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Część I. Opis programu 
 

1. Wstęp 
 

Program wspomaga projektowanie konstrukcji z elementów cienkościennych z pasem górnym usztywnionym 

stalową blachą trapezową. Obliczenia realizowane są wg PN-EN 1993-1-1: czerwiec 2006, PN-EN 1993-1-3: 

sierpień 2008 oraz PN-EN 1993-1-5: lipiec 2008 wraz z późniejszymi zmianami, tj. wg stanu aktualnego we 

wrześniu 2013. Jest uzupełnieniem naszego programu CProf E dotyczącego wymiarowania takich samych 

profili, lecz nie usztywnionych blachą. 

Profile akceptowane przez program przedstawione są na szkicu. Skrajne 

usztywnienia w profilach Z i sześciogiętych C mogą być odgięte pod dowolnym 

kątem. 

Pomysłodawcą i autorem algorytmu jest dr hab. Rafał J. Garncarek, b. prof. Politechniki Białostockiej. 

Autorem programu jest mgr inż. Krzysztof Kociatkiewicz. 

Dystrybucją programu zajmuje się firma „KOTEX”. 

 

2. Uwagi dotyczące sprzętu 
 

Program wymaga komputera z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows: XP\Vista\7\8 - sam ma 

niewielkie wymagania, znacznie poniżej wymagań tych systemów. Pożądana wersja PL systemu. Na 

życzenie możemy wygenerować wersję działającą pod starszą wersją Windows, jednak wtedy czas reakcji 

programu byłby irytująco długi. Pożądany, aczkolwiek niekonieczny, jest również program Adobe Reader, 

wykorzystywany przez CPU do wyświetlania niniejszej broszury. Na twardym dysku program zajmie po 

instalacji ok. 10 MB - zależnie m.in. od systemu plików i tego, które biblioteki są już zainstalowane. 

Wymagana karta graficzna w trybie SVGA (rozdzielczość 800x600 - 16 kolorów), choć dużo wygodniej 

pracuje się przy rozdzielczości 1024x768 lub wyższej. Do wydruku wyników potrzebna jest dowolna drukarka 

obsługiwana przez system Windows.  

Standardowo program jest dostarczany na CD. 

Wyniki mogą być drukowane na dowolnej drukarce obsługiwanej przez system Windows i dostępnej dla 

komputera z zainstalowanym programem CPU. Kolory na wydruku dobrano tak, aby dawały się one dobrze 

zreprodukować w technice czarno-białej. 

Program zabezpieczany jest kluczem sprzętowym typu Rockey instalowanym na porcie USB (typ 2.0) 

komputera. Jeden klucz może chronić kilka programów. 

W programie zakodowana jest nazwa Twojej firmy i pojawia się ona w nagłówku każdej strony wydruku. 

 

3. Szczegóły funkcji i ograniczeń programu 
 

* Program wyposażony jest w system pomocy (Help) wywoływany klawiszem F1. Aczkolwiek niektóre 

informacje w nim zawarte pokrywają się z niniejszą broszurką, jednak jest to również materiał 

komplementarny. 

* Możliwy jest szeroki wybór gatunku  stali profilu wg poniższego wykazu: 
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 St0S 
 St3S, St3SX, St3SY, St3SV, St3W 
 St4VX, St4Vy, St4V, St4W 
 18G2, 18G2A 
 18G2AV 
 H 320LA, H400LA, H260LAD, H300LAD, H340LAD, H380LAD, H420LAD 
 CR 220, CR 250, CR 320 

S220GD, S250GD, S280GD, S320GD, S350GD 
S390GD 
S315MC, S355MC, S420MC S460MC, S500MC, S550MC 
S260NC, S315NC, S355NC, S420NC z tablicy 3.1 w [2] 
 

* Program umożliwia w jednym przebiegu analizę jednego z trzech schematów statycznych: 

 - belki swobodnie podpartej, 

 - skrajnego przęsła belki ciągłej,  

 - przęsła pośredniego belki ciągłej. 

 

* Maksymalne pochylenie połaci dachowej to 45
o
 (100%). 

 
* Obciążenie akceptowane przez program to: 

- siła osiowa  (wartość dodatnia to rozciąganie, ujemna to ściskanie)  

- obciążenie ciągłe grawitacyjne równomiernie rozłożone w płaszczyźnie pionowej (oznaczenie na 

szkicu jako qgr) -  ciężar własny, obciążenie śniegiem 

- obciążenie wiatrem prostopadłe do powierzchni połaci (na szkicu qss) - ssanie lub parcie. 

 

Nie zachodzi potrzeba sprawdzania efektu 

zginania pasa stężonego blachą (płaszczyzna 

równoległa w płaszczyźnie  x-y  do pasów/półek, 

zginanie względem słabszej osi przekroju), 

ponieważ zginanie to jest przenoszone przez 

blachę usztywniającą. 

 

Nie zachodzi również potrzeba sprawdzania efektu sił poprzecznych. 

Program uwzględnia efekt zginania pasa swobodnego w jego płaszczyźnie, a także  stateczność w 

płaszczyźnie pasa swobodnego oraz w płaszczyźnie środnika - gdy płatew jest ściskana.  

* Dla zadanych sił wewnętrznych w kolejnych krokach obliczane są parametry przekroju efektywnego, 

nośność przekroju, a następnie  wyboczenie w płaszczyźnie środnika i w płaszczyźnie pasa swobodnego. 

W elementach innych niż belki swobodnie podparte wszystkie warunki sprawdzane są w dwóch przekrojach: 

w pobliżu środka przęsła i na bardziej wytężonym końcu. 

* W jednym przebiegu obliczenia wykonywane są dla max. trzech przypadków obciążenia. 

* Elementy mogą być stężone w płaszczyźnie słabszej osi (x-y) - max 3 stężenia. Można wprowadzić 

dowolną wartość współczynnika długości wyboczeniowej w płaszczyźnie x-y.  

* Zakłada się, że płatwie są podparte na podporach poprzez środnik. 

* Wyniki obliczeń mogą być prezentowane w języku polskim lub angielskim. 

Szczegóły niektórych ograniczeń i opcji omówione są w cz. II p.4. 
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5. Dalsza rozbudowa programu 
 
Przewidujemy stopniową rozbudowę programu. Planujemy: 

1. Zdwojenie profili Z (na całej długości elementu lub na podporach). 

2. Uruchomienie generacji wyników w języku francuskim i niemieckim. 

3. Graficzną prezentację wykorzystania przekroju w poszczególnych schematach obciążeń. 

 

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony www.kotex.waw.pl, gdzie umieszczamy demo aktualnych wersji 

naszych programów, informacje o nowościach (Nowe!), zamierzeniach (Nasze plany) i ewentualnych 

uaktualnieniach (Uaktualnienia). Można tam też znaleźć informacje o nowych edycjach programów, a 

czasem także o bezpłatnych upgrade’ach.  

 

Część II: Eksploatacja programu 
 

1. Instalacja programu 
 

Jeśli płyta CD nie wystartuje automatycznie, należy uruchomić znajdujący się na płycie program instalacyjny 

CPU_INS.exe. W przypadku otrzymania programu przez Internet (dotyczy wersji demo), należy otrzymany 

plik rozpakować do dowolnego katalogu roboczego. Warto w tym momencie wykonać kopię zapasową wersji 

instalacyjnej. Potem należy, analogicznie jak w przypadku płyty CD, uruchomić program CPU_INS.exe. 

Dalej program „prowadzi za rączkę” pytając o katalog, w którym CPU ma być zainstalowany. Standardowo 

program instaluje się w katalogu C:\Program Files (x86)\CPU (w Windows XP w C:\Program Files\CPU). 

Można wskazać dowolny katalog na dowolnym dysku. Jeśli takiego katalogu nie ma, program sam go 

utworzy. 

 

2. Deinstalacja programu 
 

Gdy zachodzi potrzeba deinstalacji programu, np. wskutek awarii komputera, wymiany dysku itp., należy 

skorzystać z funkcji Usuń programy w Panelu sterowania. Po dokonanej deinstalacji można jeszcze 

usunąć katalog, w którym był zainstalowany CPU (o ile nie został on usunięty automatycznie).  

W niektórych przypadkach w tym katalogu mogą zostać pewne, niepotrzebne pliki robocze. Można je 

oczywiście też usunąć. 

Deinstalacji można również dokonać uruchamiając ręcznie program o nazwie CPU_INS_xxxxx.exe tworzony 

automatycznie w czasie instalacji (xxxxx oznacza zestaw cyfr tworzony automatycznie). 

W przypadku powtórnej instalacji poprzednia instalacja zostanie usunięta automatycznie. 

Powtórna instalacja może być konieczna po próbie zmiany nazwy licencjobiorcy, po nieudanej próbie 

„spiracenia” programu, po awarii. 
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3. Próbne uruchomienie 
 

Po instalacji zaleca się próbne uruchomienie programu. Proszę nie wprowadzać żadnych danych, tylko 

kolejno klikać w przyciski Akceptacja przekroju, Oblicz  oraz Dalej…. Po pojawieniu się wyników proszę 

wybrać z górnego menu funkcję Zakończ. 

Pojawienie się informacji, że program pracuje w trybie demo oznacza, że program nie widzi klucza 

ochronnego. Najczęstsza przyczyna to, pomijając niedokładne włożenie klucza i uruchomienie obliczeń 

zanim Windows rozpoznały klucz (zielona dioda na kluczu mruga zamiast świecić stabilnie), niedostateczna 

moc prądu w porcie USB. Zwykle pomaga zmiana portu lub odłączenie innych urządzeń USB. 

 

4. Wprowadzanie danych 
 

Program jest bardzo prosty w obsłudze. Wystarczy wypełnić wszystkie pola na kolejnych zakładkach. Jednak 

na wszelki wypadek na kolejnych rysunkach objaśnione zostaną poszczególne elementy zakładek. Zaleca 

się wypełnianie wszystkich zakładek kolejno, od lewej do prawej. W każdej chwili można oczywiście wrócić 

do zakładki wcześniej wypełnionej.  

Pierwszy krok przedstawiony i opisany jest na Rys. 4.1. 

 

 

 

 

Rys. 4.1 Początek wprowadzania danych – zakładka Dane ogólne 

 

1. Najważniejszy wybór: Kliknij w strzałkę 
i z rozwijanej listy wybierz kształt profilu 

2. Z  tej 
listy 
wybierz 
gatunek 
stali 

Zaznacz  
język 
wyników 

Por. PN-EN1993-3-1–3 
pkt. 3.3.2 (3). 

Min. 1, Max 3 

Metoda bardziej 
bezpieczna 

Metoda mniej 
bezpieczna 

Ten obrazek objaśnia 
kierunki działania sił. 
Każde kliknięcie zmienia 
formę objaśnienia 
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Komentarze: 1. Jeżeli nie zachodzi utrata stateczności globalnej (wyboczenie lub zwichrzenie), to obliczenia 

mogą być prowadzone jak dla teorii II rzędu – więcej na ten temat w p.5.5. PN-EN 1993-1-3. 

2. Ostatnia pozycja na liście gatunków stali: Inna stal, pozwala na zadeklarowanie parametrów stali, której 

nie ma na liście - p.5. 

 

Pozostałe pola nie opisane na Rys. 4.1. nie powinny budzić wątpliwości. 

Należy zwrócić uwagę, że program pamięta ostatnio wprowadzone dane i wstawia je w stosowne pola przy 

kolejnym przebiegu. 

 
U dołu okna widoczne są 4 przyciski: 

 

 
Zapisuje ostatnio wprowadzone dane i kończy pracę komputera. 

 

Sprawdza geometrię przekroju poprzecznego i prawidłowość części 
pozostałych danych. Powoduje obliczenie podstawowych parametrów 
geometrycznych przekroju. 

 

Powoduje wyświetlenie niniejszego dokumentu (broszura bez 
przykładów) za pomocą Adobe Acrobat Reader’a (jeśli jest 
zainstalowany). 

 

Na rys. 4.1 przycisk ten pokazany jest w stanie nieaktywnym. 
Uaktywnienie przycisku następuje dopiero po zaakceptowaniu przez 
użytkownika przekroju (por. Rys. 4.8). 

 
 

Po ustawieniu parametrów na zakładce Dane ogólne najlepiej przejść na zakładkę Geometria przekroju, 

której wygląd będzie oczywiście zależał od uprzednio (Rys.4.1) wybranego profilu, a także od deklaracji, czy 

wszystkie promienie w przekroju są jednakowe, czy nie. Dla oszczędności miejsca dalsze zakładki będą 

ilustrowane tylko widokiem ich istotnych części. Przykładowy wygląd głównej części tej zakładki 

przedstawiony jest na Rys. 4.2. 

 

 
 

Rys. 4.2. Zakładka Geometria przekroju (fragment) 



KOTEX                                                                                                                CPU   wersja  1.2.5 

 

 8

 
Następna zakładka, Geometria elementu (Rys. 4.3), służy do zdefiniowania wymiarów elementu i 

warunków jego podparcia: 

 

 
 

Rys. 4.3. Zakładka Geometria elementu (fragment) 
 

Komentarze do zakładki Geometria elementu: 
 

1. Przycisk wywołujący tablicę z najczęściej stosowanymi wartościami 

współczynnika długości wyboczeniowej µ. 

 
2. Zawartość ramki zamocowanie elementu (4) służy do określenia sposobu podparcia elementu. W 

przypadku elementu podpartego przez półke, uaktywnia się Możliwość sprawdzenia nośności na 

podporze.(Uwaga: PN-EN nie podaje sposobu obliczania nośności profilu Sigma, podpartego prxex półkę, 

więc i program nie akceptuje takiej sytuacji) 

 
3. Pole "Rozstaw stężeń przeciw zwichrzeniu..." jest 

aktywne tylko przy zaznaczeniu liczby stężeń różnej 

od 0. Program zakłada równomierny rozkład stężeń, 

jednak przy podaniu rozstawu stężeń większego niż 

wynikający z podziału elementu na równe odcinki, 

program wyświetli komunikat jak na Rys. 4.3.a, 

umożliwiający bądź dalszą analizę elementu o 

nierównomiernym rozstawie stężeń, bądź anulowanie i korektę liczby stężeń lub ich rozstawu. 

 

Rys. 4.3.a Komunikat o niezgodności liczby stężeń, ich rozstawu i długości elementu 

 

Kolejna zakładka to Obciążenie. Na Rys. 4.4 przedstawiono jej wygląd w przypadku zadeklarowania 

uprzednio, na zakładce Dane ogólne, trzech schematów (przypadków) obciążeń. Dla każdego schematu 

należy podać wartość obciążenia grawitacyjnego, obciążenia wiatrem  oraz wielkość siły podłużnej. 
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Obciążenie grawitacyjne musi być opisane wartością dodatnią, obciążenie wiatrem może mieć wartość 

dodatnią (ssanie) lub ujemną (parcie).  Wartość dodatnia siły podłużnej oznacza rozciąganie. 

 

 

 

Rys. 4.4. Zakładka Obciążenie  (fragment) 

 

W przykładzie przedstawionym na Rys 4.4, pierwszy schemat obciążenia to obciążenie grawitacyjne i ssanie 

wiatru, drugi to obciążenie grawitacyjne i parcie wiatru, trzeci to ciężar własny oraz śniegu  wraz z parciem 

wiatru. Program automatycznie przyjmuje dla obciążenia grawitacyjnego i parcia  mimośród e = 0 liczony 

względem osi środnika, zaś dla ssania: 

 - dla zetownika    e= - b1/2, 

 - dla ceownika lub profilu sigma  e= b/2. 

 

Ostatnia zakładka to Dach. – Rys. 4.5 - służy do zdefiniowania istotnych parametrów połaci dachowej i 

poszycia. Program przewidziany jest do wprowadzenia dowolnej blachy, ale dla wygody użytkownika w 

prawej części okna umieszczony jest przycisk do przywoływania blachy jednego z czterech polskich 

producentów.  

 

           

Rys. 4.5. Zakładka Dach  (fragment) 

Liczba wyświetlonych 
wierszy odpowiada liczbie 
zadeklarowanych 
przypadków (schematów) 

Program dopuszcza max 
pochylenie dachu 100% (45

o
) 

tmin = 0.66 mm 
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Po zaznaczeniu producenta i kliknięciu w przycisk pojawia się okno jak na Rys 4.6. 

 

 

Rys. 4.6. Blacha z katalogu 

Komentarz: W katalogach blach poszczególnych firm uwzględniono tylko blachy o grubości >= 

0.66 mm i kącie pochylenia środników powyżej 30°. Nie uwzględniono też blach typowo 

elewacyjnych. 
 

Po wprowadzeniu danych na wszystkich zakładkach należy kliknąć w przycisk Akceptacja przekroju. 

 

5. Przebieg obliczeń 
 

Po uruchomieniu przycisku Akceptacja przekroju, jeśli na pierwszej zakładce (por. Rys.4.1) została 

wybrana Inna stal, zostanie wyświetlone okno jak na Rys. 5.1, w przeciwnym razie program przechodzi 

bezpośrednio do weryfikacji danych geometrycznych i wyświetlenia okna Właściwości przekroju  (por. Rys. 

5.2.). 

    

         Rys. 5.1 Okno do definicji parametrów stali nie objętej katalogiem programu 

Uruchomienie tego 
przycisku spowoduje, 
że przy następnym 
użyciu "innej stali" w 
tym oknie ukażą sie 
parametry ostatnio 
zdefiniowanej stali 
użytkownika 

1. Wybierz 
profil blachy 

2. Kliknij w 
przycisk 

3b. Akceptacja 
blachy 3a. Rezygnacja 

z  katalogu  

Parametry 
blachy 
pokazują się 
po kliknięciu w 
przycisk 
Pokaż!! 
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Rys.5.2. Okno Właściwości przekroju 

 

Profil wyświetlony w tym oknie jest rysunkiem w skali, chociaż grubość blachy jest zwykle nieco zawyżona z 

uwagi na rozdzielczość ekranu. Rysunek służy przede wszystkim do oceny poprawności wprowadzonych 

wymiarów przekroju. Dla zwiększenia czytelności rysunku w jego lewym dolnym rogu wyświetlony jest 

wskaźnik skali, zwykle odcinek o długości 100 mm. Punkt oznaczony jako SSP to środek ścinania przekroju. 

Wyświetlone parametry przekroju to oczywiście parametry przekroju brutto. Wyświetlone wartości będą 

później umieszczone w wynikach. Po zapoznaniu się z treścią tego okna należy kliknąć na przycisk Dalej..., 

co przeniesie nas z powrotem do podstawowego okna wprowadzania danych, na ostatnio otwartą zakładkę, 

ale przycisk Oblicz tym razem będzie już aktywny. Kliknięcie w niego uruchomi proces dalszego 

sprawdzania danych, w szczególności podanych wartości momentów zginających. 

Uwaga: Po powrocie do podstawowego okna wprowadzania danych można zmodyfikować dowolne dane na 

dowolnej zakładce. Dla zachowania spójności danych najlepiej przejść przez wszystkie zakładki okna. 

Modyfikacja danych dezaktywuje przycisk Oblicz i trzeba ponownie skorzystać z przycisku Akceptacja 

przekroju i przejść przez okno Właściwości przekroju. 

Gdy podane wartości momentów zginających nie są poprawne, program zatrzymuje się wyświetlając 

stosowną informację – należy wówczas wrócić do odpowiedniej zakładki i po poprawieniu danych powtórnie 

uruchomić Akceptację przekroju i Oblicz. 

Jeżeli z listy gatunków stali wybrana była pozycja Inna stal, program ponownie wyświetli okno jak na Rys. 

5.1. 

Po sprawdzeniu informacji o momentach zginających zostanie wyświetlone okno Momenty zginające i 

współczynniki sztywności bocznej pasa – por. Rys. 5.3. 
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Rys. 5.3. Okno Momenty zginające... 

 

Obliczone wartości i szkicowy wykres rozkładu momentów zginających odpowiadają zadeklarowanemu 

schematowi statycznemu elementu, przy ewentualnym założeniu jednakowej rozpiętości sąsiednich przęseł. 

Współczynniki sztywności bocznej pasa wynikają zarówno ze schematu statycznego belki, jak i z liczby 

stężeń. Użytkownik może zmodyfikować zarówno wartości momentów zginających, jak i współczynniki 

sztywności bocznej pasa. Fakt ingerencji użytkownika w automatycznie obliczone  wartości zostanie 

odnotowany w wynikach. 

Wyświetlone wartości obciążenia qz mają charakter informacyjny. Aby je zmodyfikować należy dokończyć 

obliczeń,  wrócić do początku programu i wprowadzić nowe wartości obciążenia lub pochylenia dachu. 

 

W przypadku profilu opartego poprzez półkę z zaznaczoną opcją "Sprawdź nośność na podporze" pojawi 

się okno jak na rys. 5.4.  

 

Rys. 5.4. Okno do zadeklarowania danych niezbędnych do analizy nośności w strefie podpory 
 

Analiza nośności na podporze ma wg PN-EN sens tylko w przypadku reakcji FEd >=0.  

Wysokość środnika w osi 
pasów (hw)  
Wyświetlona jako 
informacja, bo c>1.5 hw to 
wartość graniczna (por. p. 
6.17 w  [2] 

Program proponuje 
symbol podpory, ale 
można go zmienić 
wpisując w to miejsce 

inny tekst. 
Na podstawie 
zadeklarowanego 
obciążenia program 
proponuje wartość 
momentu 
zginającego na 
podporze oraz 
wartość rekcji, 
ale w niektórych 
przypadkach wartości 
te należy 
skorygować, a 
zawsze sprawdzić! 
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Okno jak na rys. 5.7, lub podobne, pojawia sie w trakcie obliczeń dwukrotnie dla każdego schematu 

(zestawu) obciążeń. Przycisk Pomiń umożliwia ograniczenie liczby sprawdzanych przypadków.  

 

W trakcie realizacji obliczeń program dokonuje różnorodnego sprawdzania danych, co skutkuje 

wyświetleniem odpowiednich komunikatów. Najczęściej dotyczą one wymiarów przekroju. W każdym 

przypadku niezbędne jest zweryfikowanie i korekta wprowadzonych wymiarów. W razie wątpliwości należy 

sprawdzić proporcje wymiarów wg [1].  

Komunikat "Podany ciąg znaków nie tworzy liczby" oznacza zwykle niezgodność znaków dziesiętnych w 

systemie Windows i  wpisanych w pole przeznaczone na liczbę. Taki sam komunikat pojawia się, gdy 

zamiast cyfry zostanie wpisana litera.  

Sygnalizowane jest również pozostawienie pustego pola zamiast wartości liczbowej. 

Program reaguje też odpowiednim komunikatem w przypadku podania ujemnej wartości obciążenia 

grawitacyjnego, pochylenia połaci przekraczającego 45
o
 oraz grubości blachy poszycia mniejszej od 0.66 

mm. 

 

6. Wyniki 
 

 

 

Rys. 6.1. Okno wyników – część I 

 

Dostępne polecenia zgromadzone są w postaci ikon na pasku u góry okna: 

 
Wydruk wyników na drukarce domyślnej. 

To jest rysunek 
schematyczny, 
objaśniający wymiary 

Ten rysunek 
jest w skali 
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Wydruk wyników z możliwością wyboru drukarki. 

 

Zapis wyników na dysku w graficznym formacie EMF (Enhanced Meta File) - użytkownik 
zostanie zapytany o nazwę i lokalizację pliku. 

 
Odpowiednik przycisku „Wróć”. Powrót do okna głównego wprowadzania danych.  

 

Wywołanie okna (por. komentarz 3 poniżej) do edycji dwóch wierszy nagłówka, zdefiniowanych 
na początku. 

 

Zakończenie pracy programu. Wprowadzone dane zostaną zapisane na dysku i pojawią się 
przy ponownym  uruchomieniu  programu. 

 

Pierwsza część okna wyników zawiera repetycję wprowadzonych danych, oraz powtórzenie charakterystyki 

przekroju z omawianego wcześniej okna Właściwości przekroju. Repetycja danych kończy się 

powtórzeniem wprowadzonych sił dla każdego schematu obciążeń, uzupełnionym o wartości pomocnicze 

(wyniki pośrednie) – Rys. 6.2. Wartości pomocnicze opatrzone są symbolami zgodnymi z [1] i [2]. 

Objaśnienie symboli można również uzyskać z systemu pomocy (F1 | Wyniki | Oznaczenia symboli).  

Dla wszystkich układów statycznych elementu, z wyjątkiem belki swobodnie podpartej, sprawdzenie 

nośności dokonywane jest dwukrotnie dla każdego układu obciążeń: w przekroju zbliżonym do środka 

elementu oznaczonym indeksem s i w przekroju podporowym (indeks 1 lub 2).  

 

 

 

Rys. 6.2. Wyniki cz. II repetycji danych 
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Dalej dla każdego schematu obciążeń wyświetlane jest wykorzystanie nośności przekroju i wykorzystanie 

nośności elementu. 

Komentarze: 

1. Zawartość wydruku w pełni odpowiada zawartości okna WYNIKI. Przy czym wyniki dzielone są 

automatycznie na formatki A4. 

2. Funkcję druku na dowolną drukarkę można wykorzystać do sporządzania dokumentów w formacie 

*.PDF. W komputerze musi być w tym celu zainstalowany (zwykle darmowy) program typu 

PDFCreator, novaPDF, doPDF lub podobny. 

3. Za pomocą ikony z żółtym 

ołówkiem można wywołać okno 

przedstawione na rysunku obok i 

zmodyfikować treść nagłówków lub 

numer strony. 

 

 

 

 

 

7. Historia programu 
 

1.0.  Lipiec 2013      Pierwsza wersja komercyjna 

1.1.  Wrzesień 2013     Uwzględnienie pochylenia połaci, usprawnienie interfejsu użytkownika. 

1.2.  Marzec 2014    Dodano sprawdzanie nośności w przypadku podparcia poprzez półki. 

1.2.1.Kwiecień 2014   Rozszerzono system pomocy i dokumentację programu. 

1.2.2. Maj 2014          Złagodzono warunek stateczności pasa dolnego (por. 5.3) oraz poprawiono 

dokładność obliczeń przy wielu schematach obciążeń. 

1.2.3. Czerwiec 2014 Poprawiono czytelność wyników, dodano sugerowanie wielkości reakcji i 

momentów podporowych. 

1.2.4. Listopad 2014 Poprawiono redakcję wyników (sprawdzanie docisku przy podparciu przez 

półkę). 

1.2.5. Styczeń 2016   Uaktualniono wzór 5.13c w PN-EN, uaktualniono system pomocy. 
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Część III: Metody obliczeniowe oraz interpretacja Eurokodów użyte 
w programie 

 

1. Wyznaczenie niezbędnej sztywności tarczy ze względu na stężenie płatwi 
    

Sztywność tarczy S obliczana jest ze wzoru (10.1b) z [1]. Aby płatew można było uznać za stężoną blachą 

trapezową musi być spełniona nierówność (10.1a) z [1]. 

 

2. Wyznaczenie sztywności podparcia sprężystego swobodnego pasa płatwi 
w  jego płaszczyźnie 

  
Całkowita sztywność bocznego podparcia pasa swobodnego jest określona wzorem (10.13) z [1], gdzie 

sztywność CD jest wyznaczona zależnością (10.14) z [1]. 

W programie przyjęto sztywność CD,A=130p [Nm/m/rad] wg (7) z rozdz.10.1.5.2 z [1], gdzie p jest liczbą 

łączników mocujących blachę trapezową do płatwi na jeden metr długości płatwi. Ograniczenia tej formuły 

wyznaczania  CD,A są następujące: 

- przyjmuje się jeden łącznik na fałdę, 

- szerokość pasa blachy, przez który przechodzą łączniki, nie powinna przekraczać 120mm.  

Ten wymóg jest z zwykle spełniony  dla blachy w położeniu pozytyw, 

- grubość blachy co najmniej 0,66mm, 

- odległość pomiędzy osią łącznika a krawędzią obrotu płatwi co najmniej 25mm, co sprowadza się (przy 

założeniu położenia osi łącznika na środku szerokości pasa) do wymogu minimalnej szerokości pasa 

przylegającego do blachy równej 50mm. 

Sztywność CD,A może być wyznaczona przez projektanta wg (5) lub (6) z 10.1.5.2 z [1]. W takim przypadku 

należy obliczyć i podstawić do programu na zakładce Dach jako rozstaw łączników wzdłuż fałdy wartość:  

130000/CD,A [mm] 

Sztywność CD,C określona jest wzorem (10.16) z [1]. W programie przyjęto dla płatwi skrajnej współczynnik 

k=2, dla płatwi pośredniej współczynnik k=4. 

Sztywność K z (10.13) jest wyznaczana przy następujących założeniach: 

- gdy płatew zetowa jest obciążona grawitacyjnie, to pas jest dociskany w pobliżu krawędzi swobodnej. 

Gdy kierunek obciążenia jest odwrotny, to następuje docisk w pobliżu środnika. Gdy obciążenie 

odwrotne do grawitacyjnego jest przyłożone w środku pasa (z mimośrodem), to w zależności od 

wartości mimośrodu docisk może następować w okolicy środnika (mały efekt mimośrodu) lub okolicy 

krawędzi swobodnej (przeważający efekt mimośrodu). Zwykle przeważa efekt mimośrodu i docisk 

następuje przy krawędzi swobodnej. 

- dla płatwi ceowej lub sigma obciążenie grawitacyjne powoduje docisk w pobliżu środnika, a obciążenie 

ssaniem wiatru docisk w pobliżu krawędzi swobodnej. 

- w programie przyjęto (rys. 10.6 z [1]) dla profili symetrycznych a=b/2, dla profilu zetowego    a=b1 /2. 

Współczynnik R oddziaływania podłoża sprężystego na pas swobodny płatwi jest określony zależnością 

(10.6) z  [1]. 
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3. Zginanie w płaszczyźnie pasa swobodnego 
 

Obciążenie ciągłe qh,Ed, wyznaczone wg rys.10.3 i wzoru (10.4) z [1] powoduje zginanie pasa 

swobodnego w jego płaszczyźnie momentem M0,fz,Ed. Moment  ten wyznaczany jest wg tablicy 10.1 z [1] w 

zależności od położenia przekroju krytycznego  dla ekstremum  momentu podporowego i przęsłowego. Dla 

podpory wewnętrznej belki dwuprzęsłowej  jest to przekrój oznaczony w programie cyfrą 1, dla belki 

trzyprzęsłowej cyfrą 1 lub 2. Odpowiadają mu w tablicy 10.1 przekroje oznaczone literą e. Przekrój krytyczny 

s jest w programie usytuowany w ekstremum momentu przęsłowego. W płatwiach bez stężeń przekrojowi s 

w tablicy 10.1 przyporządkowane są przekroje oznaczone literą m. Natomiast w przypadku płatwi ze 

stężeniami, jeżeli pręt stężający jest położony w przekroju s lub blisko przekroju s, to jako przekrój krytyczny 

jest wybierany z tablicy 10.1 przekrój oznaczony literą e, w innych przypadkach wybierany jest przekrój  

oznaczony literą m. Z tego samego wiersza w tablicy 10.1 jest wyznaczany także współczynnik korekcyjny 

κR. 

Moment zginający Mfz,Ed w płaszczyźnie pasa swobodnego wyznaczany jest z wzoru (10.5) w [1]. 

 

4. Obliczanie nośności przekroju. 
 
Naprężenia w pasie stężonym powinny spełniać warunek (10.3a), a w pasie swobodnym (10.3b) z [1]. 

Norma [1] dopuszcza podstawianie Mfz,Ed =0 w (10.3b), gdy pas swobodny jest rozciągany. 

W starszych wersjach programu przyjęto, że takie podstawienie wymaga, aby pas swobodny był rozciągany 

na całej szerokości z uwzględnieniem momentu Mfz,Ed. W związku z tym przyjmowano Mfz,Ed =0 , gdy była 

spełniona następująca nierówność: 

dla NEd > 0 (rozciąganie)  0
,,

, >−−
fz

fz

dyeff

EdyEd

W

M

W

M

A

N
 

dla NEd < 0 (ściskanie)  0
,,

, >−−
fz

fz

dyeff

Edy

eff

Ed

W

M

W

M

A

N
 

gdzie indeksy g i d  odnoszą się odpowiednio do pasa stężonego i pasa swobodnego. 

Tak restrykcyjny warunek został uznany za zbyt konserwatywny, ponieważ dla zerowej siły osiowej lub 

niewielkiej siły ściskającej powodował zginanie pasa swobodnego momentem Mfz. W związku z tym 

wymagania zostały złagodzone jak niżej: 

dla NEd > 0  

dyeff

Edy

dyeff

EdyEd

W

M

W

M

A

N

,,

,

,,

,
5,0>−  

dla NEd < 0   

dyeff

Edy

dyeff

Edy

eff

Ed

W

M

W

M

A

N

,,

,

,,

,
5,0>−  

 
 

5. Wyznaczanie nośności  elementu 

5.1 Wyboczenie w płaszczyźnie pasa swobodnego 

Jako podstawę do obliczania stateczności pasa swobodnego w jego płaszczyźnie przyjęto nierówność 

(10.7) z [1].  Zasady obliczania płatwi w [1] zakładają niedużą wartość siły ściskającej, dla której przyjmuje 
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się współczynnik wyboczenia równy współczynnikowi zwichrzenia χLT. Nierówność (10.7) jest oparta na 

zasadzie superpozycji naprężeń powiększonych współczynnikiem zwichrzenia. 

W programie rozszerzono zakres wielkości sił osiowych, przyjmując dla siły ściskającej bezpieczniej 

wyznaczoną długość wyboczeniową wynikającą z rozstawu podpór lub stężeń i współczynnika tej długości 

obliczonego na podstawie współczynnika podparcia sprężystego R. Wg [3] zależność jest następująca: 

afz L

n

R
n

l

+
= 1'  

 

gdzie dla R ≤ 4 n=1, zaś dla  4< R ≤36 n=4.  

Ze względu na ściskanie pasa swobodnego, spowodowane dodatnim momentem My, długość 

wyboczeniową lfz wyznacza się z zależności (10.9). Jeżeli My>0 działa w przekroju podporowym (przypadek 

obciążenia grawitacyjnego), to współczynniki w zależności (10.9) są wyznaczane z tablicy 10.2a. Gdy jest  

My>0 w przęśle  (przypadek ssania wiatru), to współczynniki te wyznaczane są z tablicy 10.2b. 

Smukłość względna fz
'λ jest wyznaczana ze wzoru (10.8) z [1] z podstawieniem fzl ' , a smukłość 

względna fzλ   jest wyznaczana  ze wzoru (10.8) z [1] z podstawieniem fzl . 

Na podstawie tych smukłości względnych dla krzywej niestateczności b w [2] obliczane są odpowiednio 

współczynniki wyboczeniowe dz ,
'χ  i LTχ . 

Po przekształceniach wzoru (10.7) z [1] w programie dla dodatniego momentu My, powodującego 

ściskanie pasa dolnego oraz siły ściskającej, nośność  wyznaczana jest z nierówności: 

1||
1||1||

,,

,,

,,

,

,
'

≤+













+

dfzRd

Eddfz

LTdyRd

Edy

dzRd

Ed

M

M

M

M

N

N

χχ
. 

 

gdzie:  dz ,
'χ  - współczynnik wyboczenia pasa swobodnego, 

 LTχ  - współczynnik zwichrzenia pasa swobodnego. 

 
Gdy moment My jest ujemny, ale działa duża siła ściskająca i występują w pasie swobodnym naprężenia 

ściskające: 

0// ,,, <− dyeffEdyeffEd WMAN
 

 
to nośność elementu obliczana jest z nierówności: 
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Gdy występuje siła rozciągająca i dodatni moment  My , a naprężenia w dolnym pasie są ściskające: 
 

0// ,,, <− dyeffEdyEd WMAN
 

 
to nośność elementu obliczana jest z nierówności: 
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5.2 Wyboczenie w płaszczyźnie środnika 
 

Nośność elementu ze względu na wyboczenie w płaszczyźnie środnika jest obliczana dla siły NEd<0 dla 

pasa ściskanego momentem My (swobodnego dla My >0 i stężonego dla My <0) z nierówności (6.61) w [2]. 

Współczynnik wyboczenia yχ jest obliczany wg [2] dla krzywej wyboczeniowej b, dla długości 

wyboczeniowej określonej przez projektanta przez podanie długości przęsła L i współczynnika długości 

wyboczeniowej µy.  Zaleca się podstawianie dla płatwi współczynnika µy = 1,0. Pozostałe współczynniki w 

tej nierówności wyznaczane są z tablicy B.3 i B.1 z [2], z tym, że w programie przyjęto po stronie bezpiecznej  

Cmz=1,0. 

 

5.3 Zwichrzenie pasa dolnego 
 

Do analizy zwichrzenia ściskanego pasa dolnego przyjęto wzory wg p. 6.3.2.3 z [2],  a mianowicie: 

 

( )[ ]275,04,034,015,0 fzfzLT λλ +−+=Φ  

1
1

75,0

1
222

≤≤
−Φ+Φ

=
fzfzLT

LT

LT

λλ
χ  
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Korzystając z okazji pragniemy zaproponować inne nasze programy, które mogą zostać 

zainstalowane na Państwa komputerze i chronione tym samym kluczem. Wersje demo tych 

programów zamieszczone są na naszej stronie internetowej www.kotex.waw.pl. 

Tamże szczegółowe cenniki. 
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Załącznik 1. Zakres geometrii przekrojów 
 

Poniższa tablica zawiera ograniczenie wymiarowe profili wg [1] wraz z podaniem ich źródeł: 

    

b / t ≤ 60 b / t ≤ 90 b / t ≤ 60 b / t ≤ 60 

c / t ≤ 50 c / t ≤ 60 cz / t ≤ 50 c / t ≤ 50 

        dy / t ≤ 50    

h / t ≤ 500 Tabl. 5.1   

R > 0.04 t E / fy pkt 5.1.6 

0.2 < c / b < 0.6                                    wz. 5.2a   

0.1 < d y / b ≤ 0.3 wz. 5.2b   

Przy podparciu przez półkę: 

r / t ≤ 6     wz.6.14b   -  

h w / t < 200                 wz.6.14a    - 

 
 

 

 


