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Informacje uzupełniaj ące: Modelowanie ram portalowych - 
analiza spr ęŜysta 

Ten dokument przedstawia informacje na temat modelowania i obliczania ram 
portalowych. W dokumencie nie zawarto informacji na temat modelowania obciąŜeń 
działających na ramę. 
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1. Modelowanie geometrii ram 

1.1 Wprowadzenie 
Siły wewnętrzne w konstrukcjach wyznacza się zazwyczaj za pomocą programów 
komputerowych. Z uwagi na łatwość wprowadzania danych i odczytu wyników obliczeń, w 
większości przypadków (w tym równieŜ w przypadku ram portalowych), układy 
konstrukcyjne budynków modeluje się jako płaskie (tzw. modele 2D).  

Modele składają się z elementów belkowych, które w programach komputerowych są 
przedstawiane jako odcinki proste pokrywające się z osiami elementów. W związku z tym, 
jako rozpiętość efektywną ramy przyjmuje się odległość pomiędzy osiami słupów (Rys. 1.1). 

Rzeczywistą szerokość kształtowników moŜna uwzględniać na dwa sposoby: 

� zwiększenie lokalnej sztywności elementów, 

� zastosowanie specjalnych elementów łączących (Błąd! Nie moŜna odnaleźć źródła 
odwołania.). 

1.2 Skosy 
W większości ram portalowych nośność rygla zwiększa się poprzez zastosowanie skosów 
(Błąd! Nie moŜna odnaleźć źródła odwołania.). Modelowanie skosów w ramie portalowej 
moŜe być pominięte w zaleŜności od ich wymiarów 

� długości skosów w stosunku do rozpiętości ramy, 

� wysokości skosów w stosunku do wysokości rygla. 

Zastosowanie skosów powoduje wzrost sztywności ramy i redukcję jej przemieszczeń, 
dlatego teŜ w niektórych przypadkach sztywność skosów powinna być brana pod uwagę 
podczas wykonywania obliczeń komputerowych. 

1.3 Pręty o zmiennym przekroju 
W ramach portalowych wykonanych z blachownic spawanych słupy mogą być projektowane 
jako elementy o zmiennej geometrii. Pasy tych elementów mają zazwyczaj stałą szerokość, 
zmienia się natomiast wysokość środnika. W takim przypadku, zewnętrzny pas słupów jest 
pionowy, natomiast pas wewnętrzny jest nachylony pod niewielkim kątem w stosunku do 
pionu, co powinno być uwzględnione podczas modelowania konstrukcji. 

1.4 Imperfekcje 
Norma EN 1993-1-1 wymaga uwzględniania imperfekcji geometrycznych i materiałowych w 
trakcie obliczania konstrukcji (EN 1993-1-1 §5.3). Globalne i lokalne imperfekcje powinny 
być uwzględniane bezpośrednio w modelu komputerowym lub poprzez wprowadzenie 
dodatkowych obciąŜeń ekwiwalentnych. 
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1.5 Charakterystyki przekroju poprzecznego 
Obliczenia statyczne są zazwyczaj prowadzone z uwzględnieniem przekroju brutto prętów, 
według EN 1993-1-1 §5.2.1(5), wpływ lokalnego wyboczenia na sztywność powinien być 
uwzględniany, gdy wpływa to istotnie na wyniki analizy. W EN 1993-1-5 §2.2(5) podano 
kryterium w zaleŜności od stosunku przekroju efektywnego do przekroju brutto. 
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Rys. 1.1 Modelowanie kształtowników ramy portalowej 
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Rys. 1.2 Modelowanie skosów 



Informacje uzupełniające: Modelowanie ram portalowych - analiza spręŜysta 

SN029a-PL-EU 

  Strona 4 

2. Modelowanie poł ączeń 

Norma EN 1993 wymaga aby zachowanie się węzła określane na podstawie zaleŜności 
moment-kąt obrotu, było uwzględniane w analizie obliczeniowej. Norma EN 1993-1-8 
wyróŜnia następujące typy węzłów: 

� proste (przegubowe), 

� pełno-ciągłe (sztywne), 

� niepełno-ciągłe (półsztywne, podatne) – wpływ węzłów musi być uwzględniony w 
analizie statycznej. 

Klasyfikacja ta wymaga znajomości zachowania się połączenia, przed wykonaniem obliczeń. 

Najprościej jest przyjąć połączenie rygla ze słupem jako sztywne. W tym wypadku połączenie 
musi zostać zaprojektowane tak, aby spełniało warunki węzła sztywnego, zgodnie z normą 
EN 1993-1-8. 

Oczywiście projektant moŜe równieŜ zdecydować się na wykonanie obliczeń uwzględniając 
charakterystyki podatnościowe węzła w modelu obliczeniowym. Wymusza to jednak 
przeprowadzanie obliczeń w sposób iteracyjny, biorąc pod uwagę zarówno wymiarowanie 
kształtowników jak i projektowanie połączenia. 

PowyŜsze rozwaŜania dotyczą równieŜ podstaw trzonów słupów. 
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