in [mm]) 

MA/Mc,Rd
End span Internal span

w (EIg) w (EIeff,ser) w (curv. meth.) 3/4 w (EIg) w (EIeff,ser) w (curv. meth.) 7/8 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1,0 25,03 32,15 26,77 120,1% 22,43 28,81 23,94 120,3% 
0,9 22,53 28,94 23,47 123,3% 20,18 25,93 21,00 123,5% 
0,8 20,02 25,72 20,30 126,7% 17,94 23,05 18,17 126,9% 
0,7 17,51 22,51 17,52 128,5% 15,69 20,17 15,70 128,5% 

Tablica 1 przedstawia wartości maksymalnych ugięć przy 
różnych wytężeniach przekroju podporowego, wyrażonych 
momentem podporowym MA, równym 0.7, 0.8, 0.9 i 1.0
nośności obliczeniowej tego przekroju (Mc,Rd). Przyjęto stałą
wartość stosunku momentów przęsłowego do podporowego,
równą 0,7. Wartości ugięć odpowiadające stanowi granicznemu
użytkowalności zaznaczono pogrubioną czcionką. Stosunek
momentu zginającego w stanie granicznym użytkowalności do
nośności obliczeniowej równy 0,7 jest często spotykany
w lekkich konstrukcjach stalowych, w przypadku których
obciążenie użytkowe przeważa nad stałym. Ugięcia 
wyznaczono przy różnych rozkładach sztywności giętnej: stałej 
i zmiennej na długości. Wartości w kolumnach 2 i 6 (tab. 1)
odpowiadają przypadkowi, gdy sztywność giętna jest stała 
i równa sztywności przekroju brutto EIg. Wartości w kolumnach 
3, 7 oraz 4, 8 odpowiadają przypadkowi sztywności giętnej 
przekroju efektywnego EIeff, odpowiednio stałej (procedura
według [1], [2]) oraz zmiennej (metoda krzywiznowa) na
długości belki. Stała wartość EIeff odpowiada maksymalnemu
momentowi zginającemu (MA). 

6. Wnioski

W pracy badano zachowanie się belek o przekroju klasy 4, 
w którym wyboczenie miejscowe i dystorsyjne odgrywają
istotną rolę, a inne rodzaje nieliniowości nie występują.
Porównanie ugięć maksymalnych wyznaczonych przy
sztywności giętnej EIg, stałej na długości belki i przy
sztywności giętnej EIeff(x), zmiennej na długości belki pokazuje
niedoszacowanie ugięć, jeśli przyjmie się stałą sztywość giętną
EIg. Porównanie ugięć maksymalnych wyznaczonych przy
sztywności giętnej EIeff,ser, stałej na długości belki i przy
sztywności giętnej EIeff(x), zmiennej na długości belki pokazuje
przeszacowanie ugięć, jeśli przyjąć stałą sztywość giętną
EIeff,ser.  

Zależność M-Φ można wyznaczyć analitycznie, w oparciu 
o przepisy Eurokodu 3, lub eksperymentalnie.

 Table 1 presents the values of maximum deflection for
different levels of cross-section effort expressed by bending
moment MA equal to 0.7, 0.8, 0.9 and 1.0 of the cross-section
design resistance (Mc,Rd). The ratio for maximum span Mp to
support moment MA is assumed constant and equal to 0.7. The 
values of deflection in the serviceability limit state are marked 
in bold font. The ratio 0.7 for the bending moments evaluated 
for serviceability and ultimate load seems to be realistic for
lightweight steel structures, where variable actions predominate
permanent actions. The deflections are obtained for different
bending stiffness distribution: constant and non-constant along
the beam length. The values in columns 2 and 6 (Table 1 ) relate 
to the case, when the bending stiffness is constant along the
beam length, and equal to the bending stiffness of gross cross-
section EIg. The value in columns 3, 7, and 4, 8 relate to the 
case, when the bending stiffness of effective cross-section EIeff
is constant (procedure according to [1], [2]) or non-constant
(curvature method) along the beam length, respectively. The 
constant value of EIeff corresponds to the maximum bending
moment (MA). 

6. Conclusions

In the paper, the behaviour of beams of Class 4 cross-
sections was investigated, in which the local and distortional 
buckling plays the key role, and other types of nonlinearities do
not occur. Comparison between the maximum deflections, 
calculated for the bending stiffness EIg, constant along the beam
length, and for the bending stiffness EIeff(x), changeable along
the beam length, shows the undervaluation of deflection, if the
constant bending stiffness EIg is assumed. Comparison between
the maximum deflections, calculated for the bending stiffness
EIeff,ser, constant along the beam length, and for the bending
stiffness EIeff(x), changeable along the beam length, shows 
overvaluations of deflection, if the constant bending stiffness
EIeff,ser is assumed.  

The M-Φ relationship can be obtained analytically based on
the Eurocode 3 rules, or experimentally. 
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Streszczenie 

W pracy przedstawiono wyniki symulacji numerycznych, zalecanego przez Eurokod 3-1-3 badania do wiadczalnego, na podstawie 
których wyznaczano sztywno  obrotow CD w przypadku rednic wkr tów i podkładek uszczelniaj cych innych ni  te, do których 
ograniczono przepisy normowe. Otrzymane wyniki wykorzystano do wyznaczenia maksymalnego granicznego obci enia płatwi 
ci głej przy obci eniach grawitacyjnych i unosz cych. Porównanie wyników pozwoliło wnioskowa , e ograniczenia narzucone na 
przepisy normowe mog  by  usuni te. 

Abstract 

The paper presents the results of a numerical simulations of the standard test recommended by Eurocode 3-1-3 to determine the 
rotational stiffness CD, for different then the specified in the code sheet-to-purlin fastener and washer diameters. The obtained results 
were used to calculate the ultimate limit load of continuous Z-purlin for gravity and uplift loading. The comparison of the results 
leads to the conclusion that the limits of EC3 provisions can be lifted.  

Słowa kluczowe: płatwie gi te, sztywno  obrotowa podparcia spr ystego, podkładki neoprenowe, symulacja numeryczna 
Keywords: cold-formed Z-purlin, rotational restraint, neoprene washer, numerical simulation 

1. Wprowadzenie

Celem pracy jest zbadanie poprawno ci wyznaczania 
sztywno ci obrotowej podparcia spr ystego płatwi CD według
Eurokodu 3-1-3 [1] w przypadku innych ł czników 
mechanicznych ni  tam wymienione. Z uwagi na powa ne
ograniczenia stosowalno ci przepisów [1] powstaje w tpliwo ,
czy sztywno CD wyznaczona według nich mo e by
wykorzystana do obliczania no no ci płatwi gi tej w innych 
sytuacjach projektowych. W pracy przedstawiono wyniki 
symulacji numerycznej, w której wyznaczono sztywno CD
z modelu MES stanowiska badawczego, w przypadku rednic 
ł czników i podkładek innych ni  okre lone w [1]. Ponadto 
rozpatrzono przypadki, gdy blacha trapezowa jest wewn trzn
warstw  obudowy i stosuje si  ł czniki bez podkładek 
uszczelniaj cych. Otrzymane wyniki u yto do okre lenia 
maksymalnych granicznych obci e  płatwi qult,Ed w przypadku 
ró nych schematów statycznych, które nast pnie porównano
z wynikami otrzymanymi według [1], pomijaj c ograniczenia 
rozmiarów ł czników i podkładek. 

2. Sztywno  obrotowa podparcia spr ystego – PN-EN
1993-1-3

Sztywno  obrotowa CD mo e by  wyznaczona wg [1] 
w ograniczonych przypadkach według dwóch wzorów –

1. Introduction

The purpose of this paper is to investigate the correctness of 
the Eurocode 3-1-3 [1] rules for the determination of the 
rotational restraint CD, given to the purlin by the sheeting for 
other sheet-to-purlin fasteners than the specified there. Due to 
strong limitations on the use of the rules there is a doubt if the
values of rotational stiffness CD obtained from [1] for different 
fasteners can be used to determine the buckling resistance of 
cold-formed Z-purlins. The paper presents the results of 
numerical simulations of the standard test to determine the 
rotational stiffness CD, in which the fastener and neoprene 
washer diameters were different than specified in [1]. In the 
design situation, when the trapezoidal sheeting is an inner 
cladding layer, the fasteners without neoprene washers are used 
and therefore the simulations were also performed without
neoprene washers. Subsequently, the numerical results of the CD
stiffness were used to calculate the ultimate limit load qult,Ed of 
purlins for different static schemes and compared with the 
results obtained from [1] disregarding its fastener limitation. 

2. The rotational spring stiffness – PN-EN 1993-1-3

The stiffness CD can be determined, in the limited cases,
from two formulae recommended by [1] – simple (130p) and 
complex (Eq.1). The stiffness CD calculated from the simple 



uproszczonego (130p) oraz rozbudowanego (1). Warto ci CD
wyznaczone ze wzoru uproszczonego zale  tylko od rozstawu 
ł czników na długo ci płatwi p, przez co jest on cz ciej
stosowany. Jak wykazano w [3], warto ci te w ka dym 
rozpatrywanym przypadku daj  zawy one warto ci no no ci
i wzór ten powinien by  usuni ty z [1]. W niniejszej pracy
wyniki numeryczne porównano z obliczonymi tylko ze wzoru 
(1). 

Wzór (1) oparty jest na badaniach do wiadczalnych 
przeprowadzonych przez Lindnera w Berlinie [4, 5, 6, 7]. Na
podstawie tych bada  zaproponowano wcze niejsz  jego posta
zamieszczon  w normie niemieckiej, a nast pnie w ENV 3-1-3. 
Jego stosowalno  ograniczono do parametrów ł czników 
u ytych w tych badaniach. W [1] zamieszczono wzór 
zmodyfikowany przez Höglunda, Vrany’ego oraz Lindnera,
uwzgl dniaj cy wi ksz  liczb  parametrów poł czenia. Jego 
stosowalno  została ograniczona do jednej rednicy wkr ta 
i podkładki, co jest powa nym ograniczeniem. 

Je li ł czniki mocuj ce poszycie do płatwi rozmieszczone 
s  w linii rodkowej pasa, to w przypadku blachy trapezowej 
warto  sztywno CD,A mo na wyznacza  według wzoru: 

formula depends only on p - the number of sheet-to-purlin 
fasteners per metre length of purlin. Therefore, the simple 
formula is used more often. However, it produces results always 
on the unsafe side, which was shown in [3] and should be 
removed from [1]. In this paper the numerical results were 
compared only with those calculated from Eq. (1). 

Equation (1) is based on extensive experimental studies 
conducted in Berlin by Lindner [4, 5, 6, 7]. The earlier version 
of it was first included in the German code and later in ENV 3-
1-3. The applicability of the proposed formula was significantly 
limited to the parameters of the experiments. Eurocode 3-1-3 [1] 
recommends more complex formula, with coefficients 
depending on the sheet-to-purlin connection properties, as 
proposed by Höglund, Vrany and Lindner. Its applicability is 
limited to one diameter of fasteners and washers. 

Provided that the sheet-to-purlin fasteners are positioned 
centrally on the flange of the purlin and that there is no thermal 
insulation layer between the purlins and the cladding, the value 
of CD,A for trapezoidal sheeting connected to the top flange of 
the purlin may be determined as follows: 

CD,A = C100 kba kt kbR kA kbT (1)
gdzie: C100 jest współczynnikiem bazowym odpowiadaj cym 
warto ci CD,A dla pasa o szeroko ci 100 mm (Tablica 10.3
w [1]); ki s  to współczynniki zale ne od szeroko ci pasa płatwi, 
geometrii oraz uło enia arkusza blachy, rozstawu ł czników 
oraz od kierunku i warto ci obci enia przekazywanego 
z poszycia na płatew. 

Wzór (1) jest wa ny tylko w przypadku ł czników 
o rednicy 6,3 mm oraz grubo ci podkładek nie 
przekraczaj cych 1,0 mm. Warto ci C100 zdefiniowane s  dla 
podkładek o rednicy 22 mm w przypadku obci e
grawitacyjnych oraz 16 mm w przypadku obci e  unosz cych.

Je eli nie s  spełnione ograniczenia [1], warto  sztywno ci 
CD mo e by  wyznaczona ze wzoru (2), w którym sztywno
bocznego podparcia pasa swobodnego płatwi K na jednostk
długo ci nale y okre li  w badaniu do wiadczalnym. 

 where: C100 is a rotation coefficient, representing the value 
of CD,A, when the flange width is equal to 100 mm, given in
Table 10.3 in [1]; ki are the numerical coefficients that depend 
on the width of the flange, trapezoidal sheeting geometry; 
sheeting arrangement; the spacing of fasteners; the values and 
direction of the load transferred from the sheeting to the purlin. 

Equation (1) is valid only for fasteners of the diameter 6,3 
mm and steel washers exceeding 1,0 mm in thickness. 
Moreover, the C100 values are given only for the washer 
diameter equal 22 mm for gravity loading and 16 mm for uplift 
loading.  

If the requirements of [1] are not satisfied, it is 
recommended that the CD value should be calculated from 
Eq. (2) that requires the value of lateral spring support given to 
the free flange of the purlin by the sheeting 1/K determined by 
testing. 

CD = h2 / (1/K-1/KB) (2)
Jak wykazano w [2, 3] badania takie mog  by symulowane 

z wykorzystaniem metody elementów sko czonych.
Porównanie wyników analiz numerycznych z do wiadczalnymi 
[8] w przypadku 36 modeli ró ni cych si  przekrojem 
poprzecznym płatwi, grubo ci  profilu blachy oraz zwrotem 
obci enia pozwoliło stwierdzi , e u yty w pracy model 
numeryczny daje wystarczaj co dokładne wyniki. 

3. Wyniki analizy numerycznej

3.1. rednice ł czników oraz podkładek uszczelniaj cych 

Warto ci sztywno ci CD wyznaczone zgodnie z [1] s
miarodajne w przypadku ł czników o rednicy 6,3 mm 
i rednicy podkładek równej 22 mm przy obci eniach 
grawitacyjnych i 16 mm przy unosz cych. W praktyce 
minimalna zalecana rednica wkr tów w przypadku grubo ci 
cianek płatwi do 2 mm wynosi dmin = 4,8 mm, natomiast 

w przypadku grubo ci od 2 do 3 mm wynosi dmin = 5,5 mm. 
Zamiast podkładek o rednicy 22 mm cz ciej stosowane s
podkładki o rednicach 14, 16 lub 19 mm. 

W celu sprawdzenia wpływu rednic ł czników i podkładek 

The numerical simulations using the FEA models may be 
used to simulate the experimental test. In papers [2, 3] the 
values of the rotational spring stiffness CD obtained from 36
numerical models (varying with the purlin cross-sections, 
thicknesses of trapezoidal sheeting and load directions) were 
compared with experimental ones [8] to validate the model used 
in this paper. 

3. The results of numerical simulations

3.1. The sheet-to-purlin fastener and washer diameters 

According to [1] the CD value can be determined only for 
the fastener diameter 6,3 mm and the washer diameter 22 mm 
for gravity loading, and 16 mm for uplift loading. In practice the 
minimum fastener diameter dmin = 4,8 mm is recommended for 
thicknesses of purlin cross-sections up to 2 mm and dmin = 5,5 
mm for thicknesses between 2 and 3 mm. Instead of the washer 
diameter 22 mm, the diameters 14, 16, and 19 mm are more 
often used. 

The numerical models were used to investigate the 
influence of fastener and washer diameters on the CD stiffness. 



na sztywno CD wykonano szereg oblicze  numerycznych. 
Wyniki tych symulacji w przypadku obci e  grawitacyjnych 
jak i unosz cych zamieszczono w Tablicach 1 i 2. Obliczono 
równie  warto ci maksymalnych granicznych obci e qult.Ed
płatwi ci głej o rozpi to ci prz sła 5m z jednym st eniem 
po rednim (warto ci w nawiasach w Tablicach 1 i 2). 
W ostatniej kolumnie Tablicy 1 zamieszczono wyniki 
w przypadku płatwi obci onej grawitacyjnie, gdy u yto
warto  sztywno ci CD wyznaczon  ze wzoru (1), pomimo jego 
ogranicze .  

Tables 1 and 2 present the CD values for the most frequent used 
fastener and washer diameters in the cases of gravity and uplift 
loading. The values of the ultimate limit load qult.Ed for the 5 m 
span continuous purlin with one intermediate antisag bar in the 
cases of gravity and uplift loading are in brackets. For 
comparison, the values of qult.Ed for gravity loading, determined 
using the stiffness CD calculated from Eq. (1), despite its 
restrictions, are given in the last column of Table 1. 

Tabela 1. Warto ci sztywno ci CD oraz obci enia granicznego płatwi qult.Ed w przypadku obci e  grawitacyjnych 
Table 1. The CD values and the ultimate limit load qult.Ed for gravity loading 

Purlin and sheeting Washer diameter 
[mm] 

Fastener diameter [mm] CD,3-1-3 [Nm/m/rad] 
4,8 5,5 6,3 

Z150x1,5 
– LTP 45x0,6

14,0 291 (1,174) 293 (1,174) - 
412 (1,204) 16,0 304 (1,177) 309 (1,179) 313 (1,180) 

19,0 - 322 (1,182) 328 (1,184) 
Z150x1,5 

– LTP 45x0,7
14,0 352 (1,190) 354 (1,191) - 

527 (1,225) 16,0 367 (1,194) 372 (1,195) 377 (1,196) 
19,0 - 388 (1,199) 395 (1,200) 

Z150x1,0 
– LTP 45x0,6

14,0 167 (0,557) 169 (0,557) - 
408 (0,579) 16,0 173 (0,558) 175 (0,558) 177 (0,558) 

19,0 - 180 (0,559) 183 (0,559) 

Tabela 2. Warto ci sztywno ci CD oraz obci enia granicznego płatwi qult.Ed w przypadku obci e  odrywaj cych 
Table 2. The CD values and the ultimate limit load qult.Ed for uplift loading 

Purlin and sheeting Washer diameter 
[mm] 

Fastener diameter [mm] CD,3-1-3 [Nm/m/rad] 
4,8 5,5 6,3 

Z150x1,5 
– LTP 45x0,6

14,0 353 (1,052) 357 (1,053) - 
- 16,0 368 (1,054) 375 (1,055) 381 (1,056) 

19,0 - 392 (1,058) 400 (1,059) 
Z150x1,5 

– LTP 45x0,7
14,0 427 (1,062) 432 (1,063) - 

- 16,0 446 (1,065) 454 (1,066) 459 (1,066) 
19,0 - 473 (1,068) 481 (1,069) 

Z150x1,0 
– LTP 45x0,6

14,0 214 (0,492) 216 (0,492) - 
- 16,0 220 (0,492) 223 (0,492) 226 (0,492) 

19,0 - 229 (0,493) 233 (0,493) 

Warto ci sztywno ci CD zmieniaj si  w małym zakresie
(Tablice 1 i 2). Zwi kszenie rednicy ł cznika z 4,8 do 6,3 mm 
powoduje przyrost sztywno ci CD maksymalnie o 3,5%. 
Wi ksze ró nice wyst puj  w przypadku zmiany rednicy
podkładek uszczelniaj cych. W przypadku modeli z Z150x1,5 
warto ci sztywno ci CD ro n  o 9,9%, a w przypadku płatwi 
Z150x1,0 ró nica maleje do 6,0%. 

3.2. Wkr ty bez podkładek uszczelniaj cych 

W [1] nie sprecyzowano, czy wzory na sztywno CD mog
by  stosowane w przypadku wkr tów z podkładkami
uszczelniaj cymi czy bez nich. W wielu przypadkach podkładki 
uszczelniaj ce nie s  wymagane, dlatego przeprowadzono 
symulacje numeryczne, w których modelowano ł czniki bez
takich podkładek. Otrzymane warto ci sztywno ci CD oraz 
obliczone na ich podstawie maksymalne graniczne obci enia 
qult.Ed płatwi ci głej, z jednym st eniem po rednim 
przedstawiono w Tablicy 3. W ostatnich dwóch kolumnach 
zestawiono stosunki warto ci sztywno ci i no no ci
w przypadku ł czników z podkładkami i bez nich. 

 The differences in the CD stiffness vary in a small range. 
The comparison of the values in Table 1 and 2 for the fastener 
diameters 4,8 and 6,3 mm shows the increase in the CD stiffness 
up to 3,5%. Larger differences occur if the diameter of washer 
varies. For Z150x1,5 the differences amount up to 9,9% and for 
Z150x1,0 decrease to 6,0%. 

3.2. Fasteners without neoprene washer 

Eurocode 3-1-3 [1] does not specify whether the formulae 
for the determination of the CD stiffness take the presence of 
neoprene washers into account. In many design cases, the 
sealing washers are not required, therefore the additional 
simulations were performed for models without the neoprene 
washer. The obtained numerical CD values and the ultimate 
limit load qult.Ed are shown in Table 3 for the continuous purlin
with one intermediate antisag bar. The last two columns in 
Tables 3 presents the ratio of the CD stiffness and the ultimate 
limit load qult.Ed for fasteners with and without neoprene 
washers. 



Tabela 3. Warto  sztywno ci CD oraz obci enia granicznego qult.Ed płatwi ci głej o rozpi to ci 5m z jednym st eniem po rednim 
Table 3. The CD values and the ultimate limit load qult.Ed of 5 m span continuous purlin with one intermediate antisag bar 

Purlin and sheeting Loading With neoprene washer Without neoprene washer Ratio 
CD qult,Ed CD qult,Ed CD qult,Ed

Z150x1,0 – LTP 45x0,5 

gravity 

137 0,551 210 0,563 1,53 1,02 
Z200x1,0 – LTP 45x0,5 107 0,703 162 0,711 1,51 1,01 
Z150x2,0 – LTP 45x0,7 520 1,667 880 1,742 1,69 1,04 
Z200x2,0 – LTP 45x0,7 463 2,296 802 2,379 1,73 1,04 
Z150x1,0 – LTP 45x0,5 

uplift 

180 0,489 263 0,495 1,46 1,01 
Z200x1,0 – LTP 45x0,5 136 0,625 199 0,630 1,46 1,01 
Z150x2,0 – LTP 45x0,7 599 1,456 1032 1,501 1,72 1,03 
Z200x2,0 – LTP 45x0,7 529 2,050 917 2,100 1,73 1,02 

W analizowanych przypadkach u ycie ł czników bez 
podkładek neoprenowych spowodowało przyrost warto ci 
sztywno ci CD od 46% do 73%. Jednak te wi ksze warto ci CD,
powoduj  tylko 4% przyrost obci enia granicznego
w przypadku płatwi ci głej o rozpi to ci 5 m. Ró nice b d
inne w przypadku odmiennych schematów statycznych płatwi
i ka dy taki przypadek powinien by  analizowany oddzielnie. 

4. Wnioski

Eurokod 3-1-3 [1] ogranicza stosowalno  wzorów na
wyznaczanie sztywno ci CD do ci le okre lonych rednic 
ł czników i podkładek uszczelniaj cych. Analiza wyników 
symulacji numerycznych zaprezentowana w pracy pozwala 
wnioskowa , e normowy wzór (1) mo e by  stosowany do
wyznaczenia warto ci CD w przypadku innych rednic. We 
wszystkich analizowanych przypadkach (Tablice 1 i 2) warto ci 
sztywno ci CD w wypadku ró nych rozmiarów ł czników,
otrzymane z symulacji numerycznych, były bli sze warto ci 
do wiadczalnej zaczerpni tej z [8] ni  wyniki otrzymane z [1]
(z pomini ciem ogranicze ). Mo na zatem stwierdzi , e 
ograniczenia stosowania wzoru (1) w tablicy 10.3 [1] powinny
by  usuni te. 

W przypadku stosowania wkr tów bez podkładek
uszczelniaj cych warto ci otrzymywane ze wzoru (1) mog  by
zwi kszone o 50%. Przyrost sztywno ci CD zwi ksza no no
płatwi z zetownika gi tego, co mo e by  szczególnie wa ne 
w przypadku płatwi jednoprz słowych lub ci głych bez st e
po rednich.  

 The use of sheet-to-purlin fasteners without neoprene 
washer increases the CD stiffness from 46 to 73% in the 
analysed cases. However, such an increase in the CD stiffness 
causes only up to 4% increase in the ultimate limit load of 5 m 
continuous purlins. It is obvious, that the differences vary 
depending on the span of purlin, the static scheme and the 
number of antisag bars, so each case should be calculated 
individually.  

4. Conclusions

Eurocode 3-1-3 [1] provides sufficient rules to determine 
the rotational spring stiffness CD only in some limited cases. 
The analysis of numerical results presented in this paper shows 
that Eq. (1) can also be used for different fastener and washer 
diameters. All the CD values (Table 1 and 2) obtained from 
numerical simulations for different diameters of fasteners and 
washers were closer to the experimental test results [8] than the 
values determined from [1]. Therefore, the limitations on the 
use of Eq. (1) in Table 10.3 [1] should be lifted. 

In the design situations, in which the fasteners without 
neoprene washer are used, the CD values obtained from Eq. (1) 
can by multiplied by 1,5. The increased value of CD raises the 
ultimate limit load of cold-formed Z-purlins. It may be 
particularly important for simply supported purlins and 
continuous large span purlins without antisag bars. 
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Streszczenie 

Przedstawione w niniejszym opracowaniu konstrukcje wsporcze pod lekk  obudow cian osłonowych były realizowane w ramach 
projektu unijnego „Innowacyjne elementy konstrukcji i obudowy nowoczesnych, energooszcz dnych obiektów budowlanych”. W 
ramach tego projektu zrealizowano szereg bada  do wiadczalnych i teoretycznych [5,6]. Na tej podstawie firma Adamietz sp. z o.o. 
wdro yła zaproponowane rozwi zania do swojej oferty. Przedstawiono projekty nowych elementów ł cz cych profile z główn
konstrukcj  oraz nowych akcesoriów do systemu obudowy hal tj. usztywnienia rygli ciennych. Podane rozwi zania były 
konsultowane i testowane z mo liwo ciami technicznymi Zakładu Produkcyjnego. Celem opracowania było zaprojektowanie i 
opracowanie nowych akcesoriów do lekkiej obudowy. Zaprojektowano i opracowano m.in. elementy usztywniaj ce rygle cienne. 
Opracowano nowe elementy profilowane na zimno poł czone bez u ycia ł czników tj. wkr tów, nitów itp., a realizowane przez 
przetłoczenia. 

Abstract 

The bearing structure of the lightweight covering of curtain walls, herein presented, have been implemented within the framework of 
the EU project “Innovative elements of structure and covering of modern, energy – efficient building”. Under this project a number 
of experimental and theoretical investigations were carried out [5,6]. On this basis the Adamietz Firm Limited implemented proposed 
solutions in its offer. Designs of the new elements connecting profiles with the main structure and new accessories for hall’s covering 
system i.e., bracing of the wall girts were introduced. The given solutions were consulted and tested due technical capability of the 
Production Plant. The purpose of the study was to create new accessories for the lightweight covering. Among others the elements 
bracing the wall girts were developed. New cold-formed profiles connected without the use of screws and rivets, but by knockouts 
were developed. 

Słowa kluczowe: konstrukcje metalowe, badania, elementy profilowane na zimno 
Keywords: steel structures , testing, cold-formed members 

1. Wst p

Podstawowymi elementami no nymi obudów ciennych i 
dachowych hal s  stalowe, powlekane tworzywami sztucznymi 
blachy trapezowe pierwszej i drugiej generacji o grubo ciach 0,55 
– 1,50 mm oraz zimnogi te ocynkowane płatwie dachowe i rygle
cienne. Płatwie i rygle cienne to najcz ciej profile o przekroju 

Z, C lub Σ. Rygle cienne s  z reguły belkami jednoprz słowymi, 
wzmocnionymi w płaszczyznach pionowych systemem ci gien z 
pr tów o rednicy 6-12mm oraz pr tami, które przedstawiono 
poni ej.  

Elementy profilowane na zimno najcz ciej znajduj  si  w 
klasie 3 lub 4. Nale y je projektowa  zgodnie z norm  PN-EN 
1993-1-3:2008. Z normy tej mo emy korzysta  dla 
kształtowników profilowanych z blach o grubo ci od 0,45mm do 
15mm. Do wytworzenia tych elementów wykorzystuje si  do 
tego celu spawalne drobnoziarniste stale konstrukcyjne po 
walcowaniu normalizuj cym (+N) lub termomechanicznym 
(+M). Dzi ki termomechanicznemu walcowaniu uzyskuje si  dla 
stali +M mniejsze rednice ziaren krystalicznych, a zatem dla 
osi gni cia takich samych parametrów wytrzymało ciowych 

1. Introduction

The basic members of the covering and bearing structure 
of the walls and roof of industrial building are corrugated 
sheets of first and second generation with thickness 0,55-
1,50mm, connected with cold-formed galvanized roof purlins 
and wall girts having Z, C or Σ cross section. The wall girt are 
single – span beams, strengthened in the vertical planes by 
sag-rods with a diameter of  6-12mm and extra bars described 
below. 

The cold-formed members belong mostly to the 3 and 4 
class and they should be designed due to the standard PN-EN 
1993-1-3:2008 for the members profiled from sheet with 
thickness 0,45mm-15mm. The members are fabricated from 
weldable, fine-grained structural steel after normalizing (+N) 
or thermo mechanical (+M) rolling, that allows to reach 
smaller diameter of crystal grains for steel +M. Thus, the 
same strength parameters may be reached for steel +M using a 
smaller alloy additions or smaller amount of carbon, which 
lowers the value of carbon equivalent and improves the steel 
weldability. The rest of physical features with the delivery +N 



mo na w przypadku stali +M stosowa  mniej dodatków 
stopowych lub mniej w gla, co wpływa na obni enie warto ci 
równowa nika w gla i polepszenie spawalno ci metalurgicznej 
tej stali. Pozostałe cechy fizyczne stali z dostaw  +N i +M nie 
ulegaj  zmianie. 

No no  przekroju wyznacza si  redukuj c ciskane półki wg 
teorii szeroko ci współpracuj cej Wintera w zale no ci od 
smukło ci półki i napr e  panuj cych w danym przekroju. 
Rozró niamy prac  w stanie krytycznym i w stanie 
nadkrytycznym. W stanie krytycznym rozkład napr e  jest 
liniowy, natomiast w stanie nadkrytycznym rozkład ten jest 
nieliniowy. Spowodowane jest to lokalnym wyboczeniem półek 
ciskanych. Sposób redukcji przekroju oraz zasady oblicze

podaj  m.in. autorzy [1-6]. 

2. Badania elementów usztywniaj cych

Dla zadanych i opisanych schematów statycznych badano 
poszczególne elementy konstrukcji wsporczej. Opracowano nowe 
elementy tj. słupki ciskane. Słupki s  wykonane z blachy 
ocynkowanej i profilowane na zimno. Dodatkowo wprowadzono 
słupki poł czone z k townikami za pomoc  nitów stalowych lub 
przetłocze . Przetłoczenia wykonuje si  na prasie i polegaj  na 
przyło eniu odpowiedniej siły w celu poł czenia dwóch blach 
płaskich. Przetłoczenia s  o rednicy 6mm i zostawiaj  trwałe 
odkształcenia rz du grubo ci ł czonych blach. Podstawowym 
celem bada  jest do wiadczalne okre lenie no no ci 
cienko ciennych elementów stalowych (słupków) poddawanych 
podczas eksploatacji siłom ciskaj cym. Warto ci no no ci 
otrzymane podczas bada  maj  słu y  weryfikacji oblicze
statyczno-wytrzymało ciowych badanych elementów i poznania 
mechanizmów zniszczenia tak obci onych elementów. 
Laboratoryjne badania wytrzymało ciowe przedmiotowych 
elementów przeprowadzono w Akredytowanym Laboratorium 
Badawczym Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. 
Badania zostały wykonane na stanowisku do bada
wytrzymało ciowych w zakresie do 0,4 MN w skład, którego 
wchodzi maszyna wytrzymało ciowa produkcji firmy VEB Lipsk 
typu UFP 400 (rys.1), wyposa ona w nowoczesne 
oprzyrz dowanie (siłowniki i ekstensometry) firmy Zwick 
Polska. Klasa dokładno ci ekstensometrów pomiarowych: 0,5 wg 
EN-ISO 9513. 

Podczas bada  przeprowadzono próby wytrzymało ciowe na 
4 typach słupków rys.1. Z ka dego typu przebadano po 5 
elementów. Długo  elementów wynosiła 430mm. Elementy te 
zostały wykonane i dostarczone do laboratorium przez 
Zamawiaj cego. Materiał z jakich zostały wykonane elementy to
stal o granicy plastyczno ci fy = 355MPa ocynkowana. Do 
wykonania słupków u yto profili zimnogi tych ł czonych ze sob
za pomoc  przetłaczania blach na zimno albo za pomoc  nitów 
stalowych (aluminiowych) rednicy 4,8 mm.  

Górny siłownik maszyny był opuszczany a  do przylegania 
do próbki, a nast pnie rozpoczynano prób  wytrzymało ciow  –
poddawano próbk ciskaniu osiowemu z jednoczesn  rejestracj
i ci głym zapisem przyrostu siły ciskaj cej oraz 
przemieszczeniem siłowników do siebie. Pr dko  zbli ania do 
siebie siłowników maszyny wynosiła 2 mm/min dla elementów 
typu I i II oraz 4 mm/min dla typów III i IV – rys.1. Podczas 
badania nie stwierdzono znacz cego wpływu pr dko ci badania 
na otrzymane wyniki. Badanie było prowadzone ka dorazowo do 
zniszczenia elementu. Za moment zniszczenia uznawano 
zerwanie ł czników elementów składowych słupka lub spadek 
siły ciskaj cej poni ej 80% siły maksymalnej nast puj cy po 
fazie plastycznego odkształcania materiału z silnym 

and +M remains unchanged. 
The resistance of a cross section is determined according

to Winter’s theory of the effective width of compression 
walls, due to their slenderness and stress distribution. The 
critical stage and the post-critical stage are distinguish with 
the linear and non-linear stress distribution, respectively. This 
is caused by the local buckling of  compression flanges.The 
way of reducing of the cross section and calculating rules are 
given, i.a. in [1-6].  

2. Tests on bracing elements

For the determined static schemes the specific elements of the 
bearing structure were tested. New elements in the form of 
compression posts were cold-formed from galvanized steel 
sheet. Additionally, other type of posts connected with angles 
by steel rivets or by knockouts were introduced. The 
knockouts are executed in press by applying an adequate force 
in order to connect two flat sheets. The knockouts with 6mm 
diameter leave a permanent deformations of about the 
thickness of connected steel sheets. The basic purpose of tests 
is an experimental determination of the resistance of thin-
walled steel elements (posts) subjected to compression during 
operation. The obtained experimentally resistance have to 
verify the static- strength calculations and to recognize the 
failure mechanism of tested elements. The strength tests were 
carried out in the Accredited Laboratory of Building Institute 
at the Wrocław University of Technology. Tests were 
executed on a test stand with the range of 0,4MN composed 
of strength testing machine VEB Lipsk UFP400 (fig.1), 
equipped with modern instrumentation (actuators and 
extensometers) from firm Zwick – Poland, with the 
measurement accuracy class: 0,5 due to EN ISO 9513. 
The strength tests were carried out on 4 types of posts (fig.1) 
containing 5 elements each of a length 430mm. The elements 
were made and delivered to the laboratory by the Contractor. 
The samples were made from cold-formed profiles made of 
galvanized steel with yield strength fy =355MPa connected by 
cold knockouts or by steel rivets (aluminum) of 4,8mm.
The samples were subjected to an axial compression and the 
increment of the axial force and the shortening of the sample 
were recorded at the same time. The speed of approach of 
actuators for each other was 2mm/min for samples of types I 
and II and 4mm/min for types III and IV – fig.1. The 
significant effect of the speed on the obtained results was not 
observed. Destructive tests have been continued until the 
rupture of connectors or the decrease of compressive force 
below 80% of the maximal force, that follows after the yield 
deformation of the material with explicit flexural – torsional 
buckling. 



wyboczeniem gi tno - skr tnym. 

3. Wyniki bada

Poni ej przedstawiono wyniki bada  elementów typu I wraz 
wykresem zale no ci siły ciskaj cej od odkształcenia 
wzdłu nego (skrócenia) elementu. Elementy typu I składaj  si
k towników LZG 80x80x2 z elementami zamykaj cymi z blachy 
gr. 3mm. Wykresy dla typu II, pokazane dotycz  wyników bada
z zastosowaniem nitów aluminiowych.  Badania te powtórzono 
dla poł czenia z nitami stalowymi, gdy  nie otrzymano 
zadawalaj cych wyników no no ci elementu na ciskanie. 

cie ka równowagi statycznej dla badanych elementów typu 
II miała charakter nieliniowy spr ysto – plastyczny. Dla tych 
elementów najsłabszym miejscem jest poł czenie pomi dzy 
ceownikiem a blach  czołow  wykonan  w kształcie litery C.
Poł czenie jest zrealizowane poprzez nity stalowe 2 x 4 o 
rednicy 4,8mm. Wyra nie mo na zauwa y , e dwugi ty 

ceownik C50x60x50 o grubo ci 2,0 mm ma du e zapasy 
no no ci. Najsłabszym jednak punktem elementów jest 
poł czenie. 

Z analizy statyczno – wytrzymało ciowej oraz ekonomicznej 
wynika, e zaproponowane wykonanie przetłocze  w celu 
zast pienia tradycyjnych ł czników jest celowe i wpływa na 
obni enie kosztów realizacji zadania. Nale y jednak pami ta , e 
przetłoczenia te nale y stosowa  dla konstrukcji drugorz dnych i 
nieobci onych zm czeniowo.  

4. Wnioski

Przedstawione wyniki bada ró nych rozwi za  elementów 
usztywniaj cych pokazuj  pole w jakich mo emy szuka  jeszcze 
ekonomiki konstrukcji, nie nara aj c j  na zbyt mał  no no . 
Badania pokazuj  4 ró ne elementy o tej samej długo ci z innymi 
rozwi zaniami ł czenia miedzy sob . W szczególno ci warto 
odnotowa  tutaj, e blachy przetłoczone pomi dzy sob
pozwalaj  nie stosowa  dodatkowego materiału na ruby, nity, 
tylko wykorzystuj  materiał rodzimy i pras . Takie poł czenie 
jest zdecydowanie ta sze od tradycyjnego poł czenia. Ponadto, 
elementy typu III i IV umo liwiaj  zabezpieczenie punktowe 
rygla ciennego przed zwichrzeniem, co jest dodatkowym atutem 
pozwalaj cym wykorzysta  lepiej element usztywniany. Z bada
laboratoryjnych zauwa ono, e element typu III wykonany z 
k townika o grubo ci 2mm a usztywniony k townikami o 
grubo ci 3mm jest lepszym rozwi zaniem ni  k townik o 
grubo ci 2,5mm z usztywnieniem o grubo ci 2,5m. Warto te
zauwa y , e nity aluminiowe nie spełniaj  zadania przy tego 
rodzaju elementach, a nity stalowe s  rozwi zaniem 
zdecydowanie dro szym ni  wykorzystywane przetłoczenia.  

No no  przetłoczenia mo emy szacowa  jak no no  rury na 
cinanie o rednicy przetłoczenia i grubo ci cianki równej 

grubo ci cie szej blachy. 
Spo ród badanych elementów najwy sz  no no  elementu 

na ciskanie maj  elementy typu III. Najni sz warto  maj
elementy typu II, w których to zastosowano ł czniki na nity 
stalowe. Dobrym rozwi zaniem technicznym i ekonomicznym 
jest tak e model I.

We wszystkich modelach o no no ci elementu decydowały 
poł czenia tzn. przetłoczenia lub nity.  

Usztywnienia wykonane z k townika L80x80x2,0(2,5) model 
III lub IV tj. mocowanego na 2 ruby mog  słu y  jako 
zabezpieczenie  płatwi, rygla ciennego przed zwichrzeniem, pod 
warunkiem przenoszenia dodatkowego obci enia 
stabilizacyjnego. 

Their weakest place was the channel post to C head plate 
connection, made by steel rivets 2x4 with diameter 4,8mm. It 
was clearly observed that double-pressed channel C50x60x50 
with thickness 2,0mm had a big resistance reserve. However, 
the weakest point  was the joint.  

The static-strength analysis and economic study show, 
that proposed execution of knockouts replacing the traditional 
connectors is appropriate and lowers the costs of the task. But, 
it must be remembered, that the knockouts should be used for 
secondary structure not fatigue loaded. 

4. Conclusions

The presented results of different solutions proposed for 
the bracing elements show the field of economic savings 
without exposing the structure to too little resistance. The 
tests present 4 different elements having the same length with 
other types of interconnections. Particularly, the steel sheets 
with knockouts constitute a connection without bolts and 
rivets, using only the basic material and press. Such 
connection is definitely cheaper from the traditional one. 
Moreover, the elements of the type III and IV protect 
discretely the wall girt against lateral buckling, allowing the 
better utilization of the braced element. From the laboratory 
test one can observe, that element of type III made from an 
angle 2mm thick and braced by 3mm thick angles is more 
beneficial  as the solution applying corresponding elements of 
a thickness of only 2,5mm. It should be also noted, that 
aluminum rivets can not be applied in this case, and the steel 
rivets are far more expensive from proposed knockouts. 

The knockouts resistance may be estimated as the shear 
resistance of a pipe with a diameter equal to the knockouts 
diameter and a thickness equal to the minor thickness of 
connected steel sheets.  

Among tested elements the highest compression 
resistance have elements of III type, and the lowest of the type 
II – where steel rivets have been used. A good technique and 
economic solution is provided also be the type I. 

The way of connection, i.e. knockouts or rivets was 
decisive for the elements resistance.  

Bracings made from angle L80x80x2(2,5) – models III 
and IV, e.g. fixed by 2 bolts may be used as protection for 
purlins and wall girts against lateral buckling.  

3. Tests results

The  tests results for the type I and a diagram of the 
relationships axial load – longitudinal strain (shortening) of 
the element are listed below. The elements of the type I are 
constructed from angles LZG 80x80x2 and closing them  at 
the ends sheets with thickness 3mm. The diagrams for the 
type II shown in fig.1 are related to the tests, in which the 
aluminum rivets have been used. The same test was repeated 
with steel rivets because the obtained compression resistances 
of the elements were not satisfactory. 

The static relationship axial load - strain for elements of 
the type II had a non-linear, elastic-plastic characteristics. 



Rys. 1.  Stanowiska badawcze, widoczne przetłoczenia (typ III) oraz modele elementów badanych. 
Fig.1.  Test device – visible knockouts (type III) and tested model sof elements 

Rys. 2. Wykres zale no ci siła-odkształcenie wraz z wynikami bada  i legend  dla elementów typu I i II (ł czniki aluminiowe) 
Fig.2.  Relationship load – strain with listed results and the legend for element of the type I and II (aluminum connectors) 
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Streszczenie 

W artykule przedstawiono charakterystyk  konstrukcji magazynowo-produkcyjnej dwunawowej hali stalowej. We wn trzu hali 
wydzielono miejsce, w którym zaplanowano obsług  transportow  z wykorzystaniem suwnic natorowych. Transport ten odbywa si
w poprzek hali. Dodatkowo na jednym torze jezdnym przewidziano prac  trzech suwnic. Przybli ono zalecenia konstrukcyjne 
znajduj ce si  w normie i sposoby przyjmowania obci e . Zaprezentowano metod  doboru jednoprz słowych belek 
podsuwnicowych i zalety stosowania t ników hamownych.   

Abstract 

This article presents a specification of a warehouse and production structure of a two-bay steel hall. Inside the hall, a separate space 
has been designed for transport purposes, making use of top running overhead cranes. The transport runs across the hall. 
Additionally, one of the crane runways is meant to accommodate three overhead cranes. The construction recommendations included 
in the applicable standard, and the methods of accommodating the loads required have been described in detail. The method of 
selecting single-span crane beams has been presented, along with the benefits of using brake bracings.   

Słowa kluczowe: hala stalowa, konstrukcje stalowe, analiza statyczna, belka podsuwnicowa 
Keywords: steel hall, steel structures, static analysis, crane beam 

1. Wst p

Prezentowana hala produkcyjna wraz z s siaduj c  hal
magazynow  i budynkiem biurowo-socjalny, poło one s  na 
działce zlokalizowanej w północno-wschodniej cz ci Lublina. 
Znajduj  si  tam przemysłowe obszary obecnie przekształcone 
na tereny aktywno ci gospodarczej, usługi komercyjne, hale 
magazynowe z zapleczem biurowym itp. Na etapie koncepcji 
inwestor przedstawił swoje oczekiwania, według których 
przyszła zabudowa swoim charakterem wyra nie musiała 
podnosi  status miejsca. Jednocze nie z racji funkcji, obiekt 
nale ało kształtowa  według czysto funkcjonalnych zało e , 
nadaj c przy tym nowoczesnego, postindustrialnego wyrazu. 

Ostatecznie, w celu spełnienia powy szych wymaga , 
podj to decyzj  o zastosowaniu stali jako materiału 
konstrukcyjnego hali w cz ci głównej całego kompleksu. Hal
zaprojektowano w układzie dwunawowym z trzema suwnicami 
poruszaj cymi si  w kierunku poprzecznym hali. 

2. Charakterystyka głównej konstrukcji no nej

Kompleks budynków składa si  z trzech cz ci: hali 
głównej o powierzchni zabudowy ok. 3000 m2 oraz dwóch 
przylegaj cych budynków. Budynki przylegaj ce znajduj  si
odpowiednio w naro u północno-zachodnim o powierzchni 
zabudowy 54,80 m2 i południowo-wschodnim obiektu 
o powierzchni zabudowy 462,52 m2. Z uwagi na wymiary 
60 x 48 m w rzucie i wymagania eksploatacyjne, hala główna 

1. Introduction

The production hall described, along with the adjacent 
warehouse and the office and social building, are situated on a
plot located in the north-east of Lublin. The industrial land 
located there has been recently converted into an area housing 
economic activity, commercial services, warehouses with office 
facilities, and the like. At the conceptual stage, the investor 
presented his expectations, based on which the future facility 
was supposed to clearly enhance the status of the entire area. At 
the same time, given its underlying function, the facility had to 
be developed according to purely functional assumptions, as 
well as in line with modern, post-industrial trends.   

Eventually, in order to satisfy the above requirements, it 
was decided that steel would be used as the building material 
for the main part of the entire complex. The hall was designed 
as a two-aisle structure, with three overhead cranes moving 
crosswise. 

2. Specification of the principal load bearing structure

The buildings complex consists of three parts, i.e. the main 
hall with the gross covered area of around 3000 m2, and two 
adjacent buildings. One of the adjacent buildings is situated in 
the north-western corner with the gross covered area of 54.80 
m2, and the other in the south-eastern corner of the plot, with 
the gross covered area of 462.52 m2. Considering both the 
dimensions of 60 x 48 m in the plan view and the utility 



została podzielona na trzy cz ci: dwie nawy główne oraz naw
poprzeczn  (rys. 1). Wymagany proces technologiczny wymusił 
konieczno  podzielenia hali na dwie nawy o szeroko ci 24,0 m 
ka da. Dzi ki takiemu układowi uzyskano dwa rz dy słupów 
skrajnych i jeden rz d słupów rodkowych wzdłu  hali głównej 
w rozstawie 6,0 m. Słupy wykonano z szerokostopowych 
dwuteowników walcowanych typu HEA sztywno
zamocowanych w fundamentach. Na słupach stalowych, 
poprzez sztywne w zły, oparto konstrukcj  dachu w formie 
stalowych d wigarów kratownicowych. Pasy d wigarów 
wykonano z dwuteowników typu HEA, natomiast słupki 
i krzy ulce stanowiły profile zamkni te o przekroju 
kwadratowym. D wigary kratowe wykonano w odcinkach 
o długo ci 8,86 i 14,86 m, ł czone na budowie doczołowo na 
ruby o wysokiej wytrzymało ci. Pokrycie dachu 

zaprojektowano z płyt warstwowych z rdzeniem z wełny 
mineralnej. Dost p wiatła dziennego do wn trza hali 
zapewniono poprzez okna znajduj ce si  w cianach 
zewn trznych, ale do wietlenie hali stanowi równie
poliw glanowe płyty, wykonane w technologii wyciskania 
arkusza na wiele komór [1]. Układ na wietli dachowych i brak 
dostatecznej no no ci płyt warstwowych wymusił oparcie 
pokrycia dachowego na płatwiach stalowych przymocowanych 
do pasów górnych d wigarów kratowych. 

W celu zapewnienia stateczno ci układu konstrukcyjnego 
zaprojektowano st enia dachowe oraz cienne. Sztywne 
st enia cienne i dachowe wykonano z kształtowników 
zamkni tych. W połaci dachu wykonano równie st enia 
wiotkie z pr tów gładkich o rednicy 16 mm. Usztywnienie 
cian wymagało zastosowania st e  wiotkich z pr tów 

o wi kszej rednicy.

3. Charakterystyka cz ci hali z torem jezdnym suwnic

We wschodniej cz ci hali wydzielono powierzchni
o wymiarach 18,0 x 48,0 m, w obr bie której przewidziano
zastosowanie transportu podpartego. Klasycznie tor jezdny 
suwnic projektuje si  w postaci belek podsuwnicowych, które 
z kolei spoczywaj  na słupach. Z reguły s  to słupy głównych 
układów no nych lub niezale nych słupach tworz cych niejako 
wewn trzne estakady podsuwnicowe. 

W przypadku omawianego obiektu, transport 
z wykorzystaniem suwnic odbywa si  w poprzek hali. Projekt 
technologiczny przewidywał prace trzech suwnic: dwie 
jednod wigarowe suwnice natorowe o ud wigu 5 ton ka da 
i jedna suwnica z dwoma wózkami o ud wigu po 5 ton ka dy. 
Rozpi to  d wigara suwnicy to 18,0 m. 

Zało enia projektowe uwzgl dniały równie  mo liwo
pracy wszystkich trzech suwnic jako sprz gni tych, czyli takich 
które mog  by  eksploatowane przy wspólnym transporcie 
ci aru. Zastosowany dwunawowy układ hali uniemo liwiał 
swobodn  prac  trzech suwnic w poprzek hali. W celu 
uzyskania wolnej przestrzeni, na odcinku 18,0 m wzdłu  osi 
słupów mi dzynawowych, w ko cowym odcinku obu naw hali,
zaprojektowano stalowy d wigar kratownicowy. Pozwoliło to 
na wyeliminowanie dwóch słupów wewn trznych 
utrudniaj cych prac  suwnic. Na d wigarze tym oparto 
kratownice b d ce kontynuacj  modularnego rozstawu 
kratownic dachowych. Pasy i krzy ulce głównego d wigara 
kratownicowego nad suwnicami, wykonano z dwuteowników 
szerokostopowych. 

Bior c pod uwag  powy sze, nale ało zastosowa
nietypowe rozwi zanie, w którym poszczególne słupy 
podpieraj ce belki podsuwnicowe przenosz  ró ne obci enia. 

requirements, the main hall was divided into three sections, i.e. 
two major aisles and a transept (Fig. 1). The technological
process triggered the necessity to divide the hall into two 24.0-
metre-wide aisles. Such a design resulted in the establishing of 
two rows of extreme columns and one row of latching pillars 
along the main hall, with the spacing of 6.0 m. The columns 
were made of hot-rolled steel H section beams of the HEA type, 
fixed in the foundations. The roof structure made of steel truss 
girders was supported on steel columns using rigid nodes. 
Girder fixings were made of HEA-type H sections while the 
columns and cross bracings formed closed square-section 
profiles. The truss girders were fixed along 8.86- and 14.86-
metre-long sections, and connected through head connections, 
using high strength screws. The roof covering was designed 
using mineral wool composite panels. The sunlight enters the 
hall through the windows assembled in external walls, and an 
additional hall lighting was achieved using polycarbonate sheets 
made in the multi-chamber sheet pressing technology [1]. The 
system of transom windows, together with an insufficient load 
capacity of the composite panels, made it necessary to support 
the roof covering on steel purlins supported on the upper truss
girders.   

Roof and wall bracings were designed with a view to 
ensuring the stability of the entire construction system. Wall and 
roof bracings were made of hollow structural sections. 
Additionally, flexible bracings, made of smooth bars with the 
diameter of 16 mm, were placed on the roof sloping. Wall 
hardening required the use of flexible bracings made of bars 
with a larger diameter.. 

3. Specification of the hall section housing the crane run-
way 

A separate area sized 18.0 x 48.0 m was designed in the 
eastern part of the hall, with a view to accommodating a 
supported transport system. A classic crane runway is designed 
using crane beams which rest on a number of columns. In 
principle, these form part of the main bearing systems, or act as 
a kind of internal crane overpasses.    

In the case described, the overhead crane transport runs 
across the hall. The technological design provides for the use of 
three cranes, i.e. two single-girder overhead travelling cranes 
with the load capacity of 5 tonnes each, and one double-girder 
crane with the load capacity of 5 tonnes on each girder. The 
girder span was set at 18.0 m. 

The design also provides for the possibility of all three 
overhead cranes operating in a joint mode, i.e. in a joint load 
transport. The two-aisle hall structure would not allow for a free 
movement of three cranes across the hall. In order to obtain free 
space in the 18.0-metre-long section along the latching columns, 
a steel truss girder was designed in the final sections of both 
aisle. This allowed eliminating two internal poles that would 
inhibit crane movement. The crossbars forming the continuation 
of the modular roof truss system were supported on the 
constructed girder. The vertical members and cross bracings of 
the main truss girder above the cranes were all made of H 
sections.   

Given the above assumptions, a customised solution had to 
be applied, in which individual columns supporting the crane 
beams could transport various loads. Some of them cooperate 
with the entire hall structure whereas others merely support the 



Cz  z nich współpracuje z cał  konstrukcj  hali, inne 
natomiast stanowi  jedynie podparcie dla suwnic. Najbardziej 
wyt ony słup, znajduj cy si  wewn trz hali, przejmuje siły 
wewn trzne generowane prac  suwnic, znaczne obci enia 
pochodz ce od konstrukcji dachu i obci enia wywoływane 
parciem i ssaniem wiatru na ciany zewn trzne. Kumulacja tak 
du ej grupy obci e  wywołana jest wyst powaniem znacznej 
liczby sztywnych w złów. Słupy znajduj ce si  w płaszczy nie 
ciany szczytowej oprócz obci enia pochodz cego od pracy 

suwnic przenosz  równie  obci enia dodatkowe, jakim jest 
obci enie wiatrem. 

 Wytyczne zawarte w normie [2] wskazuj , e w przypadku
pionowych oddziaływa na belki podsuwnicowe, 
najniekorzystniejsze ustawienie suwnic wyst puje dla trzech 
suwnic poruszaj cych si  po jednym torze. Rozpatruj c 
najniekorzystniejsze poziome oddziaływanie suwnic na belk
podsuwnicow , obci enie generowane jest dla dwóch suwnic 
poruszaj cych si  po jednym torze. Według dost pnych 
ródeł [3], je eli suwnice maj  pracowa  jako sprz gni te, siły 

wewn trzne nale y oblicza  od oddziaływa  pojedynczej 
suwnicy. W innym przypadku kiedy na torze pracuje kilka 
suwnic niezale nie, oddziaływanie pionowe i poziome nale y 
uwzgl dnia  od dwu suwnic pracuj cych obok siebie, 
wywołuj cych najwi ksze siły wewn trzne [3]. 

overhead cranes. The hardest pole, located inside the hall, takes 
up the internal forces generated by the cranes, along with the 
heavy loads coming from the roof structure and the loads 
resulting from the pressure and wind suction on the external 
walls. Such a load accumulation results from the use of 
numerous rigid nodes. The columns located along the end wall, 
apart from the  crane operation loads, also transport additional 
loads, such as the wind load. 

 The provisions of the applicable standard [2] indicate that
the most unfavourable crane position, as regards vertical 
impacts on crane beams, occurs for three cranes moving along 
the same runway. As regards the horizontal crane impacts on 
the crane beam, the most unfavourable load is generated for two 
cranes moving along the same runway. According to the 
available sources [3], if the cranes are supposed to work jointly, 
the internal forces should be calculated in relation to the impacts 
exerted by one crane. Alternatively, if several cranes operate 
along the same runway in an independent manner, the vertical 
and horizontal impact should be considered in relation to two 
cranes working side by side, and involving the largest internal 
forces [3]. 

Rys. 1. Rzut hali 
Fig. 1. Hall plan 

Rys. 2. Rozmieszczenie kół dwóch suwnic wywołuj cych 
najniekorzystniejsze warto ci momentów zginaj cych [4] 
Fig. 2. The layout of wheels for the two cranes causing the 
most disadvantageous bending moments [4]  

W omawianej hali dla torów jezdnych suwnic zastosowano 
schemat statyczny belki jednoprz słowej dla torów jezdnych 
suwnic. Słupy wyst puj ce w cianie szczytowej, b d ce 
jednocze nie podporami dla belek podsuwnicowych 
rozmieszczone zostały w ró nych odległo ciach - 6,0 i 4,5 m. 
Rozwi zanie to zostało podyktowane rozmieszczeniem 
otworów w cianie szczytowej. Analiza rozmieszczenia kół 
suwnic wykazała, e najbardziej niekorzystna sytuacja 
wyst puje, gdy na jednej belce znajduj  si  dwie suwnice. 

Wykorzystuj c metod  Culmana (rys. 2), wyznaczono 
poło enie wypadkowej x oddziaływa  pionowych kół suwnicy 
od rodka długo ci prz sła belki dla suwnic o ró nych 
ud wigach Vi i ró nych rozstawach kół ai: 

 A static scheme of a single-span crane beam along the crane 
runways was applied in the hall. The columns in the end wall, 
which also support the crane beams, were placed at various 
distances, i.e. 6.0 and 4.5 m. This solution was dictated by the
openings location in the end wall. The analysis of the crane 
wheels position revealed that the most unfavourable situation 
would occur if two cranes were placed on one beam.  

Making use of the Culman’s method (Fig. 2), the position of 
the resultant x of the vertical impacts of the crane wheels from 
the centre of the beam span length was determined for the 
cranes showing various load capacities Vi and different axle 
tracks ai: 

x = [V2(2c + a2) – V1·a1] / 4(V1 + V2) (1)
Takie ustawienie generuje momenty zginaj ce 

i oddziaływanie podpór o warto ciach: 
Such a position leads to the following bending moments and 

bearing impacts:  
My = [(V1 + V2)·(l – 2x)2] / 2l – V1·a 

VA/B = [(V1 + V2)·(l ± 2x)] / l
(2)
(3)

Dla odpowiadaj cego rozmieszczenia kół suwnicy 
w płaszczy nie poziomej wyznaczono warto ci momentów 
zginaj cych Mz i sił cinaj cych HA/B powstaj cych od 
ukosowania si  suwnicy: 

For the corresponding horizontal location of crane wheels, 
the values of bending moments Mz and shearing forces HA/B, 
caused by the crane chamfering, were determined as follows:  

Mz = (Wz / 4)·[l – 2ez + (4x / l)]·(ez – x) (4)



HA/B = (Wz / l)·(l / 2 ± x –ez) (5)
gdzie: where: 

ez = (Hz · x) / (H1 + H2) (6)
H1 – siła wywołuj ca ukosowanie o wi kszej warto ci  
H2 – siła wywołuj ca ukosowanie o mniejszej warto ci 

Uwzgl dniaj c niezb dn no no  na zm czenie 
i wymagany moment bezwładno ci przekroju poprzecznego 
w płaszczy nie pionowej z warunku ugi cia, przekrój belki 
podsuwnicowej zaprojektowano z kształtownika
szerokostopowego HEB 340. Niestety dla belki o tak dobranym 
przekroju, ugi cia w płaszczy nie poziomej przekraczały 
warto ci dopuszczalne.  

Ostatecznie podj to decyzj  o zastosowaniu t nika 
hamownego pełno ciennego wykonanego przez poł czenie pasa 
górnego belki podsuwnicowej z pasem zewn trznym b d cym 
jednocze nie ryglem ciany zewn trznej i ryglem ł cz cym 
słupy znajduj ce si  wewn trz hali. Zasadnicz  zalet
zastosowania t nika hamownego jest ograniczenie 
klinowania si  kół suwnic i zu ywania si  szyn. Wprowadzenie 
st enia pełno ciennego umo liwia pomini cie wpływu
skr cania belki na jej no no . Przy takim rozwi zaniu
dopuszczalne jest tak e  pomini cie w obliczeniach wpływu siły 
podłu nej wywołanej przyspieszeniem lub opó nieniem jazdy 
suwnicy. 

4. Podsumowanie

W chwili obecnej hala znajduje si  w ko cowej fazie 
realizacji (rys. 3). Dzi ki zastosowanym rozwi zaniom 
konstrukcyjnym spełnione zostały cele postawione na etapie 
koncepcji obiektu. 

H1 – the force which causes chamfering of a higher value 
H2 – the force which causes chamfering of a lower value  

Considering the necessary capacity in relation to fatigue, 
and the required moment of inertia of the vertical section in the 
bending condition, the crane beam intersection was designed 
using the HEB 340 bar. Unfortunately, the horizontal bends for 
the beam with such an intersection exceeded the admissible 
values.  

It was eventually decided that a solid-web brake bracing 
would be used by connecting the upper crane beam fixing to the 
external flange which also acts as the external wall bracing and 
the spandrel beam joining the columns located inside the hall. 
The major benefits flowing from the brake bracing applied 
include limited chocking of the crane wheels and reduced tracks 
wear. The use of the solid-web bracing allows disregarding the 
impact of the beam veering on its load capacity. Such a solution 
also makes it possible to exclude the impact of the longitudinal 
force, caused by the acceleration or set-back in the overhead 
crane movement, from the calculations performed.   

4. Summary

The hall has currently reached the final stage of construction 
(Fig. 3). Owing to the construction solutions applied, the 
objectives set at the conceptual stage have been accomplished 

Rys. 3. Hala w ko cowym etapie budowy 
Fig. 3. The final stage of the hall construction 

Współcze nie projektowane hale produkcyjne czy 
magazynowe, poza ukontentowaniem wymaga
technologicznych musz  spełnia  wysoki poziom estetyczny. 
Konstruktorzy przy współpracy z architektami staraj  si
spełnia  oczekiwania inwestorów w zakresie ekonomi. Podczas 
projektowania nawet niestandardowych rozwi za
konstrukcyjnych, wa na jest delikatno  konstrukcji , któr
mo na zaprezentowa  przy zastosowaniu stali jako głównego 
materiału konstrukcyjnego. 

The contemporarily designed storage or production halls, apart 
from complying with technological requirements, must satisfy 
high aesthetic standards. Constructors, cooperating with 
architects, seek to meet the investors’ expectations regarding 
building economy. Even when designing non-standard 
construction solutions, the structural delicacy is of great 
essence, and can be achieved by using steel as the major 
construction material.   
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Streszczenie 

Artykuł opisuje membranowo linow  konstrukcj  amfiteatru Kadzielnia. Konstrukcja dachu składa si  z membranowego dachu 
stałego i membranowego dachu ruchomego. Membrana zawieszona jest na linach no nych, rozpi tych mi dzy słupami z odci gami. 
W rodku liny mocowane s  do przechyłowej ramy, której poło enie zale y od sił w linach.  Dach ruchomy ma kształt zbli ony do 
wycinka koła. Liny brzegowe doznaj , w czasie rozkładania dachu, bardzo du ych przemieszcze  i z tego powodu, liny zamocowane 
s  do ruchomych głowic obrotowych.  

Abstract 

The paper describes the newly built membrane roof of the Kadzielnia amphitheatre in the Kielce city. The membrane roof consists of 
two parts: one bigger, retractable over the audience and one smaller permanent part over the stage. The membrane structure is 
supported by a cable system, tensioned between columns with stays and sway frame in the middle. 

Słowa kluczowe: konstrukcje metalowe, konstrukcje napinane, dach membranowy, konstrukcje tekstylne, ruchomy dach 
Keywords: steel structures, tension structures, membrane roof, textile structures, folded roof 

1. Wst p

Kadzielnia to miejsce poło one w pobli u centrum Kielc, 
znane jest ju  z bardzo dawnych przekazów historycznych, jako 
miejsce poga skich kultów. W osiemnastym wieku 
wydobywano tu wapie  a  do roku 1962,po czym teren obj to 
ochron  jako rezerwat natury. W roku 1972 wybudowano przy 
wzgórzu otwarty amfiteatr na 5000 widzów. Amfiteatr słu ył 
jako arena wielu koncertom i imprezom, z których najbardziej 
znan   jest  Harcerski Festiwal Kultury Młodzie y Szkolnej 
"Kielce".   W roku 2004 władze miasta Kielce zdecydowały by 
zadaszy  scen  i widowni  amfiteatru.  Konkurs wygrał projekt 
z ruchomym dachem. W roku 2009 przetarg na prace zwi zane 
z realizacj  inwestycji wygrało konsorcjum firm Anna-Bud i 
Sport Halls. Opracowanie projektu konstrukcji powierzono
firmie k2 engineering Andrzej Kowal. Prace projektowe 
rozpocz to we wrze niu 2009, a amfiteatr został oddany do 
u ytku w maju 2010. 

2. Opis konstrukcji

Sztywna cz  konstrukcji amfiteatru składa si  ze słupów z 
odci gami usytuowanymi za scen  i za widowni oraz z 
przechyłowej ramy po rodku. Pomi dzy słupami za widowni
oraz słupami za scen  rozpi to liny przył czone do 
przechyłowej ramy. Rama przechyłowa stabilizowana jest 
napi tymi linami no nymi dachu. Nad scen  wykonano stały 
dach membranowy (na rys. 1 jest to lewa cz  dachu). Długo
lin no nych dachu stałego (liny Brugg VVS rednicy 70mm)
wynosi około 35m. W kierunku poprzecznym odległo  mi dzy 
linami wynosi 3.5m na ramie i 6 m pomi dzy odci gami. Po 
drugiej stronie ramy przechyłowej, nad widowni  znajduje si
składany dach membranowy. Długo  najdłu szej liny no nej 
dachu ruchomego (liny Brugg VVS rednicy60mm)wynosi 
55m. Odległo  mi dzy punktami mocowania lin no nych na 

1. Introduction

In historic place called Kadzielnia located in Polish city 
Kielce the new amphitheater with the membrane roof over the 
audience and the stage has been erected. The place is known 
since eighteenth century, time when the first limestone quarry 
was formed there. An extraction of the limestone lasted almost 
three hundred years and was stopped in sixties of the twentieth 
century. The area of excavation is now protected as a nature 
reserve. In 1972, in upper part of a pit, an open amphitheater for 
almost 5000 spectators was built. In this unique place 
numerous concerts and events, including Scouts annual Festival 
of School Youth took place. In 2004,  authorities of Kielce 
decided to cover the amphitheater and announced a competition 
for roofing the object. The competition was won by the concept 
of retractable roof.Structural design was performed by k2 
engineering Andrzej Kowal. Design process was stared in IX 
2009 and the Amphitheater was completed in may 2010. 

2. Description of the structure

Rigid structure consists of columns and stays behind the 
stage, columns and stays behind the audience and the pendulum 
frame in the middle. Cables are spanned from columns behind 
the stage to the pendulum frame and then to the columns behind 
the audience. Pendulum frame is stabilized by main tensioned 
cables.Over the stage permanent roof made of membrane was 
designed (left side on the figure 1). Span of the middle cable 
(cable Brugg VVS diameter 70mm)is 35 m long and the 
distance between cables in transverse direction is 3.5 m on 
frame and about 6 meters between columns.  On the other side 
of the inner frame, retractable membrane roof was designed. 
The length of the main cable(cable Brugg VVS diameter 60mm)
in the symmetry axis is 55 m. Distance in transverse direction 
between cables is 3.5 m on the frame and approximately 10 m 



ramie wynosi 3.5m, a odległo  mi dzy punktami mocowania 
na słupach tylnych wynosi około 10m. Na ramie przechyłowej 
zlokalizowano gara  do przechowywania membrany w czasie 
zimy. 

Pole powierzchni dachu ruchomego wynosi 2,700 m2,
dachu stałego 1500 m2, sumarycznie zadaszona powierzchnia 
wynosi ponad 4000m2.   

3. Analiza no no ci

Obliczenia statyczne konstrukcji wykonano przy uzyciu 
oprogramowania sofistik. Na rysunku 1 przedstawiono 
wizualizacj  modelu obliczeniowego po przeprowadzonej 
analizie formfinding [1].  Ze wzgl du na nietypowy kształt 
obiektu oraz przylegaj cego terenu zdecydowano si  wykona
badania w tunelu aerodynamicznym. Na rys. 2 pokazano model 
amfiteatru przygotowany do bada . Badania wykazały, e 
obci enia skierowane w dół s  bardzo małe, tak jak by był to 
obiekt zamkni ty, a nie wiata. Pomierzone obci enia 
skierowane do góry (ssanie) równie  okazały si  znacznie 
mniejsze ni  by to wynikało z normy PN EN 1993-1-4.  

between columns. 
Inner frame is foreseen as a garage for folded membrane, 

which shall be stored during the winter. 
Area of the retractable membrane amounted 2,700 m2, and 

permanent roof membrane area 1,500 m2, it totally covered the 
area equal to almost 4,000m2. 

3. Structural analysis

Static calculations were made by means of Sofistik 
software. Figure 1 presents Sofistik model after form finding 
analysis.In order to determine wind load on this special 
structure, which is additionally situated in very specific terrain, 
wind tunnel tests were performed. Figure 2. illustrates models 
of the structure and the terrain. Conducted wind tunnel test has 
shown, that wind induces only small loading  direction 
downwards. 

Rys. 1. Wizualizacja modelu obliczeniowego konstrukcji amfiteatru Kadzielnia. 
Fig. 1. Visualization of the analytical modelof the Kadzielnia amphitheater structure. 



Rys. 2. Model konstrukcji amfiteatru umieszczony w tunelu aerodynamicznym. 
Fig. 2. Structure of the amphitheatre prepared for wind tunnel test.  

Rys. 3. Rama z b bnem napinaj cym i siłownikiem hydraulicznym umieszczona na obrotowej głowicy. 
Fig. 3. Winch frame on the rotary head and main cable.  

4. Numery stron

My l konstrukcyjna dachu oparta została na dopiero co 
zrealizowanych obiektach: dachu nad amfiteatrem w Kufstein 
[2], dachu nad stadionem we Frankfurcie oraz dachu nad 
Stadionem Narodowym w Warszawie. Pierwszy z obiektów 
zaprojektowany został przez Alfred ReinIngenieure, dwa 
nast pne obiekty zaprojektowała firma SchlaichBergermannund 

4. The retractable roof

The idea of the retractable roof was inspired by roofs in 
Kufstein [2], over Frankfurt stadium and overWarsaw National 
Stadium built for Euro 2012. First was designed by Alfred Rein 
Ingenieure and two other by company SchlaichBergermann und 
Partner. Unique in the Kadzielniaamphitheatre structure is, that 
retractable roof is not built on a closed system. The edge of the 



Partner. Wyj tkowo  konstrukcji amfiteatru Kadzielnia wynika 
z tego, e składany dach nie jest zbudowany na planie koła ale 
na jego wycinku. Główna lina no na znajduj ca si  na brzegu 
dachu, doznaje bardzo du ego przemieszczenia w czasie 
operacji rozwijania dachu. Gdy dach jest zło ony w gara u liny 
no ne s  proste, po napi ciu dachu zostaj  wygi te przez 
napi cie membrany, przy czym najwi kszych przemieszcze
doznaje lina kraw dziowa. Aby umo liwi  linie zmian
poło enia i nie uszkodzi  głowicy liny , konieczne było 
zastosowanie obrotowej głowicy, która dostosowuje si  do k ta 
liny no nej (patrz rys. 3). 

Mechanizm napinania dachu składa si  z nast puj cych 
elementów: lina jezdna nawini ta na b ben, siłownik 
hydrauliczny, system sterowania. Na słupach tylnych 
zainstalowano ram , na której umieszczono wszystkie istotne 
elementy jezdne. Operacja rozwijania dachu przebiega 
nast puj co: lina nawini ta na b bnie i nap dzana silnikiem 
elektrycznym wyci ga dach z gara u, w chwili gdy pierwszy 
wózek no ny zbli y si  do siłownika hydraulicznego, zostaje on 
umocowany przez sworznie siłownika hydraulicznego. W tym 
momencie nast puje wył cznie silnika elektrycznego i 
zwolnienie linki p dnej. Po zablokowaniu pierwszego wózka w 
siłowniku hydraulicznym nast p uje ostania faza napinania 
membrany do wymaganej siły, która zapewnia sztywno  dachu 
tekstylnego. Wprowadzenie za du ej siły mo e skutkowa
rozerwaniem membrany,  z drugiej strony niedostateczna siła 
napi cia membrany mo e spowodowa  uszkodzenie w czasie 
silnych wiatrów lub efekt ponding [1] w czasie gwałtownej 
ulewy. eby monitorowa  stan napi cia zastosowano system 
sterowania, który pozwala na bie co odczytywa  wielko  siły 
na ka dym z siłowników. Ta mo liwo  stałej kontroli siły 
okazała si  niezwykle pomocna nie tylko w czasie normalnej 
procedury otwierania i zamykania dachu ale szczególnie w 
czasie pierwszego napi cia dachu.  

5. Uwagi ko cowe

Konstrukcjemembranowecałyczass  w 
Polscebardzomałopopularne i bardzorzadkostosowane. Ostatnie 
lata przyniosły kilka interesuj cych obiektów membranowych 
jak konstrukcje stadionów Euro 2012, stadion Legii czy 
zadaszenie Dworca PKP Wrocław [1] i p tli autobusowej przy 
Dworcu Wschodnim w Warszawie.  W ród tych realizacji, dach 
amfiteatru Kadzielni wyró nia si  zarówno kształtem jak 
i poło eniem i nale y do wyj tkowych konstrukcji, nie tylko 
w Polsce. 

retractable membrane deflects inwards during the process of 
folding and tensioning of the membrane. In order to enable 
large horizontal deflections of the edge cable, special double 
hinge rotary head, connecting cable to the column, was 
introduced. 

Mechanism of the roof tensioning consists of three main 
assemblies:  

cable winches 
hydraulic system 
automatic and lubrication systems 
Cable winch is installed on a column, where main roof 

cables are also installed. 
Winch frame is mounted on the column on the rotary head, 

therefore the position of the winch is adjusted to the changing 
direction (during tensioning of the roof) of the main cable 
(figures 3).  

The unit of the servomotors is located  on the frame winch 
and is responsible for:  

tensioning cable to unfold the membrane, 
gripping the first membrane pulling trolley, 
final membrane tensioning,  
locking the membrane in a final position.  
After final locking of the membrane is performed, all 

mechanical, hydraulic and controlling devices may be set off. 
On this stage membrane is finally locked and preserved.The 
roof tensioning unit is controlled with the automatic system. 
System is doubled and consists of the fixed desktop,  installed 
on a control box and a movable radio desktop, enabling  the 
supervision of the process from every section of the 
amphitheatre. Controlling system enables permanent 
supervision of all mechanical and hydraulic devices and also 
supervision of devices installed on particular column 
individually. The possibility of permanent supervision is very 
helpful during membrane calibration. 

5. Conclusions

Although membrane structures were uncommon and very 
rare in Poland, during last years we observe eruption of new 
projects and objects. Amphitheater Kadzielnia was one of the 
first new project of big membrane projects, and  for its 
uncommon shape and possibility of folding is unique structure 
not only in Poland. 
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Streszczenie 
W artykule przedstawiono historyczn  konstrukcj  no n  zadaszenia dawnej hali produkcyjnej cementowni, histori  jej zmian oraz 
współczesn  przebudow . Model pierwotnej konstrukcji z 1906r , odtworzony ze szcz tkowej dokumentacji, porównano z modelem 
konstrukcji, która z uwagi na zmian  funkcji hali produkcyjnej na budynek wystawienniczo-handlowy, została poddana renowacji i 
modernizacji. Model konstrukcji historycznej został sprawdzony metod  napr e  liniowych, a konstrukcja współczesna metod
stanów granicznych na podstawie norm europejskich. Porównanie wyników pozwoliło na wysuni cie wniosków, oraz uzasadnienie 
modyfikacji konstrukcji współczesnej wzgl dem jej pierwotnego kształtu. 

Abstract 
The article presents the historical bearing structure of the roofing of a former production hall of a cement plant, the history of 
changes and modern reconstruction. The model of the original structure of 1906, re-created from scarce documentation, was 
compared with the model of a structure which was renovated and modernized due to the change in the function of the objects and its 
transformation into an exhibition and commercial facility. The model of the historical structure was calculated with use of the linear 
stress method, and the contemporary structure – with use of the limit state method, according to European standards. The comparison 
of results allowed us to draw the conclusions and to justify the modification of the contemporary structure in comparison to its initial 
shape. 

Słowa kluczowe: konstrukcja stalowa, hala, rekonstrukcja zabytkowej cementowni 

Keywords: steel structure , hall, reconstruction of the cement plant 

1. Introduction

Opole na przełomie wieku XIX i XX było jednym 
z głównych o rodków przemysłu cementowego w Polsce. 
Rozkwit tej gał zi przemysłu spowodowany był dost pem do 
bogatych surowców naturalnych – rud elaza i płytko 
poło onych złó  margla. Jedn  z 9 cementowni, które działały
w tamtym okresie w Opolu (spo ród 11 na Opolszczy nie) była 
cementownia Silesia, powstała w 1906r. 

Cementownie składaj  si  z du ych zespołów budynków
wielkokubaturowych, które pozwalały na samowystarczaln
działalno . Zespół budynków produkcyjnych wchodz cych 
w skład przedmiotowej cementowni zlokalizowany jest 
w północnej cz ci Opola. Poło ona jest ona blisko 
wschodniego brzegu Odry, w północno-wschodniej cz ci wsi 
Zakrzów, która wraz z rozwojem miasta stała si  jedn
z dzielnic współczesnego Opola. Obok budynków biegnie linia
kolejowa relacji Opole-Wrocław. Dostawy surowca - margla do 
wyrobu cementu odbywały si  za pomoc  kolejki 
w skotorowej, która ł czyła pobliskie wyrobisko margla 
zlokalizowane około 500 metrów na wschód. Zespół budynków 
przez lata „obrósł” w przylegaj c  zabudow  przemysłow
i usługow . Pozostało ci zabudowy dawnej cementowni tworz
układ zwartych budynków powi zanych ze sob  funkcjonalnie 
oraz przestrzennie, a sercem kompleksu s  budynki mieszcz ce 
dawne młyny cementu i surowca oraz zespoły susz co-miel ce
wraz z piecami obrotowymi. 

1. Introduction

At the turn of the 19th and 20th centuries, Opole was one of 
the leading centers of cement industry in Poland. The 
development of this sector was a result of access to large 
deposits of raw materials – iron ore and deposits of marl. One of 
9 cement plants that were operating in Opole during that period 
(among 11 in the Opole region), was the Silesia cement plant, 
constructed in 1906. 

Cement plants consist of large complexes of objects of large 
cubic capacity, which enabled self-sufficient operation. The 
complex of production buildings constituting elements of the 
said cement plant is located in the northern part of Opole. It is 
situated near the eastern bank of the Odra river, in the north-
eastern part of the Zakrzów village, which, as the city 
developed, became one of the districts of modern Opole. The 
railway line Opole-Wroclaw is adjacent to the buildings. 
Supplies of raw material – marl for the production of cement –
were delivered by narrow gauge railroad connecting the plant to 
the near excavation site of malr, located approximately 500 
meters to the east. The complex of buildings has expanded over 
the years with adjacent industrial and service structures. The 
remains of the former cement plant create an arrangement of 
cohesive buildings, interconnected in the functional and spatial 
aspect, and at the heart of the complex are the buildings which 
used to be the former cement and raw material mills and drying 
and milling complexes with rotary kilns. 



2. Opis konstrukcji

2.1. Konstrukcja historyczna 

Z analizy skromnych materiałów ródłowych i analizy stanu 
technicznego oraz zastosowanych rozwi za technicznych 
wynika, e konstrukcja obiektów była kilkakrotnie 
przebudowywana. Ze wzgl du na brak dokumentacji histori
zmian mo na wywnioskowa  jedynie z analizy rycin 
i archiwalnych fotografii. Pocz tkowo główne budynki miały 
stalow  szkieletow  konstrukcj  no n , prawdopodobnie 
umo liwiaj c  przewietrzanie pomieszcze . Było to konieczne 
z uwagi na wysokie temperatury panuj ce wokół pieców do 
wypału klinkieru. Przebudowa konstrukcji nast piła 
prawdopodobnie po II wojnie wiatowej, z uwagi na 
przekształcenie budynków w magazyny zbo a: wbudowano 
wtedy grzybkowe stropy elbetowe o du ej no no ci [5].
W pó niejszym okresie zespół budynków nie był u ytkowany 
i jego stan techniczny stopniowo si  pogarszał przez wiele lat. 

2.2. Adaptacja 

Współczesny kształt obiektu i konstrukcji jest wynikiem 
adaptacji kompleksu budynków na centrum wystawienniczo-
usługowo-handlowe „DomEXPO”. Zmiana funkcji obiektu 
wymusiła wprowadzenie wielu zmian, koniecznych przy
dostosowaniu obiektu do aktualnych wymaga  stawianych
obiektom tego typu. Zmieniono m.in. układ komunikacji 
wewn trznej poprzez wprowadzenie schodów ruchomych
i dobudówek ze schodami stałymi, cianami wydzielono 
pomieszczenia sanitarne i strefy po arowe. 

Konstrukcj  no n , która z uwagi na dług  przerw
w u ytkowania obiektu uległa cz ciowemu zniszczeniu,
poddano rewaloryzacji. Odtworzenia wymagały elementy 
stalowej konstrukcji no nej zadaszenia, zarówno pr ty jak i 
skorodowane poł czenia nitowane. Zast piono je 
analogicznymi poł czeniami rubowymi z uwagi na wymóg 
zachowania charakterystycznego wygl du, wymiarów i układu 
poł cze  (rys. 1). 

2. Description of the structure

2.1. Historical structure 

The analysis of available, scarce source materials and of the 
technical state and applied technological solutions shows that 
the structure of the objects was rebuilt several times. Due to 
lack of documentation, the history of changes may be inferred
only from the analysis of drawings and historical photos. 
Initially, the main buildings had a steel frame construction 
which probably enabled to air the premises. This was necessary 
due to the high temperatures in the proximity of the furnaces for 
roasting clinker. The reconstruction of the structure probably 
took place after World War II, as the buildings were 
transformed into grain warehouse: reinforced concrete 
mushroom structure of a high carrying capacity were then
constructed [5]. Later the complex of buildings was not used 
and its technical condition gradually deteriorated over the years.

2.2. Adaptation

The contemporary shape of the building and bearing 
structure is a result of the adaptation of a complex of buildings 
for the exhibition, service and commercial center "DomEXPO". 
The change in the function of the object forced the introduction 
of numerous changes, necessary in order to adapt the object to 
contemporary requirements for this type of structures. The 
changes included, among others, the internal communication 
arrangement by introducing escalators and add-ons with 
staircases, walls were built to separate sanitary premises and fire 
zones. 

The bearing structure, which was partly destroyed as the 
object was abandoned for a long period of time, was renovated. 
Elements of the main steel structure of the roofing, both steel 
bars and corroded riveted joints, required reconstruction. They 
were replaced with similar screw joints, due to the requirement 
to retain the characteristic appearance, dimensions and 
arrangement of joints (Fig. 1). 

Rys. 1. Detale konstrukcyjne: a) oparcie płatwi na pasie górnym rygla, b) w zeł konstrukcji no nej rodkowej ramy, c) renowacja 
w zła podporowego. 
Fig. 1. Structural details: a) support of the purlin on the truss top flange, b) the node bearing structure of the central frame, c) 
renovation of the support connection. 

W celu adaptacji obiektu na cele wystawiennicze i 
planowan  organizacj  imprez, zaszła konieczno
powi kszenia kubatury u ytkowej ostatniej kondygnacji. 
Zamierzony efekt z jednoczesnym zachowaniem pierwotnego 
charakteru konstrukcji uzyskano poprzez podniesienie 
konstrukcji no nej zadaszenia o 2,0 m. Podniesienie wykonano
za pomoc  urz dze  hydraulicznych (rys. 2). Takie rozwi zanie 

In order to adapt the object for exhibition purposes and 
organization of events, it was necessary to increase the cubic 
capacity of the top floor. The planned result, at the same time 
retaining the original nature of the structure, was obtained by 
raising the bearing structure of the roofing by 2.0 m. The 
structure was raised with use of hydraulic equipment (Fig. 2). 
Such solution of the problem was enabled by the application of 



problemu było mo liwe z uwagi na zastosowane płaskie układy
kratownicowe, które pozwoliły na wprowadzenie istotnej 
zmiany bez demonta u konstrukcji no nej (rys. 3). 

two-dimensional truss systems which allowed the introduction 
of a significant change without disassembling the bearing 
structure (Fig. 3). 

Rys. 2. Konstrukcja no na rodkowej nawy: a) w trakcie ponoszenia d wigarów, b) po pracach wyko czeniowych. 
Fig. 2. Main structure of the central bay: a) during raising girders, b) after the fit-out works. 

3. Analiza historycznej i współczesnej konstrukcji

Historycznie hale przekryte były blach  trapezow  bez 
ocieplenia. Wszystkie poł czenia były nitowane, zakładkowe 
ł czone blachami w złowymi. Wolnopodparte płatwie 
przekazywały obci enia z połaci dachu na pas górny 
d wigarów kratowych. Przedwojenne konstrukcje 
wymiarowane były (o ile w ogóle były) metod  napr e
liniowych, z niejawnymi współczynnikami globalnymi 
bezpiecze stwa, st d nie mo na wprost porówna tak 
wyznaczonej no no ci ze współczesn  metod  stanów 
granicznych [6]. Konstrukcj  historyczn , ze wzgl du na brak 
dost pu do przedwojennych norm zagranicznych (Opole w 
tamtym czasie nale ało do Niemiec) zwymiarowano metod
napr e  liniowych, przyjmuj c obci enia według najstarszej 
dost pnej autorom polskiej normy z 1923r. [4]. 

3. Analysis of the historical and contemporary
structure 

Historically, the halls were covered by trapezoidal sheets
without thermal insulation. All joints were riveted, overlapping, 
connected by gusset plate. Simply supported purlins transmitted 
the load from the roof surface to the truss girder top flange. The 
structural design of pre-war structures was prepared (if at all) 
with use of linear stress method, with implicit global safety 
factor, thus the loading capacity cannot be compared with a 
contemporary limit state method [6]. Due to the lack of access 
to pre-war foreign standards (as Opole belonged to Germany at 
that time) the historical structure were structurally designed 
with use of linear stress method, basing on adopted loads 
pursuant to the oldest Polish standard available to authors, of 
1923 [4]. 

Rys. 3. Schemat konstrukcji historycznych ram (z lewej) i rzeczywisty, przebudowanych po wojnie oraz współcze nie (z prawej). 
Fig. 3. Diagram of historical main structure (left) and actual, rebuilt after the II world war and today (right). 



Przyj to trzy schematy obci enia niegiem: równomiernie 
rozło one, niesymetryczne na połaciach z jednej strony oraz 
równomierne z workami nie nymi. Obci enie od wiatru 
przyj to w postaci parcia na poła  dachu oraz ciany 
nawietrzne.  

Maksymalne napr enia charakterystyczne zgodnie 
z przewidywaniami powstały w miejscu gromadzenia si
worków nie nych. Stwierdzono wyst powanie mocno 
przekroczonych napr e  w płatwiach dachowych. 
Współcze nie wymieniono pokrycie na warstwowe ocieplone, 
dach został równie  doci ony systemem instalacji oraz 
o wietleniem. Przeci one płatwie nadbudowano dodatkowym 
pr tem stalowym, tworz c w ten sposób podwojony pas górny 
kratownicy obejmuj cy płatwie. Przy budowie modelu 
obliczeniowego uwzgl dniono zmieniony po wojnie układ 
konstrukcyjny na poziomach kondygnacji powtarzalnych, który 
silnie usztywnił konstrukcj  stalow elbetowymi stropami 
grzybkowymi (rys. 3). Współcze nie równie  istotnie zmieniły 
si  normowe obci enia rodowiskowe. Przebudowan
konstrukcj  zwymiarowano według norm europejskich metod
stanów granicznych [1, 2, 3]. 

4. Wnioski

Rewitalizacja zabytkowych kompleksów fabrycznych jest 
zadaniem problematycznym. Trudno znale  pomysł 
i ekonomicznie uzasadnion  funkcj , która pozwoliłaby 
zachowa  dzieło my li in ynierskiej i jego dotychczasow
warto  kulturow  i materialn  oraz maksymaln  ilo
oryginalnej konstrukcji. Szczególnie trudne jest 
zagospodarowanie budynków pozostałych po zabytkowych 
cementowniach, które składaj  si  z kubaturowych obiektów 
poprodukcyjnych zlokalizowanych na du ym obszarze. Cz sto 
o losach takich obiektów zawa aj  cechy konstrukcji. Solidne 
wykonanie budynków z trwałych materiałów mo e je uratowa
przed rozbiórk  na rzecz renowacji czy przebudowy, 
szczególnie gdy konstrukcja no na jest stalowa. Przewaga 
konstrukcji stalowych nad pozostałymi jest zauwa alna na 
ka dym etapie „ ycia” budynku ze wzgl du na mo liwo
budowy, rozbudowy, u ytkowania, rozbiórki i recyklingu bez 
uszczerbku dla rodowiska naturalnego, dzi ki czemu spełniaj
one zało enia dyrektywy „zrównowa onego rozwoju” [7].
Niewykorzystanie tych atutów byłoby niepowetowan  strat  dla 
dziedzictwa kultury technicznej i przemysłowej miasta. 

Three schemes of snow load were assumed: uniformly 
distributed, asymmetrical on one side of the surfaces and even, 
with snow drifts. Wind load was adopted in form of pressure on 
the roof surface and windward walls. 

The maximum characteristic stress occurred, as predicted, in 
the area where snow drifts were gathering. The occurrence of 
significantly excessive stress in the roof purlins was observed. 
Contemporarily the covering was changed into layered 
thermally insulated and the roof was additionally loaded with 
fittings and lighting system. The overloaded purlins were 
extended by additional steel bars, thus creating a double top 
flange of the truss encompassing the purlins. The development 
of the model for calculation purposes took into account the 
construction arrangement on the levels of repeating floors, 
changed after the war, which strongly stiffened the steel 
structure with reinforced concrete mushroom structures (Fig. 3). 
Also the standards of environmental load have changed 
significantly in modern times. The structural design of the 
reconstructed structure was calculated according to European 
standards, with use of the limit state method [1, 2, 3]. 

4. Conclusions

The revitalisation of historical manufacturing plant 
complexes is quite problematic. It is difficult to find an idea and 
an economically justified function that would allow to preserve 
the work of engineering thought along with its cultural and 
substantial value as well as the maximum part of the original 
structure. It is particularly difficult to develop buildings that are 
remnants of historical cement plants, which consist of large-
capacity post-manufacturing objects located in a large area. 
Often the characteristics of the structure are what decides about 
the fate of such objects. If the buildings are solid and built from 
durable materials, they might be saved from demolition and 
renovated or reconstructed instead, especially if the
superstructure is made of steel. The advantage of steel structures 
over other types is noticeable on every stage of "life" of the 
building, due to the possibility to develop, expand, use, 
demolish and recycle it without causing harm to the 
environment, which enables such structures to meet the 
requirements of the "sustainable development" directive [7]. 
Failure to benefit from these advantages would cause an 
irrevocable damage to the technical and industrial cultural
heritage of the city. 
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Streszczenie 

W pracy przeprowadzono analiz  kilku metod obliczania odci gów masztów.  W pierwszej kolejno ci analizowano przybli one 
równanie odci gu, w którym ci ar własny został zast piony obci eniem równomiernie rozło onym wzdłu  ci ciwy odci gu. 
Nast pnie przedstawiono pewn  modyfikacj  tego równania polegaj c  na iteracyjnej korekcie obci enia z uwzgl dnieniem 
krzywej zwisu odci gu z poprzedniej iteracji. Tak zmodyfikowane równanie  mo e mie  zastosowanie tak e w przypadku odci gów 
stromych. Omawiane rozwi zania zostały zweryfikowane za pomoc  równania krzywej ła cuchowej. Ponadto w  pracy przedsta-
wiono obszern  analiz  paramatryczn  uwzgl dniaj c  prezentowane metody obliczania odci gów masztów oraz sformułowano 
pewne wnioski praktyczne.  

Abstract 

Some methods for calculation of mast guys have been presented in this paper. At the beginning, an approximate guy equation was 
analysed where the self-weight of the guy has been replaced by a load uniformly distributed along the guy chord.  The modification 
of this  equation caused by the iteration correction of the load taking into account the guy curve from the previous iteration was 
described. Such modified equation may also apply in the case of steep guys. The  comsidered solutions were verified using a catenary 
curve equation. Furthermore a comprehensive parametric analysis taking into account the  presented method of calculation of the 
guys and some practical conclusions have been presented in the paper. 

Słowa kluczowe: konstrukcje stalowe, maszty z odci gami 
Keywords: steel structures , guyd masts 

1. Wst p

W pracy przedstawiono kilka metod obliczania odci gów 
masztów od ci aru własnego. W pierwszej kolejno ci 
uwzgl dniono znane rozwi zanie przybli one, w którym ci ar 
własny odci gu jest zast piony obci eniem równomiernie 
rozło onym. Rozwi zanie takie mo na, jak wiadomo, stosowa
do obliczania niezbyt stromych odci gów.  W przeciwnym 
bowiem przypadku zało enie dotycz ce równomiernego 
obci enia odci gu nie jest spełnione. 

W celu mo liwo ci stosowania przybli onego rozwi zania 
tak e w przypadku stromych odci gów zastosowano rozwi -
zanie dwuetapowe. W pierwszym etapie przyjmuje si  kon-
wencjonalne, równomierne obci enie odci gu i wyznacza si
krzyw  zwisu odci gu wynikaj c  z tego zało enia. W drugim 
etapie, opieraj c si  na wyznaczonej krzywej, dokonuje si
pewnej korekty obci enia odci gu i na tej podstawie oblicza 
si  now  sił  w odci gu.  

To drugie rozwi zanie uwzgl dniaj ce korekt  obci enia 
odci gu porównano z rozwi zaniem cisłym, opartym na 
krzywej ła cuchowej. Z porównania tego wynika, e propo-
nowane rozwi zanie zmodyfikowane mo e by  stosowane do 
obliczania praktycznie wszystkich odci gów masztów. 

1. Introduction

Some methods for calculating of mast guys taking into 
account the self-weight of the guy have been presented in the 
paper.  At the beginning the known approximate solution was 
considered, where the self-weight is replaced by a uniformly 
distributed load. Such solutions, as it is known, may be used to 
calculate not  too steep guys. Otherwise the assumption 
concerning the uniform load of the guy is not fulfilled. 

 For the applicability of the approximate solution also in the 
case of steep guys a two-step solution  has been proposed. In the 
first step the conventional uniform load is assumed and the guy 
curve as a result of this assumption is determined. In the second 
step, based on the determined curve, certain correction of guy 
load is  performed and a new force  in a guy is calculated.  

This second solution taking into account the guy load 
correction was compared with the exact solution based on the 
catenary curve. This comparison shows that the proposed 
modified solution may be used practically for calculation all the 
mast guys. 



2. Przybli one rozwi zanie odci gu masztu

Rozwa my ci gno (odci g) o ci ciwie uko nej obci one 
ci arem własnym g. Obci enie g  jest na ogół zast powane 
grawitacyjnym obci eniem równomiernie rozło onym q (Rys. 
1).  Warto  siły S działaj cej wzdłu  ci ciwy ci gna mo na 
wtedy obliczy  z prostego równania  

2. Approximate solution for mast guy

Let us consider a slant cable (guy) under the self-weight g. 
The load g is generally replaced by the uniformly distributed 
gravity load q (Fig. 1). The value of the force S acting in the 
cable chord direction can be calculated from the simple 
equation
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gdzie: 
s0  − pocz tkowa długo  odci gu, 
ls   − długo  ci ciwy odci gu,  

tα   − współczynnik wydłu alno ci liniowej odci gu, 
TΔ − zmiana temperatury. 

where: 
s0 − length of the unloaded cable, 
ls − length of cable chord, 

tα − linear extension factor, 
TΔ − change of temperature. 

 Rys. 1. Przybli one obci enie q  odci gu masztu 
 Fig. 1. Approximate load q of mast guy 

Dowoln  rz dn y osi ci gna mo na obliczy  z równania [2,3] Any coordinate y can be calculated from the equation [2,3]
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gdzie M jest równaniem momentu od obci enia q, jak w
przypadku belki swobodnie podpartej o rozpi to ci l.  

3. Zmodyfikowane równanie odci gu

Przestawiona przybli ona metoda obliczania odci gu 
masztu ma ograniczony zakres zastosowa  do odci gów niezbyt 
stromych i o niezbyt du ych strzałkach zwisu, poniewa  w tych 
przypadkach jest dopuszczalne zast pienie ci aru ci gna g
obci eniem równomiernie rozło onym q.  

W przypadku stromych odci gów lub w wypadku 
odci gów o du ych zwisach zaczyna si  pojawia  wyra na 
ró nica mi dzy stałym k tem nachylenia ci ciwy  a k tem 
okre laj cym nachylenie osi odci gu (Rys. 2). Ta ró nica 
mi dzy k tami  i  sprawia, e obci enie q(x) działaj ce na 
odci g jest nierównomierne i pionowa reakcja RB jest wtedy 
zawsze wi ksza ni  reakcja RA . 

 where M is the bending moment function calculated for simply 
supported beam  with span l and loaded with given load q. 

3. Modified guy equation

The presented approximate method for calculating of the 
mast guys has a limited range of  application for not too steep
guys and for not too large guy sags, because in these cases the 
replacement of the guy self-weight g by uniformly distributed 
load q is acceptable. 

In the case of steep guys or in the case of large guy sags  a
difference between the constant angle  of chord inclination and 
the angle  defining the slope of the guy axis (Fig. 2) starts to
show up. This difference between the angles  and  is the
reason that the load q(x) acting on the guy is non-uniform and a 
vertical reaction RB is then always greater than the reaction of
RA.
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 Rys. 2. Zmodyfikowane obci enie q(x) działaj ce na odci g masztu 
 Fig. 2. Modified load q(x) acting on the mast guy 

Zamiast równania ci gna (1), maj cego zastosowanie w 
przypadku q = const, nale y teraz uwzgl dni  nieco bardziej 
zło on  posta  tego równania [2,3] 

 Instead of the cable equation (1), which one can use in the 
case of q = const, it is now necessary to  apply  a more complex
form of this equation [2,3] 
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w którym Q jest równaniem siły tn cej jak dla belki swobodnie 
podpartej o rozpi to ci l obci onej obci eniem q(x).  

W przypadku odci gu masztu obci enie q(x) jest na 
pocz tku oblicze  nieznane, poniewa  tak e nieznana jest 
krzywa zwisu odci gu. T  trudno  mo na jednak łatwo 
pokona  stosuj c ni ej omówiony sposób post powania. 
1) Przyj cie na pocz tku oblicze , e obci enie odci gu jest
stałe (Rys. 1). 
2) Obliczenie siły S za pomoc  przybli onego równania (1).
3) Okre lenie krzywej zwisu odci gu na podstawie równania
(2). 
4) Obliczenie poprawionego obci enia odci gu na podstawie
wyznaczonej krzywej zwisu odci gu. 
5) Wyznaczenie siły S z równania (3) za pomoc  całkowania

numerycznego. 
Powy szy tok post powania mo na by kontynuowa  a  do 
uzyskania po danej dokładno ci rozwi zania, ale do celów 
praktycznych wystarczaj  dwie iteracje:  
a) rozwi zanie przybli one odci gu i wyznaczenie krzywej
zwisu odci gu, 
b) korekta obci enia odci gu na podstawie tej krzywej i
rozwi zanie równania (3). 

4. Rozwi zanie według krzywej ła cuchowej

Idealnie wiotkie, swobodnie zwisaj ce ci gno przyjmuje,
jak wiadomo, kształt krzywej ła cuchowej. Ci gno takie, w 
zale no ci od poło enia punktów zamocowania, mo e mie
ró n  posta , przy czym w przypadku odci gu masztu typow
posta  przedstawiono na Rys. 3. Równanie krzywej ła cuchowej 
ma w układzie współrz dnych x,y, zwi zanym z najni szym 
punktem krzywej, znan  posta   

 wherein Q is the shearing force equation as for a simply 
supported beam of span l and subjected to load. q(x) 

In  the case of guy mast the load q(x) at the beginning of 
the calculation is unknown, because the guy curve is also 
unknown. However this difficulty can be easily overcome using 
the procedure discussed below. 
1) Assumption at the beginning of  calculation, that the guy load
is constant (Fig. 1) 
2) Calculation of S force from approximate equation (1).
3) Determination of the guy curve from equation (2) .
4) Calculation of revised guy load based on the determined guy 
curve. 
5) Determination of the S force from equation (3) using 
numerical integration. 
This procedure may be continued until the desired accuracy of 
the solution is reached, but for practical purposes two iterations 
are sufficient: 
a) approximate solution of guy and determination of guy curve 
equation, 
b) correction of the guy load based on this curve and solution of 
equation (3). 

4. The solution of the catenary curve

Ideally flexible, freely dangling cable  takes, as it is known, 
the shape of the catenary curve. Such cable, depending on the 
position of attachment points, may have a different form,
wherein the guy mast  has a conventional shape shown in Fig. 3
The equation of catenary curve, in a coordinate system x,y 
related to the lowest point of the curve, has a known form 
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gdzie k = H/g [m] jest parametrem krzywej ła cuchowej. where k = H/g [m] is a parameter of a  catenary curve. 

 Rys. 3. Odci g masztu jako krzywa ła cuchowa 
 Fig. 3.  Mast guy as a catenary curve 

 W celu wyznaczenia poziomych współrz dnych xA i xB
potrzebna jest znajomo  poło enia wierzchołka krzywej 
ła cuchowej, tj. warto ci  m okre laj cej przesuni cie (mimo-
ród) mi dzy pocz tkiem układu współrz dnych a połow

rozpi to ci ci gna w rzucie poziomym (Rys. 3). Warto  tego 
przesuni cia m oraz długo  ci gna s mo na wyznaczy  z 
równa  [1] 

 In order to determine the horizontal coordinates xA and xB it
is necessary to know the position of the vertex of the catenary 
curve, ie the value of m defining the shift (eccentricity) between 
the beginning of the coordinate system and the middle span of l
(Fig. 3). The value m of this shift and the length of the catenary 
curve s can be calculated from equations [1] 
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Pomi dzy długo ci  ko cow  ci gna s a jego długo ci
pocz tkow s0  zachodzi zwi zek (równanie ci gna)      

 Between the guy final length s and its length s0 in initial 
contition is a relationship (cable equation) 

slss Δ0 , (6)

gdzie [2] where [2] 
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5. Uwagi ko cowe

Równania odci gu (1) i (3) zostały w pracy zweryfikowane
za pomoc cisłego rozwi zania wg krzywej ła cuchowej. Na 
tej podstawie mo na wyci gn  pewne wnioski praktyczne. 
1) Przybli one równanie (1) mo e mie  praktyczne zastoso-
wanie w przypadku gdy k t nachylenia ci ciwy odci gu do 
poziomu nie jest zbyt du y ( 060≤α ), a ponadto odci g nie ma
du ego zwisu (f/ls ≤ 0,05). 
2) W pozostałych przypadkach mo na wykorzystywa  równanie
(3), za którego pomoc  otrzymuje si  rozwi zanie praktycznie
dokładne. 

5. Final remarks

Guy equations (1) and (3) have been verified using an
exact catenary curve equation. On this basis one can draw some
practical conclusions. 
1) The approximate equation (1) may have practical application
in the case when the angle of inclination of the guy chord is not 
too big ( 060≤α ) and furthermore the guy does not have a large 
sag (f/ls ≤ 0,05). 
2) In other cases one can use the equation (3) which gives prac-
tically the exact solution. 
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Streszczenie 
W pracy przedstawiono analiz  wytycznych norm europejskich dotyczcych procedur obliczeniowych konstrukcji powłokowych. 
Analiza zilustrowana została przykładami obliczeniowymi dotycz cymi trzech konstrukcji komina, silosu i zbiornika. 

Abstract 
The paper presents an analysis of the guidelines of the European standards on procedures for calculation of shell structures. Analysis 
of calculation is illustrated by examples concerning three structures of the type i.e. a chimney, a silo and a tank. 

Słowa kluczowe: konstrukcje metalowe, konstrukcje powłokowe, komin, silos, zbiornik 
Keywords: steel structures ,shell structures, chimney, silo, tank

1. Wst p

    W pracy zestawiono wybrane przykłady projektowania 
konstrukcji stalowych, które jako powłoki obrotowe podlegaj
przepisom normy PN-EN 1993-1-6 [10], chocia  s  trzema 
odmiennymi rodzajami budowli, dla których opracowano 
przepisy szczegółowe: dla kominów w normie PN - EN 1993-3-
2 [11], silosów w PN-EN 1993-4-1 [12], zbiorników w PN-EN 
1993-4-2 [13]. 
    W polskiej praktyce projektowej ka dy z tych trzech 
rodzajów konstrukcji stalowych projektowano do niedawna 
(2010) w oparciu o odpowiednie normy przedmiotowe, a to 
kominy według PN-93 / B 03201 [7], silosy na materiały sypkie 
PN-B-03202: 1996 [8], walcowe zbiorniki pionowe na ciecze 
PN-B-03210: 1997 [9]. Ka demu z tych typów konstrukcji 
po wi cone były w literaturze polskiej, w zakresie ich oblicze
statycznych i wymiarowania, odpowiednie monografie, by 
wymieni  przykładowo [14], [5] dla kominów, [15] silosów czy 
[16] zbiorników.     
    Najistotniejsz  zmian  w stosunku do tradycyjnego uj cia 
zagadnie  projektowania przedmiotowych konstrukcji 
powłokowych jest integracja przepisów w zakresie sprawdzania 
ich wytrzymało ci i stateczno ci w oparciu o jednolite podej cie 
dla tych wszystkich konstrukcji powłokowych, wskazane w 
normie [10] i opisane w komentarzu do niej [2]. 

2. Rodzaje analizy konstrukcji powłokowych

    Norma [10] okre la cztery miarodajne stany graniczne 
powłok stalowych i wskazuje, jakimi metodami nale y 
wyznacza  obliczeniowe warto ci napr e  i sił przekrojowych 
w danym stanie, według wzorca zestawionego tu w tabeli 1. 

1.  Introduction 

    The chosen design examples of steel structures are set up in 
the paper which all as shells of revolution are subject to the 
rules of the standard PN-EN 1993-1-6 [10] though they belong 
to the various types of buildings for which detailed regulations
were elaborated: for chimneys in the code PN-EN 1993-3-2 
[11], silos in PN-EN 1993-4-1 [12] and tanks in PN-EN 1993-4-
2 [13]. 

Recently (2010) in the Polish project practice each of the 
three types of steel structures has been designed according to 
adequate object standards, i.e. chimneys after PN-93 / B 03201 
[7], silos for loose materials PN-B-03202: 1996 [8], cylindrical 
vertical tanks PN-B-03210: 1997 [9]. Corresponding 
comprehensive monographs have been dedicated to every type 
of the structure in the Polish literature, like [14], [5] for 
chimneys, [15] silos or [16] tanks; these are mentioned here 
only for instance. 

The most essential change in comparison to the traditional 
attitude to the design procedures of the considered shell 
structures is the integration of the rules within the range of their 
strength and stability check on the base of the uniform approach 
to all the shell structures shown in the standard [10] and 
described in the commentary to it [2]. 

2.  Types of analysis of shell structures 

    The standard [10] defines four basic limit states for steel shell 
structures and shows the methods that shall be used in order to 
determine the values of stresses and cross-sectional forces in the 
given state according to the pattern set up here in table 1.



Tabela 1. Metody (modele) analizy dla poszczególnych stanów 
granicznych powłok [10]. 

Stan graniczny 
(nazwa) 

Metoda (model) analizy 

LS1 
(zniszczenie 
plastyczne) 

Analiza liniowo spr ysta (LA) analiza 
fizycznie nieliniowa (MNA), analiza 
fizycznie i geometrycznie nieliniowa 
(GMNA) 

LS2 
(nieprzystosowanie 

plastyczne – 
zm czenie 

niskocyklowe) 

Analiza LA lub GNA, analiza plastyczna 
(nieliniowa fizycznie) MNA lub GMNA 

LS3 
(niestateczno  - 

wyboczenie) 

Analiza LA, analiza liniowo spr ysta 
bifurkacyjna (LBA), analiza fizycznie 
nieliniowa MNA, analiza geometrycznie 
i fizycznie nieliniowa z imperfekcjami 
GMNIA  

LS4 
(zm czenie) 

Analiza LA lub GNA z zastosowaniem 
odpowiednich współczynników 
spi trzenia napr e

Table 1. Methods (models) of analysis for each limit states of
shells [10]. 

Limit state 
(name) 

Method (model) of analysis 

LS1 
(plastic limit 

state) 

Linear elastic analysis (LA), materially 
nonlinear analysis (MNA), geometrically and 
materially nonlinear analysis (GMNA) 

LS2 
(cyclic 

plasticity limit 
state) 

Analysis LA or GNA, materially nonlinear 
analysis MNA or GMNA 

LS3 
(buckling limit 

state) 

Analysis LA, linear elastic bifurcation analysis 
(LBA), materially nonlinear analysis MNA, 
geometrically and materially nonlinear
analysis with imperfections  GMNIA  

LS3 
(fatigue limit 

state) 

Analysis LA or GNA with coefficients of 
stress concentration 

    Uwzgl dnienie wpływu imperfekcji prowadzi do 
rozbudowanej analizy konstrukcji geometrycznie nieliniowej 
(GNIA) oraz geometrycznie i fizycznie nieliniowej z 
imperfekcjami (GMNIA). 
    Dla danego stanu granicznego i w zale no ci od 
zastosowanej metody analizy stanu wyt enia w powłoce 
podane s  w powołanej normie warunki wymiarowania, i tak 
przykładowo dla stanu LS1 (zniszczenia plastycznego):

Account for the influence of imperfections results in the
advanced analysis of a geometrically (GNIA) or a geometrically
and physically nonlinear structure with imperfections
(GMNIA). 

For the chosen limit state and in accordance with the used
method of analysis of the effort in the shell conditions for
dimensioning are given in the above mentioned standards and
for instance in the state LS1 (plastic limit) as follows:

σ γm0

gdzie σEd - warto  obliczeniowa składowej napr enia lub 
napr enia zast pczego, fyk - charakterystyczna granica 
plastyczno ci, γM0 =1,0; a dla stanu LS3:

where σEd - design value of a component of stress tensor or 
equivalent stress, fyk - characteristic value of yield strenght, γM0
=1.0; while for the state LS3: 

σ χ γM1

gdzie χ - współczynnik niestateczno ci, γM1 = 1,0. 
    Wyboru odpowiedniej metody oblicze  dla danego 

rodzaju konstrukcji dokonuje si  według przypisanej do
normy projektowej dla silosów i zbiorników z uwagi na klas
konsekwencji (zniszczenia), która z kolei zale y od geometrii 
budowli i warunków pracy [12], [13]. W przypadku kominów 
[11] metoda analizy zale y od klasy przekroju. Dla klas 1-3
powłok  traktuje si  jako uogólnion  belk  z efektami 
zgi ciowymi i ewentualnie uwzgl dnieniem efektów II rz du, a 
przekroje w klasie 4 liczy si  jak powłoki, stosuj c analiz
liniow  LA. 

3. Przykłady obliczeniowe konstrukcji powłokowych

3.1.  Komin stalowy w elektrociepłowni Ł g (Kraków) [6] w 
klasie konsekwencji CC2

where χ - coefficient of instability, γM1 = 1.0. 
      The choice of the appriopriate calculation method for a
given type of the structure is done in accordance with the
corresponding standard for silos and tanks with respect to the
class of consequence (of failure) which in turn depends on the
geometry of the structure and the conditions of its exploitation
[12], [13]. In the case of chimneys [11] the method of analysis
depends on the class of a cross-section. For classes 1-3 the shell
in considered like a generalized beam with bending effects and
possibly taking the II-range effects into account whereas cross-
section of the class 4 are treated like shells with use of a linear
analysis LA. 

3.  Design examples of shell structures 

3.1. Steel chimney in electric power station Ł g (Cracow) [6],
consequence class CC2



Rys. 1. Przykładowe wyniki oblicze  komina o wysoko ci 80 m dla obci enia ci nieniem pr dko ci wiatru; a - napr enia 
południkowe, b - napr enia obwodowe (Algor [1]), analiza LA [kPa]. 
Fig. 1. Example design results for the chimney 80 m high for the pressure of wind velocity, a) meridional stresses, b) circumferential 
stresses (Algor [14), LA analysis [kPa].

Tabela 2. Wyniki oblicze  MES dla komina Tab. 2. Results FEM for chimney 
Stan graniczny (warunek) Sprawdzenie Limit state (condition) Check 

LS1 (1) 0,220 < 1,0 LS1 (1) 0.220 < 1.0 
LS3 (2) 0,760 < 1,0 LS3 (2) 0.760 < 1.0 

3.2. Silos z blachy płaskiej w klasie konsekwencji CC2 3.2. Silo from flat sheets in the consequence class CC2 

Rys. 2. Silos na pszenic , przykładowe wyniki MES [4], przemieszczenia ux (po lewej), całkowite (po prawej) [cm], analiza LA. 
Fig. 2. Silo for wheat, example FEM results [4], displacements ux (left), general (right) [cm], LA analysis.

Tabela 3. Wyniki oblicze  MES dla silosa Tab. 3. Results FEM for silo 
Stan graniczny (warunek) Sprawdzenie Limit state (condition) Check 

LS1 (1) 0,277 < 1,0 LS1 (1) 0.277 < 1.0 
LS3 (2) 0,907 < 1,0 LS3 (2) 0.907 < 1.0 



3.3. Zbiornik na wod  amoniakaln  w klasie konsekwencji 
CC3; klasa wykonania EXC3. 

3.3 Tank for ammonia water, consequence class CC3; execution 
class EXC 3. 

Rys. 3. Wyniki oblicze  MES (Algor [1]) dla najbardziej niekorzystnego wyt enia max σHMH [3], analiza LA, [kPa]. 
Fig. 3. Results of calculations (Algor [1]) for the most disadvantageous equivalent stress [3], LA analysis, [kPa]. 

Tabela 4. Wyniki oblicze  MES dla zbiornika Tab. 4. Results FEM for tank 
Stan graniczny (warunek) Sprawdzenie Limit state (condition) Check 

LS1 (1) 0,723 < 1,0 LS1 (1) 0.723 < 1.0 
LS3 (2) 0,095 < 1,0 LS3 (2) 0.095 < 1.0 

Współczynniki bezpiecze stwa: dla wody amoniakalnej γF = 
1,40, dla obci e  zmiennych γF = 1,50, dla ci aru własnego γF
= 1,35, γM0 = 1,10, γM2 = γM5 = 1,25, γR = 1,05, kFi = 1,10 
(współczynnik dla obci e  dla RC3). 

4. Podsumowanie

    Przedstawiono trzy przykłady projektowania stalowych 
konstrukcji specjalnych z blach o przekroju powłoki obrotowej. 
W obliczeniach powłok wykorzystano efektywnie we 
wszystkich przypadkach MES dla analizy stanu napr enia 
(wyt enia) i przemieszcze  powłok oraz algorytm opisany 
norm  [10]. 

Safety factors: for ammonia water γF = 1.40, other live loads γF
= 1.50, for dead weight γF = 1.35, γM0 = 1,10, γM2 = γM5 = 1.25, 
γR = 1.05, kFi = 1.10 (factor for actions for RC3). 

4. Summary 

    Three design examples of steel special structures from sheets 
with the shell of revolution cross-section are shown. In all the 
cases FEM as well as the algorithm described in standar [10] 
were effectively used for the analysis of the stress state (effort) 
and displacements of the shells. 
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Streszczenie 

Tematem niniejszego opracowania jest przedstawienie mo liwo ci analiz numerycznych konstrukcji ci gnowych z parametrami 
losowymi. Głównym narz dziem przeprowadzonych oblicze  jest Uogólniona Metoda Perturbacji Stochastycznej. Pozwala ona na 
numeryczne okre lenie statystyk reakcji poziomych pojedynczych ci gien w zale no ci od parametrów losowych tj. moduł 
spr ysto ci podłu nej lin i wielko  obci enia. Momenty probabilistyczne odpowiedzi konstrukcji wyznaczone zostały przy 
pomocy podej cia analitycznego okre lania reakcji poziomych ci gien dla losowo okre lonej warto ci modułu Younga i obci enia 
wzbogaconego perturbacyjn  analiz  stochastyczn . W obliczeniach wykorzystano system algebry komputerowej MAPLE v.13. 
Osi gni te wyniki pozwalaj  okre li  wpływ w/w parametrów losowych na warto ci tak kluczowego parametru w teorii konstrukcji 
ci gnowych jakim jest reakcja pozioma. Przedstawiona aplikacja komputerowa mo e posłu y  analizie niezawodno ci bardziej 
zło onych konstrukcji ci gnowych tj. maszty, d wigary, przekrycia dachowe lub mosty podwieszane. 

Abstract 

The main aim of this paper is a presentation of the capabilities of numerical analysis dedicated to cable structures affected by random 
parameters.  Main tool of the analysis carried out is the Generalized Stochastic Perturbation Method.  It allows us to determine 
numerically of statistical data for horizontal reaction of the single cable with respect to random parameters, such as modulus of 
elasticity of the ropes and magnitude of loading. Central probabilistic moments of the structure responses are calculated using the 
analytical approach to the determination of the horizontal reactions of the single cable supported by a stochastic perturbation 
technique. The moments has been obtained for random Young modulus and loading. In analyses computer algebra system MAPLE 
v.13 was applied. Obtained results allow us to determine influence of the random parameters described above for values of such
crucial element in tension structures theory which is  horizontal reaction. The computer application described in the paper may be 
utilized in reliability analysis of much more complex cable structures such as masts, girders, roofs and cable supported bridges. 

Słowa kluczowe: konstrukcje ci gnowe, Uogólniona Metoda Perturbacji Stochastycznej, parametry losowe, metody probabilistyczne 
Keywords: cable structures , Generalized Stochastic Perturbation Method, random parameters, probabilistic methods 

1. Wst p

W praktyce in ynierskiej a tak e badaniach naukowych 
coraz wi ksze zainteresowanie budz  szeroko rozumiane 
konstrukcje ci gnowe. Ich podstawowe zalety zostały 
gruntownie omówione w pracach [3, 4], a do których bez 
w tpienia nale y mały ci ar konstrukcji wynikaj cy z wysokiej 
wytrzymało ci materiału i wyst powania tylko napr e
rozci gaj cych w elementach linowych. Obok niew tpliwych 
zalet tego typu konstrukcji istnieje równie  kilka przyczyn, 
które powoduj , e ich zastosowanie wydaje si  by
ograniczone. Zaliczy  do nich mo emy problemy wykonawcze 
(głównie z zakotwieniem ci gien w fundamentach i ustaleniem 
wła ciwej geometrii ustroju) ale przede wszystkim trudno ci 
obliczeniowe i projektowe.   

Jednym z podstawowych problemów w analizie 
obliczeniowej ci gien jest prawidłowe przyj cie współczynnika 
spr ysto ci podłu nej liny E. W przypadku konstrukcji 

1. Introduction

Cable structures (structures with tension components) are 
becoming widely considered both in engineering practice and 
scientific research. Their main advantages are described in 
publications [3, 4], among which undoubtedly lies the light 
weight of the structure inferred from high material strength 
(weight/strength ratio) and sole existence of tensile stresses in 
cable elements. In addition to the undoubted benefits of this
type of constructions, however, there are also several reasons 
causing their application to be seen as limited. This includes
implementation problems on construction site  (mainly the
anchoring  of cables in the foundations and determination of the 
appropriate geometry of the system) and, above all,
computational analysis.     

One of the problems in cable elements computational 
analysis is a proper adoption of the modulus of elasticity factor 
for structural cables. In the case of mast structures this problem 



masztowych problem ten został omówiony w pracy [5]. W 
przypadku lin nie poddanych wst pnemu przeci gni ciu (lub te
gdy proces ten nie został wykonany w pełnym zakresie) 
warto ci tego parametru mog  mie  du y rozrzut. Mo na zatem 
uzna , e  równie no no  takiego elementu rozci ganego 
b dzie losowa. Inne przypadki losowo ci dla stalowych 
elementów rozci ganych okre lone zostały w pracy [1]. Fakt ten 
spowodował przyj cie modułu spr ysto ci jako parametru 
losowego w pó niejszej analizie obliczeniowej. 

Jednym z podstawowych przypadków obci eniowych 
pojedynczych ci gien jest wiatr i oblodzenie. Obydwa te 
parametry z cał  pewno ci  mo emy uzna  jako losowe. Znane 
s  przypadki kiedy nagły wzrost grubo ci (a co za tym idzie 
równie  ci aru) oblodzenia na elementach kablowych 
spowodował szereg awarii a nawet katastrof budowlanych. 
Nara ony na to jest przede wszystkim sektor energetyczny i
jego linie przesyłowe. 

2. Uogólniona Metoda Perturbacji Stochastycznej

Wprowad my zmienn  losow  b=b( ) wraz z funkcj
g sto ci prawdopodobie stwa p(b). Probabilistyczny moment 
centralny rz du m mo e by  zdefiniowany jako: 

was discussed at the work [5].  Considering cable elements not 
subjected to preliminary pulling (or when this process was not
performed in the full extent), the values of this parameter can 
have a quite large dispersion. Taking this fact into account, we 
can conclude that carrying capacity of that stretched element is
random as well. Other cases of the randomness for structural 
steel tension elements were described in publication [1].  This 
fact induced acceptance of the module of the elasticity as the 
random parameter in proceeding computational analysis.  

In design process for cable structures, we frequently have to
consider two load cases, namely wind and ice. Both of these 
parameters we can recognized as a random ones. In engineering 
practice there are known cases when the sudden increase in ice 
thickness (and consequently in its weight) on cable elements 
caused the series of failures or even construction disasters. 
Energy sector and its transmission lines are most exposed to this 
kind of thread. 

2. Generalized Stochastic Perturbation Method

Let us introduce the random variable b=b( ) with its 
probability density function as p(b). The central probabilistic 
moment of the order of m is defined as: 

.dxxpbEbb b
m

m −
∞

∞−
μ (1) 

Podstawowym zało eniem metody stochastycznej 
perturbacji opisanej w pozycji [2] jest rozwini cie wszystkich 
zmiennych losowych i funkcji stanu danego problemu w szereg 
Taylora w otoczeniu ich warto ci oczekiwanych u ywaj c 
parametru ε>0 zwanego  parametrem perturbacji. W przypadku 
losowej wielko ci e=e(b) mo emy zapisa , e: 

The basic idea of the stochastic perturbation approach 
described widely in the book [2] is to expand all the input 
variables and the state functions of the given problem via Taylor 
series about their spatial expectations using some small 
parameter ε>0. In case of some random quantity e=e(b), the 
following expression is employed:  
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gdzie b= (b-b0)  oznacza  pierwsz  wariacj  b w 
otoczeniu b0, natomiast symbol (.)0 okre la warto  badanej 
funkcji okre lon  dla warto ci oczekiwanej b0. Przeanalizujmy 
warto ci oczekiwane funkcji f(b) zdefiniowanej analogicznie do 
zapisu (1) poprzez rozwini cie w szereg Taylora z parametrem 
: 

 where b= (b-b0) is the first variation of b about b0, where 
symbol (.)0 represents the function value (.) taken at the 
expectation b0. Let us analyze further the expected values of any 
state function f(b) defined according to Eq. (1) by its expansion 
via Taylor series with a given small parameter  as follows:  
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Z numerycznego punktu widzenia, rozwini cie 
zaprezentowane w równaniu (1) jest wykonane poprzez 
sumowanie sko czonej liczby elementów wraz z okre lonymi 
granicami w procesie całkowania. Analityczne wyprowadzenie 
momentów probabilistycznych dla funkcji odpowiedzi 
konstrukcji jest stosunkowo łatwe do okre lenia i dla 
rozwini cia ósmego rz du przyjmuje nast puj c  posta : 

From the numerical point of view, the expansion introduced 
by equation (1) is carried out for the summation over the finite 
number of components and with finite limits during the 
integration process. Now, let me focus on an analytical 
derivation of the probabilistic moments for the structural 
response function. It is easy to prove that the general 8th order 
expansion results in the formula: 

,... 000 8

8

8
8

!8
1

2

2

2
2

2
10

bbbbbb b
fb

b
fbbfbfE

∂
∂

∂
∂ μεμε (4) 

gdzie składniki nieparzyste w przypadku gaussowskich
zmiennych losowych s  opuszczane. Dzi ki wy ej opisanemu 
rozwini ciu wyników losowych, a tak e poprawnemu przyj ciu 
parametrów rozkładu mo emy uzyska  probabilistyczne 
momenty losowe dowolnych rz dów. 

Mo emy równie  okre li  takie parametry statystyczne jak: 
kurtoza , sko no  i współczynnik wariancji : 

where the odd components in case of Gaussian variables are
dropped off. Thanks to such an extension of the random output,
any desired efficiency of the expected values as well as higher
probabilistic moments can be achieved by an appropriate choice
of the distribution parameters.  

Finally, one may recover the kurtosis , skewness and 
coefficient of variance  as: 
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gdzie: 3, 4 oznacza odpowiednio trzeci i czwarty moment where: 3, 4 denotes third and fourth central probabilistic 



centralny natomiast  odchylenie standardowe. moments respectively and  stands for standard deviation. 

3. Eksperymenty numeryczne

Wykonano dwa niezale ne eksperymenty numeryczne, które 
dotycz  wpływu losowej warto ci współczynnika spr ysto ci 
liny E oraz losowej warto ci obci enia q na reakcj  poziom  H 
pojedynczego elementu ci gnowego (oba parametry traktowane 
jako gaussowska zmienna losowa). Schemat statyczny 
analizowanej konstrukcji zaprezentowany został na Rys. 1. 

3. Numerical experiments

Two independent numerical experiments were perfomed. 
They are entirely devoted to the observation of influence of 
random modulus of elasticity and random magnitude of uniform 
loading for horizontal force H of single cable element (both 
treated as a Gaussian random variable). The static scheme of the 
analysed structure is given in Fig.1. 

Rys. 1. Schemat statyczny analizowanego pojedynczego elementu ci gnowego. 
Fig. 1. Static scheme of the analyzed single cable element. 

Podstawowe parametry przyj te do oblicze  to: rozpi to
ci gna L=70,0 m, długo  pocz tkowa ci gna s0=71,0 m, pole 
przekroju metalicznego ci gna A=3 cm2, zmiana temperatury 

T=50°C, współczynnik rozszerzalno ci termicznej 
T=0,000012 1/K, warto  oczekiwana losowego modułu 

Younga E[E]=150 GPa, warto  oczekiwana losowego 
obci enia E[q]=4,0 kN/m. 

Równanie dla pojedynczego ci gna pod obci eniem 
równomiernie rozło onym przyjmuje posta  podan  w [4, 5]: 

 Main parameters incorporated into performed calculations: 
cable span length L=70,0 m, initial length of the cable s0=71,0 
m, cross sectional area of the cable metallic part A=3 cm2, 
change of temperature T=50°C, the thermal expansion
coefficient T=0,000012 1/K, the expected value of the random 
Young modulus E[E]=150 GPa, the expected value of the 
random uniform loading.   

The equation for single cable element under uniform loading 
assumes the form given in [4, 5]: 
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W praktyce projektowej rozwi zanie równania (6) uzyskuje 
si  przy pomocy oblicze  iteracyjnych. W celu uzyskania 
funkcji odpowiedzi konstrukcji (reakcja pozioma H) wykonano 
11 analiz obliczeniowych, dla ró nych warto ci parametru 
losowego – odpowiednio współczynnika spr ysto ci liny i 
warto ci obci enia. Funkcje odpowiedzi okre lono przy 
pomocy programu MAPLE wykorzystuj c aproksymacj
Metod  Najmniejszych Kwadratów.  

 In practice, however, the solution of the equation (6) is 
obtained  via iteration calculations. Numerical determination of 
the response functions (in respect to horizontal reaction H)  is 
based on 11 computations for different values of the random 
parameter – modulus of elasticity of the cable and uniform 
loading respectively. Response functions are plotted with using 
Least Square Method approximation built in the MAPLE 
computer system.  

Rys. 2. Funkcje odpowiedzi konstrukcji ze wzgl du na losowy moduł spr ysto ci E (po lewej) oraz losowego obci enia q (po 
prawej). 
Fig. 2. Response functions with respect to random modulus of elasticity E (left) and random loading q (right). 

Na Rys. 2 zaprezentowane zostały krzywe funkcji 
odpowiedzi siły poziomej H ze wzgl du na dwa parametry 
losowe -  moduł Younga E (po lewej) i obci enie q (po 
prawej). Jak mo na zauwa y  obie funkcje dobrze 
odzwierciedlaj  przeprowadzone analizy obliczeniowe (czarne 
punkty na wykresie oznaczaj  wyniki 11 oblicze

 In Fig. 2 the response function curves for horizontal reaction 
R are presented with respect to two random parameters – Young 
modulus (left) and loading (right). As we can notice, both 
functions accurately reflect the numerical analyses that have
been carried out (marked on the graphs as a black solid diamond 
signs – 11 sample points) and they pass through all these points 
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deterministycznych) i przechodz  przez wszystkie w/w punkty 
bez lokalnych oscylacji, osobliwo ci – dotyczy to szczególnie 
obu ko ców przedziałów obliczeniowych. Funkcja odpowiedzi 
dla losowej warto ci obci enia jest prawie liniowa co ma 
decyduj cy wpływ na zbie no  metody perturbacji i momenty. 

without any local oscillations, irregularities and singularities 
(especially on the both ends of a scale).A response function for 
the random loading is almost linear what has decisive impact for 
the particular probabilistic moments of all orders and also for an 
overall convergence of the perturbation method itself.  

Rys. 3. Współczynniki rozproszenia reakcji poziomej H ze wzgl du na losowy moduł spr ysto ci E (po lewej) oraz losowe ob-
ci enia q (po prawej). 
Fig. 3. Coefficients of variation of the horizontal reaction with respect to random modulus of elasticity E (left) and random 
loading q (right). 

Wyj ciowy współczynnik wariancji (H) przedstawiony na 
Rys. 3 w funkcji wej ciowego współczynnika rozproszenia w 
pierwszym przypadku obliczeniowym (lewy wykres) nie 
wykazuje liniowej zale no ci pomi dzy tymi dwoma 
charakterystykami. Wzrost wej ciowego współczynnika 
rozproszenia do 15% powoduje 2,5% wzrost współczynnika 
wyj ciowego. Wy sze warto ci (H) uzyskane dla losowego 
obci enia (prawy wykres) pokazuje, e ten parametr losowy ma 
znacz cy wpływ na obserwacje reakcji poziomej. 

 The output coefficient of variation (H) presented in Fig. 3 
as a function of input  for the first case with the random Young 
modulus (left graph) does not reflect the linear dependence 
between these two characteristics. An increase of the input 
coefficient of variation up to 15% returns 2,5 % increase  in 
output  by only. Higher values of (H) obtained in random 
loading (Fig. 3,  right graph) show that this particular random 
variable have meaningful influence in the horizontal reaction 
observations. 

4. Wnioski

Na podstawie przeprowadzonych analiz mo na 
stwierdzi , e: 

- zastosowanie UMPS wraz z metod  funkcji odpowiedzi 
mo e by  bardzo u ytecznym narz dziem w badaniu 
niezawodno ci konstrukcji ci gnowych,  

- rozbudowanie przedstawionej aplikacji komputerowej 
dla bardziej zło onych konstrukcji ci gnowych takich jak np. 
maszty czy mosty jest mo liwe. W tym celu nale y uzyska
odpowied  konstrukcji danego parametru przy pomocy 
tradycyjnego podej cia MES a nast pnie uzyska  statystyki w 
sposób zaprezentowany w artykule, 

- podobne rozwa ania mo na przeprowadzi  dla ci gien z 
losow  podatno ci  podpór, z losowym działaniem 
temperatury itp. 

4. Conclusions

On the basis of the performed and discussed  analyses, it 
can be stated that:  

- applying GSPM supported by response function method 
may be very efficient tool for cable structures reliability 
analyses, 

- extending a presented computer application for more 
complex cable structures like e.g. masts or bridges, is 
possible. For that purpose we should obtain the response of 
the structure of the demanded parameter with using 
traditional approach of FEM and then gather statistics in the 
way described in the article, 

- similar considerations may be derived for other types of 
randomness, e.g. supports susceptibility, temperature action 
and etc. 
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Streszczenie 

Artykuł opisuje badania wpływu wzmocnienia płaskich elementów stalowych materiałami kompozytowymi FRP. Badano wpływ 
zmian geometrii ko ca zł cza na zachowanie si  trzypunktowo zginanych płaskowników stalowych, wzmocnionych jednostronnymi 
nakładkami z ta m w glowych. Przedstawiono wyniki bada , które pokazały, e zastosowanie tradycyjnych analiz obliczeniowych 
jest niewystarczaj ce i mo e mie  negatywny wpływ na wzmocnienie. Opisano wnioski i przedstawiono plan dalszych prac nad 
wzmacnianiem elementów stalowych ta mami CFRP. 

Abstract 

Article describes experiments on the effect of FRP strengthening of flat steel elements. The influence of changing of bond end 
geometry on behaviour of steel bars reinforced by CFRP patch under three point bending. The test results showed that use of 
traditional computational analysis is inadequate and may have a negative impact on strengthening. Conclusions and plan of further 
works on steel elements CFRP strengthening were described. 

Słowa kluczowe: konstrukcje stalowe, wzmacnianie, stal, kompozyty FRP, kształtowanie zł cza 
Keywords: metallic structures, strengthening, steel, FRP composites, bond end shaping 

5. Wst p

Doklejanie kompozytów FRP do konstrukcji metalowych 
jest obecnie przyj t  praktyk  w Europie (szczególnie w 
Wielkiej Brytanii). Bior c pod uwag  cen  jednostkow   w
porównaniu z materiałami konwencjonalnymi, CFRP jest
materiałem drogim. Jednak przy porównaniu i analizie kosztów 
stosowania ró nych materiałów, bardzo wa ne jest aby cena 
jednostkowa nie była jedyn  podstaw .  Wysoka wytrzymało
i mała masa jednostkowa FRP powoduje, e do ich aplikacji 
wymagany jest  mniejszy nakład materialny na sprz t i roboty 
towarzysz ce. Dodatkowo, doskonała trwało  FRP powoduje,
e koszty utrzymania s  ni sze. Konsekwentnie, podstaw

słu c  analizom porównawczym powinien by  oczekiwany 
cykl ycia konstrukcji. Kompozyty  polimerowe (FRP) s
u ywane w konstrukcjach metalowych w celu podnoszenia 
sztywno ci i no no ci konstrukcji. Ogólnie wiadomo, e
aktualny stan wiedzy w tej dziedzinie nie jest tak rozległy jak 
w przypadku konstrukcji z betonu lub konstrukcji murowanych. 
Aktualnie dobrze opisane s  zastosowania jednostkowe. 
Obecne, polskie badania reprezentuj  wst pne kroki do 
okre lenia projektowych wskazówek [2,3,4]. Skutki tych bada
s  przydatne w identyfikowaniu nie wszystkich problemów, 
cz  z nich nadal pozostaje nierozwi zana, co wymaga 
koncentracji si  na nich w ci gu nast pnych kilku latach. 

1. Introduction

The bonding of FRP composites to metallic structures is 
now accepted practice in Europe (especially in the UK). CFRP 
is an expensive material when compared weight-for-weight with 
conventional materials. It is important not to carry out 
comparative cost analysis between FRP and conventional
materials on such a basis. The high strength and light weight of 
FRP means that much less material is required and thus the 
amount of false work, lifting gear and labour required is 
reduced. Additionally, the excellent durability of FRP means
that maintenance costs are lower. Consequently, comparisons 
need to be made on the basis of expected life cycle. Fibre 
reinforced polymer composites (FRP) are used for stiffening 
and strengthening metallic structures. It is also well-known that
the current state-of-the-art on this topic is not as advanced as 
that of concrete or masonry constructions. In fact, adequate 
solutions are currently available only for a few specific 
applications. The present Polish studies represents the first step 
towards the definition of specific design guidelines [2,3,4]. The 
results of this studies will be useful in identifying any problems 
that still remain unresolved,  to concentrate upon them over the 
next few years. 



6. Badania laboratoryjne

6.1. Materiały 

Do bada  wykorzystano płaskowniki stalowe 1000 x 100 x 
12 mm ze stali klasy S235JR+AR, ta my S&P CFK-Lamellen 
200/2000, 60x1,4 mm oraz systemowego kleju S&P Resin 220.

6.2. Przygotowanie próbek 

Przygotowano 19 próbek i poddano trzypunktowemu 
zginaniu. Ka da próbka składała si  z płaskownika stalowego 
(1000 x 100 x 12 mm) wzmocnionego za pomoc  przyklejonej 
do spodniej płaszczyzny na ywic  epoksydow  nakładki z
ta my w glowej (600 x 60 x 1,4) z ró nymi typami
ukształtowania geometrii ko ca ta my zgodnie z Rys.1.  

6.3. Oprzyrz dowanie próbek 

Po dwie próbki z ka dego typu poddano badaniom z
u yciem tensometrów. Jedna z próbek ka dego typu, oklejona
została symetrycznie wzgl dem rodka rozpi to ci 
tensometrami w liczbie 17 sztuk, a druga z próbek 10 sztukami 
tensometrów z jednej strony.  

7. Program badawczy

U yto uniwersalnej maszyny badawczej (Zwick&Roel). 
Badania przeprowadzono kontroluj c przyrost siły przy stałym 
wzro cie 100N/s, a  do zniszczenia zł cza. Głównym celem 
badania było okre lenie jak dost pne metody projektowe maj
odzwierciedlenie w rzeczywisto ci na obliczanie wzmocnienia 
ta m  CFRP płaskiego elementu stalowego przy zginaniu [1, 4]. 

2. Laboratory tests

2.1. Materials

Steel (S235JR+AR) plates with 1000 x 100 x 12 mm 
dimensions, CFRP plates S&P CFK-Lamellen 200/2000) with 
60 x 50 x 1,4 mm dimensions, and S&P Resin 220 were used in 
specimens preparation. 

2.2. Specimens preparation

19 specimens were prepared and tested under three point 
bending. Each specimen consisted of flat steel bars (1000 x 100 
x 12 mm) reinforced by bonded with epoxy resin to the bottom 
plane of the plate carbon ribbon (600 x 60 x 1.4) with the 
different geometry of the CFRP plate end, shown in Fig.1. 

2.3. Instrumentation 

Two specimens of each type were tested using strain 
gauges. One of the specimen of each type instrumented 
symmetrically relative to the center by 17 strain gauges and the 
other with 10 strain gauges on one side. 

3. Research program

Universal laboratory test machine (Zwick&Roel) was used 
in specimens testing. The study was conducted by controlling 
the strength increase with 100N/s growth, until the destruction 
of the joint. Aim of these study was to determine how the
available methods of design are reflected in the flexural CFRP
strengthening of flat steel element [1, 4] 

Rys. 1. Schematy kształtów zako czenia spoiny 
Fig. 1. Bond end geometry schemes

4. Wyniki bada  i ich omówienie

4.1. Zało enia 

Badanie miało na celu okre lenie, czy znane dost pne 
metody projektowe mog  by  u yte do projektowania 
wzmocnienia płaskiego elementu stalowego podczas zginania. 

Jako próbk  odniesienia traktowano płaskownik stalowy 
o wymiarach 1000x100x12 mm. Ograniczenie napr e
w płaskowniku porównywano w rodku rozpi to ci próbki 
(punkt 1) oraz w pobli u ko cu wzmocnienia (punkt 5). 
Napr enie teoretyczne i pomierzone sprawdzano na dolnej 
powierzchni płaskownika oraz ta my wzmacniaj cej.  

W analizach teoretycznych zało ono, e wzmocniony 
przyklejon  ta m  CFRP płaskownik stalowy b dzie
zachowywał si  jak przekrój zespolony stal-kompozyt 
o idealnym zespoleniu.

4.2. Wyniki 

Opracowuj c wyniki 6 oprzyrz dowanych wzmocnionych 
próbek zauwa ono, e w zale no ci od typu próbki zmieniały 

4. A experimental results and discussion

4.1. Assumptions 

The research was conducted to determine whether the
known available design methods can be used to designing of 
CFRP strengthening of the flat steel elements under bending. 

A flat steel bar with dimensions 1000x100x12 mm was 
treated as a reference specimen. Reducing the stresses in the
steel bar in the middle of the span compared to the sample 
(point 1) and near the end of the reinforcement (point 5). The 
theoretical and measured stress was checked on the lower 
surface flat and the strengthening tape.  

The theoretical analyzes assumed that the CFRP reinforced
steel bar behaved as composite steel-CFRP cross-section with 
the perfect fusion.  

4.2. Results 

Developing the results of six specimens with strain gauges
noted that the gain levels varied depending on the type of the 
specimen. Least results fared reinforcing Type 1 and Type 6

kompozyt
klej
stal

Typ 1

ta ma zwykła
bez na dmiaru  kleju  

ta ma zwykła  
z nadm iarem kleju

ta ma ci ta  odwrotnie 
z nadm iarem kleju

Typ 2 Typ 6



si  poziomy wzmocnienia. Najsłabiej wypadły wyniki 
wzmocnienia Typ 1, a najlepiej Typ 6, zreszt  zgodnie 
z zało eniami.  

Zauwa ono odchylenia poszczególnych wyników od 
rednich wyników próbek danego typu. Wynosiły one -

12,7÷12,7 %, -31,3÷31,37% oraz -3,1÷3,1% odpowiednio Typ
2.1, 2.2 i 2.6. Z powodu niewielkiej ilo ci oprzyrz dowanych
próbek (która pozwala tylko na delikatne szacowanie 
wyników), do opracowania wyników próbek zakwalifikowano 
wszystkie wyniki bada  laboratoryjnych. Jako główn
przyczyn  rozbie no ci przyj to wpływ zło ono ci składu 
materiałowego wzmocnionej próbki (stal, klej i kompozyt 
CFRP). Wyniki pokazały, e ilo  przebadanych próbek 
z oprzyrz dowaniem jest za mała, aby mo liwe było
jednoznaczne stwierdzenie wpływu wzmocnienia na 
ograniczenie napr e  w zginanej próbce. 

Napr enia wyznaczone na podstawie pomiarów
odkształce  postaciowych mierzonych za pomoc  tensometrów, 
ró niły si  od zało e . W stosunku do zakładanego poziomu 
wzmocnienia ta m  CFRP okazało si , e pomierzone 
napr enia ró niły si  od zakładanych o -51,0÷ +54,6%, a 
rednio były wi ksze o 13,4 % w stosunku do próbki

porównawczej, chocia  przy tak du ych rozrzutach wyników 
nie powinno si  bra  pod uwag redniej, a jedynie stwierdzi
du e rozbie no ci tych e wyników. Zatem ograniczenie 
napr e  po zastosowaniu wzmocnienia było w wi kszo ci 
przypadków pomiarów w punktach 1 i 5 było mniejsze od 
zakładanego. 

Analizuj c uzyskane w badaniach napr enia
wzmacnianych próbek w stosunku do uzyskanych teoretycznie 
napr e  próbki porównawczej, dało si  zaobserwowa  wpływ
wzmocnienia ta m  CFRP na ograniczenie napr e .
Najsłabsze wyniki uzyskano w przypadku wzmocnienia Typ1, 
gdzie nie uzyskano wzmocnienia a osłabienie. Mo e by  jednak
spowodowane słabym przygotowaniem oprzyrz dowania. W
przypadku wzmocnienia Typ 2, uzyskano ograniczenia 
napr e  na poziomie 0,3÷6,7%, jednak e wynik nadal nie jest 
zadowalaj cy w odniesieniu do zakładanego, który jest ni szy 
o 27,3÷36,1%. Najlepsze, chocia  nie do  satysfakcjonuj ce
wyniki uzyskano w przypadku wzmocnienia Typ 6. 
Ograniczenie napr e  osi gn ło w tym przypadku poziom 
7,3÷13,6%. Jest to jednak o 18,0÷26,5% mniej od 
wyznaczonego teoretycznie. Wyniki zestawiono w Tabeli 1. 

was the best, anyway according to assumptions. 
It has been observed deviations from the average of the 

individual sample results given type. They amounted to -12.7 ÷
12.7% -31.3 ÷ 31.37% and -3.1 ÷ 3.1% respectively, Type 2.1, 
2.2 and 2.6. Because of the small amount of instrumented 
specimens, all sample results were qualified to elaboration of 
the laboratory results. The main reason for discrepancies
assumed impact of complexity of the material composition of
the sample (steel, adhesive and CFRP). The results showed that 
the number of tested with instrumentation specimens 
insufficient. It was impossible to unambiguously determine the 
effect of strengthening on the reduction of stress in the 
specimen under three point bending. 

The strains results measured by the strain gauges, differ 
from the assumptions. In relation to the assumed level of CFRP 
strengthening turned out that the measured strain differed from 
assumptions about -51,0 ÷ 54,6%. On average experimental 
results were higher by 13,4% compared to the reference 
specimen, although with such a large differences of results, 
average should not be taken into account. It can be only 
conclude that there were large discrepancies in those results. 
Thus, the restrain of the stresses after strengthening was lower
than expected in most measured cases at points 1 and 5. 

 Compared the results of strains, obtained in the 
experimental studies on the observed reinforced specimen 
tension surface to those obtained theoretically, the effect of 
CFRP steel strengthening stress reducing was lower than 
expected. The lowest strengthening effects were obtained with 
reinforcement Type1, where not obtained the strengthening but
the weakening. It may be caused by poor preparation of the 
strain gauges. For the Type 2 strengthening, obtained stress
limit at 0,3 ÷ 6,7%, but the result was still not satisfactory with 
respect to the assumptions, which is lower about 27,3 ÷ 36,1%. 
The best, though not quite satisfactory results have been 
obtained with reinforcement Type 6. The stress limitation 
reached in this case, the level of 7,3 ÷ 13,6%. However, this 
was about 18.0 ÷ 26.5% less than expexted. The results are 
summarized in Table 1.  

Tabela1. Zestawienie wyników ogranicze  napr e  normalnych w zale no ci od typu wzmocnienia. 
Table 1 Summary of normal stress reducing results depending on the strengthening type.  

Ograniczenie teoretyczne Ograniczenie uzyskane 
Nakładka Próbki 2.1 Próbki 2.2 Próbki 2.6 

Punkt CFRP Stal (2.0-2.1)
2.0

(NK-2.1)
NK

(2.0-2.2)
2.0 

(NK-2.2)
NK 

(2.0-2.6)
2.0 

(NK-2.6)
NK 

1 26,70% 37,10% -24,30% -69,70% 0,30% -36,10% 13,60% -18,00% 
5 26,70% 37,10% -2,80% -40,30% 6,70% -27,30% 7,30% -26,50% 

5. Wnioski z uzyskanych wyników

Rozwa aj c wyniki badania wpływu zastosowania 
wzmocnienia ta m  CFRP płaskiego elementu stalowego na
ograniczenie napr e  normalnych w tym e elemencie 
stalowym oraz mo liwo ci zastosowania dost pnych
analitycznych metod obliczeniowych w celu prawidłowego 
okre lenia poziomu wzmocnienia mo na wyci gn  nast puj ce
wnioski: 

• Niewielka ilo  wyników wpływa na brak mo liwo ci

5. Conclusions of the experimental results

Considering the results of the application of CFRP strip to 
flat steel element on the strengthening effect to reduce the 
normal stresses in that steel element and the applicability of 
analytical calculation methods in order to proper determination 
of strengthening level the following conclusions can be drawn: 

• Limited number of results affects the inability to
determine the actual impact of the strengthening on
the reduction of stress. 



stwierdzenia rzeczywistego wpływu wzmocnienia na 
ograniczenie napr e . 

• Uzyskane wyniki wzmocnienia ró niły si  od
zakładanych wst pnie teoretycznie poziomów. 

• Wykonane badania pokazały, e wzmocnienie próbki 
z wykonanym ci ciem odwrotnym ko ca kompozytu
z wypływem kleju (Typ 6) podnosi no no  zł cza 
stal-CFRP. 

• Wykonanie ci cia odwrotnego ko ca kompozytu
z wypływem kleju dało najlepsze z uzyskanych
wyników ograniczenia napr e  w stali. 

• W stosunku do wyników próbek, których wyniki
okazały si  odwrotne od zakładanych (Typ 2.1) 
nale y podchodzi  ze wiadomo ci  małej ilo ci 
zbadanych próbek oraz wpływu na wyniki 
mo liwo ci złego wykonania oprzyrz dowania
próbek. 

• Próba wdro enia istniej cych metod obliczeniowych
stosowanych do obliczania przekrojów idealnie 
zespolonych nie dała satysfakcjonuj cych wyników,
które mimo osi gni cia wzmocnienia (Typ 2.2 i Typ 
2.6) nie osi gn ły wyznaczonych teoretycznie 
poziomów. 

6. Podsumowanie

6.1. Wnioski 

Analizuj c przeprowadzone badania mo na wysnu
nast puj ce wnioski: 

• Istniej ce metody analityczne stosowane do
obliczania przekrojów zespolonych nie daj
satysfakcjonuj cych poziomów pewno ci
projektowania wzmocnienia stal-CFRP przy 
obliczaniu ograniczania napr e  płaskich elementów 
stalowych wzmocnionych przyklejon  ta m  CFRP. 

• cinanie ko ca kompozytu z nadmiarem kleju, mo na
zaproponowa  w celu podniesienia no no ci w zł czu 
klejowym.  

6.2. Przyszłe prace 

Niezb dnym b dzie wykonanie oblicze  numerycznych 
opisanych typów wzmocnienia płaskich elementów na zginanie. 
Nale y okre li  czy metoda elementów sko czonych pozwoli 
na uzyskanie zbli onych do otrzymanych w badaniach wyników 
wzmocnienia.  

Nale y okre li  rozkłady napr e  w skleinie 
w zale no ci od geometrii skleiny, przydatne do celów 
projektowych, porównuj c analityczne i numeryczne 
rozwi zania tego problemu. 

• Obtained strengthening results differed from the 
assumed pre-theoretical levels.

• Studies have shown that the strengthening with 
reverse tapered tape end with adhesive fillet (Type 6)
increases the load capacity of steel-CFRP.

• CFRP plate end reverse tapering with adhesive fillet
gave the best results in reducing the stress in the steel.

• In relation to the specimens results which proved to 
be opposite than expected (Type 2.1) should be 
approached with the awareness of a small amount of
analyzed specimens and the impact of the possibility 
of poor performance instrumentation on the results

• Attempt to implement the existing calculation 
methods used to calculate the ideal composite sections
did not give satisfactory results, though reaching
capacity enhancement (Type 2.2 and Type 2.6) did 
not achieve their theoretical levels..

6. Summary

6.1. Conclusion 

Analyzing experimental studies the following conclusions 
may be drawn: 

• Existing analytical methods used to calculate the
composite sections do not provide satisfactory
confidence levels of steel-CFRP strengthening design
in calculating the limiting stress of flat steel elements
reinforced by CFRP plate. 

• Revers tapering of CFRP plate with adhesive fillet
could be suggested for load capacity enhancing of 
bonded joints. use. Plate taper and adhesive fillet 
angle were limited 

6.2. Further works 
It is necessary to carrying out the numerical calculation of

the described flat steel elements strengthening types under 
flexural load. It is necessary to specify whether the finite 
element method allows to obtain similar results to obtained in 
the experimental study. 

It is necessary to specify the stress distribution in adhesive 
joint depending on the geometry of the adhesive layer, useful 
for design purposes, comparing the analytical and numerical 
solutions of the problem. 

Literatura •••• References 

[1] Karlikowski J., Madaj A. Wołowicki W.: Mostowe konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Wydawnic-
twa Komunikacji i Ł czno ci. ISBN 978-83-206-1652-1.Warszawa 2003, 2007. 

[2] Łagoda M., Kowal M.: Wpływ kształtu zako czenia skleiny na wytrzymało  zł cza stal-kompozyt FRP. 
Budownictwo i Architektura 2013 vol.12(2) 39-46 

[3] Łagoda M.: Wzmacnianie mostów przez doklejanie elementów. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej. 
ISSN 0860-097X. Kraków 2005. 

[4] Łagoda M.: Wzmacnianie konstrukcji mostowych kompozytami polimerowymi. Wydawnictwo Komitetu 
In ynierii L dowej i Wodnej PAN. ISSN 0137-5393. Warszawa 2012. 













 



 







 

.
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Streszczenie 

Ekstremalne zdarzenia wynikaj ce z oddziaływa  klimatycznych mog  mie  powa ny wpływ na konstrukcje budynków, prowadz c 
do lokalnych uszkodze  skutkuj cych awari  lub nawet katastrof . Jednym z najskuteczniejszych narz dzi zapewniania 
bezpiecze stwa w takich przypadkach jest zainstalowanie odpowiedniego systemu monitoringu technicznego, który mo e 
informowa  o aktualnym stanie konstrukcji i ostrzega  z wyprzedzeniem o zbli aj cych si  niebezpiecznych sytuacjach. W pracy 
przedstawiono system monitoringu WiSeNeMONIT, który został opracowany do monitorowania stalowych konstrukcji dachów o 
du ych rozpi to ciach i zainstalowany w hipermarkecie zlokalizowanym w północno-wschodniej Polsce. Wszystkie urz dzenia 
systemu montowane do konstrukcji s  całkowicie bezprzewodowe – nie wymagaj  rozprowadzania adnych instalacji. W artykule 
przedstawiono te  przykładowe wyniki pomiarów wykonanych przez urz dzenia systemu. 

Abstract 

Extreme loading events associated with climatic conditions can have a severe impact on building structures and may lead to local 
damage that can trigger the instant failure or progressive collapse. One of the most effective tools of safety assurance is to install an 
efficient structural health monitoring system that could inform about the actual state of the structure and warn in advance about 
forthcoming dangerous situations. This paper presents the WiSeNeMONIT monitoring system. The system was customized for the 
purpose of monitoring of a large span steel roof and installed in the hypermarket located on north-east of Poland. All devices 
installed to the structure are fully wireless. The paper presents examples of data recorded by the device system. 

Słowa kluczowe: bezpiecze stwo konstrukcji, monitoring konstrukcji, system bezprzewodowy 
Keywords: structures safety, structures monitoring, wireless system 

 

1. Wst p 

Jednym z podstawowych wymaga  stawianych ka demu
budynkowi jest bezpiecze stwo konstrukcji, które w fazie eks-
ploatacji jest zwi zane z charakterem i wielko ci  oddziaływa  
towarzysz cych obiektowi. W przypadku wi kszo ci typowych
budynków halowych, najwa niejszymi oddziaływaniami s  ob-
ci enia klimatyczne, głównie niegiem, ale tak e wiatrem i 
wodami opadowymi. W sytuacji coraz cz ciej wyst puj cych
zmian i anomalii pogodowych monitorowanie wpływu tego ty-
pu oddziaływa  na konstrukcj  i ich skutków pozwala poprawi
bezpiecze stwo u ytkowania budynku, usprawniaj c jednocze-
nie proces jego utrzymania [1]. 

System WiSeNeMONIT technicznego monitorowania kon-
strukcji dachów został opracowany w ramach projektu MONIT 
realizowanego przez konsorcjum jednostek naukowo-
badawczych, w składzie którego znalazł si  tak e Wydział In-
ynierii L dowej Politechniki Warszawskiej. Zasadniczym ce-

lem projektowania systemu była poprawa bezpiecze stwa kon-
strukcji dachów obiektów wielkopowierzchniowych, z jedno-
czesn  optymalizacj  kosztów zwi zanych z utrzymaniem 
obiektu w okresie zimowym. Podstawowym zadaniem systemu 
jest wi c informowanie u ytkownika o zwi kszaniu si  obci -
enia dachu, a w przypadku osi gni cia okre lonych warto ci 

granicznych tego obci enia, ostrzeganie o mo liwo ci przeci -
enia konstrukcji. System został opracowany w ramach partner-

stwa uczelniano-prywatnego Wydziału In ynierii L dowej Poli-
techniki Warszawskiej (lider i jednostka wdra aj ca) oraz firmy 
WiSeNe Sp. z o.o. [2]. 

 
1. Introduction 

One of the basic requirements of each building is safety of 
the structure, which in the exploitation phase is related to the 
nature and magnitude of actions associated with the object. In 
the case of most conventional industrial buildings, the most 
important actions are the climatic load, in particular the snow
load, but also wind and rainwater actions. In the context of 
increasingly occurring weather changes and anomalies it is 
rational to monitor the influence of this type of actions on the 
structure as well as effects of these interactions that can improve
the building safety and at the same time streamlining the 
process of maintaining. 

The WiSeNeMONIT technical monitoring system of roof 
structures was developed in the framework of the MONIT 
project realized by a consortium of the research units, with the 
participation of the Faculty of Civil Engineering Warsaw 
University of Technology. The key feature of monitoring 
system design was to improve the safety of roof structures of 
large span buildings, while optimizing the costs associated with 
maintaining the building during winter seasons that may require 
the snow removal activities to be undertaken. The main task of 
the system is then to inform the user about increasing the 
imposed loads on roof, and in the event of a certain extreme 
situation, warning of the possibility of overloading the structure. 
The system was developed in a partnership of the Faculty of
Civil Engineering of the Warsaw University of Technology 
(leader and implementer) and the private firm WiSeNe
Sp. z o.o. [2]. 



2. Organizacja systemu WiSeNeMONIT 

System składa si  z podsystemu on-line, obejmuj cego 
cz  sprz tow , realizuj c  pomiary w monitorowanym obiek-
cie i podsystemu off-line, słu cego do okresowej, numerycznej 
analizy konstrukcji z uwzgl dnieniem pomiarów wykonywa-
nych przez podsystem on-line. 

Podsystem on-line wykorzystuje laserowy pomiar ugi  i
temperatury w reprezentatywnej liczbie w złów konstrukcji. W 
skład podsystemu, wchodz  urz dzenia pomiarowe, retransmi-
tery po rednicz ce w komunikacji radiowej i jednostka central-
na. Urz dzenia pomiarowe s  montowane do konstrukcji w spo-
sób nienaruszaj cy głównych elementów no nych, bez rozpro-
wadzania jakichkolwiek instalacji. Zarówno komunikacja jak i 
zasilanie jest realizowane bezprzewodowo, a jedynym elemen-
tem systemu wymagaj cym zewn trznego ródła zasilania jest 
zarz dzaj ca cało ci  jednostka centralna. Poszczególne urz -
dzenia systemu komunikuj  si  pomi dzy sob  z wykorzysta-
niem radiowej transmisji danych. 

Jednostka centralna zarz dza prac  podsystemu on-line,
zbiera, przetwarza i ocenia dane pomiarowe oraz generuje ko-
munikaty o poziomie wykorzystania no no ci elementów kon-
strukcji obiektu (stopniu zagro enia przeci eniem konstrukcji) 
a tak e o stanie systemu. Dost p do systemu jest mo liwy za
pomoc  standardowej przegl darki internetowej. Jednostka cen-
tralna zasilana jest z sieci energetycznej, a w przypadku awarii 
sieci przeł cza si  automatycznie na zasilanie z wbudowanego 
UPS. Integraln  cz ci  jednostki jest transceiver – radiowy 
układ nadawczo-odbiorczy w niezale nej obudowie. 

Podsystem on-line wykrywa szereg zdarze  dotycz cych 
monitorowanej konstrukcji, a tak e zwi zanych z działaniem 
samego systemu, reaguj c na nie odpowiednimi komunikatami. 
Zale nie od oczekiwanej reakcji u ytkownika, komunikaty te 
mog  by  informacjami, ostrze eniami lub alarmami. 

Najwa niejszym zdarzeniem wykrywanym przez system 
jest przekraczanie kolejnych, tzw. warto ci progowych ugi cia 
elementów monitorowanej konstrukcji. Na podstawie porówna-
nia zmierzonej warto ci zmiany ugi cia z warto ciami progo-
wymi okre lany jest stopie  wykorzystania no no ci elementów 
konstrukcji i rodzaj generowanego komunikatu. Dla ka dego
punktu pomiarowego w obiekcie okre lona jest warto  dopusz-
czalna LDP zmiany ugi cia od obci e  wyst puj cych po za-
instalowaniu systemu oraz warto ci progowe, L1  L4, zmiany 
ugi cia odpowiadaj ce standardowo 30, 50, 70 i 100% warto ci 
dopuszczalnej LDP. 

Dla ka dego punktu pomiarowego ustalana jest równie  
warto  progowa LD skokowej zmiany przemieszczenia, trak-
towanej jako maksymalna, realna warto  zmiany przemiesz-
czenia pomi dzy kolejnymi pomiarami. Ma to na celu wyelimi-
nowanie bł dnych pomiarów wynikaj cych np. z przesłoni cia 
wi zki lasera przez przechodz cego człowieka czy przedmiot o
du ych gabarytach. 

Wyst pienie okre lonego zdarzenia powoduje wygenero-
wanie odpowiedniego komunikatu i rozesłanie go do wybra-
nych u ytkowników w postaci wiadomo ci SMS i e-mail. Po-
nadto komunikat ten jest odpowiednio sygnalizowany na stronie 
WWW systemu, a niektóre s  tak e wizualizowane za pomoc  
odpowiednich wska ników na płycie czołowej jednostki cen-
tralnej. Odbiór komunikatów typu alarm i ostrze enie wymaga
potwierdzenia przez jednego z u ytkowników na stronie WWW
systemu lub przez wysłanie odpowiedniej wiadomo ci SMS. 

Podsystem off-line jest zewn trznym modułem analitycz-
nym pozwalaj cym na uzyskanie informacji o stanie odkształ-

2. Organization of the WiSeNeMONIT system 

The system consists of an on-line subsystem, covering part
of the hardware, reading the measurements of the monitored 
object and off-line subsystem, used for numerical structural
analysis carried out periodically on the basis of including the 
measurements performed by the on-line subsystem. 

The on-line subsystem uses the laser measurement of 
deflection and temperature of representative number of nodes in 
the structure. The subsystem consists of measuring devices, re-
transmitters middleware in radio communications and the 
central unit. Measuring devices are attached to the structure in a 
manner that does not violate the main load-bearing elements
and without any distribution installations. Both communication
and power is accomplished wirelessly, and the only element of a 
system that requires an external power source is managing the 
system the central unit. The individual devices of the system 
communicate with each other using the radio data transmission. 

The central unit manages the on-line subsystem, collects,
processes and evaluate the measurement data, and generates 
messages in relation to the level of capacity utilization ratios of 
structural parts of the object (degree of failure risk as a result of 
structure overloading) and the actual state of the system. Access
to the system is enabled using a standard Web browser. The 
central unit is powered from the electricity, and in the case of 
network failure automatically switches to power the built-in 
UPS. An integral part of the unit is a transceiver, which is a 
radio transceiver circuit placed in independent housing. 

The on-line subsystem detects the number of events related 
to the monitored structure, as well as the performance of the 
same system, responding to the relevant messages. Depending 
on the expected user reaction, these messages can be 
information, warnings or alarms. 

The main event detected by the system is crossing of
subsequent threshold values of the deflection monitored 
elements of the structure. Based on a comparison of the 
measured value of changes of deflections with the threshold 
values referred to the degree of capacity utilization of structure 
elements, the type of message is generated. For each 
measurement point in the object, the value of the permissible 
LDP changes in deflections that occur after the system is 
installed and the threshold values, L1  L4, deflection changes
corresponding to the standard 30, 50, 70 and 100% of the limit 
LDP, are specified. 

For each measuring point, the threshold value LD step 
change of displacement, understood as the maximum of the real 
value of displacement changes between subsequent 
measurements is also determined. It aims to eliminate the 
erroneous measurements as for the example, the overriding by
the laser a passing man or a placement of the object of large 
dimensions. 

The occurrence of a specific event generates an appropriate 
message, which is sent to selected users in the form of SMS and 
e-mail. In addition, this message is adequately indicated on the 
website dedicated to the system. Some of the messages are also 
visualized using indicators on the front panel of the central unit. 
Receiving the messages like an alarm and warning needs to be 
confirmed by one of the users on the website or by sending the 
corresponding SMS. 

Off-line subsystem is an external analysis module allowing
to obtain information about of status of strains/stresses in all
relevant structural elements, which support the system for more 
accurate and comprehensive assessment of the level of 



ce /napr e  we wszystkich istotnych elementach konstrukcji, 
co umo liwia bardziej precyzyjn  i kompleksow  ocen  pozio-
mu wyt enia elementów konstrukcji, a zatem i jej bezpiecze -
stwa. 

Do opracowania modelu numerycznego modułu off-line
mo e by  wykorzystywane standardowe oprogramowanie in y-
nierskie, jakie jest stosowane do analizy konstrukcji w procesie 
projektowania objektu. Model taki jest opracowywany w po-
cz tkowej fazie instalacji systemu i walidowany przy pierw-
szych identyfikowalnych obci eniach. W przypadku rozbie -
no ci wyników uzyskanych przy standardowych zało eniach, w 
stosunku do wyników pomiarów z podsystemu on-line, do mo-
delu numerycznego wprowadzane s  odpowiednie korekty. Po 
uzyskaniu zgodno ci wyników analiz numerycznych z wynika-
mi pomiarów, model jest wykorzystywany do wspomagania 
modułu on-line. Model taki mo e by  te  wykorzystywany do 
weryfikacji no no ci konstrukcji oraz sprawdzenia poprawno ci 
rozwi za  projektowych i ich korekty. 

utilization of capacity of structural elements, and therefore the 
overall safety. 

For the development the numerical model of the off-line
module one can use a standard engineering software that is 
adequate for analysis of the structure in the process of modeling
the object. The numerical model is developed in the initial
phase of installation of the system and validated at the first 
instant of identifiable level of loads. In case of divergence of 
results obtained using standard assumptions in relation to the 
measurement results from the on-line subsystem, appropriate 
corrections are introduced to the numerical model. After the 
compatibility of the results obtained from numerical analysis 
with the measurement results, the model is used to support the 
on-line module. Such a model can also be used to verify the 
capacity of structure, validation of the designing solution and to 
the correction of this solution. 

Rys. 1. WiSeNeMONIT - podsystem on-line: a) schemat instalacji, b) przykładowe urz dzenie pomiarowe zamocowane do konstruk-
cji, c) wska niki na płycie czołowej jednostki centralnej. 
Fig. 1. WiSeNeMONIT - on-line subsystem: a) installation scheme, b) sample of the measuring device attached to the structure, 
c) the indicators on the front panel of the central unit.

3. Instalacja pilotowa

Instalacj  pilotow  zrealizowano w wielkopowierzchnio-
wym obiekcie handlowym zlokalizowanym w północno-
wschodnim rejonie Polski [3]. Podsystem on-line składa si  z 
jednostki centralnej z transceiverem, 18 urz dze  pomiarowych 
oraz urz dze  retransmisyjnych. Komunikacja z sieci  Internet 
jest realizowana przy pomocy routera GSM, a dost p do syste-
mu odbywa si  poprzez stron  http://83.220.106.8:10080. 
Schemat instalacji i przykładowe urz dzenie pomiarowe przed-
stawiono na Rys. 1. Rozmieszczenie urz dze  pomiarowych w 
budynku było kompromisem pomi dzy potrzeb  uzyskania wy-
ników reprezentatywnych dla całej konstrukcji, a ograniczenia-
mi wynikaj cymi ze sposobu u ytkowania obiektu. Poniewa  
urz dzenia te wymagaj  wolnej powierzchni posadzki bezpo-
rednio pod miejscem pomiaru, to rozmieszczono je tak aby 

uzyska  informacje o ugi ciach w miejscach spodziewanych 

3. Pilot instalation

Pilot installation was carried out in a large area commercial 
building located in the northeastern region of Poland [3]. Off-
line subsystem consists of a central unit with a transceiver, 18 
measuring devices and retransmission equipment. 
Communication with the Internet is accomplished via a GSM 
router, and access to the system is via http://83.220.106.8:10080 
page. Scheme of an installation and sample measurement device 
is shown in Fig. 1. Arrangement of measuring devices in the 
building was a compromise between the need to obtain results 
representative of the whole structure, and constraints arising 
from the way the works of object. Since these devices require 
the free surface of the floor directly below the point of 
measurement, it is arranged so as to obtain information on the 
deflections in the significant points with regard to expected
snow loading and at the same time as to not restrict the freedom 

b)a)

c)



znacznych obci e  niegiem i nie ogranicza  przy tym swobo-
dy u ytkowania obiektu. 

Model numeryczny podsystemu off-line obejmuj cy
wszystkie główne elementy konstrukcji, został opracowany przy 
wykorzystaniu oprogramowania ARSA Professional. 

Na Rys. 2 przedstawiono wykres zmian ugi  w przykła-
dowym punkcie pomiarowym w okresie zimowym 2012/2013. 
Z analizy wyników pomiarów we wszystkich punktach wynika, 
e jedynie w dwóch miejscach (P7 i P5 – Rys.1) wyst piło 

przekroczenie warto ci progowej L2, które wskazywało dopiero
na mo liwo  zaistnienia sytuacji wymagaj cej od nie ania da-
chu, nie oznaczaj c jeszcze konieczno ci od nie ania. Wynika 
st d, e mimo kilkukrotnych znacznych opadów niegu i zwi -
zanych z tego typu sytuacjami, procedur nakazuj cych od nie-
anie dachu, zgodnie ze wskazaniami systemu nie było ko-

nieczne usuwanie niegu z połaci dachowej. 

to use of the object. 
The numerical model of the on-line subsystem, covering all 

the main elements of considered structure, has been developed
using software ARSA Professional. 

Figure 2 shows the diagram of changes of deflections in the 
sample measurement point during the winter 2012/2013. The 
analysis of the results of measurements at all points showed that 
only in two places (P7 and P5 - Fig.1) the records had exceeded 
the threshold value L2, which indicated only the future 
possibility of a situation that requires snow removal from the 
roof, but marking a proof for no need of snow removal. This 
means that despite multiple cases of substantial snowfalls and 
associated with them owner’s procedures requiring the roof
snow removal, according to the indications of the system it was 
not necessary to remove snow from the roof. 

Rys. 2. Przemieszczenia w punkcie P7 w okresie zimowym 2012/2013. 
Fig. 2. Displacements at the point P7 in the winter season 2012/2013. 

4. Podsumowanie

System WiSeNeMONIT został opracowany do monitoringu 
zachowania si  konstrukcji poddanej oddziaływaniom klima-
tycznym niegiem i wodami opadowymi, a wi c jest systemem 
słu cym poprawie bezpiecze stwa obiektu oraz usprawniaj -
cym i optymalizuj cym jego eksploatacj  i utrzymanie. Ponadto 
system ten pozwala wypełni , dotycz ce obiektów u yteczno ci 
publicznej, zapisy prawne wymagaj ce instalacji urz dze  do 
stałej kontroli podstawowych parametrów konstrukcji. Prototy-
powa instalacja wskazuje na przydatno  i celowo  stosowania 
tego typu systemów w obiektach wielkopowierzchniowych. 

4. Summary

WiSeNeMONIT system was developed for monitoring 
behavior of the structure subjected to the climatic actions in 
relations to snow and rainwater, so it is a system to be useful for 
improving the safety of the building as well as streamlining and 
optimizing its exploitation and maintenance. In addition, this 
system allows to meet the legal provisions requiring the
installation of the monitoring devices for controlling the basic
parameters of the behavior of building structures in the public 
domain. The prototype installation shows the usefulness and 
desirability of such systems for the safety of large area 
buildings. 
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Streszczenie 

W pracy przedstawiono wybrane analizy konstrukcji hal stalowych na słupach stalowych lub elbetowych z warunku optymalizacji 
kosztu dla najcz ciej stosowanych rozwi za  konstrukcyjnych w ró nych strefach klimatycznych. Wariantowano rodzaj przekrycia 
(płatwiowe, bezpłatwiowe), rozstawy mi dzy płatwiami oraz d wigarami kratowymi przy ró nym typie wykratowania, a tak e rodzaj 
słupów (stalowe, elbetowe). Wymiarowanie elementów przeprowadzono według norm europejskich [1 do 4] z uwzgl dnieniem 
racjonalnych zasad globalnej analizy stateczno ci ram z imperfekcjami, pracuj cych w zakresie spr ysto-plastycznym. 

Abstract 

The paper presents selected structural analysis of steel halls for steel or reinforced concrete columns with a condition to optimize the 
cost for the most common design solutions in different climatic zones. Variants of the type of roof covering (with or without purlins), 
spacing between purlins and lattice girders with different laced strut, and the type of columns (steel, concrete). Sizing of elements 
were carried out by European standards [1 to 4] taking into account the reasonable rules of global stability analysis framework of 
imperfections, working in the elastic-plastic range. 

Słowa kluczowe: optymalizacja, konstrukcja stalowa hal,  słupy elbetowe  
Keywords: optimization, steel structure halls, reinforced concrete columns 

1. Wst p

Problematyka optymalizacji konstrukcji hal stalowych ma 
rosn ce znaczenie ze wzgl du na rozwój inwestycji 
przemysłowych, magazynowych, targowych czy te
widowiskowych z jednoczesnym wprowadzaniem racjonalnych 
metod wymiarowania konstrukcji: globalnej analizy stateczno ci 
oraz metod no no ci plastycznej (granicznej) [1,3] 

Analizy ekonomiczne rozmaitych rozwi za  hal stalowych, w 
istocie sprowadzaj  si  do oszacowania zu ycia stali. Takie 
rozwa ania prowadził ju  Krzy piak (1976) [4], a w ostatnich 
latach Pawlak [5,6]. Optymalizacja konstrukcji hal jest jednym z 
głównych tematów podr czników projektowania konstrukcji 
stalowych, np. Steel Designers Manuals (2003) [7]. 

W pracy [8] pokazano, e pokrycia z ryglami kratowymi s
znacznie l ejsze od ram z ryglami pełno ciennymi dla rozpi to ci 
ram wi kszych od 16 m. Analizy prowadzone w niniejszej pracy 
ograniczono do ram z ryglem kratowym. Przedstawiono wybrane 
wyniki analiz prowadzonych przez Malika (2014) w dyplomowej 
pracy in ynierskiej. Analizowano konstrukcj  hal 
zlokalizowanych w strefach klimatycznych 1,2,3 (strefa 
obci enia niegiem lub wiatrem) dla ró nych wariantów 
pokrycia: rozstawu i rozpi to ci płatwi, d wigarów, i innych
parametrów, a przede wszystkim materiału słupów: stal/ elbet. 

1. Introduction

The subject of hall construction optimization is 
significantly growing due to the development of industrial, 
warehouse, market or entertainment investments, while 
providing rational methods of dimensioning construction: 
global stability analysis and methods of plastic resistance 
(border) [1,3] 

Economic analyses of different steel hall solutions 
practically boil down to estimations of steel consumption. 
Such consideration were already performed by Krzy piak 
(1976) [4], and in recent years by Pawlak [5,6]. Optimization 
of hall construction is one of the main topics in textbooks 
devoted to the design of steel constructions for example Steel 
Designers Manuals (2003) [7].  

In the work [8] it was shown that coverings with lattice 
bolts are much lighter than those with transmural bolts for span 
frames higher than 16m. The analyzes conducted in this study 
was limited to the framework of lattice bolt. In the following 
work author presents selected results of analysis conducted by 
Malik (2014) in the engineer thesis. The construction of halls 
located in climate zones 1,2,3 were analyzed (snow or wind 
loaded zone) for different covering variants: span and spacing
of purlins, girders, and other parameters, and especially 



Uzyskane wyniki zestawione w postaci wykresów mog  stanowi
warto ciowy materiał na etapie  koncepcyjnego projektowania hal 
stalowych. 

columns material: steel/ reinforced concrete. Obtained results 
compiled in the form of graphs may play an important role at 
the conceptual stage of steel halls design. 

2. Zało enia

Analizowano hale jednonawowe dla ustalonej wysoko ci w 
kalenicy 7,5 m oraz nachyleniu połaci dachowej 5%, z pokryciem 
typu lekkiego na blasze trapezowej . Przyj to, e dach jest 
kategorii H, a przekrycie obci one instalacjami podwieszonymi 
0,3 kN/m2.  

Hal  zbudowano z 10-ciu układów poprzecznych o rozstawie 
6,0; 7,5;9,0  lub 12,0 m. Rozpi to  nawy wynosiła: 21, 24  27 i 
30 m. 

Porównano konstrukcje bezpłatwiowe oraz płatwiowe przy 
rozstawie płatwi 1,5; 3,0 lub 4,5 m.  

Analizowano trzy rodzaje płatwi: walcowane IPE, gi te na 
zimno o profilu Z oraz kratowe. Płatwie kratowe miały wysoko
60 cm dla długo ci 9 m oraz 80 cm dla długo ci 12 m oraz 
wykratowanie typu V. 

Rygle ram przyj to jako kratowe dwutrapezowe z obni onym 
pasem o zró nicowanych parametrach: skratowanie typu V bez 
słupków, typu V ze słupkami i typu N.  

Wysoko  d wigarów h przyj to 1,75 m dla długo ci L=21 m; 
h=2,0 m dla L=24 m; h=2,25 m dla L=27 m i h=2,50 m dla L=30 
m. 

Słupy przyjmowane jako stalowe lub elbetowe o wysoko ci 
8,41 do 8,59 m co 7,5 m. 

Kalkulacje kosztowe poszczególnych elementów konstrukcji 
przyj to jako rednie z cenników firm „Centrostal”, „RolStal”, 
„Ruukki” i zgodnie z zasadami wyceny prowadzonymi przez 
„Sekocenbud”. 

3. Analiza przypadków

Dla wybranych konstrukcji hal uzyskano nast puj ce 
rezultaty:  
Przypadek 1 [obiekt wzorcowy – najekonomiczniejszy] 

Wymiary hali 24x67,5m , co daje powierzchni  posadzki 
1620 m2. Rozstaw układów no nych co 7,5 m. Dach wykonano w 
konstrukcji bezpłatwiowej, stosuj c blach  trapezow  T153-840 
gr.0,75/320. Blach  t  mocujemy do d wigarów kratowych o 
skratowaniu V ze słupkami, pasy zaprojektowane jako 
dwuteowniki HEA, natomiast krzy ulce i słupki jako rury 
kwadratowe. Słupy no ne zaprojektowano jako elementy 
elbetowe o przekroju 30x40 cm C35/40 i wysoko ci 8,53 m 

zbrojone  stal  B500 o przekroju 17,3 cm2. Obiekt zlokalizowano 
w strefie klimatycznej 2/1 ( nieg/wiatr). 

Oszacowano, e ci ar przekrycia stalowego  wynosi 18,8
kg/m2, a jego koszt ł cznie ze słupami elbetowymi 168,0 zł/m2

posadzki hali. W koszty wliczono prefabrykacj  elementów 
elbetowych  i stalowych w wytwórni, ł cznie z malowaniem 

antykorozyjnym i monta em konstrukcji. 
Przypadek 2 [dach płatwiowy] 

Wymiary hali 24x67,5m rozstaw układów no nych co 7,5 m, 
dach wykonano w konstrukcji płatwiowej stosuj c blach
trapezow  T55-976 gr.0,60/280 i płatwie LP Z/300 gr.2,5/350 o 
rozstawie co 1,5 m. Płatwie s  mocowane do d wigarów 
kratowych na słupach elbetowych jak w przypadku 1. 
Oszacowano, e ci ar konstrukcji stalowej wynosi 19,52 kg/m2, 
a koszt konstrukcji ł cznie ze słupami 191,3 zł/m2. 
Przypadek 3 [wykratowanie d wigara] 

Rozpatrujemy  obiekt jak w przykładzie 1, ale z innym typem 

2. Assumptions

Single nave halls were analyzed for the fixed height in 
ridge 7.5 m and 5% slope of the decking roof with the light 
type of covering with trapezoidal sheet. It was assumed that 
the roof is of H category and load bearded with installation 
suspended 0.3 kN/m2. 

Halls were built with 10 transverse system with the spacing
of 6.0; 7.5; 9.0 or 12.0 m. The hall span was verified for 21, 
24, 27 and 30 m. 

The non-purlin and purlin solutions with the purlin spacing 
of 1.5; 3.0 or 4.5 m were compared. 

Three types of purlins were analyzed: IPE rolled purlin, 
cold formed steel profile Z, and lattice. Lattice purlins were 
assumed with type of latticework V, height of 60 cm for length 
of 9 m and 80 cm for length of 12 m. 

Frame bolts were assumed to be lattice bi-trapezoidal with 
different parameters: type of latticework V without vertical 
bars, type V with vertical and type N.  

The height of girder h was assumed 1.75 m for length 
L=21 m; h=2.0 m for 24 m; h=2.25 m for L=27 m and h=2.50 
m for L=30 m.  

The columns are steel or reinforced concrete with the
height: 8.41 to 8.59 m every 7.5 m.

Costs calculation for each element of construction are 
taken as the average from the price list of „Centrostal”, 
„RolStal”, „Ruukki” and according to the “Sekocenbud” 
calculation rules. 

3. Case study

For selected hall construction following results were 
obtained:  
Case 1 [model object – the most economical] 

Hall dimensions 24x67.5m, which gives the floor surface 
1.620 m2. Spacing of bearing systems every 7.5 m. Roof made 
in the non-purlin construction using trapezoidal sheet T153-
840 t. 0.75/320. The metal sheet is fastened to the truss girders 
of the latticework V type, with vertical bars. Chord designed as 
H-beams, while diagonal and vertical bars as square tubes. 
Load-bearing columns were designed as reinforced concrete 
elements of 30x40 cm C35/40 and height 8.53 m reinforced 
steel B500-section 17.3 cm2. The object located in climate 
zone 2/1 (snow/wind).  

It was estimated that the weight of covering the steel is 
18.8 kg/m2, and its cost including reinforced concrete pillars 
168.0 zł/m2 floor hall. The cost includes fabrication of 
reinforced concrete and steel elements in the record, including 
the painting of corrosion and installation design. 
Case 2 [purlin roof] 

Hall dimension: 24x67.5 m spacing of 7.5 m, the roof built 
in the purlin system with using of trapezoidal sheet T55-976 t.
0.60/280 and purlins LP Z/300 t. 2.5/350 with the spacing
every 1.5 m. The purlins are fixed to lattice girders on the 
reinforced concrete columns as in the first case. It has been 
estimated that the weight of the steel structure is 19.52 kg/m2, 
and the cost of construction, including the columns 191.3 
zł/m2. 



wykratowania d wigara: zamiast typu V ze słupkami wyst pi 
wykratowanie typu N. W przyj tym rozwi zaniu ci ar 
przekrycia wynosi  19,4 kg/m2, a koszty wraz ze słupami 
elbetowymi 176,1 zł/m2. 

Przypadek 4 [słupy stalowe, czy elbetowe]
Projekt obiektu z przypadku 1 wykonano przy zastosowaniu 

słupów elbetowych, natomiast w niniejszym wariancie 
zmieniono je na stalowe. Pozostałe parametry konstrukcji 
pozostawiono bez zmian. Mimo zmniejszenia ci aru konstrukcji, 
wskutek wi kszej ceny jednostkowej stali od ceny elbetu, 
uzyskano znacz cy (o 30%) wzrost ceny obiektu, wynosz cy 
214,1 zł/m2. 
Przypadek 5[strefy obci e  klimatycznych]

W celu oceny wpływu strefy klimatycznej na obiekt 
wykonano projekt obiektu dla strefy klimatycznej 3/1. 
Przesuni cie obiektu z 2/1 strefy (przypadek 1) do strefy 3/1 
spowodowała wzrost ci aru d wigara kratowego do 8,65 kg/m2, 
a tak e wzrost wymiarów słupa  elbetowego (30x45cm). 
Spowodowało to wzrost kosztów ł cznych do 178,1 zł/m2, czyli o 
6% 

Case 3 [girder lattice type]
The object is analyzed as in the first example but with 

other girder lattice type: instead of V type with vertical bars 
there is N type lattice. In the assumed solution weight covering 
amounts 19.4 kg/m2. The cost of construction execution with 
the reinforced concrete amounts to 176.1 zł/m2.  
Case 4 [steel or concrete columns]

The project of the object in the first example was built with 
the using of reinforced concrete columns but here they are 
changed to steel. The other construction parameters are
without changes. Despite reducing the weight of the 
construction,  the cost of the object has significantly grown due 
to  higher unit price of steel than of reinforced concrete It was 
achieved a significant (about 30%) increase in object prices, 
amounting to 214.1 zł/m2

Case 5 [climate-loading zones]
In order to estimate the influence of the climate zone on 

the object, it was designed in the zone 3/1. The move of the 
object from 2/1 zone to 3/1 zone caused increase of the weight 
of lattice girder to 8.65 kg/m2 and increase of reinforced 
concrete posts dimensions (30x45cm). It generated increase of 
the total costs to 178.1 zł/m2 (6% more). 

4. Wykresy  porównawcze

Na rys.1 pokazano porównanie analizowanych przypadków 
na wykresach słupkowych, a na  rys.2. pokazano wykresy 
porównawcze dla ró nych wariantów d wigarów oraz płatwi. 

4. Comparative Charts

Fig. 1. presents comparison of analyzed cases on bar 
charts. Fig. 2. presents comparison charts for different variant 
of girders and purlins. 

 Rys.1. Wykresy słupkowe dla analizowanych przypadków,  Fig.1. Bar graphs for the analyzed cases 

 Rys.2. Wykresy porównawcze dla ró nych d wigarów i płatwi  Fig.2. Comparison charts for different girders and purlins 



5. Uwagi i wnioski

Na podstawie przeprowadzonych w pracy analiz mo na 
przedstawi  nast puj ce wnioski [8]:  
1. Zastosowanie słupów elbetowych jest rozwi zaniem 

znacznie korzystniejszym od zastosowania słupów 
stalowych. Koszt słupa elbetowego  jest nawet trzykrotnie 
mniejszy od stalowego. Zmniejszenie całego kosztu 
konstrukcji hali dochodzi do 30%. 

2. Najoptymalniejszym typem wykratowania dla d wigarów 
kratowych w zakresie długo ci 21 do 24 m jest typ V ze 
słupkami, natomiast w przypadku wi kszych rozpi to ci 
typ V bez słupków. Typ wykratowania zwi ksza cen
wykonania obiektu od 5% wzwy . 

3. Zu ycie stali na płatwie istotnie zale y od rozpi to ci oraz 
rozstawu, a w mniejszym stopniu od strefy niegowej. 
Ci ar, a tak e koszty płatwi walcowanych IPE znacznie 
przewy szaj  koszty płatwi gi tych na zimno i kratowych 
nawet po uwzgl dnieniu kosztów robocizny oraz kosztów 
wytworzenia. 

4. W przypadku płatwi gi tych na zimno obszar zastosowania 
jest w zasadzie ograniczony do długo ci 9 m i rozstawu do 
1,5 m. Optymalnie jest je stosowa  przy długo ci do 6 m i 
rozstawie do 3 m – w tym zakresie charakteryzuj  si  one 
małym ci arem, ale równie  małym  kosztem. Zakres 
zastosowania płatwi kratowych rozpoczyna si  od 9 m 
wzwy . Optymalnym  rozstawem jest ok. 2,5 m. Zmiana 
stref klimatycznych przy badanych długo ciach 
praktycznie nie miała wpływu na zu ycie stali i koszta. 

5. Przekrycie płatwiowe jest mniej korzystne od bezpłatwio-
wego i zwi ksza koszty cało ci konstrukcji o ok 15%. 

6. Istotny wpływ na rodzaj blachy trapezowej pokrycia  ma 
rozstaw płatwi w przypadku przekry  płatwiowych lub 
d wigarów w przypadku przekry bezpłatwiowych, a 
znacznie mniejszy strefa obci e  klimatycznych. Zmiana 
strefy wiatrowej nie ma praktycznie adnego znaczenia, a 
zmiana strefy niegowej ingeruje w rodzaj blachy w typo-
szeregu w przypadku dachów bezpłatwiowych przy długo-
ciach powy ej 7,5 m. 

7. Lokalizacja obiektu, a dokładniej obci enia spowodowa-
ne oddziaływaniami atmosferycznym mog  zwi kszy
koszt o około 6%. 

8. Na podstawie analiz prowadzonych w pracy i w ramach
przyj tych zało e , stwierdzono, e najoptymalniejsz
konstrukcj  jest przekrycie bezpłatwiowe, w którym stosu-
je si  d wigar ze skratowaniem typu V ze słupkami, o dłu-
go ci 24 metrów, w rozstawie mi dzy układami no nymi 6 
m.  
Przekrycie nale y oprze  na słupach elbetowych.  

5. Conclusions

On the basis of presented analyses in this paper, following 
conclusions can be derived: 
1. The use of concrete columns is a significantly more

favorable than the use of steel columns. The cost of 
concrete column is three times less than steel. Reducing 
the total cost of construction of the hall reaches 30%. 

2. The most optimal type of latticework for truss girders in 
the field length from 21 to 24 m is a type V with vertical 
bars, but in the case of larger spans V-type without the 
vertical. Type of latticework increases the price of the 
object construction from 5% upwards. 

3. Consumption of steel purlins significantly depends on the 
span and spacing, and it depends less on the snow zone. 
Weight, and the cost of IPE purlins exceed significantly
the cost of cold-rolled purlins and lattice even after taking 
into account the cost of labor and production costs. 

4. In the case of cold-rolled purlins the application is limited
to length of 9.0 m and the spacing of 1.5 m. The optimal 
way to use them is for length of 6.0 m and spacing of 3.0 
m. In these areas they are characterized by not only small
weight but also lower cost. The scope of lattice purlins
application starts from 9.0 and more. The optimal spacing
is 2.5 m. The change of climate zones at the verified 
lengths practically does not affect the steel consumption 
and the costs. 

5. The purlins covering is less profitable than non-purlins
covering, and increases cost of construction by 15%. 

6. Spacing of purlins has a significant impact on the type of
trapezoidal sheet in the case of purlin covering (spacing of 
girders in the case of non-purlins covering), climate-load 
zone has smaller influence. Change of the wind-zone has 
no special meaning, but change of the snow-zone affects 
the type of trapezoidal sheet in the family of shapes in the 
case of non-purlin roofs by the lengths above 7,5 m. 

7. Location of object, and specifically the whether factors
may increase cost about 6%. 

8. On the basis of analyses performed in this paper and fixed
assumptions, it was concluded that the most optimal con-
struction is non-purlins covering made of V type girder 
with vertical bars and the length of 24 m, the spacing be-
tween bearing systems amounts to 6.0 m.  
The covering should be based on reinforced concrete col-
umns. 
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Streszczenie 

Poni sze opracowanie ma na celu przestawienie wyników bada  konstrukcji podatnej typu SuperCor SC-57S, która została 
wybudowana przez firm  „ViaCon Polska Sp. z o.o.” w celu sprawdzenia maksymalnych przemieszcze  oraz sił wewn trznych 
działaj cych na konstrukcj  w czasie jej wznoszenia. Wykorzystuj c metod  elementów sko czonych opracowano model 
numeryczny konstrukcji i przeprowadzono symulacj  jej zachowania si . Na podstawie analizy uzyskanych wyników sformułowano 
wnioski pomocne w zrozumieniu istoty pracy podatnych konstrukcji gruntowo-powłokowych. 

Abstract 

The paper below aims to present the results of studies of the flexible SuperCor SC-57S structure built by Polish manufacturer 
“ViaCon Polska Sp. z o.o.” to determine maximum values of displacement and internal forces that occur in the structure during its 
construction.  The finite element method was used to develop a numerical model of the structure whose behaviour was then 
simulated. The conclusions based on the values of measured displacements and internal forces may be helpful in understanding the 
behaviour of flexible steel and soil structures. 

Słowa kluczowe: konstrukcje gruntowo-powłokowe, blacha falista, konstrukcje podatne, konstrukcje SuperCor 
Keywords: steel-and-soil structure, corrugated steel plate, flexible structures, The SuperCor structures 

1. Wprowadzenie

W pracy przedstawiono wyniki badania konstrukcji SuperCor 
SC-57S przeprowadzone przez firm  „ViaCon Polska Sp. z 
o.o.” na stanowisku badawczym w Rydzynie. Przeprowadzone 
badania miały na celu sprawdzenie sposobu pracy konstrukcji 
gruntowo-powłokowej w fazie budowy. Rejestrowane były 
napr enia w powłoce stalowej przy pomocy zespoły 
tensometrów, oraz przemieszczenia konstrukcji przy pomocy 
pomiarów geodezyjnych. Oprócz tego zamodelowano 
konstrukcj  w programie CandeCad, wykorzystuj cym metod
elementów sko czonych. Obliczenia komputerowe zostały 
wykonane w celu porównania obliczonych ugi  z warto ciami 
pomierzonymi na rzeczywistym obiekcie. W pracy tej 
przedstawione s wyniki pomiarów napr e  w konstrukcji oraz 
pomierzone przemieszczenia. Wnioski płyn ce z 
przeprowadzonych bada  mog  okaza  si  przydatne dla 
okre lenia sposobu pracy konstrukcji gruntowo-powłokowych 
w fazie ich budowy.  

1. Introduction

This paper presents the results from the tests carried out on the 
SuperCor SC-57S structure by ViaCon Polska Sp. z o.o. at their
test site in Rydzyna. The tests aimed to examine the behaviour 
of the steel and soil structure in the phase of construction. The 
measured quantities included stress and strain, recorded with a 
set of strain gauges, and the displacement, determined through 
surveys. The structure was modelled in the computer program 
CandeCad, which implements the finite element method. 
Computations were carried out in order to compare the values of 
the calculated and the measured deflections. This paper presents 
the results of stress and displacement measurements. Based on
these results, the conclusions may be helpful to define the 
behaviour of steel and soil structures in the construction phase.  



2. Opis konstrukcji

Badania wykonano na konstrukcji typu SuperCor SC-57S. Jest 
to ustrój w postaci podatnej konstrukcji z blachy falistej o
rozpi to ci teoretycznej lt=17,59m, i promieniach krzywizny 
3,43m i 13,74. Konstrukcja stalowa została sztywno 
utwierdzona na ławach fundamentowych. Składa si  ona z 
arkuszy blachy falistej gatunku S315MC. Moduł fali blachy ma 
wymiary: 381mm x 140mm(szeroko  x wysoko ). Arkusze 
blachy o grubo ci 7 mm poł czono przy pomocy rub 
spr aj cych M20. Nakr tki rub dokr cono do wymaganej 
warto ci momentu, równej minimum 360Nm. Warto  ta 
została okre lona przez producenta blach dla konstrukcji o 
rozpi to ci powy ej 7,0m. Zasypka obiektu uło ona była 
warstwami o grubo ci 30cm. Ł cznie uło ono 25 warstw. 
Stopie  zag szczenia gruntu wynosił ID=0,95 w bezpo rednim 
s siedztwie konstrukcji i ID=0,98 w pozostałej cz ci zasypki. 
W przypadku tego rodzaju konstrukcji istotne jest wła ciwe 
uło enie warstw zasypki, gdy  element ten wł czony do 
współpracy z konstrukcj  stalow  przenosi znaczn  cz
obci e . Szczególny wpływ ma tu zjawisko pozytywnego 
przesklepienia. [1] [2] 

2. Description of the structure

The study involved the SuperCor SC-57S structure. It is a 
flexible corrugated steel structure with a design span of lt=17.59 
m and the curvature radii of 3.43 m and 13.74 m. The structure, 
fixed to a concrete footing, consists of corrugated plates made 
of S315MC steel. The corrugation profile has a pitch of 381 mm 
and a depth of 140 mm. The 7mm thick steel plates are bolted 
with M20 compression bolts. Nuts of the bolts are tightened up 
to the required torque of minimum 360 Nm, in compliance with 
the plate manufacturer’s instruction for spans exceeding 7.0 m. 
The backfill is comprised of 25 layers, each 30 cm in thickness. 
The soil density index amounts to ID=0.95 in the direct vicinity 
of the structure and ID=0,98 in the remaining part of the 
backfill. The proper way of building the backfill layers is very 
important in this kind of structures, because this component 
interacts with the steel structure and carries significant part of 
the load. The effect of positive arching is particularly important 
here. [1] [2] 

Rys. 1. Monta  konstrukcji stalowej SuperCor SC-57S. 
Fig. 1. SuperCor SC-57S structure during assembly. 



Rys. 2. Podstawowe wymiary konstrukcji SuperCor SC-57S oraz układ warstw konstrukcyjnych zasypki. 
Fig. 2. Basic dimensions of SuperCor SC-57S structure and detail of backfill layers. 

3. Wykonanie bada

W czasie wznoszenia odkształcenia konstrukcji mierzono za 
pomoc  układu czujników tensometrycznych Prowadzono 
równie  pomiary geodezyjne w celu pomiaru przemieszcze . 
Tensometry umieszczono na falach górnych i dolnych 
konstrukcji. Podstawowe wymiary konstrukcji oraz 
rozmieszczenie czujników pokazano na Rys. 3 i Rys. 4. 

3. Conducting the research

During the construction process, the strain was measured with 
a set of strain gauges. Displacement were determined through 
geodetic surveys. The gauges were placed at the lower and up-
per ends of the corrugation. Basic dimensions and the location 
of the strain gauges are shown in Fig. 3 and Fig. 4. 

Rys. 3. Rozmieszczenie czujników tensometrycznych na konstrukcji SuperCor SC-57S. 
Fig. 3. Location of strain gauges on the SuperCor SC-57S structure. 



Rys. 4. Rozmieszczenie czujników tensometrycznych na górze i dole fali arkusza blachy. 
Fig. 4. Location of gauges on the top and bottom ends of the steel plate corrugation. 

Odczyty z czujników tensometrycznych wykonywano po 
uło eniu poszczególnych warstw zasypki. W przypadku warstw 
V, VII, X, XII, XIV i XVII wykonano dodatkowe odczyty po 
upływie 12 godzin. Dla warstwy XXV po upływie 12 godzin i 
po 3 tygodniach. Pomiary geodezyjne wykonano po uło eniu 
poszczególnych warstw zasypki oraz po 7, 25, 53, 84, 132, 211 
oraz 403 dniach od momentu uko czenia budowy obiektu 
badawczego. Pomiary geodezyjne uwzgl dniały 
przemieszczenia pionowe i poziome punktów pomiarowych 
konstrukcji. Pierwszy pomiar wykonano po zmontowaniu 
konstrukcji stalowej – pomiar zerowy. Nie uwzgl dnia on ugi
konstrukcji od ci aru własnego. 

Strain gauge readings were taken after laying each backfill 
layer. For layers denoted as V, VII, X, XII, XIV and XVII, 
additional readings were taken after 12 hours. The output for 
layer XXV was read after 12 hours and at 3 weeks. Geodetic 
surveys were performed after laying each layer and at 7, 25, 53, 
84, 132, 211, and 403 days from the completion date. Vertical 
and horizontal deflections of the structure measurement points 
were taken into account in the surveys. The first survey, zero 
reading, was performed after assembling the steel structure. 
Deflections due to the dead load were not accounted for. 

Rys. 5. Konstrukcja SuperCor SC-57S w trakcie budowania. 
Fig. 5. The SuperCor SC-57S structure during construction. 



4. Podsumowanie

Dla warstw zasypki nr V, VII, X, XII, XIV i XVII odczytywano 
napr enia bezpo rednio po wykonaniu konkretnej warstwy jak 
i po 12 godzinach. W przypadku warstwy XXV po 12 
godzinach i po 3 tygodniach. W czasie ponownych bada  w 
kluczu konstrukcji zarejestrowano znaczn  redukcj  napr e
rozci gaj cych we fali dolnej blachy przy wzro cie napr e
ciskaj cych we fali górnej blachy. Moment gn cy w kluczu nie 

ulega istotnym zmianom. Siły normalne, ciskaj ce konstrukcj
znacznie wzrastaj . Wskazuje to na redystrybucj  sił 
wewn trznych w konstrukcji, spowodowan  odpr eniem 
zasypki gruntowej. Maksymalne momenty gn ce wyst puj  w 
kluczu konstrukcji (za wyj tkiem pocz tkowej fazy układania 
zasypki) i zwi zane s  w wypi trzeniem konstrukcji 
spowodowanym naporem gruntu na ciany boczne konstrukcji 
Maksymalne momenty zginaj ce pojawiaj  si  po uło eniu XIX 
warstwy zasypki, czyli przy zbli aniu si  warstw zasypki do 
klucza konstrukcji. Przy układaniu dalszych warstw nast puje 
redukcja momentu zginaj cego. W przypadku cian bocznych 
konstrukcji redukcja momentu zginaj cego wyst puje nieco 
wcze niej, gdy  ju  od warstwy XVII. Po uło eniu dalszych 
warstw moment zginaj cy znacznie zmniejsza si . wiadczy to 
o spr eniu konstrukcji i potwierdza i  dla konstrukcji
gruntowo-powłokowych najniebezpieczniejsz  faz  jest 
wznoszenie obiektu. [1,2,3] 
Po wykonaniu zasypki ugi cia pomierzone w kluczu konstrukcji 
– punkt nr 9 – wynosiły 3,67mm, podczas gdy w punkcie nr 11:
54,29mm. Mo e to wiadczy  o niedoskonało ci wykonania 
konstrukcji. Ugi cia pomierzone w kluczu konstrukcji po 403 
dniach wynosiły – punkt nr 9 - 43,06mm, natomiast w punkcie 
nr 11-  70,17mm. Maksymalne ugi cie wyst piło w punkcie nr 
10 - 71,48mm. wiadczy to o  redystrybucji napr e  w 
konstrukcji w czasie. Konstrukcja zmieniła kształt na bli szy 
pierwotnemu. Maksymalne pomierzone ugi cie powstałe po 
ulo eniu XXV warstwy zasypki wyniosło 54,29mm. Po 
uwzgl dnieniu ugi cia pocz tkowego od ci aru własnego 
konstrukcji stalowej, warto  ta b dzie odpowiednio wi ksza. 
Pomiary geodezyjne pokazuj , e przemieszczenia pionowe 
konstrukcji były spowodowane nie tylko ugi ciami ale i 
osiadaniami fundamentów, o czym wiadcz  narastaj ce w 
czasie przemieszczenia punktów 1 i 17, które znajduj  si  w 
małej odległo ci (około 11cm) od podpór. 

4. Summary

Stress readings for backfill layers V, VII, X, XII, XIV and XVII 
were recorded after laying each layer and at 12 hours. The 
output for layer XXV was read after 12 hours and at 3 weeks. 
Control tests recorded in the shell crown a considerable 
reduction in tensile stress in the bottom edge of the corrugation 
at an increase in compressive stress in the top of the corrugation 
edge. The bending moment in the crown did not change 
significantly. This indicates the redistribution of internal forces 
due to the relief of stress in the soil backfill. The maximum 
bending moments were recorded in the crown of the structure 
(except the early phase of backfilling), which is associated with 
the uplift of the structure caused by soil pressure on its 
sidewalls. Maximum bending moments were recorded after 
construction of backfill layer XIX, that is, while approaching 
the crown of the structure. The bending moment decreases with 
laying further layers. In the case of the sidewalls, a decreased 
value of the bending moment was recorded at layer XVII and 
continued to decrease with successive layers. This   indicates 
the prestressing of the structure and confirms the fact that the 
construction phase is the most challenging phase for steel-and-
soil structures. [1,2,3] 
After backfilling, deflection measured at point 9 in the crown 
was 3.67 mm whereas at point 11, the value of deflection 
reached 54.29 mm. This deviation may indicate imperfections in 
workmanship. Deflections measured in the crown at 403 days 
were the following: 43.06 mm at point 9 and 70.17 mm at point 
11. The maximum deflection occurred at point 10 reaching 
71.48 mm. This indicates the redistribution of stresses in time. 
The structure changed its shape into the one closer to the initial 
shape. The maximum measured deflection  that occurred after 
laying backfill layer XXV was 54.29 mm. Taking into account 
the initial deflection to the weight of the steel structure, this 
value will be higher correspondingly. The survey results 
showed that the vertical displacements of the structure were due 
to not only deflections but also the settlement of foundations, 
which is confirmed by the displacement at points 1 and 17 
located at a close distance (about 11 cm) from the supports. 
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Streszczenie 

W artykule porównano dwie alternatywne techniki obliczeniowe pozwalaj ce na wiarygodn  specyfikacj  miarodajnych dla 
warunków po aru rozwini tego charakterystyk moment – obrót. Charakterystyki tego typu s  obiektywn  miar  zmieniaj cej si
wraz z rozwojem po aru podatno ci stalowego w zła konstrukcji no nej.  Analiz  przeprowadzono na przykładzie typowego w zła 
rygiel – słup. W pierwszym przypadku relacje skojarzone z zadan  temperatur  elementów budowano w oparciu o znan  a priori 
charakterystyk  odpowiadaj c  temperaturze pokojowej, w drugim natomiast poprzez uogólnienie klasycznej metody składnikowej, 
takie aby ewentualne wpływy termiczne zostały uwzgl dnione w ka dym potencjalnym modelu zniszczenia składników w zła. 
Wykazano, e porównywane metody nie s  równowa ne. Pierwsza z nich nie uwzgl dnia bowiem redukcji w temperaturze 
po arowej wytrzymało ci rub, co staje si  szczególnie istotne gdy temperatura w zła osi ga warto  wi ksz  od Co300 . 

Abstract 

Two alternative calculation techniques are compared in the presented article. Both of them deal with the specification of moment – 
rotation characteristics, related to fully developed fire conditions. Characteristics of this type are accepted as the objective measure of 
steel structural joint flexibility, increasing with fire development. The analysis made on an example is related to typical beam-to-
column joint. The first approach allows to construct the relations being suitable for the assumed joint temperature if only the 
adequate characteristic is known in advance, specified for room temperature conditions, whereas the second one, based on the 
generalization of the classical component methodology, is connected with the consideration of potential temperature influence in 
each conclusive failure mode being identified for particular joint members. As a conclusion it is shown that the examined techniques 
are not equivalent because the reduction of bolts resistance under fire conditions is neglected if the first of those is used in practice. 
The quantitative difference between obtained results becomes particularly significant when the joint temperature exceeds the value

Co300 .

Słowa kluczowe: rama stalowa, podatno  w zła, po ar rozwini ty, metoda składnikowa, charakterystyka moment – obrót. 
Keywords: steel frame, joint flexibility, fully developed fire, component method, moment – rotation characteristic. 

1. Wprowadzenie

Podatno  w złów stalowej konstrukcji no nej narasta w 
warunkach po aru ze wzrostem temperatury składaj cych si  na 
ni  elementów. Oznacza to, e w zły projektowane jako 
nominalnie sztywne po poddaniu ich ekspozycji ogniowej staj
si  w efekcie w złami podatnymi. Poza tym, stopie  tej 
podatno ci zmienia si  w czasie. Fakt ten, jakkolwiek 
intuicyjnie oczywisty, nie był dotychczas uwzgl dniany w 
praktyce in ynierskiej. Jest to tym dziwniejsze, e wpływ 
malej cej sztywno ci w złów istotnie zmienia wynikowe 
oszacowanie no no ci ustroju odniesione do zało onej chwili 
po aru. Ilo ciowe wyniki okre laj ce wag pomini cia tego 
typu efektu w globalnej analizie bezpiecze stwa konstrukcji,
prowadzonej w celach porównawczych metodami pierwszego i 
drugiego rz du, mo na znale  na przykład w pracy [1]. 

Miarodajna ocena odporno ci ogniowej konstrukcji no nej 

1. Introduction

Flexibility of joints being a part of steel loadbearing 
structure increases under fire conditions with the growth of 
structural members temperature. It means that joints previously 
designed as nominally rigid tend to become flexible in fire 
situation, with degree of flexibility increasing during fire 
development. This fact, however seems to be intuitively 
obvious, is not yet considered in engineering practice. It is 
difficult to understand because the joint stiffness decrease 
significantly modify the evaluations of the structure resistance 
related to the particular fire points-in-time. Quantitative results 
helpful in consequence estimation of the neglecting such effect 
in global structural safety analysis, obtained for comparative 
purposes both for the first-order and for the second-order
methods, can be found for example in [1]. 

The competent structure fire resistance assessment will not 



nie b dzie wiarygodna, nawet przy zastosowaniu odpowiednio 
zło onych modeli numerycznych, je li w rozwa aniach 
zapomni si  o zmianie charakteru pracy wi zów kr puj cych
generowane termicznie odkształcenia. Z tego wzgl du nale y 
rozwija  odpowiednie algorytmy post powania pozwalaj ce na 
efektywn  analiz  potencjalnego zachowania si  ustroju 
no nego w po arze. W cz ci dotycz cej opisu zmian 
sztywno ci w złów z reguły opieraj  si  one na uogólnieniu 
klasycznej metody składnikowej. Mog  jednak ró ni  si  w 
szczegółach, co w rezultacie prowadzi do znacz co ró nych 
wyników. 

Celem niniejszej pracy jest porównanie dwóch podej
zalecanych do stosowania w praktyce. Pierwsze z nich bazuje 
na wykorzystaniu znanej a priori charakterystyki moment –
obrót, wyznaczonej dla rozpatrywanego w zła przy zało eniu 
podstawowej sytuacji projektowej. Poszukiwane relacje 
odniesione do sytuacji po aru, przy zało onych warto ciach
temperatury w zła, wyznaczane s  przez odpowiedni  korekt
takiej wyj ciowej charakterystyki. Algorytm tego typu 
post powania został szczegółowo opisany przez autorów w 
pracach [2] i [3] na podstawie sugestii zawartych w [4]. Drugie 
podej cie, alternatywne wzgl dem pierwszego, opiera si  na 
uwzgl dnieniu wpływu temperatury ju  na etapie analizy 
potencjalnych mechanizmów zniszczenia, skojarzonych z 
poszczególnymi elementami w zła, a nast pnie na składaniu 
tych mechanizmów zgodnie z kanonem klasycznej metody 
składnikowej. Do dalszych rozwa a  wybrano typowy w zeł 
rygiel – słup z wystaj c  blach  czołow .   

2. Charakterystyka moment – obrót opisuj ca zachowa-
nie si  w zła w podstawowej sytuacji projektowej.

be reliable, even if the complex numerical models will be 
applied, when the modification of constraints behaviour for fire
conditions, affecting the thermally generated strains, is 
neglected. Therefore, suitable design algorithms should be 
developed, which allow for effective consideration of the real 
response of loadbearing structure under fire. In part related to 
the description of joint stiffness changes when subject to fire
such procedures in general are based on the generalisation of 
classical component method. They can, however, differ in 
details, leading in consequence to significantly different 
evaluations. 

The aim of the presented paper is the comparison of two 
approaches, recommended for application in practice. The first 
one is based on the use of moment – rotation characteristic, 
known in advance and prepared for the analysed joint for 
persistent design situation. The resultant relations adequate for 
fire conditions are constructed by the appropriate modification 
of such initial characteristic. Algorithm of this type was 
presented in detail, by the authors, in [2] and [3], in accordance 
with formal suggestions given in [4]. The second approach 
discussed in this paper, being alternative in relation to that 
previously mentioned, is associated with the consideration of 
the temperature influence just on the early stage of the analysis, 
when the potential failure modes are identified, related to joint 
structural components. The next step is then the composition of 
such mechanisms according to the canon of component method. 
Typical beam-to-column steel joint with flush end-plate is 
selected by the authors for further detailed analysis. 

2. Moment – rotation characteristic describing the joint
behaviour in persistent design situation.

Do utworzenia dedykowanej dla w zła charakterystyki 
moment – obrót wybrano podej cie zalecane przez norm  PN-
EN 1993-1-8. Je li przyło ony w w le obliczeniowy moment 
zginaj cy EdM nie przekracza RdM32 , to przyjmuje si e
sztywno  w zła jest stała i równa sztywno ci pocz tkowej 

iniS . Je eli jednak zachodzi RdEdRd MMM ≤32 to 
sztywno  w zła zmienia si  nieliniowo, zgodnie z reguł

μiniSS , gdzie
7,2

5,1

Rd

Ed
M
Mμ . Oznaczaj c przez ik

sztywno ci kolejnych spr yn modeluj cych oddziaływanie 
składników w zła i stosuj c klasyczne podej cie metody 
składnikowej uzyskuje si  oszacowanie:

 To construct the moment - rotation characteristic, dedicated 
to considered joint, the approach recommended in PN-EN 1993-
1-8 is chosen to the study. If the bending moment EdM applied 
to this joint is not greater than RdM32 then the joint stiffness
is assumed to be constant and equal to the initial value iniS .
However, in case when RdEdRd MMM ≤32 occurs, such
stiffness changes nonlinearly, in accordance with the rule 

μiniSS , where 
7,2

5,1

Rd

Ed
M
Mμ . Denoting by ik the spring 

stiffness values, modelling the joint components behaviour, and
applying the classical component method algorithm the 
following estimation is obtained: 

n

i i

ini

k

EzS

1

2

1
 (1) 

3. Charakterystyka moment – obrót dla warunków po a-
ru budowana na podstawie analogicznej relacji odnie-
sionej do podstawowej sytuacji projektowej.

Załó my, e rozpatrywany w zeł został poddany ekspozycji 
ogniowej. Poszukuje si  zatem p ku relacji moment – obrót, z 
których ka da odniesiona b dzie do okre lonej temperatury 
w zła Θ . Je eli stopie  redukcji charakterystycznej granicy 
plastyczno ci stali, z której wykonane s  elementy 
konstrukcyjne wyra a współczynnik yyy ffk ΘΘ ,, ,

3. Moment – rotation characteristic for fire conditions
constructed based on the analogous relation dealing
with persistent design situation.

Let us assume that the considered joint is subject to fire. In 
such case the set of moment – rotation characteristics is looked
for, where each of those is associated with particular joint 
temperature value Θ . If the reduction ratio specified for yield 
point of the steel the joint components are made of is given by 

yyy ffk ΘΘ ,, , whereas the reduction ratio related to elasticity 



natomiast stopie  redukcji modułu spr ysto ci tej stali 
współczynnik EEkE ΘΘ, , to mo na zauwa y , e zachodzi 
(szczegółowe warto ci tych współczynników, skojarzone z 
warto ciami temperatury stali Θ , podano w normie PN-EN 
1993-1-2): 

modulus of such a steel grade is denoted by EEkE ΘΘ, , then
it can be notice that (detailed values of such both factors are 
collected in PN-EN 1993-1-2, with respect to particular steel 
temperature values Θ ): 

iniEini SkS ΘΘ ,,     oraz  (and)   RdyRd MkM ΘΘ ,,  (2)

co jest bezpo redni  konsekwencj  akceptacji zało enia o 
identyczno ci stopnia redukcji siły w poszczególnych 
spr ynach, w danej temperaturze, czyli: 

 which is a direct consequence of the assumption that the 
reduction ratio related to the forces in particular springs is 
identical for particular temperature values, i.e.: 

RdiyRdi FkF ,,,, ΘΘ (3)

Powy sze formuły pozwalaj  na wyznaczenie obrotu w zła: The above formulae lead to calculate the joint rotation: 

Θ

Θ

Θ
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ΘΘ φφφ
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Podobna sytuacja ma miejsce w zakresie obowi zywania 
nieliniowej relacji moment – obrót, wtedy bowiem: 

 The similar situation is in case when moment – rotation 
characteristic is nonlinear, because then: 

7,2
,

7,2

,

5,1

ΘΘ
Θ
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yRd
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co daje: which gives: 

μμ ΘΘ
Θ

Θ
Θ

ini
yE

ini Skk
S

S 7,2
,,

,  oraz (and) 7,1
,,

,

ΘΘΘ

Θ
Θ

μφφ
yE

ini
Rd

kkS
M

 (6)

4. Charakterystyka moment – obrót dla warunków po a-
ru – podej cie oparte na uogólnieniu metody składni-
kowej.

Rozpatrzenie mo liwych schematów zniszczenia 
odniesionych do poszczególnych składników w zła i ich 
uogólnienie na przypadek po aru prowadzi do zanegowania 
zało enia danego formuł  (3). Wprawdzie zachodzi: 

4. Moment – rotation characteristic for fire conditions –
approach based on the generalization of component
method.

Detailed consideration of all potential failure modes related 
to particular joint components, and their generalization to the 
fire case, leads to the conclusion that the assumptions specified 
previously by Eq. (3) is questionable.  Indeed, it is true that: 

i
RdiiRd FhM ΘΘ ,,,  (7)

gdzie ih  jest ramieniem działania spr yny modeluj cej i-ty 
składnik w zła, niemniej jednak nie zawsze warto  siły 

Θ,,RdiF maleje z temperatur  proporcjonalnie do czynnika

Θ,yk . W szczególno ci, analiza zachowania si  kró ca teowego,
odpowiadaj cego pracy blachy czołowej pokazuje, e znacz cy 
wpływ na odpowied  tego składnika w po arze ma równie
stopie  redukcji wytrzymało ci rub, opisany współczynnikiem 

Θ,bk  (PN-EN 1993-1-2).

where ih  is a measure of the arm action related to the spring 
modelling the behaviour of i-th joint component; nevertheless, 
the resistance Θ,,RdiF  not always decreases proportionally to 

the factor Θ,yk . Particularly, in case of the t-stub which is the
model of the response of joint end plate, it is easy to conclude 
that the significant influence on its behaviour under fire 
exposure has also the reduction ratio of bolts tension resistance, 
quantified by the factor Θ,bk  (PN-EN 1993-1-2).

5. Przykład numeryczny i uwagi ko cowe

Szczegółowej analizie odniesionej do sytuacji po aru 
poddano w zeł pokazany na Rys. 1. Wyniki obrazuj ce 
uzyskane dla tego w zła charakterystyki moment – obrót 
zestawiono na Rys. 3, przy czym lini  ci gł  zaznaczono te, 
które wynikaj  z zastosowania algorytmu prezentowanego w 
rozdziale 3 niniejszej pracy, natomiast lini  przerywan  te które 
s  rezultatem uogólnienia metody składnikowej (rozdział 4).
Łatwo zauwa y  znacz ce ró nice ilo ciowe.  

Zaprezentowana analiza pozwala twierdzi , e 
porównywane metody nie s  równowa ne. Wprawdzie wpływ 
redukcji wytrzymało ci rub, pomijany w podej ciu 

5. Numerical example and concluding remarks

The joint presented in Fig. 1 was analysed in detail for fire 
conditions. The conclusive moment – rotation characteristics 
obtained for such input data are shown in Fig. 3.  The relations 
marked by solid lines are related to those being the result of the 
application of the methodology described in chapter 3 of this 
paper. On the other side, the relations resulted from the 
generalization of the component method (chapter 4) are 
illustrated by the broken lines. It is easy to notice the significant 
quantitative differences. The analysis presented in this paper 
allows to conclude that the compared methodologies are not 
equivalent. In fact, the reduction of bolts tension resistance 



uproszczonym, bazuj cym na tworzeniu charakterystyk moment 
– obrót na podstawie znanej a priori analogicznej
charakterystyki odniesionej do podstawowej sytuacji 
projektowej, dotyczy jedynie niektórych składników w zła, to 
jednak brak uwzgl dnienia tego faktu w ogólnym bilansie 
oddziaływa  w po arze prowadzi do istotnego niedoszacowania 
podatno ci całego w zła. Ró nice s  szczególnie istotne, gdy 
temperatura w zła osi ga warto Co300 , co wynika 
bezpo rednio z relacji pokazanej na Rys. 2. 

under fire condition is related to only a few joint components; 
however, the neglecting such effect in global balance of all 
actions generated in considered joint under fire conditions, 
which is typical for the approach presented in chapter 3 of this 
paper, leads to significant underestimation of the whole joint 
flexibility. As one can see, the obtained quantitative differences 
becomes essential when the joint temperature exceeds the value 

Co300 , which is a direct consequence of the relation shown in 
detail in Fig. 2.  

Rys. 1 Schemat w zła rozpatrywanego w pacy. 
Fig. 1 Scheme of the joint considered in the presented paper. 

Rys. 2 Relacja pomi dzy redukcj  w po arze granicy 
plastyczno ci stali i redukcj  wytrzymało ci rub na 
rozci ganie. 
Fig. 2 Relation between the reduction ratios under fire 
conditions - related to the steel yield point and to the bolt 
tension resistance, respectively. 

Rys. 3 Charakterystyki moment – obrót uzyskane dla w zła rozpatrywanego w przykładzie. Z lewej – charakterystyka wyj ciowa 
opracowana dla podstawowej sytuacji projektowej, z prawej charakterystyki dla sytuacji po aru. Linia ci gła – charakterystyki 
otrzymane poprzez transformacj  charakterystyki opisuj cej zachowanie rozpatrywanego w zła w podstawowej sytuacji projektowej. 
Linia przerywana – analogiczne charakterystyki zbudowane w oparciu o uogólnienie metody składnikowej. 
Fig. 3 Moment – rotation characteristics obtained for joint considered in the example. The left side – the initial characteristic related 
to persistent design situation, the right side – the resultant characteristics connected to the fire situation. The solid line – 
characteristics obtained directly from the transformation of the initial characteristic, the broken lines – adequate characteristics 
generated by the generalization of component method. 
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Streszczenie 

Niniejsza praca dotyczy oceny no no ci ciskanych i zginanych pasów kratownicy z kształtowników gi tych na zimno o przekrojach 
poprzecznych otwartych. Wyst powanie zginania w pasie kratownicy jest efektem przyj tej przez projektanta i producenta 
okre lonej technologii wytwarzania systemowych d wigarów kratowych. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie metodyki 
post powania przy budowaniu modeli numerycznych, najlepiej odwzorowuj cych zachowania si  pr tów kratownicy spawanej z 
kształtowników gi tych na zimno, z mimo rodami dodatnimi w w le. Stopniowe wprowadzanie coraz bardziej zaawansowanych 
metod analizy numerycznej pozwoliło na ledzenie wpływu zastosowanej metody na uzyskiwane wyniki oraz umo liwiło ich analiz
i ocen . 

Abstract 

The topic of this research is establishing load-carrying capacity of compressed and tensed chords of trusses made of cold-formed 
open cross-sections. Occurrence of bending in the truss’ chord is the result of specific production technology assumed by the 
designer and producer of lattice girder’s systems. The aim of this research is to present methodology of conduct while creating 
numerical models that best depict the behaviour of members of trusses made of welded cold-formed sections with positive 
eccentricities in nodes. Gradual introduction of more and more advanced methods of numerical analysis allowed for observation of 
the influence of the assumed method on the results and allowed for analysis and assessment of these methods. 

Słowa kluczowe: konstrukcje metalowe, konstrukcje cienko cienne, kształtowniki gi te na zimno, mimo rody, kratownica 
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1. Wst p

W ostatnich latach mo na zaobserwowa  bardzo du e 
zainteresowanie lekkimi konstrukcjami z kształtowników 
gi tych na zimno. W praktyce projektowej coraz wi kszy nacisk 
kładzie si  na racjonalne kształtowanie zarówno samych pr tów 
jak i projektowanych z nich konstrukcji cienko ciennych. 
Pomimo, i  w tej dziedzinie wci  prowadzone s nowe badania 
i opracowywane normy, nadal nie wszystkie aspekty pracy tego 
typu konstrukcji zostały zbadane i wyja nione. Wiele zagadnie
wci  wymaga przeprowadzenia zarówno szczegółowych analiz 
numerycznych jak równie  bada  do wiadczalnych. Celem 
niniejszej pracy jest przedstawienie metodyki postepowania 
przy budowaniu modeli numerycznych, najlepiej 
odwzorowuj cych zachowania si  pr tów kratownicy spawanej 
z kształtowników gi tych na zimno, z mimo rodami dodatnimi 
w w le.  

2. Problem badawczy

Pod uwag  wzi to systemowe rozwi zania hal stalowych, 
gdzie głównymi układami no nymi s  ramy z ryglami 
kratowymi wykonanymi z kształtowników gi tych na zimno o
przekrojach poprzecznych otwartych. W konstrukcji typowego 

1. Introduction

During the last years, great interest in light constructions 
made of cold-formed sections has been observed. In design 
practice, rational shaping of both bars and thin-walled 
constructions made of these bars, is stressed. Despite the fact 
that this area is constantly subjected to new research and new 
norms are described, some aspects of work in this type of 
constructions remain unexplained and uninvestigated. Many 
issues still require both detailed numerical analysis and 
experimental research. This work aims at presenting 
methodology of conduct while creating numerical models that 
best depict the behaviour in members of trusses made of welded 
cold-formed sections with positive eccentricities in nodes. 

2. Research problem

The basis for this research are system solutions for steel 
halls with main lifting structures consisting of frames with 
girder stiffeners made of cold-formed open cross-sections. In 
the construction of typical monoslope, trapezoid-shaped lattice 
girder, assuming regular spacing of nodes, the angle of
crossheads changes. The greater the angle in crossheads, the 
greater the value of positive eccentricity, and therefore, the 



jednospadowego d wigara kratownicowego o kształcie 
trapezowym przy zało eniu stałego  rozstawu w złów, zmienia 
si  k t nachylenia krzy ulców. Im wi kszy k t nachylenia 
krzy ulca, tym wi ksza warto  mimo rodu dodatniego, a co za 
tym idzie i warto  siły tn cej. Strefa wyst powania 
najwi kszych mimo rodów dodatnich przypada w rejonie 
kalenicy. Zgodnie z obecnym stanem wiedzy Bródka J., (2001), 
Bródka J. (2006), (PN-EN 1993-1-8) wymiaruj c pasy d wigara 
kratownicowego nale y uwzgl dni  wyst powanie mimo rodu, 
co w efekcie prowadzi do konieczno ci lokalnego zwi kszenia 
przekroju pasa w strefie przyw złowej. W praktyce realizuje si
to przez wzmocnienie pasa nakładkami o przekrojach ceowych, 
tak jak to pokazano na Rys. 1. 

value of shearing force. The roof-area is where the greatest 
positive eccentricities occur. According to the current state of 
knowledge Bródka J., (2001), Bródka J. (2006), (PN-EN 1993-
1-8) when dimensioning top chords of lattice girders, one 
should take into consideration the occurrence of eccentricities 
by applying basic dimensioning rules known from the durability 
of materials, which results in the necessity to locally increase 
the diameter of the chord in the node-area. In practice, this is 
realized by strengthening the chord with cover plates made of 
channel sections, as shown in Fig. 1. 

Rys. 1. W zeł z nakładkami wzmacniaj cymi: a) widok i przekrój, b) Fot. M. Gordziej – Zagórowska. 
Fig. 1. Node with strengthening cover plates: a) view and cross - section, b) Fot. M. Gordziej – Zagórowska. 

Uwzgl dniaj c powy sze zało ono nast puj c  hipotez
badawcz : no no ciskanego i zginanego pasa d wigara 
kratowego, wykonanego z kształtowników gi tych na zimno o 
przekrojach poprzecznych otwartych jest wi ksza ni  to wynika 
ze znanych dotychczas metod wymiarowania konstrukcji 
stalowych, z uwagi na przestrzenny charakter pracy pasa o 
przekroju kapeluszowym. 

3. Model badawczy

Zaplanowano badania no no ci w zła kratownicy z 
mimo rodem dodatnim na modelu w skali 1:1. Model 
zaprojektowano z kształtowników gi tych na zimno o 
przekrojach poprzecznych otwartych: pasy d wigara z przekroju 
kapeluszowego, natomiast pr ty skratowania z ceowników z 
usztywnieniami brzegowymi. Docelowo wszystkie poł czenia 
w w złach kratownicy przewidziano jako rubowe. Ze wzgl du 
na du y k ta nachylenia krzy ulców - 60°, charakterystyczny 
dla tego typu d wigarów, w w złach pasów uzyskano 
wyst powanie mimo rodu dodatniego.  

W pierwszym etapie analizy, poł czenia rubowe 
zast piono spawanymi. Dzi ki takiemu podej ciu unikni to, na 
tym etapie, uwzgl dniania w modelu numerycznym 
skomplikowanego zagadnienia podatno ci poł cze rubowych.
W dalszych etapach prowadzonych bada podatno  poł cze
zakładkowych b dzie uwzgl dniania przy u yciu zale no ci 
wyznaczonych przez Dubina D. (1997), Dubina D. (2005) i 
Słowi ski K.(2010). 

Do analizy przyj to w zeł z mimo rodem dodatnim 
znajduj cy si  na pasie ciskanym, ze wzgl du na to, e cianki 

Considering all of the above, the following research 
hypothesis was assumed: The load-carrying capacity of a lattice 
girder made of cold-folded open cross-sections is larger than it 
may be assumed on the basis of current dimensioning methods 
for steel constructions, due to spatial character of work 
performed by the hat-section chord. 

3. Research model

Research on load-carrying capacity of truss’ node with 
positive eccentricity was planned on a model in 1:1 scale. The 
model was designed with the use of cold-folded open cross-
sections: chords from hat sections, and truss’ members from 
channel sections hardened to the sides. At the final stage, all 
connections in nodes were designed as screw connections. Due 
to large angle of crossheads - 60°, which is characteristic for 
this type of girders, chord’s webs show positive eccentricity.  

At the first stage of analysis, screw connections were 
replaced by welding. This approach helped to avoid, at this 
stage, the complex issue of plasticity of screw connections. In 
further stages of research, plasticity of lap joints will be taken 
into consideration by using relationships developed by Dubina
D. (1997), Dubina D. (2005) and  Słowi ski K.(2010) 

For the purpose of analysis a node with positive 
eccentricity, located next to the top chord, was chosen, as the 
walls of compressed elements, unlike walls of tensed elements, 
are prone to local instability.  

The research model was loaded with horizontal node force P 
which constitutes the main stress in the investigated 
construction. Additionally, horizontal forces were introduced to 



elementów ciskanych s  nara one na lokaln  utrat
stateczno ci, co nie b dzie miało miejsca w przypadku elementu 
rozci ganego. 

Model badawczy obci ono pionow  sił  w złow  P, która 
stanowi główne obci enie badanej konstrukcji. Dodatkowo do 
pasów wprowadzono równowa ce si  siły poziome H, w celu 
zwi kszenia siły ciskaj cej w pasie dolnym, tak aby model 
lepiej odzwierciedlał rozkład sił w pasach wyst puj cych w 
rzeczywistej konstrukcji. Widok modelu badawczego i jego 
schemat statyczny przedstawiono na Rys. 2. 

the chords in order to make sure that the model truly depicts the 
distribution of forces occurring in chords used in real 
constructions. The view of the research model and its static
scheme are presented in Fig. 2. 

Rys. 2. Model badawczy (opracowanie własne na podstawie [3]). 
Fig. 2. Research model (own work on the basis of [3]). 

4. Model numeryczny

Wst pn  analiz  numeryczn  wykonano w programie Marc 
Mentat – MSC Software. Do odwzorowania modelu 
badawczego w formie modelu obliczeniowego zastosowano 
elementy powłokowe. Dyskretyzacj  modelu przeprowadzono 
przy u yciu elementów 4-w złowych, w miar  mo liwo ci 
zbli onych do kwadratu oraz kilku 3-w złowych, 
zastosowanych w modelu spoiny. Konstruowanie i siatkowanie 
modelu obliczeniowego przeprowadzono w programie 
AutoCAD przy zastosowaniu elementów powierzchniowych 
3D, a nast pnie importowano gotowy, posiatkowany model do 
programu Marc Mentat, gdzie przyporz dkowano
poszczególnym elementom geometrycznym odpowiednie 
elementy sko czone i cechy materiałowe oraz okre lono 
podpory i obci enie. 

Z uwagi na czasochłonno  modelowania, w badaniach 
wst pnych zało ono, e pr ty w w złach b d  poł czone 
spoinami, których model wykonano z elementów powłokowych
o bardzo du ej sztywno ci, tak aby jedynie pełniły rol
nieodkształcalnych ł czników, a nie elementów, które mog  si
deformowa  pod wpływem obci enia. 

Analizy numeryczne przeprowadzono dla dwóch modeli 

4. Numerical model

In order to perform a preliminary numerical analysis, Marc 
Mentat – MSC Software was used. For reconstruction of 
numerical model in the form of computational model, surface 
elements were used. Discretization of the model was performed 
with the use of 4-node elements, which resembled squares to the 
extend it was possible, and several 3-node elements used in the 
weld model. Construction and meshing of the computational 
model was conducted in the AutoCAD programme with the use 
of 3D surface elements. Subsequently, a ready, mashed model 
was imported to the Marc Mentat programme, where adequate 
finite elements and material features were assigned to specific 
geometric shapes, and supports and loading were defined.  

As it has already been mentioned, due to the time-
consuming nature of the process of numerical modelling, 
welded nodes were used during the preliminary analysis. Welds 
were made with the use of surface elements of great stiffness, in 
order to make sure that they function as inflexible nodes not 
prone to deformation when loaded.  

Numerical analysis were performed for two models of 
trusses with different member’s walls thickness. The first model 
was created from 5mmthick surface elements (truss members) 



kratownic z ró nymi grubo ciami cianek pr tów. Pierwszy 
model opracowano z elementów powłokowych o grubo ci 5mm 
(pr ty skratowania) i 6 mm (pasy), uzyskuj c tym samym 
przekroje klasy pierwszej. Natomiast drugi model został 
opracowany z elementów o grubo ci odpowiednio 2mm i 3mm, 
co kwalifikuje przekroje do klasy czwartej. 

W obu przypadkach wykonano analiz  liniow  i nieliniow . 
Analiz  nieliniow  rozpatrywano w dwóch aspektach: 
geometrycznym i materiałowym. W przypadku modelu 
pierwszego (przekroje klasy 1) zastosowano model materiału 
spr ysto-plastycznego oraz spr ysto-plastycznego ze 
wzmocnieniem, jako bardziej odpowiadaj cego rzeczywistej 
charakterystyce wytrzymało ciowej stali. Model drugi 
(przekroje klasy 4) wymagał zastosowania analizy 
wyboczeniowej z uwagi na lokaln  utrat  stateczno ci. W 
analizach nieliniowych zaobserwowano dystorsyjn  form
utraty stateczno ci krzy ulców, spowodowan  odchylaniem si
swobodnych (niezamocowanych) zagi  stopek ceownika
Rys. 3. 

Ponadto przeprowadzono analiz  wyboczeniow  z uwagi na 
stateczno  globaln  konstrukcji, uwzgl dniaj c okre lone dla 
danej klasy przekroju zast pcze warto ci imperfekcji. 
Stopniowe wprowadzanie coraz bardziej zaawansowanych 
metod analizy numerycznej pozwoliło na ledzenie wpływu 
zastosowanej metody na uzyskiwane wyniki oraz umo liwiło 
ich analiz  i ocen . 

and 6mm thick surface elements (chords), thereby creating first 
class sections. The second model, however, was created from 
2mm and 3mm respectively, which qualifies the sections to the 
fourth class.  

In both cases, linear and non-linear analysis was conducted. 
Non-linear analysis was performer in two aspects: geometrical 
and material. In the case of the first model (made of the first 
class sections), the plastic and elastic model was used alongside 
with the plastic and elastic model with additional support, as 
such model more closely resembles the real durability 
characteristics of steel. The second model (made of class 4 
sections) required the use of buckling analysis due to local 
instability. In non-linear analysis, distortive instability of 
crossheads was observed, caused by buckling of free 
(unmounted) folds of channel section’s flange Fig. 3.  

Additionally, a buckling construction was performed due to 
global stability of the construction, taking into consideration 
substitute imperfection values for specific classes of sections. 
Gradual introduction of more and more advanced methods of 
numerical analysis allowed for following the influence of the 
chosen method on results and enabled their analysis and 
assessment. 

Rys. 3. Wyniki analizy nieliniowej a) widok analizowanej konstrukcji, b) dystorsyjna forma utraty stateczno ci krzy ulca. 
Fig. 3. Results of the non-linear analysis a) view of the analysed construction, b) distortive form of instability in crossheads 
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Streszczenie 

W pracy przedstawiono zastosowanie zaawansowanych narz dzi informatycznych do obliczania macierzy sztywno ci stycznej 
i wektora si  wewn trznych w geometrycznie nieliniowej analizie konstrukcji cienko ciennych. 

Abstract 

In the paper, application of the advanced informatics tools to computation of the tangent stiffness matrix and internal forces vector in 
geometrically nonlinear analysis of thin-walled structures has been presented. 

S owa kluczowe: konstrukcje cienko cienne, MES, ca kowity opis Lagrange’a, obliczenia symboliczne, wyra enia regularne 
Keywords: thin-walled structures, FEM, total Lagrangian approach, symbolic calculations regular expressions 

1. Wst p

Skuteczno  sko czenie elementowej nieliniowej analizy
konstrukcji zale y od poprawnego sformu owania macierzy
sztywno ci stycznej i wektora si  wewn trznych elementu
sko czonego. Cz stym przypadkiem jest odst powanie od
dok adnego spe niania przyj tych za o e  co powoduje,
w najlepszym przypadku, znaczne wyd u enie procesu
iteracyjnego rozwi zywania przyrostowych równa  równowagi
[1]. W pracy przedstawiono procedur  oblicze  dla belkowego
elementu cienko ciennego o otwartym przekroju poprzecznym,
w której stosuj c ca kowity opis Lagrange’a uwzgl dniono
dok adnie w równaniach dla przemieszcze  efekty od
sko czonych obrotów [4]. W procedurze skorzystano z oblicze
symbolicznych, oferowanych przez system MATLAB i j zyka
programowania PERL, wspieraj cego operacje
z wykorzystaniem wyra e  regularnych. 

1. Introduction

Efficiency of the nonlinear finite element structure analysis 
depends on properly formulation of the tangent stiffness matrix 
and vector of internal forces of the finite element. Very often, 
assumptions of the problem under consideration  are  simplified
what results, in the best case, elongation of the iterative solution 
of incremental equilibrium equations of the structure [1]. In the 
paper, the procedure of FE calculation for the thin-walled beam
element with the open cross-section using the total Lagrangian
description is presented. It was assumed that displacements due 
to finite rotations can be essential in the stability analysis and
exactly should be taken into account [4]. In procedure, symbolic 
calculations provided by MATLAB software and PERL 
programming language, supporting operations that employ 
regular expressions, were used. 

2. Przyrostowe równanie równowagi MES

Wykorzystuj c formalizm ca kowitego opisu Lagrange’a,
przyrostowe równanie równowagi dla elementu sko czonego
otrzymamy z równania wariacyjnego 

2. FE incremental equilibrium equation

Assuming the total Lagrangian formalism, FE incremental 
equilibrium equation is obtained from the variational equation  

(1)
wyra aj cego równo  pracy wirtualnej si  wewn trznych
i obci enia zewn trznego 

 expresses equality of the virtual work of internal and external 
forces 

(2)

gdzie:  - jest wektorem odkszta ce  Greena-Lagrange’a,  -
jest wektorem napr e  Pioli-Kirchhoffa II rodzaju. 

Przyjmuj c, e równanie (2) wyra a stan równowagi 
konstrukcji w konfiguracji  oraz, e stany napr e
i odkszta ce  s  sum  znanych stanów w konfiguracji  oraz 
przyrostów pomi dzy konfiguracjami równowagi  i 

where  is the Green-Lagrange strain vector and  is the 2nd

Piola-Kirchhoff stress vector. 
Assuming that equation (2) express the equilibrium state of

the structure in configuration , and that stresses and
strains in configuration  are known, it can be written 



(3)
i wykorzystuj c zale no oraz dodatkowo

, zasad  prac wirtualnych w formie przyrostowej
b dzie mo na zapisa  jako 

Substitution relations (3) and  and 
into equation (2) leads to the incremental virtual work principle 
in the form 

(4)

Oznaczaj c przez  wektor funkcji kszta tu i przez 
wektor stopni swobody dla elementu sko czonego, interpolacj
wektora funkcji przemiesze  i jego przyrostu  wyra
zale no ci 

Denoting as  matrix o shape functions and as . vector of
degrees of freedom of the finite element, the following 
interpolation formulas can be written 

(5)
Wektor przyrostów odkszta ce  liniowych mo na formalnie
zapisa  w postaci  i wykorzystuj c (5) otrzymamy
zale no , gdzie .

Uwzgl dniaj c powy sze równania, macierz styczn
 dla elementu sko czonego mo na okre li  z 

 Vector of the linear strain increments can be formally 
written in the form  and after using (5) as 

, where .
Using the above relations, tangent stiffness matrix 

 of the finite element, is calculated from the equations 

(6)

oraz and

(7)

gdzie  jest macierz  sztywno ci przyrostow ,  jest
macierz  pocz tkowych napr e , a  jest macierz  napr e .
Posta  macierzy zró niczkowanych funkcji kszta tu  wynika
z aproksymacji sko czenie elementowej wektora przyrostów
odkszta ce  nieliniowych .

Wektor si  wewn trznych  wyst puje w równaniu 

where  is the incremental stiffness matrix,  is the initial
stress matrix,  is the 2nd Pioli-Kirchhoff matrix and the form
of the matrix  can be easily deduced from the non-linear part 
of strain increments vector .

Vector of internal forces  is calculated from equations 

(8)

3. Procedura obliczania macierzy stycznej i wektora
si  wewn trznych

Belkowy element cienko cienny ma dwa w z y i siedem
stopni swobody w w le (rys. 1a.). Wektor przyrostów stopni 
swobody dla w z a ma posta

3. Procedure calculation of tangent matrix and vec-
tor of internal forces

Thin-walled beam element has two nodes and seven degrees 
of freedom in the node, Fig. 1. The vector of node degrees of
freedom increments has the form 

(9)

Rys. 1. Elementy sko czone: a) belkowy cienko cienny, b) pr towy 
Fig. 1. Finite elements: a) thin-walled beam, b) bar 

Metoda oblicze  polegaj ca na bezpo rednim
wykorzystaniu równa  (6), (7) i (8) jest nieefektywna, je li 
w  ogóle mo liwa. W konsekwencji macierze sztywno ci
i  wektor si  wewn trznych by y obliczane wed ug procedury
wykorzystuj cej mo liwo ci systemu MATLAB [5] 

 The calculation method involving direct use of equations (6), 
(7) and (8) is inefficient, if it is possible at all. According to the 
ideas presented in the introduction, the tangent stiffness matrix 
and internal force vector were calculated using symbolic 
calculations provided by MATLAB software [5] and PERL 



i skryptowego j zyka programowania PERL [2], który ma
zaimplementowan  obs ug  wyra e  regularnych [3]. 

Opis procedury obja nimy na prostym przyk adzie
obliczania macierzy przyrostowej dla elementu pr towego (rys. 
1b.) o dwóch stopniach swobody 

programming language [2], supporting operations that employ 
regular expressions [3]. 

Calculation procedure will be explain on the simple 
example of the computation of the incremental stiffness matrix 
for bar element, Fig. 1b, with two degrees of freedom 

(10)
Przyjmujemy macierz funkcji kszta tu w postaci Shape function matrix has the form 

(11)
oraz aproksymacj  przemieszczenia , przyrostu
przemieszczenia  i wariacji przyrostu przemieszczenia

 danych zale no ciami 

and the displacement function , displacement increment
 and variation of displacement increment  can be 

written 
(12)

Równanie (6) ma obecnie posta Equation (6) takes now the forms 

(13)

(14)

i wykorzystuj c (12) otrzymamy and using (12) we have 

(15)

Wykorzystuj c (15) w (13), po uporz dkowaniu mo emy
napisa

Now, after substitution (15) into (13) the following expression 
is obtained 

(16)

Nale y zwróci  uwag , e przemieszczenie  jest funkcj
tylko zmiennej , co pozwoli nam wygodnie policzy  sk adniki
(16), roziterowuj c ca k  na dwie ca ki: po powierzchni i po 
d ugo ci elementu. Mo emy napisa

It can be noting that displacement function  and the shape 
functions depends only on  and is very easy to calculate 
necessary integrals. It can be written 

(17)

Wprowadzaj  funkcje kszta tu i ich pochodne w postaci Using vectors of shape functions and their derivatives 

(18)

otrzymamy ostatecznie, po sca kowaniu (17) po d ugo ci
elementu 

 in equation (17) gives the formula (19) 

(19)

Porównuj c (19) z (14) mamy ko cowy wynik The final result of computations can be receive by comparison 
equations (19) and (14) 

(20)

W analogiczny sposób mo na obliczy  wzory na elementy
macierzy geometrycznej  i wektora si  wewn trznych .

W realizacji komputerowej, opisane kroki procedury by y
wykonywane automatycznie. Na rys. 2a. pokazano plik
tekstowy z symbolicznie zapisanymi równaniami
geometrycznymi belkowego elementu cienko ciennego
w systemie MATLAB, które s  danymi wej ciowymi do
dalszych oblicze . Symbole e11, e12 i e13 s  oznaczeniami
odkszta ce , odpowiednio ,  i .

Procedura obejmowa a nast puj ce kroki: 

In the similar way, the initial stress matrix  and the 
internal force vector  can be calculated. 

In the computer implementation of the procedure, particular
steps were performed automatically. In the Fig. 2a. text file with
the geometrical equations is shown, which are the input for
further calculations. Symbols e11, e12 and e13 are used to 
denote  strains, respectively ,  i .

The following steps of the procedure are: 
calculating the strains increment vector components
(MATLAB),
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Streszczenie 

Niniejsze opracowanie zawiera porównanie MES i MRS w zastosowaniu do tarcz. Innowacyjnym sposobem obliczania tego typu 
konstrukcji MRS jest zast pienie tarczy konstrukcj  ramow  [7]. Analiza porównawcza obejmuje zarówno stron  teoretyczn
problemu, jak i obliczeniow . Przykładowe tarcze zostały poddane obliczeniom obiema metodami, po czym porównano wyniki 
otrzymane dla stanu napr enia i przemieszczenia, co pozwoliło na postawienie odpowiednich wniosków dotycz cych zastosowania 
omawianych metod. 

Abstract 

The abstarct below contains comparison of FEM and FDM applied in membranes. Innovative element of this calculation method 
includes replacing a membrane with a framed structure. Sample membranes were tested by two methods, afterwards both results 
were compared in the state of stress and displacement, which allowed to draw the following conclusions regarding the usage of both 
methods. 

Słowa kluczowe: konstrukcje powierzchniowe, MES, MRS, tarcza, metody obliczeniowe. 
Keywords: superficial structures, FEM, FDM, membrane, computational methods. 

1. Wst p

Konstrukcje tarczowe maj  szerokie zastosowanie 
w budownictwie: komunikacyjnym,  przemysłowym, 
komunalnym, hydrotechnicznym, mieszkalnym [5], w zwi zku 
z tym wa ne jest ich prawidłowe zamodelowanie, analizowanie 
a w efekcie ko cowym projektowanie.  

Konstrukcje tarczowe mo na podda  wielu typom analizy. 
Mo na bada : statyk , stateczno , dynamik  w zakresie 
analizy liniowej i nieliniowej. Potrzebny jest jednak odpowiedni 
aparat obliczeniowy [1]. Analiza porównawcza metod ES i RS 
dotyczy zarówno teoretycznych ró nic pomi dzy tymi 
metodami jak i praktycznego sprawdzenia stanu napr enia 
i przemieszczenia w typowych tarczach prefabrykowanych 
stosowanych w budownictwie. Badaniom zostały poddane 
tarcze o ró nym sposobie podparcia jak i o ró nym stopniu 
statycznej niewyznaczalno ci, przedstawione na rys.1. 
Obliczenia poprowadzono w sposób r czny oraz komputerowo.

1. Introduction

Membrane structures are widely used in construction industry: 
transport infrastructure, urban, industrial, hydro-engineering
and housing [5], thus proper modeling, analysis and design are 
vital. 
Membrane structures can be tested in many ways. They can be 
analysed in terms of statics, stability and dynamics in linear 
and nonlinear analysis [1]. Proper calculation method is vital. 
The comparative analysis of FEM and FDM methods include
both theoretical differences between the methods as well as 
practical tests checking tension in typical prefabricated 
membranes used in construction industry. Membranes of 
various support systems were presented in figure 1. 
Calculations were carried out with the use of computer and 
standard calculation methods.

Rys.1. Schematy przykładów obliczeniowych: a) przykład wspornika, b) tarcza swobodnie podparta statycznie wyznaczalna, c) 
tarcza swobodnie podparta statycznie niewyznaczalna 
Fig.1Sample calculations diagram a) bracket example b) supported membrane statically defined c) supported membrane statically 
undefined.



2. Słów kilka o MRS i MES

       W mechanice opis analizowanego zjawiska zapisujemy 
za pomoc  równa  matematycznych. Najcz ciej s  to równania 
ró niczkowe zwi zane z warunkami brzegowymi. 
Gdy niemo liwe s  obliczenia w sposób cisły, korzystamy 
z metod przybli onych- najcz ciej MES lub MRS [6]. 

MRS- metoda wprowadzona do oblicze  statycznych płyt 
przez H. Marcusa opiera si  na regularnej siatce w złów, czyli 
o prostej geometrii, co mo e stanowi ograniczenie
w zastosowaniu do elementów bardziej zło onych [3]. Ide
MRS jest zamiana operatorów ró niczkowych 
na odpowiadaj ce im operatory ró nicowe okre lone 
na dyskretnym zbiorze punktów zwanym siatk
dyskretyzacyjn . Tok post powania w obliczeniu tarcz okazuje 
si  taki sam, jak w obliczeniach płyt, gdy  korzystamy z tych 
samych równa  ró nicowych, lecz poprzez odpowiednie 
uwzgl dnienie warunków brzegowych, otrzymujemy po dane 
wyniki. Ciekawe rozwi zanie zastosowania MRS w tarczy 
zaproponował prof. Rakowski [7], zast puj c element 
powierzchniowy elementem pr towym- ram  odpowiadaj c
obrysowi tarczy. Niezwykle wa ne w tym sposobie obliczania 
tarczy jest uwzgl dnienie jej grubo ci, wyra aj c warto ci sił 
zewn trznych jako iloraz siły do grubo ci. MRS mimo 
dydaktycznego charakteru i łatwej generacji siatki, jest trudna 
do automatyzacji, pojawiaj  si  trudno ci w przypadku 
krzywoliniowego brzegu. Wad  tej metody jest tak e brak 
mo liwo ci lokalnego zag szczania siatki [2]. 
       MES jest za to typow  metod komputerow , polegaj ca 

na dyskretyzacji konstrukcji na sko czon  liczb  obszarów-
elementów o prostej geometrii. Elementy Sko czone 
charakteryzuje prostota kształtu oraz okre lona ci le liczba 
stopni swobody. Obliczenia metod  MES dokonujemy 
dla wybranych szczególnych w złów w tych elementach, 
dla których znajdziemy warunki równowagi i zgodno ci. 
Nale y zwróci  uwag  czy konstrukcja spełnia zale no ci 
odkształcenie-przemieszczenie i napr enie-odkształcenie 
dla elementów [4]. MES ma bardzo szerokie pole zastosowa
i jest podstaw  wielu programów komputerowych.  Kolejn
zalet  jest du y zbiór elementów sko czonych i do  dokładne 
wyniki. Problem powstaje przy uwzgl dnianiu nieliniowo ci 
geometrycznych i w przypadku generacji siatki dla obszarów 
o skomplikowanej geometrii [2].

3. Porównanie MES i MRS

       Zestawiaj c MES i MRS sporz dzono krótkie porównanie 
tych metod pod kilkoma wzgl dami, zwi zanymi zarówno 
z samym zapisem problemu, jak i sposobem jego rozwi zania 
oraz przedstawianiem wyników (Tabela 1) [2]: 

In mechanics description of analysed phenomenon is presented
through equations. Most commonly these are differential 
equations in boundary conditions. When precise calculation 
methods are not applicable approximation methods are used,
especially FEM and FDM[6].  
FDM- a method implemented in static panels calculations, 
introduced by H. Marcus is based on regular geometry, which 
may limit application in more complex elements[3]. The idea of 
FDM is changing differential operators with corresponding 
difference operator placed on a discreet grid. Membrane 
calculation procedure is the same as in panels as identical 
equations are used, however including boundary conditions 
desirable results are obtained. Prof. Rakowski [7] presented 
interesting FDM application in membranes, replacing surface 
element with bar frame representing membrane outline. 
Inclusion of membrane’s width is of vital importance presenting 
external forces as force-width quotient. Despite educational 
purposes and easy grid generating is difficult in automation and 
problematic in nonlinear boundary. Lack of local grid 
compaction is another drawback of this method[2]. 
FDA is a typical computing method based on construction 
discretization into finite number of simple geometry elements. 
Finite elements are characterized by simple geometry and 
precisely defined degree of freedom. Computing is carried out 
for selected nodes in those elements. It should be checked if the 
construction bears bend-displacement, stress-bend relation[4]. 
FEM is widely used and forms basis of many computer 
programmes. Another advantage is wide set of finite elements 
and precise results. However nonlinear and complex geometry 
elements are problematic[2]. 

3. FEM and FDM comparison

To compare both methods brief setting up in terms of a 
problem, solution and results is presented below (Table1)[2]. 

Tabela 1. Zestawienie ró nic pomi dzy MES i MRS 
Table 1    Differences between FEM and FDM setting up 

2.



4. Analizy obliczeniowe konstrukcji tarczowych za
pomoc  MES i MRS. 

       Analizie porównawczej poddano konstrukcje 
powierzchniowe przedstawione na rys. 1. 
       W przypadku wspornika tarczowego (rys.1a) 
przeprowadzono analiz  porównawcz  MES r cznie 
i w systemie ROBOT dla 8ES oraz obliczenia r czne MRS 
dla siatki 3,0x3,0m. Wyniki odno nie stanu przemieszczenia 
ko ca wspornika i napr enia w tarczy pokazano na rys.2. 

4. Computational analysis of membrane structures
by MES and MRS. 

Surface structures presented below were tested by the 
comparative analysis fig.1.  
As for bracket membrane (fig. 1a) comparative FEM 
analysis was carried out by counting and in ROBOT system 
for 8 8FE as well as calculated for 3,0x3,0m grid. Results in 
terms of bracket  displacement and membrane stress  are 
presented in fig.2 

Rys. 2. Wyniki analizy stanu przemieszczenia ko ca wspornika tarczowego. 
Fig. 2 Analysis of displacement of membrane bracket-results 

Rys. 3. Wyniki analizy stanu napr enia x we wsporniku tarczowym. 
Fig. 3  Results of tension analysis x in membrane bracket.

       Podobn  analiz  wykonano dla belko- ciany statycznie 
wyznaczalnej (rys. 2b). Analiza porównawcza obj ła obliczenia 
MES r cznie i w systemie ROBOT dla 2ES, 8ES, 32ES 
oraz r cznie MRS w przypadku siatki 1,0x1,0m i 2,0x2,0m. 
Poszukiwano ugi cia w punkcie 5 oraz rozkładu napr e x
w przekroju - . Wyniki pokazano na rys.4 i rys.5. 

Similar analysis was carried out for statically defined 
cantilever beam(fig.2b) Comparative FEM analysis was 
conducted by counting and in ROBOT system for 
2FE,8FE,32FE as well as calculated for 3,0x3,0m grid . A bend 
in point 5 was searched for as well as stress placement x in -
section Results are shown in fig.4 and fig.5 

Rys.4. Wyniki analizy stanu przemieszczenia rodka belko- ciany o SSN=0. 
Fig.4  Center displacement of SSN=0 cantilever beam -analysis results. 

Rys.5. Wyniki analiz stanu napr enia w belko- cianie o SSN=0 dla zag szcze  siatki podziału: a) MES- 8ES, MRS- siatka 
2,0x2,0m; b) MES- 32ES, MRS- siatka 1,0x1,0m  
Fig.5 Results of stress analysis in SSN=0 cantilever beam a)FEM-8FE, FDM 2,0x2,0m grid b) FEM-32FE, FDM 1,0x1,0m grid. 



       Dla belko- ciany statycznie niewyznaczalnej (rys.1c) 
przeprowadzono jedynie analiz  stanu napr enia z uwagi na 
zbli on  geometri  z poprzedniego przykładu oraz te same dane 
materiałowe. Rozkład napr e  w przekroju -  uzyskano z 
oblicze  MES w systemie ROBOT dla 8ES oraz MRS r cznie 
dla siatki podziału 2,0x2,0m. Otrzymano nast puj ce wyniki 
analizy- rys6: 

For statically defined cantilever beam (fig 1c) only stress 
analysis was carried out due to similar geometry to the previous 
example and the same material data. Stress placement in -
section was obtained through FEM computing  in ROBOT 
system for 8FE as well as FDM calculations for 2,0x2,0m grid. 
The following results were generated fig.6 

Rys.6. Wyniki analizy stanu napr enia w belko- cianie o SSN>0 dla siatki podziału: MES- 8ES, MRS- siatka 2,0x2,0m. 
Fig.6 Cantilever beam stress analysis results  

5. Wnioski

       W wyniku przeprowadzonych analiz badanych konstrukcji 
metodami ES i RS zauwa ono ró nice. Ocenia si , 
i  rozbie no ci w warto ciach spowodowane s  uproszczeniami 
zwi zanymi z zast pieniem tarczy ram  w MRS. Ustroje 
powierzchniowe zast pujemy tu ustrojami pr towymi, a wi c 
konstrukcjami o ró nej liczbie i ró nym rodzaju stopni swobody 
w w le, co niew tpliwie ma wpływ na wyniki. Wykresy 
napr e  mimo ró nic w warto ciach a nawet miejscami w 
znakach wykazuj  podobny przebieg i ten sam charakter.  
       Mo na stwierdzi , i  MRS jest przydatna 

do oblicze  elementów o prostej geometrii, charakteryzuje si
prostym rachunkiem. MES natomiast mo e by  stosowana 
do problemów o zło onej geometrii i niesko czonej liczbie 
stopni swobody [2][4]. Nale y jednak pami ta e obie metody 
opisuj  zachowanie si  układu w sposób przybli ony i s
obarczone pewnym bł dem. 

5. Conclusions

As a result of carried out analysis conducted by FEM and FDM 
methods the following differences were noticed. Differences in 
values are caused by approximations resulting from replacing a 
membrane with a framed structure in FDM. Surface structures 
are replaced by bar structure, that is by a structure of different 
numer and different degree of freedom, which undoubtedly 
affected  the results. Stress diagram, despite differences in 
values and even in signs , indicate similar character and 
progress. 

It can be stated that FDM is useful  in simple geometry 
elements calculations and is characterized by stable solution
.Whereas FEM can be applicable in complex geometry 
problems of infinite degree of freedom. It should be noted that 
both methods are approximated and not error-free.
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Streszczenie 

W pracy przedstawiono zastosowanie programu hybrydowego integrującego metodę elementów skończonych (MES) oraz sztuczne 

sieci neuronowe (SSN) do nieliniowej analizy kratownicy płaskiej. SSN, służąca do realizacji zadania odwrotnego została 

sformułowana w trybie ‘off line’. Uczenie i testowanie SSN przeprowadzono za pomocą danych pseudo empirycznych. 

Tak utworzona sieć stanowiła neuronowy model materiału (NMM) opisujący nieliniowy związek fizyczny Ramberga-Osgooda. 

NMM umożliwiał wyznaczenie naprężenia i modułu stycznego podczas cyklicznego obciążania konstrukcji. Przeprowadzone testy 

wskazują, że opracowany program MES/SSN może być zastosowany do analizy innych problemów brzegowych w jednoosiowym 

stanie naprężenia. 

Abstract 

The paper presents the application of a hybrid program that integrates finite element method (FEM) and artificial neural network 

(ANN) for nonlinear analysis of plane truss. ANN, used for the solving the inverse problem has been formulated in ‘off line’ mode. 

Learning and testing of ANN were been carried out using pseudo empirical data. The network formed thereby constitutes the neural 

material model (NMM), describes the Ramberg-Osgood nonlinear physical relationship. NMM makes possible to determine of the 

stress and tangential module during cyclic loading of the structure. Numerical tests indicate that the developed FEM/ANN program 

may be applied to analyse other boundary problems in the uniaxial stress state. 

Słowa kluczowe: nieliniowa analiza numeryczna, problem odwrotny, model materiału Ramberga–Osgooda, sztuczna sieć 

neuronowa, neuronowy model materiału 

Keywords: nonlinear numerical analysis, inverse problem, Ramberg–Osgood material model, artificial neural network, neural 

material model 

1. Wprowadzenie

Sztuczne sieci neuronowe (SSN) mogą być efektywnie 

stosowane do niejawnego modelowania równań fizycznych. 

W takim podejściu macierzą sztywności materiału może być 

neuronowy model materiału (NMM) stanowiący odwzorowanie 

SSN. NMM opisuje związek naprężenie-odkształcenie, 

 z którego można obliczyć macierz konstytutywną. 

Algorytmiczny operator styczny jest wyznaczany jawnie 

za pomocą parametrów oraz danych wejściowych/wyjściowych 

NMM. Wyznaczanie parametrów NMM może być prowadzone 

w trybie ‘on line’ lub ‘off line’. 

W podejściu ‘on line’ model materiału jest formułowany 

podczas analizy zadanego problemu brzegowego za pomocą 

zintegrowanego programu MES/SSN. Budowanie NMM 

odbywa się iteracyjnie za pomocą zbiorów danych uczących 

tworzonych w trakcie wykonywanej analizy [5]. 

Technika ‘off line’ opiera się na danych eksperymentalnych 

lub pseudo eksperymentalnych, wziętych z analizy konstrukcji 

np. za pomocą metody elementów skończonych (MES) [3]. 

Tak sformułowany neuronowy model materiału nie 

wykorzystuje parametrów materiału i zależy od przyjętych 

zbiorów danych. NMM może być wykorzystany do zbudowania 

programu hybrydowego MES/SSN [8], a następnie zastosowany 

1. Introduction

Artificial neural networks (ANN) can be effectively applied 

to implicit modelling of constitutive relations. In this approach, 

the mapping represented by material stiffness matrix can be 

substituted by a neural model of material (NMM), given by 

ANN. NMM describes the stress-strain relationship, of which

constitutive matrix can be calculated. Algorithmic tangent 

operator is determined explicitly by the parameters and 

input/output data of NMM. Determination of parameters of

NMM can be carried out in 'on line' or 'off line' mode. 

In the 'on line' approach the material model is formulated 

during the analysis of the given boundary problem 

by the integrated FEM/ANN program. Formulation 

of NMM is done iteratively using training data sets created 

while solving boundary value problem [5]. 

'Off line' technique is based on experimental or pseudo-

experimental data, obtained from previous analysis of the 

structure, eg using the finite element method (FEM) [3]. The 

formulated neural material model does not use constitutive 

model parameters of the material and depends only on training

data sets. NMM can be used to design a hybrid FEM/ANN 

program [8],and then can be applied to the analysis of the 

various boundary value problems.  



do analizy różnych problemów brzegowych. 

Opracowany w pracy program hybrydowy MES/SSN został 

zastosowany do analizy kratownicy płaskiej poddanej 

obciążeniu cyklicznemu. NMM stanowiła sieć neuronowa 

realizująca zadanie odwrotne wynikające z nieliniowego 

związku fizycznego Ramberga-Osgooda. SNN służyła również 

do identyfikacji modułu stycznego. 

2. Model materiału Ramberga-Osgooda

Model materiału Ramberga-Osgooda [7] można stosować 

w przypadku materiałów bez wyraźnej granicy plastyczności, 

jako analityczne odwzorowanie zależności odkształcenie-

naprężenie.  

W przykładzie omawianym w pracy, do opisu przebiegu 

zależności ε(σ) w elementach konstrukcji podczas obciążania 

przyrostowego przyjęto krzywą szkieletową modelu RO (1) 

wg [6]. 

Presented hybrid FEM/ANN program has been applied to 

the analysis of the plane truss under cyclic loading. The task of 

inverting nonlinear Ramberg-Osgood strain-stress law is done 

by ANN. The neural network can also provide the tangential 

module. 

2. Ramberg-Osgood material model

The Ramberg-Osgood material model [7] can be used for 

materials without explicit yield stress, as the analytic projection

of the strain-stress dependence.  

In the example discussed in paper, to describe the the ε(σ)

dependence in elements of the structure during the incremental 

loading, the skeleton curve of the RO model (1) has been

adopted, according to [6]. 

���� �
�

�

�

��
�

��

�
�

�
�

�
�

, (1)

gdzie: 

n – stopień wzmocnienia materiału.

�
�
 – granica plastyczności przy odkształceniu 0,2%,

E – moduł Younga.

Proces odciążania opisuje rodzina pętli histerezy por. [1]: 

where: 

n – hardening exponent of the material

�
�
 – yield strength at a strain of 0.2%,

E – Young’s modulus.

The process of unloading is described by a family of hysteresis 

loops, cf. [1]: 
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, (2)

gdzie: 

�
�

, ��
�

 – odkształcenie i naprężenie w chwili 

rozpoczęcia procesu odciążania układu. 

Parametry materiałowe występujące w równaniach (1, 2): 

σ
o

=71,6 MPa; n =5, E=59,9 GPa przyjęto zgodnie z pracą [6].

3. Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do mode-

lowania materiału

W pracach [4, 6] pokazano, że sieci neuronowe traktowane, 

jako uniwersalne aproksymatory funkcji nieliniowych, mogą 

być zastosowane do opisu równań fizycznych materiału. W tym 

przypadku, NMM realizuje odwzorowanie: 

��= NMM(�), 

gdzie: ���� – wektory wejścia i wyjścia sieci. 

where: 

�
�

, ��
�

 – strain and stress at the start of the unloading 

process of the structure. 

The material parameters appearing in equations (1, 2): 

σ
o

=71,6 MPa; n =5, E=59,9 GPa were adopted according to [6]. 

3. Application of artificial neural networks for material

modelling

It has been shown in [4,6] that neural networks, regarded as 

a universal approximators of non-linear functions, can be used 

to describe constitutive relations. In this case, the NMM per-

forms projection: 

��= NMM(�), 

where: ���� – input and output vectors of the network. 

a) b) 

Rys. 1   a) architektura neuronowego modelu materiału, b) porównanie wyników testowania SSN z wartościami wygenerowanymi 

za pomocą prawa RO. 

Fig. 1   a) architecture of neural material model, b) comparing results of testing ANN with values by RO law were generated. 
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W analizowanym zadaniu do identyfikacji zależności 

σ(ε, ε
R
, σ

R
) i E

t
(ε, ε

R
, σ

R
) zastosowano jednokierunkową sieć

warstwową (multi layer perceptron) (MLP). 

SNN sformułowano za pomocą pseudo empirycznych 

wzorców wygenerowanych na podstawie potęgowego prawa 

RO opisanego równaniami (1) i (2). Przyjęto, że wejściem do 

sieci jest odkształcenie, odkształcenie i naprężenie występujące 

na początku procesu odciążania � = [ε, ε
R
, σ

R
] natomiast wektor 

wyjściowy � = [σ, E
t
] zawiera naprężenie i moduł styczny.

Przygotowano 6400 wzorców uczących oraz 225 wzorców 

testujących. Po wykonaniu obliczeń wstępnych, do dalszej 

analizy zaakceptowano sieć neuronową o dwóch warstwach 

ukrytych MLP: 3- H
1
 - H

2
 -2 przedstawioną na rysunku 1a.

Wyjściowe sygnały dla przyjętej sieci dwuwarstwowej można 

przedstawić za pomocą zależności [2]: 

 In the analyzed task to the identify σ(ε, ε
R
, σ

R
) and 

E
t
(ε, ε

R
, σ

R
) dependences, the feed-forward layered neural net-

work (multi-layer perceptron - MLP) has been used. 

ANN has been formulated using the pseudo empirical pat-

terns generated on the basis of power law of the RO described 

by equations (1) and (2). I has been assumed that the network

input is the strain, strain and the stress at the beginning of the 

unloading process � = [ε, ε
R
, σ

R
], and the output vector 

� = [σ, E
t
 ] contains stress and tangent modulus. The learning 

and testing sets consist of 6400 and 225 patterns, respectively. 

On the basis of preliminary computations, the neural network 

with two hidden layers: MLP: 3- H
1
 - H

2
 -2 has been accepted. 

The network architecture is illustrated in Figure 1a. The output 

signals for the assumed two-layered network can be presented 

by the correlation[2]: 

����	
 � 	���
	 ��
 �	��

	 ��
 �	���
	 � �	

�

���

��	
�

��

� �	
�

���

, (3) 

gdzie: 

����� – wektory parametrów sieci (wagi i biasy). 

Warto podkreślić, że wartości składowych równania (3) 

są w sposób jawny określone przez znane wartości parametrów 

sieci (wagi i biasy). W tym sensie sieć neuronowa przestaje być 

„czarną skrzynką”.

Proces formułowania sieci MLP: 3-6-6-2 (por. rys. 2a) 

został zakończony po S = 1000 epokach uczenia dla wartości 

błędów średniokwadratowych uczenia i testowania: 

MSEl=MSEt= 3,97e-4 oraz błędów względnych procentowych

APl = 4%, APt = 6%.  

Na rys. 1b przedstawiono porównanie wyników symulacji 

i testowania sieci z wartościami wygenerowanymi za pomocą

związków RO por. (1) i (2). Na podstawie otrzymanych wyni-

ków można stwierdzić, że opracowana sieć poprawnie odtwarza 

prawo fizyczne RO oraz moduł styczny. 

4. Obliczenia numeryczne dla kratownicy

Przygotowaną w trybie ‘off line’ sieć MLP: 3-6-6-2 włą-

czono do programu MES. Hybrydowy MES/SSN został zasto-

sowany do analizy konstrukcji kratowej analizowanej w pracy 

[6]. Jest to kratownica o schemacie statycznym pokazanym na 

rysunku 2a.  

where: 

��� �� – vectors of network parameters (weights and 

biases). 

It is worth stress that the component of the equation (3) is 

determined in transparent manner by the known values of the 

network parameters. In this sense, the neural network 

is no longer a "black box." 

The process of formulating MLP: 3-6-6-2 (see Fig 2a) has

been completed after S = 1000 epochs of learning for the mean 

square errors of learning and testing: MSEl=MSEt= 3,97e-4 and 

for the relative percentage errors APl = 4%, APt = 6%.

The comparison of results obtained by ANN mapping with 

values generated from RO (1,2) law is shown in Figure 1b. Ana-

lysing the results one can see, that the neural network correctly 

approximates RO model and tangent modulus 

4. �umerical computations for truss

The MLP: 3-6-6-2 network prepared in ‘off line’ mode has

been incorporated in the FEM program. FEM/ANN hybrid sys-

tem has been applied to analyse the truss as in [6]. The static 

scheme of the truss is shown in Figure 2a. 

a) b) 

Dane dla kratownicy wzorcowej: 

Data for the reference truss: 

P = 4.448 kN

L = 304.8 cm 

Przekroje elementów kratownicy: 

Cross sections of the truss elements: 

słupy:  

columns: 

A
s 
= 77.064 cm

2

 

rygle i krzyżulce:

spandrel beams and cross braces:

A
r 
= 25.688 cm

2

 

Rys. 2   a) dane geometryczne analizowanej kratownicy, b) ścieżki równowagi Λ(u
2
) obliczone za pomocą programu MES oraz 

punkty równowagi wyznaczone za pomocą MES/SSN. 

Fig. 2   a) geometry data of analysed truss, b) equilibrium paths Λ(u
2
) computed using FEM program and equilibrium points 

determined using FEM/ANN. 
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W analizowanym przykładzie, obliczenia wykonano 

za pomocą przyrostowej metody Newtona-Raphsona. Przyjęto 

obciążenie konfiguracyjne P* = 4,448 kN oraz 34 jednakowych

przyrostów parametru obciążenia ΔΛ = 0,5. Maksymalne

obciążenie P = ΛP* osiągnęło wartość 75,616 kN podczas

obciążania układu. Na rys. 2b przedstawiono ścieżki równowagi 

Λ(u
2
) obliczoną za pomocą programu MES oraz punkty

równowagi wyznaczone za pomocą programu MES/SNN.  

Analiza wykonanych przykładów wskazuje, że program 

hybrydowy MES/SSN poprawnie realizuje obliczenia. Błąd 

względny procentowy dla maksymalnego przemieszczenia – u
2
, 

obliczonego za pomocą NMM nie przekroczył 1% w stosunku 

do standardowej metody MES.  

5. Uwagi i wnioski końcowe

Zastosowane w przeprowadzonych badaniach 

trzywarstwowe sieci neuronowe MLP okazały się efektywnymi 

strukturami do realizacji zagadnienia odwrotnego, służącego do 

identyfikacji modelu materiału. Na uwagę w przeprowadzonej 

analizie zasługuje fakt, że wyznaczono dwa parametry –

naprężenie i moduł styczny za pomocą jednej sformułowanej 

sieci neuronowej – NMM. Analiza wykazała, że neuronowy 

model materiału może z powodzeniem zastąpić nieliniowe 

związki pomiędzy odkształceniem i naprężeniem w programie 

MES. Opracowany hybrydowy system MES/SSN może być 

wykorzystany do analizy innych problemów brzegowych 

w jednoosiowym stanie naprężenia. 

  In the above example, the computations have been

performed using the incremental Newton-Raphson method.

Assumed configuration load P* = 4,448 kN and 34 equal 

increments of load parameter ΔΛ = 0,5. Maximum value of the

load P = ΛP* reached 75,616 kN during the total loading of 

structure. The equilibrium paths Λ(u
2
) and equilibrium points 

both shown in Figure 2b, have been computed using the FEM 

and FEM/ANN program respectively.  

Concerning the above one can conclude that hybrid 

FEM/ANN program gives the correct results within accepted 

error bounds. The relative percentage error for the maximum 

displacement – u
2
, computed using NMM does not exceed 1%

relative to the standard FEM method. 

5. The final remarks and conclusions

The three-layer MLP neural networks used in the presented

studies have proven to be effective tool for the implementation 

of the inverse problem, of identification of material model. It is 

worth to highlight that two parameters – the stress and tangent 

modulus determined by NMM. Thus solving non-linear rela-

tionship in FEM program can be effectively substituted by 

ANN. The hybrid FEM/ANN system may be used to analysis of 

other boundary problems in the uniaxial state of stress. 
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Aerodynamic resistance of the steel telecommunication towers 

Jacek Szafran 

Katedra Mechaniki Konstrukcji, Zakład Niezawodno ci Konstrukcji 
Wydział Budownictwa, Architektury i In ynierii rodowiska, Politechnika Łódzka 

Al. Politechniki 6, 90-924 Łód
e-mail: jacek.szafran@p.lodz.pl

Department of Structural Mechanics, Chair of Structural Safety, 
 Faculty of Civil Engineering, Architecture and Environmental Engineering, Technical University of Łód , 

Al. Politechniki 6, 90-924 Łód

Streszczenie 

Tematem niniejszego opracowania jest obliczeniowe okre lenie oporu aerodynamicznego wysokich konstrukcji kratowych takich jak 
wie e telekomunikacyjne. Na przykładzie istniej cej konstrukcji przedstawiono procedury normowe dotycz ce współczynnika 
oddziaływania wiatru wraz z ich szerokim omówieniem i interpretacj  uzyskanych wyników. Analizy i obliczenia zostały 
przeprowadzone dla wie y o wysoko ci 84 metrów i trójk tnym przekroju poprzecznym. Konstrukcje charakteryzuj  kraw niki 
wykonane z okr głych pr tów pełnych i elementy skratowania z k towników gor cowalcowanych. Okre lenie współczynnika siły 
oddziaływania wiatru uwzgl dniało równie  drabin  włazowo-kablow  umieszczon  w rodku przekroju poprzecznego wie y. 
Wykonano trzy podej cia obliczeniowe wraz z wynikami dla ka dego z nich. Osi gni te rezultaty pozwalaj  na stwierdzenie, e 
dobór normowej procedury obliczeniowej powinien by ci le dopasowany do analizowanej konstrukcji i jej cech 
charakterystycznych. Informacje zawarte w artykule s  szczególnie przydatne w przypadku okre lania no no ci istniej cych 
konstrukcji wie owych na podstawie norm europejskich. 

Abstract 

Computational determination of the aerodynamic resistance for high truss structures like telecommunications towers is the subject of 
this study.  Normalized procedures were presented with the example of an existing structure concerning the total wind coefficient. 
The results of calculations along with their broad elaboration and interpretation have been obtained.  Analyses and calculations were 
conducted for a tower of height equal to 84 metres and of a triangular cross section.  Structure is characterized by round full rods as 
the legs of the tower and hot – rolled angle bars as the bracing. Determination of the total wind coefficient involved the climbing - 
cable ladder placed at the centre of the cross section of the tower. Three computational approaches were implemented obtaining the 
results for each of them.  Achieved results allow for stating that selection of a computational standard procedure should be adequate 
to the analysed structure and its characteristic features.  Information included in the article is particularly useful in case of 
determining the carrying capacity of existing tower structures on the base of Eurocode standards. 

Słowa kluczowe: opór aerodynamiczny ,współczynnik siły oddziaływania wiatru, wie a telekomunikacyjne, element wyposa enia 
Keywords: aerodynamic resistance, total wind force coefficient, telecommunication tower, linear ancillary item 

1. Wst p

Wprowadzenie w ostatnim czasie do polskich unormowa
prawnych europejskich norm projektowych spowodowało du e 
zmiany w okre laniu no no ci poszczególnych obiektów 
budowlanych. Analiza no no ci obiektów istniej cych w 
oparciu o aktualne przepisy w dalszym ci gu nastr cza 
problemów projektantom i rzeczoznawcom budowlanym. 
Wynika to z faktu, e zmianie uległy nie tylko koncepcje 
okre lania no no ci poszczególnych elementów konstrukcji ale 
tak e sposób formułowania ich obci enia. W sposób 
szczególny dotyczy to analizy przydatno ci do dalszego 
u ytkowania obiektów zaprojektowanych kilka lub kilkana cie 
lat temu, na podstawie zupełnie innych wymaga  i procedur 
normowych. Typowym przykładem takiej sytuacji mog  by
stalowe konstrukcje wie  telekomunikacyjnych.  

Przy niebywale szybko rozwijaj cym si  rynku usług 
teleinformatycznych, ci gle zmieniaj cym si  wymaganiom 
sprz towym a tak e potrzebom społecznym operatorzy telefonii 
cyfrowej ci gle modyfikuj  swoje urz dzenia 

1. Introduction

Introduction of European standards in recent time in the
Polish regulations caused great changes in the determination of
carrying capacity of individual civil structures.  Analysis  of the 
carrying capacity with respect to current  provisions is still a 
challenging problem for  designers and building surveyors.  It 
results from the fact that not only concepts of determination of
the carrying capacity of individual structural elements changed
but the way the load is formulated changed as well.  There are 
particular situations where objects designed a dozen years ago, 
based on completely different requirements and standard
procedures must be recalculated again. Steel structures of 
telecommunications towers are a typical example of such a 
situation.  

Rapidly growing market for telecommunication services 
along with new hardware requirements and social needs are the 
signs of our time. Therefore, mobile telecommunication 
operators are constantly modifying their infrastructure and 
electronic devices due to this demanding situation. Considering 



telekomunikacyjne. Do tych urz dze  mo emy zaliczy
wszelkiego rodzaju anteny nadawcze, moduły radiowe itp. 
Wszystkie tego typu urz dzenia umieszczane s  na 
konstrukcjach wsporczych jakimi s  wie e telekomunikacyjne. 
Ka dorazowa zmiana wyposa enia telekomunikacyjnego 
wpływa na sposób i wielko  obci enia budowli a tak e na jej
parametry aerodynamiczne co wi e si  z konieczno ci
sprawdzenia no no ci takiej konstrukcji wie owej.  

Niniejsze opracowanie w cało ci po wi cone jest na 
wyznaczaniu oporu aerodynamicznego konstrukcji wie owych 
na podstawie formuł zawartych w normach [1, 3]. 

2. Opis problemu

W sensie ogólnym współczynnik oporu aerodynamicznego 
(czy te  współczynnik oddziaływania wiatru) zale y wg [4] od: 
kształtu przekroju poprzecznego pr tów konstrukcji kratowej, 
ich smukło ci, kształtu przekroju poziomego wie y oraz 
kierunku działania wiatru wzgl dem cian wie y. W przypadku 
wie  telekomunikacyjnych, dla których konieczne jest 
wyznaczenie oporu aerodynamicznego problem wydaje si  by
bardziej zło ony. Dla obiektów wie owych wykonanych z 
ró nego rodzaju profili, obci onych drabinami kablowymi i 
włazowymi, antenami i ich konstrukcjami wsporczymi 
prawidłowe oszacowanie oporu aerodynamicznego jest 
zadaniem wymagaj cym. Nale y uwzgl dni  interakcje 
elementów konstrukcyjnych i elementów wyposa enia, ich 
wzajemne przesłanianie a tak e ró ne modele opływu 
elementów o kraw dziach ostrych lub okr głych. 

Okre lenie współczynnika aerodynamicznego wg normy [3] 
szeroko omówione w publikacji [4] stanowiło stosunkowo 
prost  procedur . Podstawowym parametrem jest współczynnik 
wypełnienia jednej ciany kratownicy przestrzennej opisany 
wzorem: 

telecommunication equipment and hardware, we can take
devices like radio modules, panel antennas, microwave dishes 
and etc.  All such installations are mounted on support 
structures like telecommunication towers. Every modification of 
such equipment affects main structure characteristic parameters 
such as magnitude of loading, aerodynamic factors and etc. It 
provides a necessity for recalculations of the tower carrying 
capacity.  

The study is devoted to the computational determination of 
the aerodynamic resistance  of tower telecommunication 
structures based on the formulae included in standards [1, 3].   

2. Problem description

In general sense the coefficient of aerodynamic resistance 
(or total wind force coefficient as well as wind drag) depends on 
[4]: on the shape of the cross section of bars of the lattice 
structure, their slenderness, the shape of the horizontal section 
of the tower and direction of the wind relative to walls of the 
object.  In case of the telecommunication towers with higher
complexity (e.g. flat-sided and circular-section members), 
calculation problem of aerodynamic resistance seems to be 
more  challenging. For towers made from profiles of different 
kind, loaded with cable and climbing ladders, other linear 
ancillaries, antennas and their support structures, correct 
estimation of the aerodynamic resistance is a demanding task. 
One should include interactions of structural elements and 
accessories, their mutual shielding effect as well as different 
flow patterns of elements of flat sided or circular edges. 

Determination of the aerodynamic coefficient according to 
standard [3] which is widely described in the publication [4],
was a  relatively simple procedure. Solidity ratio of one (usually 
front) face of the spatial truss is a main parameter in this 
approach. It should be described as follows:  

,6,0
S

FF Lϕ (1) 

gdzie: F – powierzchnia rzutu wszystkich elementów 
konstrukcyjnych ciany (pr tów i blach w złowych) na 
płaszczyzn  prostopadł  do kierunku działania wiatru, FL – 
powierzchnia rzutu liniowego elementu wyposa enia wie y 
(drabiny), S – powierzchnia rzutu obrysu rozpatrywanej 
ciany. Do dalszych rozwa a  przyjmijmy oznaczenia cian 

wie y oraz kierunek działaj cego wiatru jak na Rys. 1. 

where: F is shadow area (area of the solid members in the 
appropriate face) of every structural element of the front face, 
on a plane normal to the wind direction, FL – shadow area of 
the linear ancillaries of the tower, S – area of the considered 
contour (elevation). For further deliberations let us assume 
labels of faces of the tower and direction of the acting wind 
as shown in Fig. 1. 

Rys. 1. Schemat statyczny, przekrój poziomy wie y i kierunek działaj cego wiatru, drabina włazowo-kablowa umieszczona 
centralnie w trzonie wie y. 
Fig. 1. Static scheme, tower cross section and the direction of the acting wind, feeder and climbing ladders placed at the centre 
of the tower.  

1030

+ 84,5m n.p.t

S
-6

60
0

S-
5

60
0

S-
4

S
-3

60
0

S-
2

S-
1

60
0

50

S-
8

60
0

60
0

84
00

60
0

S-
10

60
0

S
-9

S-
12

S
-1

4
S-

13
S-

7
S-

11

250

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

1

3 2

1



Dla przypadku wie y o pasach z elementów rurowych i 
skratowania z kształtowników współczynnik oporu 
aerodynamicznego wyra ony jest wg [3] wzorem: 

 For the tower with circular-section legs and flat-sided 
braces, coefficient of aerodynamic resistance is described by 
formula given in [3]: 

.37,00,0,45,3 − ϕϕfc (2) 
Podobne rozwa ania mo na przeprowadzi  wg normy [1]. 

Jednak nale y podkre li , e stopie  ich skomplikowania jest 
zdecydowanie wi kszy. 

Autor publikacji [5] zaleca rozpatrywa  trzy podej cia 
obliczeniowe dla ró nych układów konstrukcji wie owych: 

- symetryczne konstrukcje bez elementów wyposa enia, 
- symetryczne konstrukcje z ograniczonymi (niewielkimi) 

elementami wyposa enia, 
- konstrukcje zawieraj ce elementy wyposa enia. 
Norma [1] okre la zale no  dla współczynnika ł cznej siły 

oddziaływania wiatru jako: 

 Similar considerations can be carried-out according to the 
norm [1]. However, one should emphasize that the degree of 
their complexity is definitely greater. 

The Author of the book [5] recommends to consider three 
computational approaches for different systems of tower 
structures: 

- symmetrical structures without ancillaries, 
- symmetrical structures with limited ancillaries, 
- structures containing ancillaries. 
Standard [1] describes the total wind force coefficient as 

follows: 
,,, AfSff ccc (3) 

gdzie: cf,S – współczynnik oddziaływania wiatru na sekcje 
konstrukcji pr towej wyznaczony przy u yciu , cf,A –
współczynnik siły oddziaływania wiatru na wyposa enie. W 
normie [1] istniej  równie  wytyczne dotycz ce przypadków 
specjalnych – konstrukcji zawieraj cych elementy wyposa enia 
i trójk tnym przekroju poziomym opisane zale no ci : 

 where: cf,S – is the wind force coefficient of the bare 
structure section determined using solidity ratio , cf,A – wind 
force coefficient of the ancillaries. In the standard [1] there are 
guidance for special structures – for towers with triangular cross 
section where consisting linear ancillaries coefficient is 
described as follows: 

.
4

3sin
4

3cos 12
2

12
1

ΘΘ
eef ccc (4) 

Symbole c1e, c2e oznaczaj  współczynniki efektywnych sił 
oddziaływania wiatru, natomiast 1 – k t natarcia wiatru 
wzgl dem normalnej do ciany 1, w rzucie poziomym. 

 Factors c1e and c2e denote effective wind force coefficients 
and 1 stands for the plan angle of acting wind to the normal to 
face 1. 

3. Analizowana konstrukcja

Analiza została przeprowadzona na podstawie istniej cej 
wie y telekomunikacyjnej zilustrowanej na Rys. 1 o 
wysoko ci 84 metrów. Konstrukcja podzielona jest na 14 
segmentów. Schematem statycznym trzonu jest wspornik 
kratowy utwierdzony w gruncie poprzez fundamenty. 

3. Analyzed structure

Analysis has been performed on the basis of the existing 
telecommunication tower illustrated in Fig. 1 of height equal 
to 84 meters.  The construction is divided into 14 sections. 
The static scheme of such a structure is a spatial truss fixed in 
ground by foundations. 

Pionowe elementy no ne (kraw niki) zostały wykonane 
z okr głych pr tów pełnych, natomiast elementy skratowania 
z gor cowalcowanych k towników. Drabina kablowo – 
włazowa usytuowane jest centralnie wewn trz trzonu wie y. 
Wykonana jest z ceowników zimnogietych poł czonych 
szczeblami z pr tów okr głych po jednej stronie i 
wspornikami drabiny kablowej po stronie drugiej tak jak 
zostało to zaprezentowane na Rys. 1. 

4. Wyniki oblicze

W celu jasnej prezentacji wyników przeprowadzonych 
oblicze  przyjmuje si  nast puj cy podział podej
obliczeniowych: 

1) opisane wzorem (2),
2) opisane wzorem (3),
3) opisane wzorem (4).

Na Rys.2 przedstawiono w formie wykresu warto ci 
obliczanych współczynników dla wszystkich sekcji 
konstrukcji wie owej. Wszystkie prezentowane dane 
uzyskano dla 1=0°. Warto zaznaczy , e w podej ciu 2 
warto  współczynnika cf,A została okre lona z iloczynu: 
KAcf,A,0=1,6 gdzie cf,A,0=2,0 (dla elementów płaskich i 
płytowych) i KA=0,8 (dla elementów wyposa enia wewn trz 
trzonu wie y). 

Leg members of the tower (the main load-bearing 
components) consist of circular full rods and primary bracing 
members with hot-rolled angle bars. Feeders – climbing 
ladder (linear ancillary) is placed centrally inside of the 
tower. Ladder is made of two vertically situated cold-formed 
C-bars connected by circular rods at one end, and with 
brackets for feeders and cables at the other end as it is 
presented in Fig. 1. 

4. Results of the calculations

To present the results of the performed analyses and 
calculations, computational approaches were divided in the 
following manner: 

1) described by formula (2),
2) described by formula (3),
3) described by formula (4).
Fig. 2 presents the plot of wind drag coefficients 

calculated for every section of the analyzed tower structure. 
Presented values were obtained for 1=0°. It is worth to 
emphasize the fact that, in the approach described by 
formula (3), the value of the cf,A coefficient was obtained as a 
product of KAcf,A,0=1,6, where cf,A,0=2,0 (flat – sided sections 
and plates) and KA=0,8 (reduction factor for ancillary items 
placed into the internal part of the tower). 



Rys. 2. Wyniki współczynnika aerodynamicznego cf dla poszczególnych segmentów rozpatrywanej wie y. 
Fig. 2. Coefficient of the aerodynamic resistance cf  for individual sections of the analyzed tower. 

5. Wnioski

Przeprowadzone obliczenia pozwalaj  na sformułowanie 
nast puj cych wniosków: 

- na Rys. 2 mo na zauwa y , e wybór metody oblicze
ma znaczny wpływ na warto ci współczynnika cf dla 
poszczególnych  segmentów  analizowanej konstrukcji 
wie owej, 

- podej cie 1) wg normy [3] zostało przedstawione 
jedynie w celach porównawczych, 

- w przypadku analiz wie  o zło onej konstrukcji, 
ró nych przekrojach poprzecznych elementów no nych, 
wyposa onych w drabiny kablowe i włazowe, konstrukcje 
wsporcze anten nale y korzysta  z podej cia 3) opisanego w 
normie [1] jako przypadki specjalne, 

- zale no ci zastosowane w podej ciu 3) zostały 
wprowadzone do normy [1] w celu umo liwienia oblicze
dla ró nego typu konstrukcji (z elementami płaskimi i 
okr głymi) wraz z uwzgl dnieniem współczynnika 
osłoni cia, 

- okre lenie cf na podstawie nie prawidłowego podej cia 
obliczeniowego prowadzi do przeszacowania warto ci 
obci enia redniego wiatrem konstrukcji co ma kluczowy 
wpływ na wyniki analiz no no ci istniej cych konstrukcji, 

- uzyskane wyniki wg podej cia 3) dobrze koreluj  z 
tymi zaprezentowanymi w publikacji [5], 

- rozpatruj c opór aerodynamiczny konstrukcji 
wie owych nale y pami ta  o wnioskach zawartych przez 
Nielsena w pracy [2], mówi cych e wyniki uzyskane dla 
testów konstrukcji kratowych w skali naturalnej s  mniejsze 
ni  te, które mog  by  uzyskane za pomoc  przybli onych 
oblicze  według norm projektowych [1, 3]. 

5. Conclusions

Performed calculations allow for expressing the 
following conclusions: 

- in Fig. 2 we can observe that the choice of the presented 
method of calculations has a large impact on the value of the 
cf coefficient for individual sections of the analyzed tower 
structure, 

- approach 1) according to the standard [3] was 
introduced for comparative purposes, 

- analyses of the towers of high complexity, the 
combination of flat-sided and circular-section members, 
containing feeders and ladders, antennas and their support 
structures should be based on the approach 3) described in 
the standard [1] as special cases, 

- formulae adopted in approach 3) have been introduced 
into norm [1] to cover any combination of flat-sided or 
circular- section members along with a shielding factor as 
well,  

- determination of the wind drag coefficient with respect 
to the incorrect calculation approach can lead to the 
overestimation of the mean wind value which has crucial 
impact on the results of analyses of the carrying capacities of 
existing structures, 

- the results that have been obtained according to 
approach 3) correlate well with the ones presented in 
publication [5], 

- considering aerodynamic behavior of the tower 
structures it is worth to underline the fact that the full-scale 
measurements (given by Nielsen in [2]) showed that the wind 
resistance of lattice towers should be significantly lower than 
the estimated  ones conducted according to the norms [1,3]. 
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Streszczenie 

Modelowanie numeryczne konstrukcji elbetowych wymagana bardzo precyzyjnego okre lenia parametrów materiałów oraz 
zwi zków konstytutywnych mi dzy odkształceniem i napr eniem. Zły dobór zale no ci i le zamodelowana praca betonu, w 
szczególno ci zachowanie betonu podczas rozci gania b d  skutkowa  wynikami w programie MES dalece odbiegaj cymi od 
wyników przewidywanych lub uzyskanych na drodze eksperymentu. Autor artykułu miał na celu zebranie podstawowych prawideł 
okre lania zachowania betonu pod napr eniami rozci gaj cymi oraz sprawdzenie poprawno ci modelu na przykładzie analizy 
elementu rozci ganego w programie MES. 

Abstract 

Numerical modelling of reinforced concrete structures requires a very precise determination of material parameters and constitutive 
relationships between deformation and stress. Improper selection and wrong modelled tension behaviour of concrete lead to results 
which are far different from results anticipated or obtained through the experiment. The author of the article intended to collect basic 
rules for determining the behaviour of concrete under tensile stress and to check these assumptions with FEM calculations executed 
on a sample model in MES software. 

Słowa kluczowe: konstrukcje elbetowe, beton rozci gany, modelowanie numeryczne, Abaqus 
Keywords: reinforced concrete structures, tension behaviour of concrete, numerical modelling, Abaqus 

1. Wst p

Prawidłowe modelowanie numeryczne konstrukcji 
elbetowych wymaga uwzgl dnienia zło onych zagadnie

zwi zanych z prac  betonu niezbrojonego oraz elbetu i 
praktycznie zawsze polega na okre leniu nieliniowych 
zwi zków konstytutywnych σ−ε. Model numeryczny powinien 
uwzgl dnia  równie  powstawanie rys i ich propagacj . Nale y 
si  wi c liczy  z konieczno ci  uwzgl dnienia pozaspr ystej 
pracy konstrukcji. Niemniej skomplikowanym zagadnieniem 
jest równie  współpraca stali zbrojeniowej i betonu. Cz ciowo 
problemy te s rozwi zane dzi ki wdro eniu ró nych modeli 
betonu w programach MES oraz mo liwo ci zadawania w nich 
wymuszenia wspólnych przemieszcze  stali i betonu. Niemniej 
jednak przeprowadzaj c obliczenia w MES u ytkownik sam 
powinien podj  decyzj  o zadaniu konkretnych współrz dnych 
krzywej σ−ε oraz o zdefiniowaniu warunków, przy których 
dochodzi do uplastycznienia betonu i stali zbrojeniowej. Autor 
referatu skupia si  na zagadnieniu pracy betonu rozci ganego, 
która ze wzgl du na powstawanie rys jest najbardziej 
skomplikowana i wymaga najbardziej przemy lanego modelu
zale no ci σ−ε. Bł dne okre lenie tej zale no ci z pewno ci
doprowadzi do wyników niezgodnych z przewidywaniami i/lub 
wynikami eksperymentów. 

1. Introduction

The correct numerical modeling of reinforced concrete 
structures requires a consideration of complex issues related to 
the behavior of concrete and reinforced concrete and is almost 
always based on determining the nonlinear constitutive 
relationships between stress and strain. The numerical model 
should also take into account the formation about cracks and 
their propagation. The non-linear relationship between stress 
and strain should be always considered. Nevertheless, a 
complicated issue are also constrains between reinforcing steel 
and concrete. Partly these problems are solved by the 
implementation of various models of concrete in FEM software
and possibility to force common displacements of steel and 
concrete. However, performing calculations in FEM software
user should define specific coordinates of curve σ − ε and by 
defining the conditions under which it comes to yielding of 
concrete and reinforcing steel . The author of the paper focuses 
on the issue of tensile concrete behavior, which is far
complicated due to the formation of cracks and requires the 
most thought model of σ − ε relationship. Incorrect 
determination of this relationship will lead to results which are 
incompatible with the predictions and / or results of laboratory
researches. 



2. Zachowanie betonu rozci ganego

Liniowy zakres zale no ci σ−ε dla betonu osiowo 
rozci ganego wyst puje do około 60% warto ci maksymalnej 
siły rozci gaj cej. Przy maksymalnej warto ci siły pojawia si
obszar, w którym powstaje rysa. Od tego momentu 
odkształcenie elementu ci gle wzrasta mimo zmniejszaj cej si
warto ci siły [1]. Zale no  ta została przedstawiona na rysunku 
nr 1. 

2. Concrete tensile behavior

The linear range of relationship between stress and strain for 
uniaxial tension of concrete reaches around 60% of maximal 
tension force. When the value of force is maximal there appears 
a crack in some specific region of specimen. From this moment 
the strain of specimen grows up despite of decreasing value of 
force [1]. This relationship is presented on the figure 1. as a σ−ε
curve.  

Rys. 1. Zale no σ−ε dla betonu w jednoosiowym stanie rozci gania. 
Fig. 1. σ−ε relation for concrete in uniaxial tension. 

Jak wida  z wykresu krzyw  mo na zamodelowa  w 
programie MES przez podanie współrz dnych punktów 
charakterystycznych. Jedyny problem pojawia si  je li chodzi o 
punkt ko cz cy krzyw  z prawej strony. Nale y ustali  jakie 
maksymalne odkształcenie w betonie jest dopuszczalne i poda
punkt o współrz dnych: (εmax,0) jako ostatni definiuj c w 
programie przebieg krzywej. Dla uproszczenia mo na przyj
biliniow  zale no σ−ε, przybli aj c obydwie krzywe na 
wykresie liniami prostymi. 

Autor referatu proponuje przyj cie maksymalnych 
odkształce  w zale no ci od zało onej energii kruchego p kania 
oraz od redniego wymiaru elementu sko czonego. Zale no
t , któr  podaj  Szarli ski, Winnicki i Podle  [2] mo na opisa
wzorem (1): 

 As we can see from the graph this curve can be modeled in 
the FEM software by giving the coordinates of the characteristic 
points. The only problem occurs when the ending point of the 
curve on the right hand side should be input. User has to
determine what is the maximal acceptable strain in the concrete 
and provide a point with coordinates (εmax, 0) as the last point 
defining the curve in FEM software. For simplicity one can 
assume a bilinear relationship σ − ε, replacing the two curves on 
the graph with straight lines. 

The author of the paper suggest the assumption of 
maximum deformation, depending on the assumed fracture 
energy of concrete and the average dimension of the finite 
element in FEM mesh. The relationship that was given by
Szarli ski, Winnicki and Podle  [2] can be described with the 
formula (1): 

εmax = 2Gf /(a ft) (1)
gdzie εmax oznacza maksymalne odkształcenie betonu 
rozci ganego, Gf to energia kruchego p kania ft oznaczana 
wytrzymało  betonu na rozci ganie, za  a to redni rozmiar 
elementu sko czonego siatki zadanej w programie MES. 

Energia kruchego p kania mo e zosta odgórnie zało ona 
wg zalece  podr cznikowych lub bada . Najcz ciej 
przyjmowan  warto ci  jest 130 J/m2. Rozmiar elementu 
sko czonego a oraz maksymalne odkształcenie w betonie s
wielko ciami odwrotnie proporcjonalnymi. Zag szczanie siatki 
w programie MES pozwala na zwi kszanie granicznego 
odkształcenia w betonie. Zabieg ten znany jest powszechnie w
literaturze pod nazw  "fracture energy trick" [3]. 

Zaproponowany powy ej model wymaga sprawdzenia, 
które uzyskane zostanie po porównaniu wyników oblicze  z 
programu MES z wynikami bada  do wiadczalnych zebranych 
przez Woli skiego [1]. Porównanie obejmie swym zakresem 
przebieg krzywej σ−ε  dla prostych próbek na rozci ganie oraz 
podstawowe parametry powstawania i propagacji rys - ich 
rozwarcie, miejsce powstawania i wpływ na niezarysowan
cz  próbki. 

where εmax is the maximum tensile strain of concrete, Gf is the 
fracture energy of concrete, ft is the tension strength of concrete, 
while a is the average size of a finite element in mesh defined 
the FEM software. 

The fracture energy of concrete can be arbitrarily 
established according to the handbook recommendations or 
laboratory researches. Mainly accepted value of this energy is 
130 J/m2. The Size of finite element and the maximum strain of 
concrete are inversely proportional values. Compaction of the 
mesh in the FEM software allows increasing of the maximal 
strain in concrete. This procedure is commonly known in the 
literature as the "fracture energy trick" [ 3]. 
The model proposed above needs to be checked, and this check 
which will be obtained by comparing numerical calculations in 
the FEM software with the experimental results gathered by 
Wolinski [1]. This comparison will consider the curve σ − ε for 
simple specimens under uniaxial tension and the basic 
parameters of the formation and propagation of cracks - their 
width, place of occurrence and the impact on non-cracked part 
of the specimen. 



3. Zakres oblicze  w programie MES

Badania laboratoryjne próbek betonowych na rozci ganie s
bardzo trudne do prawidłowej realizacji. Wyniki wykonanych 
dotychczas bada  pokazuj  du e rozbie no ci w przebiegu 
krzywych σ−ε nawet przy zastosowaniu identycznych rodzajów 
i wymiarów próbek. Problemy wynikaj  z nast puj cych 
czynników: 

- trudno ci technicznych przy przeprowadzaniu samej 
próby, 

- losowo ci powstaj cych rys i ich propagacji, 
- nierównomiernego rozkładu wydłu e  w przekroju 

zarysowanym, 
- problematycznego doboru wła ciwej długo ci bazy 

pomiarowej, 
- wyst powania zjawiska cofni cia wydłu e  w zakresie 

pokrytycznym. 
Aby baza pomiarowa była jak najkrótsza, zasadne wydaje 

si  by  stosowanie próbek o małych wymiarach przekroju 
poprzecznego. To jednak powoduje, e wi kszego znaczenia 
nabiera miejscowa niejednorodno  materiału. 

Powstaje zatem potrzeba, by badania laboratoryjne 
uzupełni  obliczeniami w programie MES i porówna  wyniki z 
obu metod. Poprawnie zdefiniowany model jednorodnego 
materiału mo e pozwoli  na wyeliminowanie wymienionych 
powy ej problemów. 

Obliczenia w MES zostan  przeprowadzone na pi ciu 
najcz ciej stosowanych w badaniach laboratoryjnych 
kształtach próbek: 

- ,,wiosełka" o wyra nie w szym przekroju w zakresie 
bazy pomiarowej, 

- prostopadło ciany o stałym przekroju, 
- walce o stałym przekroju, 
- prostopadło ciany z naci ciem po rodku bazy pomiarowej,
- walce z naci ciem po rodku bazy pomiarowej. 

Naci cia na próbkach maj  za zadanie wymusi  miejsce 
powstania pierwszej rysy. 

Próbki zostan  poddane próbie jednoosiowego rozci gania. 
Zale no σ−ε zostanie zamodelowana wg zasad podanych w 
punkcie 2. streszczenia. Zwraca si  uwag  na fakt, e warto
energii kruchego p kania zostanie zało ona jako stała. 
Wielko ciami zmiennymi b d : rozmiar elementu sko czonego 
siatki MES oraz graniczne odkształcenie w betonie. 

Obliczenia zostan  przeprowadzone w oprogramowaniu 
Abaqus [4]. Dla betonu zostanie zastosowany model "concrete 
damage plasticity", który jest standardowym modelem w 
Abaqus. W programie obci enia próbki przewidziano 
stopniowe przykładanie siły rozci gaj cej od zera a  do 
programowanej wielko ci maksymalnej. 

Na podstawie przeprowadzonych oblicze  b dzie mo na 
odpowiedzie  na nast puj ce problemy: 

- w jaki sposób rozmiar elementu sko czonego wpływa na 
przebieg cie ki σ−ε, 

-  czy mo na ustali  godny polecenia rozmiar elementu 
sko czonego, przy którym dalsze jego zmniejszanie nie 
powoduje adnych zmian w przebiegu krzywej σ−ε, 

- czy kryterium stałej energii kruchego p kania daje 
obiektywne, porównywalne wyniki dla betonu rozci ganego 
pomimo zmiany rozmiaru elementu sko czonego oraz 
dopuszczalnego odkształcenia, 

- czy i pod jakimi warunkami biliniowy model zale no ci 
σ−ε mo e by  stosowany w modelowaniu konstrukcji 
elbetowych. 

3. Scope of numerical calculations in FEM

Laboratory tests of specimen of concrete in uniaxial tension 
are very difficult to correct realization. The results of hitherto 
executed researches show a wide disparity in the course of the 
σ − ε curves even in case of identical dimensions and types of 
specimens. These problems result from the following factors: 

- technical difficulties in carrying out the uniaxial tension
test, 

- randomness of crack occurrence and their propagation, 
- irregular distribution of elongation in the cracked section 

of specimen, 
- problematic selection of an appropriate length of 

measuring base, 
- the occurrence of withdrawal of elongation in post-critical 

range. 
To make the measuring base of specimen as short as 

possible, it is reasonable to use samples with small cross-
sectional dimensions. However, this means that the local 
heterogeneity of material gains an increasing importance. 

These facts cause the need of complement the laboratory 
researches with numerical calculations in FEM software and 
comparison the results in both methods. Well defined model of 
homogeneous material can allow the elimination of the 
problems mentioned above. 

Numerical calculations will be carried out on the five most 
commonly used in laboratory researches shapes of specimen: 

- "oar-shaped", which cross-section in the range of the 
measurement base is clearly smaller, 

- cuboids with a constant cross section, 
- cylinders with a constant cross section, 
- cuboids with a notch in the middle of the measurement 

base, 
- cylinders with a notch in the middle of the measurement

base. 
The notches in specimens are supposed to enforce the place 

of occurrence of the first crack. 
The specimens will be tested under uniaxial tensile load. 

The σ−ε relationship is modeled according to the rules given in 
section 2 of this summary. The fracture energy of concrete will 
be established as a constant. The variables will be: the size of 
the finite element of mesh defined in FEM software and the 
maximal strain in concrete. 

The calculations will be carried out in Abaqus software [4]. 
For concrete the "concrete damage plasticity" model will be 
used, which is the standard model in Abaqus. The tension  load
of the specimen will be extending from zero up to the 
programmed maximal value. 

On the basis of the calculations it could be possible to solve
the following problems: 

- what is the impact of the size of finite element on the 
course of  σ − ε curve, 

- is there a recommendable finite element size at which its 
further reduction does not result in any change of the σ − ε
curve, 

- does the criterion of fracture energy give objective, 
comparable results for concrete tension behavior despite the 
change of the size of finite element and the allowable strain, 

- can the bilinear model of σ−ε relationship be used in the 
modeling of reinforced concrete structures and under what 
conditions this use is recommendable. 



Dzi ki mo liwo ci odczytu w programie Abaqus energii 
dysypowanej z układu b dzie mo na oceni , czy zało ona 
energia kruchego p kania została przyj ta w sposób wła ciwy. 

Wyniki uzyskane w programie  Abaqus zostan  porównane 
z wynikami bada  do wiadczalnych [1]. Analizowane b d
zale no ci σ−ε, miejsce powstawania rys i ich propagacja.
Autor referatu s dzi, e wykonane analizy pozwol  na 
jednoznaczn  ocen  zaproponowanego w referacie modelu 
betonu rozci ganego. 

Thanks to the possibility of checking the dissipated energy
in Abaqus software there will be a chance to assess whether the 
established fracture energy of concrete was assumed with an 
appropriate value. 
The results obtained in the Abaqus software will be compared 
with experimental results [1]. The relationship between stress 
and strain, place of cracks occurrence and their propagation will 
be analyzed. The author of the paper believes that these
analyzes allow an unequivocal assessment of proposed model of 
concrete tension behavior. 
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