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Informacje uzupełniaj ące: Długo ści efektywne i parametry 
obci ąŜeń destabilizuj ących dla belek i wsporników - 
przypadki ogólne 

Zaprezentowano wartości parametru długości efektywnej k i parametru destabilizacji D dla 
belek i wsporników z lub bez pośrednich punktów podparcia bocznego, do zastosowania 
razem z dokumentem SN002. 

 

Spis tre ści 

1. Postanowienia ogólne 2 

2. Warunki obciąŜeń destabilizujących 2 

3. Belki proste bez bocznego podparcia w przęśle 2 

4. Belki proste z bocznymi podparciami w przęśle 3 

5. Wsporniki bez bocznego podparcia na długości 4 

6. Wsporniki z bocznym podparciem na długości 4 
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1. Postanowienia ogólne 

Ogólne wyraŜenie do obliczanie bezwymiarowej smukłości względnej, λ LT jest następujące: 
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D parametr pozwalający uwzględnić działanie obciąŜeń destabilizujących 
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kL=λ  w którym 

L  dla belki - odległość między punktami bocznego podparcia półki ściskanej, dla 
wspornika – długość wspornika 

k  efektywny parametr długości, zaleŜny od warunków podparcia na podporach  

oraz inne parametry są wyjaśnione w SN002. 

2. Warunki obci ąŜeń destabilizuj ących 

Destabilizujące połoŜenie obciąŜenia powinno być wzięte do obliczeń w przypadku, gdy 
obciąŜenie to jest przyłoŜone do górnej półki belki lub wspornika i jednocześnie zarówno 
obciąŜenie jak i półka posiadają moŜliwość bocznego przemieszczenia (np. skręcenia) 
względem środka ścinania strzyŜenia przekroju poprzecznego. 

3. Belki proste bez bocznego podparcia w prz ęśle 

Efektywny parametr długości k, przy zwichrzeniu prostej belki z podpartej tylko na końcach, 
moŜe być otrzymany z Tablica 4.1. JeŜeli warunki zamocowania są róŜne na kaŜdym końcu 
belki, do obliczeń powinno się brać wartość średnią parametru k. 

Przy działaniu obciąŜenia destabilizującego, wartość parametru D powinna być przyjęta 
jako 1,2; w przeciwnym razie wartość D powinna być przyjęta jako 1,0. 
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Warunki zamocowania półek na podporach elementu przeciw obrotowi w płaszczyźnie, 
powinny być szacowane biorąc do obliczeń sztywność połączeń, jak równieŜ sztywność 
popierających elementów lub innej konstrukcji usztywniającej miejsce podparcia. 

4. Belki proste z bocznymi podparciami w prz ęśle 

Przy zwichrzeniu prostej belki z bocznymi podparciami w przęśle, efektywny parametr 
długości k powinien być przyjmowany jako 1,0.  

Przy działaniu obciąŜenia destabilizującego, wartość parametru D powinna być przyjęta 
jako 1,2; w przeciwnym razie wartość D powinna być przyjęta jako 1,0. 

Dla segmentu między podporą a przyległym pośrednim bocznym podparciem, w obliczeniach 
powinno się uwzględniać warunki zamocowania na podporze. Efektywny parametr długości k 
powinien być wzięty jako średnia z podanej wyŜej wartości i wartości danych w Tablica 4.1 
dla warunków zamocowania na podporze. 
 

Tablica 4.1   Efektywny parametr długości, k 

Warunki podparcia na podporach K 

Obie półki w pełni zabezpieczone przed 
obrotem w płaszczyźnie. 

0,7 

Półka ściskana w pełni zabezpieczona 
przed obrotem w płaszczyźnie. 

0,75 

Obie półki w częściowo zabezpieczone 
przed obrotem w płaszczyźnie. 

0,8 

Półka ściskana częściowo zabezpieczona 
przed obrotem w płaszczyźnie. 

0,85 

Półka ściskana podparta 
bocznie. 

Nominalne (skrętne) 
zabezpieczenie przed 
obrotem wokół osi 
podłuŜnej. 

Obie półki wolne na obrót w płaszczyźnie. 1,0 
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5. Wsporniki bez bocznego podparcia na długo ści 

W przypadku zamocowanego na podporze wspornika, z ciągłym momentem (wspólny 
przypadek) i bez Ŝadnego pośredniego bocznego podarcia na długości, efektywny parametr 
długości k moŜe być otrzymany z Tablica 6.1. 

Dla wszystkich innych  warunków podparcia, k i D powinny być otrzymane z aneksu A, gdzie 
L powinna być wzięta jako długość wspornika. Przy działaniu obciąŜenia destabilizującego, k 
i D powinny być otrzymane z aneksu A, i L powinna być wzięta jako długość wspornika, 
chyba Ŝe górna półka jest bocznie podparta. 

JeŜeli moment zginający jest przyłoŜony na końcu wspornika, efektywny parametru długości 
k brany z Tablica 6.1. lub aneksu A powinien być zwiększony o 30% albo o 0,3 – do dalszych 
obliczeń naleŜy brać większą z tych dwóch wartości. 

6. Wsporniki z bocznym podparciem na długo ści 

W przypadku gdy warunki podparcia na końcu wspornika są zgodne z Tablica 6.1 i 
obciąŜenie nie działa destabilizująco, efektywny parametr długości k przy zwichrzeniu 
wspornika z bocznymi podparciami półki ściskanej na długości wspornika, powinien być 
przyjmowany jako 1,0 i L powinna być wzięta jako odległość pomiędzy sąsiednimi punktami 
bocznego podparcia. 
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Tablica 6.1   Efektywny parametr długości k i parametr destabilizowania D dla wsporników bez 
pośredniego bocznego podarcia na długości z pełnym zamocowaniem na podporze. 

Podparcie ko ńca wspornika k D 
1)  Wolny 1,0 2,5 

2)  Boczne podparcie górnej półki 

 

0,9 2,8 

3) Zabezpieczenie przeciwskrętne 

 

0,8 1,9 

4)  Pełne zabezpieczenie przed zwichrzeniem 

 

0,7 1,7 

Przykłady zamocowania podpór wsporników, pod warunki em, Ŝe moment jest ci ągły i jest boczne i 
przeciwskr ętne podparcie (pełne zabezpieczenie przed zwichrzen iem) 

Ciągła belka wspornikowa nad belką podpierającą z 
bocznym i przeciwskrętnym podparciem  

 

Nieciągły wspornik na tym samym poziomie jak belka 
podpierająca  

 

Wspornik zamocowany do półki słupa 
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Aneks A: Efektywny parametr długości k i parametr destabilizowania D, dla wsporników bez 
pośredniego bocznego podarcia na długości, dla róŜnych rodzajów zamocowania na podporze.  

Warunki podparcia 

Na podporze Na ko ńcu 

k D 

a) Ciągły, z bocznym 
podparciem półki górnej  

L
 

1) Wolny 

2) Podparcie boczne 
półki górnej  

3) Podparcie 
przeciwskrętne 

4) Podparcie boczne i 
przeciwskrętne  

3,0 

2,7 

 

2,4 

2,1 

2,5 

2,8 

 

1,9 

1,7 

b) Ciągły, z częściowym 
usztywnieniem 
przeciwskrętnym 

L
 

1) Wolny 

2) Podparcie boczne 
półki górnej  

3) Podparcie 
przeciwskrętne 

4) Podparcie boczne i 
przeciwskrętne 

2,0 

1,8 

 

1,6 

1,4 

2,5 

2,8 

 

1,9 

1,7 

c) Ciągły, z podparciem 
bocznym i 
przeciwskrętnym 

L
 

1) Wolny 

2) Podparcie boczne 
półki górnej  

3) Podparcie 
przeciwskrętne 

4) Podparcie boczne i 
przeciwskrętne 

1,0 

0,9 

 

0,8 

0,7 

2,5 

2,8 

 

1,9 

1,7 

d) Sztywne zamocowanie  

L
 

1) Wolny 

2) Podparcie boczne 
półki górnej  

3) Podparcie 
przeciwskrętne 

4) Podparcie boczne i 
przeciwskrętne 

0,8 

0,7 

 

0,6 

0,5 

1,75 

2,0 

 

1,0 

1,0 

Warunki podparcia na ko ńcu wspornika 

1) Wolny (nie usztywniony 
w płaszczyźnie) 

 

2) Podparcie boczne półki 
górnej  

 
 

(stęŜenie w płaszczyźnie 
w przynajmniej jednym 
trakcie) 

3) Podparcie 
przeciwskrętne 

 

(brak stęŜenia w planie) 

4) Pełne zabezpieczenie 
przed zwichrzeniem 

 
(stęŜenie w płaszczyźnie w 
przynajmniej jednym trakcie) 
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Protokół jako ści 
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