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Wprowadzenie

Fundusz Badawczy Węgla i Stali

Projekt FAILNOMORE finansowany był przez Fundusz Badawczy
Węgla i Stali (RFCS)

Fundusz Badawczy Węgla i Stali (RFCS) zarządzany jest przez
Komisję Europejską

Celem funduszu jest wspieranie uczelni, ośrodków badawczych
i podmiotów gospodarczych realizujących zadania mające na
celu rozwój technologiczny

Kluczowe zagadnienia:

 wspieranie transformacji sektora węgla i stali

 poprawa kwestii zdrowia i bezpieczeństwa

 zrównoważony rozwój

 ochrona środowiska

 innowacyjne rozwiązania techniczne i materiałowe

 zarządzanie personelem i poprawa warunków pracy
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Głównym celem projektu było opracowanie

praktycznych i przyjaznych dla projektanta

wytycznych mających na celu ograniczenie ryzyka

wystąpienia katastrofy postępującej konstrukcji

stalowych i zespolonych, poddanych zdarzeniom

wyjątkowym

Czas realizacji projektu: 1 lipiec 2020 – 30 czerwiec 2022

Wprowadzenie

Projekt FAILNOMORE
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Partnerzy:



Realizowane zadania:

Przegląd aktualnej literatury dotyczącej zagadnienia

Ocena aktualnego stanu wiedzy i wybór materiałów do podręcznika

Opracowanie podręcznika do projektowania wraz z przykładami

Stworzenie prezentacji zgodnych z tematyką podręcznika

Przetłumaczenie podręcznika i prezentacji na wybrane języki
europejskie

Organizacja seminarium (warsztatów) upowszechniającego wiedzę
w wybranych ośrodkach w Europie

Wprowadzenie

Projekt FAILNOMORE
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Podręcznik:

Wprowadzenie

Projekt FAILNOMORE
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Część 1 – Projektowanie na odporność

1. Podejście normatywne

2. Projektowanie na odporność

3. Klasy konsekwencji

4. Określone zagrożenia

5. Nieokreślone zagrożenia

6. Ocena ryzyka

7. Wnioski

Część 2 – Przykłady obliczeniowe
• Konstrukcja stalowa projektowana

w strefie asejsmicznej
• Konstrukcja stalowa projektowana

w strefie sejsmicznej
• Konstrukcja  zespolona projektowana

w strefie asejsmicznej
• Konstrukcja zespolona projektowana

w strefie sejsmicznej
Część 3 – Załączniki
Część 4 - Bibliografia

https://www.steelconstruct.com/eu-projects/failnomore/design-manuals/

https://www.steelconstruct.com/eu-projects/failnomore/design-manuals/


Warsztaty:

Wprowadzenie

Projekt FAILNOMORE
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1. WPROWADZENIE

1. Wprowadzenie

Wprowadzenie7

Główne czynniki decydujące o występowaniu zagrożeń

w projektowaniu i ocenie stanu konstrukcji:

-błędna ocena właściwości materiałów,

-niewłaściwe oszacowanie oddziaływań i ich kombinacji,

-błędny lub zbyt uproszczony schemat konstrukcji, zła metoda analizy,
błędy w wymiarowaniu i kształtowaniu,

-niedostateczna wiedza i/lub doświadczenie projektanta, brak lub
zdawkowa weryfikacja projektu,

-niski stan wiedzy i kultury technicznej, ograniczenia finansowe, presja
czasu, itp.



Wprowadzenie

Ekstremalne oddziaływania i zdarzenia - przykłady

Eksplozja, uderzenie, pożar, ponadnormatywne obciążenie śniegiem, tsunami, 

tornado, ataki terrorystyczne………

Określone zagrożenia a nieokreślone zagrożenia

Duże deformacje elementów konstrukcyjnych, w tym ich połączeń

Nieadekwatność metod projektowania opartych na nośności

Potrzeba podejścia projektowego opartego na ciągliwości

1. WPROWADZENIE

8



1. WPROWADZENIE

Wprowadzenie9

Przeciążenie Błędy w projekcie 



Wprowadzenie

1. WPROWADZENIE

10

Realizacja                       Projekt

Błąd wykonawcy  - Kansas City Hotel Hyatt Regency (17.07.1981 r.) – 114 zabitych, 200 rannych



Wprowadzenie

1. WPROWADZENIE
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Trzęsienia ziemi



Wprowadzenie

1. WPROWADZENIE
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Wichury i tornada



1. WPROWADZENIE

Wprowadzenie13

Korozja Zmęczenie



1. WPROWADZENIE

1. Wprowadzenie

Wprowadzenie14

ODPORNOŚĆ KONSTRUKCJI (ROBUSTNESS):

Zdolność konstrukcji do przetrwania zdarzeń, takich jak: pożar, wybuchy, 

uderzenia lub konsekwencje  ludzkich błędów, bez uszkodzenia w stopniu 

niewspółmiernym do pierwotnej przyczyny.

KATASTROFA POSTĘPUJĄCA / ZNISZCZENIE O ZASIĘGU 

NIEPROPORCJONALNYM:

Postępująca katastrofa budynku to sytuacja, kiedy lokalne uszkodzenie głównego 

elementu konstrukcyjnego prowadzi do zawalenia się sąsiednich elementów i do 

zniszczenia całej konstrukcji, w zakresie nieproporcjonalnym do początkowej 

przyczyny.



Wprowadzenie

Ronan Point ( Londyn, 1968 r., wybuch gazu) - 4 ofiary ,  17 rannych

1. WPROWADZENIE
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1. WPROWADZENIE

Wprowadzenie16

Zamach terrorystyczny w Oklahoma City – zamach, który miał miejsce w środę, 19 kwietnia 
1995 roku przed budynkiem federalnym im. Alfreda P. Murraha w Oklahoma City (196 ofiar)



Champlain Towers (24.06.2021 r., Surfside, Floryda , 98 ofiar, straty ponad 1 mld $,  
przyczyny: splot zdarzeń)   

1. WPROWADZENIE

Wprowadzenie17



Wprowadzenie

Odporność konstrukcji stalowych i zespolonych

1. WPROWADZENIE

18



Wprowadzenie

1. WPROWADZENIE   
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Odporność konstrukcji stalowych 
i zespolonych w skali naturalnej
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Projektowanie na odporność2

Zakres prezentacji

1. Ogólne zasady projektowania na odporność

2. Podejście normatywne 

3. Definicja klas konsekwencji

4. Projektowanie na określone oddziaływania wyjątkowe



1. Wprowadzenie

Wprowadzenie3



1. Wprowadzenie

Wprowadzenie4

Miary odporności  (robustness)

a) Miary tradycyjne, oparte na pojedynczej charakterystyce konstrukcji: stopień

statycznej niewyznaczalności, zdolność do odkształceń plastycznych,

zabezpieczenia przed postępującym zniszczeniem, m.in.:

- ISO Standard 19902

- wartość charakterystyczna nośności,

- wartość obliczeniowa oddziaływania odpowiadająca zniszczeniu konstrukcji.𝑆𝑐

- Współczynnik odporności  (Lind, 1995)

- oznaczają prawdopodobieństwa zniszczenia  konstrukcji 
uszkodzonej 𝑟𝑑 i nieuszkodzonej 𝑟𝑜



1. Wprowadzenie

Wprowadzenie5

Ryzyko (ogólnie): funkcja prawdopodobieństwa i negatywnych konsekwencji

zajścia niepożądanych zdarzeń (najczęściej ich iloczyn).

Negatywne konsekwencje oddziaływań i odpowiadające im rodzaje ryzyka:

- Bezpośrednie związane z uszkodzeniami elementów systemu 

konstrukcyjnego  i całej konstrukcji (utratą nośności, awariami, katastrofą);

- Pośrednie związane utratą zdolności do pełnienia przewidzianej funkcji                     

i wyłączeniem konstrukcji z eksploatacji.  
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2. PODEJŚCIE NORMATYWNE

Łagodzenie skutków katastrofy postępującej opisane zostało w kilku europejskich 

i międzynarodowych normach i wytycznych

Sformułowanie głównych zaleceń  dotyczących spełnienia wymagań dla 

odporności konstrukcji

Oparte głównie na metodach normatywnych

Wprowadzenie9



EN 1990, 2.1 (4)P podaje podstawowe wymagania związane z uzyskaniem odporności:

Konstrukcję należy tak zaprojektować i wykonać, aby na skutek zdarzeń takich jak: wybuch,

uderzenie i konsekwencje błędów ludzkich nie została ona uszkodzona w zakresie

nieproporcjonalnym do początkowej przyczyny.

EN 1990, 2.1 (5)P zawiera stwierdzenie „należy unikać lub ograniczać możliwości uszkodzenia

konstrukcji poprzez zastosowanie jednego lub kilku następujących zabezpieczeń”:

ograniczenie, wyeliminowanie lub redukcję zagrożenia, na które konstrukcja może być

narażona;

dobór ustroju konstrukcyjnego mało wrażliwego na możliwe zagrożenia;

dobór ustroju konstrukcyjnego i takie jego zwymiarowanie, aby mógł odpowiednio

przetrwać utratę na skutek wypadku pojedynczego elementu lub pewnej części konstrukcji;

unikanie, tak dalece jak jest to możliwe, ustrojów konstrukcyjnych, które mogą ulec

zniszczeniu bez uprzedniego ostrzeżenia;

wzajemne powiązanie elementów konstrukcji.

2. PODEJŚCIE NORMATYWNE

Aktualna wersja Eurokodów

Wprowadzenie10
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Zastrzeżenia: brak jasnych wskazówek, jak wybrać strategie projektowania, które należy zastosować,  

brak dostępnego spójnego zestawu zasad i konkretnych  wytycznych jak projektować na odporność

2. PODEJŚCIE NORMATYWNE



Aktualna wersja Eurokodów

ISO Standard 2394, “General principles on reliability for structures”, 2015.

ISO Standard 13824, General principles on risk assessment of systems involving structures, 2009.

Grupa Robocza CEN/TC 250/WG 6 “Robustness”.

EN 1990 - Rozdział 4.4 i Załącznik Informacyjny E przedstawiające strategie oparte na  

ograniczeniu zakresu zniszczenia miejscowego.

Projektowanie konstrukcji na określone oddziaływania wyjątkowe zgodnie z EN 1991.

Wprowadzenie do “Metody podziału konstrukcji na segmenty”.

Zmiany w normach EN 1993 i EN 1998 mające bezpośredni lub pośredni wpływ na   

zapewnienie konstrukcji odporności .

2. PODEJŚCIE NORMATYWNE

NADCHODZĄCA WERSJA EUROKODÓW

Wprowadzenie12



Projektowanie na określone oddziaływania wyjątkowe 

EN 1991

Standardowe projektowanie konstrukcji

(np. na wybuch, uderzenie)

Projektowanie na zwiększenie odporności konstrukcji 

EN 1990

Strategie oparte na ograniczaniu zakresu zniszczenia 

miejscowego

Projektowanie 

konstrukcji na 

przeniesienie 

oddziaływań(*)

Zapobieganie lub 

zmniejszanie 

oddziaływań

np. działania ochronne, 

kontrola zdarzeń

Alternatywne 

ścieżki obciążenia
tj. zapewnienie 

odpowiedniej 

odkształcalności

i ciągliwości, 

zastosowanie zasad 

normatywnych

Elementy 

kluczowe
tj. projektowanie 

wybranych 

elementów

na założone 

oddziaływania 

wyjątkowe

Podziału 

konstrukcji na 

segmenty

tj. podział na części

(*) Projektowanie konstrukcji z uwzględnieniem określonych oddziaływań wyjątkowych może obejmować, po uzgodnieniu

z osobami decyzyjnymi, specjalne zaprojektowane elementy, które ulegają częściowemu lub całkowitemu uszkodzeniu, pod warunkiem, że

ich uszkodzenie nie prowadzi do katastrofy postępującej

NADCHODZĄCA WERSJA EUROKODÓW

Wprowadzenie13



Ogólne/nieprecyzyjne wymagania, które mogą być trudne do zinterpretowania

Brak spójności zasad

Wymagania dotyczące ciągliwości

Potrzeba uwzględnienia najnowszych wyników badań

Potrzeba opracowaniu uproszczonych i praktycznych  metod i narzędzi

PODSUMOWANIE    (ocena wymagań dotyczących odporności konstrukcji zawartych w Eurokodach) 

2. PODEJŚCIE NORMATYWNE

14 Wprowadzenie



Projektowanie na odporność jest 

proponowane jako procedura krok po kroku 

przedstawiona  w postaci schematu 

blokowego

Schemat ten jest podstawą podręcznika 

projektowania FAILNOMORE

15 Projektowanie na odporność



3. Klasy konsekwencji

Konstrukcje budowlane są przyporządkowane do "klas konsekwencji" na podstawie 

oceny skutków zniszczeń, których miarą są:

utrata życia

zranienia ludzi

straty ekonomiczne

straty społeczne

straty środowiskowe

Ta  klasyfikacja  jest  uważana  za  uproszczenie  złożonego  systemu  opartego na 

ryzyku, związanego między innymi  z rodzajem budynku, jego wysokością, sposobem 

użytkowania, materiałem konstrukcyjnym…

16 Projektowanie na odporność



3. Klasy konsekwencji

W załączniku A normy EN 1991-1-7 oraz w normie EN 1990, zidentyfikowano trzy 
klasy konsekwencji:

Klasa 
konsekwencji 
(CC)

Przykłady przyporządkowania rodzaju budynku i sposobu 
użytkowania

1 Domy prywatne  4 kondygnacji. Budynki rolnicze, w których ludzie zazwyczaj nie 
przebywają (np. budynki magazynowe), szklarnie. Budynki, w których przebywają 
rzadko, pod warunkiem że żadna część budynku nie jest bliżej innego budynku niż 
w odległości równej 1 ½ - krotnej wysokości budynku.

2a (Grupa niższego 
ryzyka)

5-kondygnacyjne domy prywatne. Hotele, apartamenty, biura  4 kondygnacji. 
Budynki przemysłowe  3 kondygnacji. Obiekty sprzedaży detalicznej  3 
kondygnacji o powierzchni podłogi  1 000 m2 na każdej kondygnacji. 
Jednokondygnacyjne budynki oświatowe. Wszystkie budynki z dostępem 
publicznym  2 kondygnacji, które mają powierzchnię podłogi  2 000 m2 na każdej 
kondygnacji.

2b (Grupa 
wyższego ryzyka)

Hotele, apartamenty, biura > 4-kondygnacyjne, ale  15 kondygnacji. Budynki 
oświatowe > 1-kondygnacyjne, ale  15 kondygnacji. Obiekty sprzedaży detalicznej 
> 3-kondygnacyjne, ale  15 kondygnacji. Szpitale  3 kondygnacji. Biura wyższe niż 
4-kondygnacyjne, ale  15 kondygnacji. Wszystkie budynki z dostępem 
publicznym, które mają powierzchnię podłogi > 2 000 m2, ale  5 000 m2 na każdej 
kondygnacji. Parkingi samochodowe  6 kondygnacji.

3 Wszystkie budynki zdefiniowane wyżej jako klasy konsekwencji 2 niższego i 
wyższego ryzyka, które przekraczają ograniczenia powierzchni i liczby kondygnacji. 
Wszystkie budynki, do których ma dostęp znaczna liczba osób (np., hale 
koncertowe, trybuny, itp.). Stadiony mieszczące więcej niż 5 000 widzów. Budynki, 
w których przechowuje się niebezpieczne substancje lub prowadzi niebezpieczne 
procesy.

CC1: Niskie zagrożenie życia ludzkiego lub 
małe lub nieznaczne konsekwencje 
społeczne, ekonomiczne i środowiskowe

CC2: Przeciętne zagrożenie życia ludzkiego lub 
małe lub znaczne konsekwencje społeczne, 
ekonomiczne i środowiskowe

CC3: Wysokie zagrożenie życia ludzkiego lub 
bardzo duże konsekwencje społeczne, 
ekonomiczne i środowiskowe

17 Projektowanie na odporność



Klasa 
konsekwencji 
(CC)

Przykłady przyporządkowania rodzaju budynku i sposobu 
użytkowania

1 Domy prywatne  4 kondygnacji. Budynki rolnicze, w których ludzie zazwyczaj nie 
przebywają (np. budynki magazynowe), szklarnie. Budynki, w których przebywają 
rzadko, pod warunkiem że żadna część budynku nie jest bliżej innego budynku niż 
w odległości równej 1 ½ - krotnej wysokości budynku.

2a (Grupa niższego 
ryzyka)

5-kondygnacyjne domy prywatne. Hotele, apartamenty, biura  4 kondygnacji. 
Budynki przemysłowe  3 kondygnacji. Obiekty sprzedaży detalicznej  3 
kondygnacji o powierzchni podłogi 
1 000 m2 na każdej kondygnacji. Jednokondygnacyjne budynki oświatowe. 
Wszystkie budynki z dostępem publicznym  2 kondygnacji, które mają 
powierzchnię podłogi  2 000 m2 na każdej kondygnacji.

2b (Grupa 
wyższego ryzyka)

Hotele, apartamenty, biura > 4-kondygnacyjne, ale  15 kondygnacji. Budynki 
oświatowe > 1-kondygnacyjne, ale  15 kondygnacji. Obiekty sprzedaży detalicznej 
> 3-kondygnacyjne, ale  15 kondygnacji. Szpitale  3 kondygnacji. Biura wyższe niż 
4-kondygnacyjne, ale  15 kondygnacji. Wszystkie budynki z dostępem 
publicznym, które mają powierzchnię podłogi > 2 000 m2, ale  5 000 m2 na każdej 
kondygnacji. Parkingi samochodowe  6 kondygnacji.

3 Wszystkie budynki zdefiniowane wyżej jako klasy konsekwencji 2 niższego i 
wyższego ryzyka, które przekraczają ograniczenia powierzchni i liczby kondygnacji. 
Wszystkie budynki, do których ma dostęp znaczna liczba osób (np., hale 
koncertowe, trybuny, itp.). Stadiony mieszczące więcej niż 5 000 widzów. Budynki, 
w których przechowuje się niebezpieczne substancje lub prowadzi niebezpieczne 
procesy.

3. Klasy konsekwencji

18 Projektowanie na odporność

W załączniku A normy EN 1991-1-7 oraz w normie EN 1990, zidentyfikowano trzy 
klasy konsekwencji:



Klasa 
konsekwencji 
(CC)

Przykłady przyporządkowania rodzaju budynku i sposobu 
użytkowania

1 Domy prywatne  4 kondygnacji. Budynki rolnicze, w których ludzie zazwyczaj nie 
przebywają (np. budynki magazynowe), szklarnie. Budynki, w których przebywają 
rzadko, pod warunkiem że żadna część budynku nie jest bliżej innego budynku niż 
w odległości równej 1 ½ - krotnej wysokości budynku.

2a (Grupa niższego 
ryzyka)

5-kondygnacyjne domy prywatne. Hotele, apartamenty, biura  4 kondygnacji. 
Budynki przemysłowe  3 kondygnacji. Obiekty sprzedaży detalicznej  3 
kondygnacji o powierzchni podłogi 
1 000 m2 na każdej kondygnacji. Jednokondygnacyjne budynki oświatowe. 
Wszystkie budynki z dostępem publicznym  2 kondygnacji, które mają 
powierzchnię podłogi  2 000 m2 na każdej kondygnacji.

2b (Grupa 
wyższego ryzyka)

Hotele, apartamenty, biura > 4-kondygnacyjne, ale  15 kondygnacji. Budynki 
oświatowe > 1-kondygnacyjne, ale  15 kondygnacji. Obiekty sprzedaży detalicznej 
> 3-kondygnacyjne, ale  15 kondygnacji. Szpitale  3 kondygnacji. Biura wyższe niż 
4-kondygnacyjne, ale  15 kondygnacji. Wszystkie budynki z dostępem 
publicznym, które mają powierzchnię podłogi > 2 000 m2, ale  5 000 m2 na każdej 
kondygnacji. Parkingi samochodowe  6 kondygnacji.

3 Wszystkie budynki zdefiniowane wyżej jako klasy konsekwencji 2 niższego i 
wyższego ryzyka, które przekraczają ograniczenia powierzchni i liczby kondygnacji. 
Wszystkie budynki, do których ma dostęp znaczna liczba osób (np., hale 
koncertowe, trybuny, itp.). Stadiony mieszczące więcej niż 5 000 widzów. Budynki, 
w których przechowuje się niebezpieczne substancje lub prowadzi niebezpieczne 
procesy.

3. Klasy konsekwencji
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W załączniku A normy EN 1991-1-7 oraz w normie EN 1990, zidentyfikowano trzy 
klasy konsekwencji:



Klasa 
konsekwencji 
(CC)

Przykłady przyporządkowania rodzaju budynku i sposobu 
użytkowania

1 Domy prywatne  4 kondygnacji. Budynki rolnicze, w których ludzie zazwyczaj nie 
przebywają (np. budynki magazynowe), szklarnie. Budynki, w których przebywają 
rzadko, pod warunkiem że żadna część budynku nie jest bliżej innego budynku niż 
w odległości równej 1 ½ - krotnej wysokości budynku.

2a (Grupa niższego 
ryzyka)

5-kondygnacyjne domy prywatne. Hotele, apartamenty, biura  4 kondygnacji. 
Budynki przemysłowe  3 kondygnacji. Obiekty sprzedaży detalicznej  3 
kondygnacji o powierzchni podłogi 
1 000 m2 na każdej kondygnacji. Jednokondygnacyjne budynki oświatowe. 
Wszystkie budynki z dostępem publicznym  2 kondygnacji, które mają 
powierzchnię podłogi  2 000 m2 na każdej kondygnacji.

2b (Grupa 
wyższego ryzyka)

Hotele, apartamenty, biura > 4-kondygnacyjne, ale  15 kondygnacji. Budynki 
oświatowe > 1-kondygnacyjne, ale  15 kondygnacji. Obiekty sprzedaży detalicznej 
> 3-kondygnacyjne, ale  15 kondygnacji. Szpitale  3 kondygnacji. Biura wyższe niż 
4-kondygnacyjne, ale  15 kondygnacji. Wszystkie budynki z dostępem 
publicznym, które mają powierzchnię podłogi > 2 000 m2, ale  5 000 m2 na każdej 
kondygnacji. Parkingi samochodowe  6 kondygnacji.

3 Wszystkie budynki zdefiniowane wyżej jako klasy konsekwencji 2 niższego i 
wyższego ryzyka, które przekraczają ograniczenia powierzchni i liczby kondygnacji. 
Wszystkie budynki, do których ma dostęp znaczna liczba osób (np., hale 
koncertowe, trybuny, itp.). Stadiony mieszczące więcej niż 5 000 widzów. Budynki, 
w których przechowuje się niebezpieczne substancje lub prowadzi niebezpieczne 
procesy.

3. Klasy konsekwencji
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W załączniku A normy EN 1991-1-7 oraz w normie EN 1990, zidentyfikowano trzy 
klasy konsekwencji:



3. Klasy konsekwencji
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W załączniku A normy EN 1991-1-7 oraz w normie EN 1990, zidentyfikowano trzy 
klasy konsekwencji:

Klasa 
konsekwencji 
(CC)

Przykłady przyporządkowania rodzaju budynku i sposobu 
użytkowania

1 Domy prywatne  4 kondygnacji. Budynki rolnicze, w których ludzie zazwyczaj nie 
przebywają (np. budynki magazynowe), szklarnie. Budynki, w których przebywają 
rzadko, pod warunkiem że żadna część budynku nie jest bliżej innego budynku niż 
w odległości równej 1 ½ - krotnej wysokości budynku.

2a (Grupa niższego 
ryzyka)

5-kondygnacyjne domy prywatne. Hotele, apartamenty, biura  4 kondygnacji. 
Budynki przemysłowe  3 kondygnacji. Obiekty sprzedaży detalicznej  3 
kondygnacji o powierzchni podłogi 
1 000 m2 na każdej kondygnacji. Jednokondygnacyjne budynki oświatowe. 
Wszystkie budynki z dostępem publicznym  2 kondygnacji, które mają 
powierzchnię podłogi  2 000 m2 na każdej kondygnacji.

2b (Grupa 
wyższego ryzyka)

Hotele, apartamenty, biura > 4-kondygnacyjne, ale  15 kondygnacji. Budynki 
oświatowe > 1-kondygnacyjne, ale  15 kondygnacji. Obiekty sprzedaży detalicznej 
> 3-kondygnacyjne, ale  15 kondygnacji. Szpitale  3 kondygnacji. Biura wyższe niż 
4-kondygnacyjne, ale  15 kondygnacji. Wszystkie budynki z dostępem 
publicznym, które mają powierzchnię podłogi > 2 000 m2, ale  5 000 m2 na każdej 
kondygnacji. Parkingi samochodowe  6 kondygnacji.

3 Wszystkie budynki zdefiniowane wyżej jako klasy konsekwencji 2 niższego i 
wyższego ryzyka, które przekraczają ograniczenia powierzchni i liczby kondygnacji. 
Wszystkie budynki, do których ma dostęp znaczna liczba osób (np., hale 
koncertowe, trybuny, itp.). Stadiony mieszczące więcej niż 5 000 widzów. Budynki, 
w których przechowuje się niebezpieczne substancje lub prowadzi niebezpieczne 
procesy.



3. Klasy konsekwencji

Klasa konsekwencji przypisana do budynku pozwala praktykowi  ocenić podejście 

projektowe, które należy przyjąć w celu osiągnięcia odpowiedniego poziomu odporności.

Klasa konsekwencji 1 (CC1):

Projektowanie na odporność nie pociąga za sobą potrzeby żadnych szczególnych rozważań, 
o ile jest przeprowadzane w pełnej zgodności z zasadami podanymi w zestawie Eurokodów

Klasy konsekwencji 2 i 3 (CC2a, CC2b i CC3):

Projektowanie na odporność implikuje specyficzne podejścia, które mogą obejmować szeroki  
zakres rozwiązań, od prostych reguł normatywnych po zaawansowane analizy ryzyka i złożone 
metody analityczne lub numeryczne
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Nie wszystkie konstrukcje budowlane są dokładnie ujęte w tej tabeli

 Wymaganie dokładnej analizy inżynierskiej

Dodatkowe wytyczne znajdują się w Rozdziale 3 Podręcznika  

projektowania FAILNOMORE



3. Klasy konsekwencji

Po ustaleniu klasy konsekwencji,  potencjalne zagrożenia  i odpowiednie  scenariusze 

obciążenia wyjątkowego powinny zostać zidentyfikowane przez projektanta w ścisłej 

współpracy z inwestorem i odpowiednimi  władzami.

Identyfikacja zagrożeń i odpowiednich scenariuszy umożliwi projektantowi 

przyjęcie jednego z podejść:

projektowanie na określone oddziaływania wyjątkowe i/lub

strategia projektowania, która ogranicza zakres początkowych uszkodzeń powstałych  

w wyniku dowolnego nieokreślonego zdarzenia wyjątkowego

Ponadto w przypadku CC3 jest wymagana na ogół systematyczna ocena ryzyka
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Metody  analizy  ryzyka
(ISO Standard 13824: 2009)
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2015
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4. Projektowanie na określone oddziaływania wyjątkowe

Sprawdzenie możliwości zastosowania środków 
zapobiegawczych i/lub ochronnych w celu 
zmniejszenia lub ograniczenia skutków 
oddziaływań wyjątkowych

Gdy środki podjęte w celu zapobiegania  
wyjątkowym zdarzeniom prowadzą do  
całkowitego uniknięcia pełnego zakresu  
możliwych zagrożeń, uzasadnione  jest  
uznanie, że projektowanie konstrukcji na  
odporność jest w pełni zgodne z 
wymaganiami.

Jeśli środki ochronne tylko zmniejszają  
wielkość (lub  prawdopodobieństwo  
wystąpienia) oddziaływania wyjątkowego lub 
po prostu nie mogą zostać wdrożone, lokalne 
szkody są nieuchronne i wymagana  jest  
ocena możliwych lokalnych szkód na etapie  
projektowania .
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4. Projektowanie na określone oddziaływania wyjątkowe

Projektowanie dla rozważanego oddziaływania 
wyjątkowego

Jeśli nie ma uszkodzeń lokalnych, kończy to 
proces projektowania

W przypadku wystąpienia uszkodzenia, które 
jest nie do zaakceptowania  wymagane 
przeprojektowanie konstrukcji

Jeżeli istnieje dopuszczalna szkoda, należy 
zapobiec jej zasięgowi, stosując odpowiednie 
strategie projektowe, jak zaproponowano dla 
nieokreślonych oddziaływań wyjątkowych.
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4. Projektowanie na określone oddziaływania wyjątkowe

Projektowanie na określone oddziaływania wyjątkowe może opierać się na metodach 
analitycznych  i/lub  numerycznych

Poziom zaawansowania metod jest silnie powiązany z klasą konsekwencji:

W przypadku CC2 możliwe jest zastosowanie podejścia normatywnego lub uproszczonych  

metod analizy uwzględniających statyczne oddziaływania równoważne

W przypadku CC3 może być wymagane zastosowanie udoskonalonych metod (analiza 

dynamiczna, modele nieliniowe...).
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4. Projektowanie na określone oddziaływania wyjątkowe

W rozdziale 4 podręcznika projektowania FAILNOMORE rozważane są cztery 

oddziaływania wyjątkowe:

Uderzenie

Eksplozje wewnętrzne i zewnętrzne

Pożar

Trzęsienie ziemi

Proponowane są różne podejścia o różnym stopniu zaawansowania.

Te ostatnie zostaną przedstawione w odrębnej prezentacji.
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5. Projektowanie na nieokreślone oddziaływania wyjątkowe

Projektowanie na nieokreślone oddziaływania wyjątkowe opiera się na 

strategiach mających na celu ograniczenie zasięgu lokalnego uszkodzenia, 

niezależnie od jego przyczyny:

Metoda alternatywnych ścieżek obciążenia (ALP)

Metoda elementu kluczowego

Metoda podziału na segmenty

Poziom zaawansowania proponowanych metod będzie miał zakres od metod 

normatywnych do zaawansowanych, pełnych analiz nieliniowych.

Wybór metody, która ma być zastosowana, jest silnie powiązany 

z klasą konsekwencji.
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5. Projektowanie na nieokreślone oddziaływania wyjątkowe

W przypadku CC2a norma                  

EN 1991-1-7 sugeruje  zapewnienie  

konstrukcji efektywnego  systemu  

stężeń  poziomych  przy  użyciu  

metody zwanej  „metodą  stężeń”. 

lub

Rozważenie całkowitego usunięcia 

elementów nośnych metoda ALP
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5. Projektowanie na nieokreślone oddziaływania wyjątkowe

W przypadku CC3 zaleca się 

stosowanie metody ALP poprzez 

zastosowanie udoskonalonych metod, 

takich jak analiza dynamiczna.
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5. Projektowanie na nieokreślone oddziaływania wyjątkowe

Jeżeli utrata elementu nośnego 

powoduje nieproporcjonalne zawalenie 

się, usunięty element powinien być 

oznaczony jako "element kluczowy".

Projekt powinien być ukierunkowany na 

metodę lokalnego zwiększenia nośności 

elementu kluczowego, biorąc pod uwagę 

oddziaływanie wyjątkowe.

34 Projektowanie na odporność



5. Projektowanie na nieokreślone oddziaływania wyjątkowe

Alternatywą dla tych metod jest 

zastosowanie metody podziału na segmenty

Metoda podziału na segmenty jest strategią 

projektową mającą na celu zapobieganie lub 

ograniczenie początkowego uszkodzenia 

poprzez izolowanie  uszkodzonej  części  

konstrukcji  od  pozostałej konstrukcji

Strategie  podziału  na  segmenty  mogą  być  

oparte na słabych lub mocnych granicach 

segmentów
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5. Projektowanie na nieokreślone oddziaływania wyjątkowe

Różne metody stojące za tymi strategiami projektowymi zostały przedstawione 

w  Rozdziale 5 Podręcznika projektowania FAILNOMORE.

Zostaną one szczegółowo omówione w odrębnej prezentacji
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Dziękuję  za  uwagę !
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SPIS TREŚCI

Projektowanie na odporność

Prezentacja jest zorganizowana w następujący sposób:

1. Wprowadzenie
2. Ogólne zasady projektowania na odporność
3. Definicja klas konsekwencji
4. Projektowanie na określone oddziaływania wyjątkowe
5. Projektowanie na nieokreślone oddziaływania wyjątkowe

6. Znaczenie węzłów konstrukcyjnych 
6.1 Podstawowe wymagania dotyczące ciągliwości węzłów

6.2 Uproszczona metoda projektowania węzłów z blachą czołową

7. Wnioski
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6. Znaczenie węzłów konstrukcyjnych 
Węzły konstrukcyjne są kluczowymi fragmentami konstrukcji, 
które mają znaczny wpływ na globalne zachowanie budynku 
stalowego lub zespolonego

Węzły można klasyfikować pod względem sztywności, nośności 
i zdolności do obrotu:

Nośność

Nominalnie przegubowe

Węzły o niepełnej nośności

Węzły o pełnej nośności

Sztywność

Nominalnie przegubowe

Podatne

Sztywne

Zdolność do obrotu

Węzły o kruchej formie zniszczenia

Węzły o ograniczonej ciągliwości

Węzły o ciągliwej formie zniszczenia

Wyraźnie określone granice klasyfikacji w PN-EN 1993-1-8 Nieostre granice klasyfikacji w PN-EN 1993-1-8
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6. Znaczenie węzłów konstrukcyjnych
Metoda składnikowa jest metodą analityczną, zalecaną w PN-EN 1993-1-8 
i PN-EN 1994-1-1 do określania charakterystyk strukturalnych węzłów 
stalowych i zespolonych pod względem sztywności, nośności i zdolności 
do obrotu

Wyznaczenie tych właściwości węzła jest w zasadzie możliwe, niezależnie 
od rodzaju przyłożonego obciążenia, ale:

Normy podają precyzyjne zalecenia jedynie dla węzłów poddanych obciążeniu momentem 
zginającym, podczas gdy w zdarzeniach wyjątkowych w obrębie węzła może wystąpić 
interakcja między momentem zginającym i siłami podłużnymi 
Proces obciążania węzła w przypadku zdarzeń wyjątkowych zwykle różni się znacznie od 
tych rozważanych w ULS

W Poradniku Projektowym FAILNOMORE, metody pozwalające na 
oszacowanie właściwości węzła poddanego oddziaływaniu interakcji M-N 
przedstawiono w Załączniku A.1.
W tej prezentacji zasady te nie są szczegółowo wyjaśniane
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6. Znaczenie węzłów konstrukcyjnych
Zastosowanie węzłów sztywnych o pełnej nośności pozwala pominąć 
wpływ węzłów na rozkład sił wewnętrznych i nośność graniczną układu, 
ale nie stanowi zwykle najbardziej ekonomicznej opcji!

Jeśli przeprowadzana jest analiza plastyczna, to należy unikać ryzyka 
powstania przegubu plastycznego w węźle sąsiadującym 
z przekrojem przegubu plastycznego w elemencie, ze  względu  na  
możliwość  zwiększonej wytrzymałości  materiału  w  elemencie (jeśli 
ciągliwość węzła nie może być zapewniona)
wprowadzenie nowej klasy: węzły o ZWIĘKSZONEJ NOŚNOŚCI

Nośność

Nominalnie przegubowe

Węzły o niepełnej nośności

Węzły o pełnej nośności

Węzły o zwiększonej nośności gdzie 𝑓𝑜𝑣 = 1,1 × 𝛾𝑜𝑣 × 𝑓𝑦

Jeśli węzeł nie spełnia kryterium węzła 
o zwiększonej nośności, wówczas jego 

zachowanie powinno być uwzględnione 
w projektowaniu na odporność!
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Zdolność do obrotu

Węzły o kruchej formie zniszczenia

Węzły o ograniczonej ciągliwości

Węzły 0 ciągliwej formie zniszczenia

6. Znaczenie węzłów konstrukcyjnych
W przypadku zdarzeń wyjątkowych, w celu znalezienia nowego stanu 
równowagi zdeformowanej konstrukcji, na ogół wymagane jest 
uwzględnienie  rozwoju dużych odkształceń oraz wytrzymałości stali na 
rozciąganie

Dlatego ciągliwość węzłów (zdolność do obrotu) są postrzegane jako ważne 
ich właściwości, które należy zapewnić

Niezależnie  od  charakteru  zdarzenia  wyjątkowego lub  przyjętej  strategii  
projektowania na te wydarzenia,  wydaje  się  być  warunkiem niezbędnym -
nawet, jeśli nie jest formalnie wymagane - wstępne projektowanie 
wszystkich węzłów konstrukcyjnych pod  kątem zapewniania  ciągliwości  
w  warunkach  ULS (z wyjątkiem węzłów o zwiększonej nośności)

Podstawowe wymagania dotyczące 
ciągliwości, które powinny być zawsze 

spełnione przez węzeł, są opisane 
w Podręczniku Projektowym FAILNOMORE
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6.1 Podstawowe wymagania dotyczące 
ciągliwości węzłów

W przypadku uszkodzenia konstrukcji celem jest uniknięcie aktywacji kruchych 
składników węzła

W przypadku węzłów przegubowych wymagania takie są wyrażone w odniesieniu 
do spoin i średnicy śruby

Spoiny - zalecane jest stosowanie spoin czołowych z pełnym przetopem lub spoin pachwinowych 
o pełnej nośności
 Kryteria projektowe są zawarte w Podręczniku Projektowania FAILNOMORE

Śruby rozciągane - zaleca się przestrzegania kryterium projektowego zawartego w PN-EN 1993-1-8, 
które łączy średnicę śruby dB z grubością blachy czołowej t

Szczegółowe wymagania dotyczące połączeń przegubowych konieczne do osiągnięcia odpowiedniego 
obrotu węzła, są zawarte w Podręczniku Projektowania FAILNOMORE

𝑡 ≤ 0,36𝑑𝐵  𝑓𝑢𝑏 𝑓𝑦
Kryterium to gwarantuje powstanie zniszczenia ciągliwego na 
poziomie składnika węzła poddanego zginaniu
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Węzły o niepełnej nośności:
Zalecane jest stosowanie spoin czołowych z pełnym przetopem lub spoin 
pachwinowych o pełnej nośności 
Jeżeli w momencie zniszczenia jest aktywowana blacha czołowa zginana, zaleca się 
przestrzegać kryterium zawartego w PN-EN 1993-1-8, które łączy średnicę śruby dB
z grubością tej blachy t
Należy unikać zniszczenia składników: “środnik słupa poddany ściskaniu poprzecznemu”
i “pas i środnik belki poddany ściskaniu”, w których powstać  mechanizmy utraty 
stateczności miejscowej

Ciągliwe pasmo rozciągane
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6.1 Podstawowe wymagania dotyczące
ciągliwości węzłów

Przedstawiono również pewne szczegółowe zalecenia 
dotyczące węzłów zespolonych o niepełnej nośności:

Właściwości prętów zbrojeniowych do zastosowania w pobliżu 
węzłów
Umieszczenie pierwszego łącznika sworzniowego w pewnej 
odległości od słupa



Węzły o pełnej nośności:
Obowiązują te same zalecenia, co w przypadku węzłów o niepełnej nośności, 
ponieważ połączone elementy mogą wykazywać zwiększoną wytrzymałość, co 
w tym przypadku może prowadzić do aktywacji zniszczenia węzła 

Węzły o zwiększonej nośności:
W przypadku tych węzłów nie ma szczególnych wymagań

Przedstawione uwagi należy traktować, jako podstawowe 
wymagania dotyczące ciągliwości.
Konieczne może być przestrzeganie dodatkowych wymagań, 
bardziej szczegółowych dla przyjętej strategii projektowej
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6.1 Podstawowe wymagania dotyczące 
ciągliwości węzłów



6.2 Uproszczona metoda projektowania 
węzłów z blachą czołową

Jako alternatywę wcześniej przedstawionych 

kryteriów można zastosować uproszczoną 

metodę zaproponowaną przez Larsa Röllego:
Przyjazna użytkownikowi 
Łatwa ocena właściwości  węzła
Gwarancja ciągliwości dzięki prostym kryteriom konstrukcyjnym
Całkowity obrót węzłów >80 mrad
Cel do osiągnięcia, to 2 forma zniszczenia
Weryfikowana eksperymentalnie

Metoda obejmuje:
Węzły stalowe z blachą czołową wpuszczoną i wystającą
Węzły zespolone stalowo – betonowych (2 szeregi śrub)
Ocenę nośności plastycznej i granicznej węzłów
Węzły o niepełnej nośności: Mj,pl,Rd < 0,7 ∙ Mb,pl,Rd

10 Projektowanie na odporność
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(1)Przypadek węzła stalowego z blachą wystającą𝐌𝐣 = 𝐅
∗
𝐭,𝐑𝐝 ∙ 𝐳𝟏+𝐅𝐑𝐅𝐓,𝐑𝐝 ∙ 𝐳𝟐

Uproszczona metoda L. Röllego – jak to działa:

Nośność węzła przy zginaniu Mj określa iloczyn 
nośności śrub na rozciąganie i odpowiedniego 
ramienia sił wewnętrznych (𝑭𝒕,𝑹𝒅∙ 𝒛)

Dodatkowe parametry wpływające na Mj są
rozpatrywane poprzez współczynnik korygujący

kj(EEP)
∗ = 0,75 ∙ 1,95 ∙

tEP ∙ tcf ∙ fy

m ∙ mx ∙ fuB

0,25

Ostatecznie, nośność na zginanie jest podana
prostym wzorem(1):

𝑴𝐣,𝐩𝐥,𝐑𝐝 = 𝟎, 𝟗 ∙ 𝑭𝒕,𝑹𝒅 ∙ 𝒌𝒋
∗ ∙ 𝐳(1)
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6.2 Uproszczona metoda projektowania 
węzłów z blachą czołową
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𝑡𝐸𝑃
𝑑𝐵

< 0,65

𝑓𝑦 ≤ 𝑆355

𝑓𝑢𝐵 ≥ 8.8

𝑚 ≥ 3.0𝑑𝐵

𝑚2 ≥ 2.5𝑑𝐵

ℎ𝑏𝑒𝑎𝑚 ≤ 500

Nośność słupa jest gwarantowana przez proste
kryteria geometryczne

Wysoka ciągliwość węzłów jest uzyskiwana dzięki
prostym kryteriom konstrukcyjnym dla składników
węzłów

Uwzględnienie odległości poziomej m dla kryterium
ciągliwości usztywnionego króćca teowego

𝐭𝐄𝐏 ≤ 𝟎, 𝟑𝟑 ∙ 𝐝𝐁 ∙
𝐟𝐮𝐁
𝐟𝐲
∙

𝐦

𝟐, 𝟓𝐝𝐁
∙
𝐦𝟐
𝟐, 𝟎𝐝𝐁

Uproszczona metoda L. Röllego – kryteria ciągliwości:

12 Projektowanie na odporność

6.2 Uproszczona metoda projektowania 
węzłów z blachą czołową

*Granice kryteriów są związane 
z określonym zakresem gatunków stali, 
dla których dostępne były badania. Nie 
należy wyciągać wniosku, że wyższe 
gatunki stali nie pozwalają na osiągnięcie 
wysokiej ciągliwości. 



(1) Przypadek węzła zespolonego

z1

z2

FRFT

F*T

Krok 1 - Dobór przekroju słupa na podstawie prostych kryteriów geometrycznych

Krok 2 - Wybór składników węzła za pomocą prostych kryteriów ciągliwości dla
króćca teowego

Krok 3 – Wyznaczenie nośności na zginanie:

Uproszczona metoda L. Röllego – zastosowanie w 3 krokach:

𝐌𝐣 = 𝐅
∗
𝐭,𝐑𝐝 ∙ 𝐳𝟏 + 𝐅𝐑𝐅𝐓,𝐑𝐝 ∙ 𝐳𝟐

(1)
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6.2 Uproszczona metoda projektowania 
węzłów z blachą czołową



Przekrój słupa – zakres ważności

Środnik słupa przy ściskaniu
hc ∙ dB

twc
2 ∙

3 355

fy,c
∙
fuB
1000
< 7,0

Środnik słupa przy rozciąganiu twc > 0,092 ∙ dB ∙
fuB
fy,c

Środnik słupa przy ścinaniu twc > 1,12 ∙
dB
2 ∙ fuB
hc ∙ fy,c

*Patrz Załącznik A.3.1 Podręcznika Projektowania FAILNOMORE
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6.2 Uproszczona metoda projektowania 
węzłów z blachą czołową

Uproszczona metoda L. Röllego – zastosowanie – krok 1:



Kryteria ciągliwości króćca teowego

Przeciągnięcie łba śruby – granica dolna tep tEP ≥ 0,186 ∙ dB ∙
fuB
fu,EP

Ciągliwość – granica górna tep
(przypadek usztywnionego króćca teowego) 𝑡𝐸𝑃 ≤ 0,33 ∙ 𝑑𝐵 ∙

𝑓𝑢𝐵
𝑓𝑦
∙
𝑚

2,5𝑑𝐵
∙
𝑚2
2,0𝑑𝐵

Granica górna tfc
dla 0,9 ∙ 𝑡𝐸𝑃 ≤ 𝑡𝑓𝑐 ≤ 𝑡𝐸𝑃
(przypadek nieusztywnionego króćca teowego)

𝑡𝑓𝑐 ≤ 0,4 ∙ 𝑑𝐵 ∙
𝑓𝑢𝐵 ∙ 𝑚

𝑓𝑦 ∙ 2,5𝑑𝐵
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6.2 Uproszczona metoda projektowania 
węzłów z blachą czołową

Uproszczona metoda L. Röllego – zastosowanie – krok 2:

*Patrz Załącznik A.3.1 Podręcznika Projektowania FAILNOMORE



6.2 Uproszczona metoda projektowania 
węzłów z blachą czołową

Wyznaczanie nośności przy zginaniu 

Nośność plastyczna węzła 𝐌𝐣,𝒑𝒍,𝑹𝒅 = 𝟎, 𝟗 ∙ 𝑭𝒕,𝑹𝒅 ∙ 𝒌𝒋 ∙ 𝒛𝟏 + 𝑭𝑻,𝑹𝑭𝑻,𝑹𝒅 ∙ 𝒛𝟐

Współczynnik korygujący węzła 𝑘𝑗(𝐸𝐸𝑃)
∗ = 0,75 ∙ 1,95 ∙

𝑡𝐸𝑃 ∙ 𝑡𝑐𝑓 ∙ 𝑓𝑦

𝑚 ∙ 𝑚𝑥 ∙ 𝑓𝑢𝑏

0,25

≤ 1,0

Nośność śruby na rozciąganie 𝐹𝑡,𝑅𝑑 =
0,9 ∙ 𝑓𝑢𝐵 ∙ 𝐴𝑠
𝛾𝑀2

Nośność na rozciąganie stalowych prętów zbrojenia 𝐹𝑡,𝑅𝐹𝑇,𝑅𝑑 =
𝑓𝑠𝑘 ∙ 𝐴𝑠
𝛾𝑠

16 Projektowanie na odporność

Uproszczona metoda L. Röllego – zastosowanie – krok 3:

*Patrz Załącznik A.3.1 Podręcznika Projektowania FAILNOMORE



𝝋𝒋,𝒂𝒗𝒂𝒊𝒍𝒂𝒃𝒍𝒆
− =

𝒘𝑹𝑪𝑻 +𝒘𝑪𝑾𝑪
𝒁

𝝋𝒋,𝒂𝒗𝒂𝒊𝒍𝒂𝒃𝒍𝒆
+ =

𝒘𝑻
𝟐

Uproszczona metoda Nadine Keller – zdolność do odkształceń węzłów
Przyjazna użytkownikowi 
Łatwe oszacowanie zdolności do odkształceń (momenty zginające dodatnie, i ujemne) 
Weryfikowana eksperymentalnie 

𝝋𝒋
+

M+

z

Fc

FT

wT

wCC

𝝋𝒋
−

Zbrojenie podłużne RCT
M-

z

RCT

CWC

wRCT

wCWC

FT
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6.2 Uproszczona metoda projektowania 
węzłów z blachą czołową

*Patrz Załącznik A.4.2 Podręcznika Projektowania FAILNOMORE



Podsumowanie
W prezentacji szczególną uwagę zwrócono na węzły, które uznano 
za kluczowe elementy podczas projektowania na odporność

W szczególności określono podstawowe wymagania dotyczące ich 
ciągliwości

W kolejnych prezentacjach zostaną przedstawione na przykładach 
różne metody projektowania

18 Projektowanie na odporność



FAILNOMORE
Mitigation of the risk of progressive collapse 

in steel and composite building frames 
under exceptional events

PROJEKTOWANIE NA 
OKREŚLONE ZAGROŻENIA

Rzeszów 19.05.2022

Angelika Raczak1

1 Politechnika Rzeszowska

UDERZENIE



Określone zagrożenia

WPROWADZENIE
W tej części opisano sposoby ograniczania skutków
oddziaływań i metody projektowe stosowane do
określonych typów oddziaływań wyjątkowych:

1. Uderzenie
1.1 Równoważne podejście statyczne 
1.2 Uproszczone podejście dynamiczne 
1.3 Podejście w pełni dynamiczne

2. Eksplozja
2.1 Eksplozja zewnętrzna
2.2 Wewnętrzna eksplozja gazu

3. Pożar jako zdarzenie wyjątkowe

4. Trzęsienie ziemi jako zdarzenie wyjątkowe

2



PROJEKTOWANIE NA OKREŚLONE 
ZAGROŻENIA

Przykłady obliczeniowe3

RODZAJE KONSTRUKCJI 



PROJEKTOWANIE NA OKREŚLONE ZAGROŻENIA

Przykłady obliczeniowe

Uderzenie Eksplozja zewnętrzna Eksplozja wewnętrzna
Pożar 

zlokalizowany Odziaływania sejsmiczne

Konstrukcja
Równoważne 

podejście
statyczne

Uproszczona 
analiza 

dynamiczna

Pełna analiza 
dynamiczna

Uproszczona 
metoda SDOF

Pełna analiza 
dynamiczna

Równoważne 
podejście
statyczne

Metoda 
dynamiczna 

(równoważnika 
TNT)

Modele pożaru 
zlokalizowanego

Reguły 
normatywne

Zaawansowana 
analiza 

numeryczna
(wiele zagrożeń)

SS/NS

CS/NS

SS/S

CS/S

Rodzaje metod dla określonych oddziaływań i ich zastosowanie

Zalecane wymagania dla klasy Konsekwencji 2b (minimalne wymagania)

Dodatkowe rozwiązania

4



PROJEKTOWANIE NA OKREŚLONE ZAGROŻENIA
GEOMETRIA I UKŁADY KONSTRUKCYJNE

Strefa asejsmiczna:
6 kondygnacji o wysokości 4 m każda
6 przęseł po 8.0 m w kierunku Y 
3 przęsła po 12.0 m w kierunku X

Przykłady obliczeniowe

Strefa sejsmiczna
6 kondygnacji o wysokości 4m każda
6 przęseł po 8.0 m w kierunku Y 
3 przęsła po 12.0 m w kierunku X

– ramy wewnętrzne
6 przęseł po 6.0 m w kierunku X ,Y– ramy 
zewnętrzne

Inner Braced Core 
Rigid frame

Pinned elements

Inner Braced Core 
Rigid frame

Pinned elements

MRF

5



Obciążenie wyjątkowe działające w bardzo krótkim czasie
(zwykle ułamek sekundy)

Obciążenie o małym prawdopodobieństwie wystąpienia, ale
wywołujące znaczne konsekwencje

Uderzenie samochodu w budynek jest częste w przypadku:

1. UDERZENIE

Określone zagrożenia6

Bariery stałe

Lokalizacji budynków przy 
drogach

Parkingów samochodowych 
zlokalizowanych w budynku 
lub w pobliżu budynku

Budynków, do których 
dozwolony jest wjazd 
pojazdów

PROJEKTOWANIE NA OKREŚLONE ZAGROŻENIA



ZAPOBIEGANIE/ ELIMINOWANIE ZAGROŻENIA

Ograniczenie skutków koncentruje się na zmniejszeniu prędkości obiektu
uderzającego (np. pojazdu) i/lub ograniczeniu jego dostępu do budynku

Najczęściej stosowane 
zabezpieczenia to:

Właściwe planowanie dróg dojazdowych
Stosowanie blokad/barier
(stałych lub automatycznych)

Bariery stałe Blokady automatyczne

Określone zagrożenia

1. UDERZENIE
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METODY PROJEKTOWANIA

Określone zagrożenia

1. UDERZENIE

“Uderzenie jest zjawiskiem interakcji między poruszającym się obiektem i konstrukcją, 
w którym energia kinetyczna obiektu jest nagle przekształcana w energię deformacji“ 
PN-EN 1991-1-7 

Reprezentacja obciążenia uderzeniowego(PN-EN 1991-1-7, 2006)

Uderzenie twarde - konstrukcja jest
uważana za sztywną, a uderzający obiekt
rozprasza całą energię uderzenia
(założenie konserwatywne)

Uderzenie miękkie - konstrukcja ulega
odkształceniu w celu rozproszenia energii
wprowadzonej przez uderzenie

8



Określone zagrożenia

1.1 RÓWNOWAŻNE PODEJŚCIE STATYCZNE
Obciążenie uderzeniowe zastąpione jest równoważną siłą statyczną

Stosowane jest do uderzenia twardego i konstrukcji należących do klasy konsekwencji
CC1 i CC2

a – wysokość zalecanego pola przyłożenia siły. Zakresy od 0,25 m (samochody osobowe) 
do 0,5 m (samochody ciężarowe)
h – położenie wypadkowej siły zderzenia F, tzn. wysokość ponad poziomem jezdni. Zakresy 
od 0,5 m (samochody osobowe) do 1,5 m (samochody ciężarowe).
x – oś środkowa pasa ruchu

F

Siła zderzenia w konstrukcje podporowe mostów i konstrukcje wsporcze budynków w sąsiedztwie pasm ruchu (Eurokod 1, 2006)

9

Metoda ta umożliwia sprawdzenie nośności, przemieszczeń i odkształceń konstrukcji



Model uderzenia, F – siła dynamicznej interakcji

1.2 UPROSZCZONE PODEJŚCIE DYNAMICZNE

Procedura ta dopuszcza dwie różne definicje oddziaływania (załącznik C normy
PN-EN 1991-1-7):
• Uderzenie twarde do klasy konsekwencji konstrukcji CC2b
• Uderzenie miękkie do klasy konsekwencji konstrukcji CC3

Określone zagrożenia10

Współczynnik obciążenia dynamicznego (DLF)
może być stosowany do zwiększenia wartości siły
spowodowanej efektami dynamicznymi:

Krok obliczeniowy (czas początkowy = 0 
sec): DLF= 2.0
Obciążenie impulsem: DLF określony 
ilościowo (DLF = 1.0 do 1.8)



1.2 UPROSZCZONE PODEJŚCIE DYNAMICZNE

Uderzenie twarde

𝑭 = 𝒗𝒓 𝒌 ∙ 𝒎

Wartość maksymalnej wypadkowej siły
dynamicznej interakcji (impuls prostokątny):

F – siła dynamicznej interakcji

vr – prędkość obiektu w chwili uderzenia

k, m – sztywność i masa obiektu uderzającego

Uderzenie miękkie

A. Nośność konstrukcji zapewniona przez zdolność 
do odkształceń sprężystych

Jak w przypadku uderzenia twardego, ale k jest tu
sztywnością konstrukcji

B. Nośność konstrukcji zapewniona przez zdolność 
do odkształceń plastycznych

Konstrukcja powinna posiadać zdolność do
odkształceń plastycznych, aby pochłonąć całkowitą
energię kinetyczną obiektu uderzającego:

𝑬 =  𝟏 𝟐 ∙ 𝒎 ∙ 𝒗𝒓
𝟐

 𝟏 𝟐 ∙ 𝒎 ∙ 𝒗𝒓
𝟐 ≤ 𝑭𝒐𝒚𝟎

F0 – Nośność plastyczna
konstrukcji

y0 – zdolność do deformacji

W przypadku sztywno-plastycznej odpowiedzi

Określone zagrożenia11



1.3 PODEJŚCIE W PEŁNI DYNAMICZNE

Dokładne modelowanie obciążenia uderzeniem:

Najbardziej realistyczne podejście

Wpływ prędkości przyrostu odkształcenia na materiał: poprzez
współczynniki DIF

Dwie dostępne metody

Określone zagrożenia12

Analiza alternatywnych ścieżek obciążenia
Słup uważa się za zniszczony z powodu uderzenia (patrz sekcja nieokreślone zagrożenia)
Metoda bardziej praktyczna niż poprzednie, z zadowalającą dokładnością pozwala na oszacowanie
nośności konstrukcji



Przykłady obliczeniowe

Strefa sejsmiczna
6 kondygnacji o wysokości 4m każda
6 przęseł po 8.0 m w kierunku Y 
3 przęsła po 12.0 m w kierunku X

– ramy wewnętrzne
6 przęseł po 6.0 m w kierunku X,Y – ramy 
zewnętrzne

Inner Braced Core 
Rigid frame

Pinned elements

MRF

13

KONSTRUKCJA ZESPOLONA W STREFIE SEJSMICZNEJ - CS/S 

Konstrukcję zaliczono do klasy Konsekwencji 2b (grupa podwyższonego ryzyka)

GEOMETRIA I UKŁAD KONSTRUKCYJNY

1. UDERZENIE – PRZYKŁADY OBLICZENIOWE



ODDZIAŁYWANIA UWZGLĘDNIONE W PROCESIE PROJEKTOWANIA

Przykłady obliczeniowe

Trwała sytuacja obliczeniowa

14

Sytuacja obliczeniowa sejsmiczna – Eurokod 8

DODATKOWE KROKI W PROJEKTOWANIU DLA KONSTRUKCJI ODPORNYCH SEJSMICZNIE:
Stężone przęsła przeniesione na zewnątrz (patrz rysunek)
Na obwodzie, z wszystkich stron dodano MRF 



Przykłady obliczeniowe - CS/S

Belki Kierunek 1
Kondy-
gnacja

Kształto
wnik

Gatunek 
stali

Wskaźnik wykorzystania
Nośność Ugięcie 2

Belki 
obwodowe

X 1-6 IPE550 S355 0.278 0.178

Y 1-6 IPE600 S355 0.302 0.157

Belki 
wewnętrzne

X 1-6 IPE550 S355 0.627 0.971

Y 1-6 IPE550 S355 0.874 0.94

Belki trzonu 
stężającego

X

1-3 3H800* S420 0.936 -

4-5 HEM800 S420 0.953 -

6 HEM700 S420 0.789 -

Y
1-3 HEM500 S420 0.859 -

4-6 HEB500 S420 0.878 -

1Orientacja osi - patrz rysunek
2Kryteria sprawdzenia ugięcia: L/250 dla belek drugorzędnych, L/350 dla belek głównych
3H800* jest kształtownikiem złożonym, h=814 mm, b=380 mm, tf=50 mm i tw=30 mm.

Inner Braced Core 
Rigid frame

Pinned elements

MRF

Słupy Kształtownik
Gatunek 

stali
Wskaźnik

wykorzystania
Słupy narożne HE550B S355 0.48

Słupy obwodowe HE500B S355 0.71

Słupy trzonu stężającego HD400X463 S355 0.95

Stężenia
Kondy-
gnacja

Kształto
wnik

Gatunek 
stali

Wskaźnik 
wykorzystania

Kierunek
Y

1-3 HEA320 S355 0.41

4 HEA260 S355 0.43

5 HEA220 S355 0.46

6 HEA200 S355 0.40

Kierunek
X

1-3 HEB340 S355 0.41

4-5 HEA320 S355 0.39

6 HEA260 S355 0.26

Belki stalowe w pełni zespolone z płytą 12cm poprzez Kołki Nelsona
(sworznie główkowe) Ø=19mm, h=100 mm /a 160 mm

PRZEKROJE POPRZECZNE – WSKAŹNIKI WYKORZYSTANIA
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UDERZENIE
Równoważne podejście statyczne 

Przykłady obliczeniowe - CS/S

SCENARIUSZ UDERZENIA
Obejmuje słupy obwodowe (skrajne) usytuowane
wzdłuż pasów ruchu
W tym przykładzie narażone są zarówno elewacje 
podłużne (wzdłuż pasa ruchu pionowego), jak
i poprzeczne (wzdłuż pasa ruchu poziomego).

OKREŚLONE ODDZIAŁYWANIA WYJĄTKOWE

ODDZIAŁYWANIA W WYJĄTKOWEJ SYTUACJI 
OBLICZENIOWEJ

Obciążenia stałe DL
Obciążenia zmienne LL 
Oddziaływanie spowodowane uderzeniem A Ed

KOMBINACJA ODDZIAŁYWAŃ W PRZYPADKU 
WYJĄTKOWEJ SYTUACJI OBLICZENIOWEJ

OKREŚLONE ODDZIAŁYWANIA WYJĄTKOWE 

16

𝑫𝑳 + 𝟎. 𝟓 × 𝑳𝑳 + 𝑨𝑬𝒅



ANALIZA KONSTRUKCJI

Liniowa analiza sprężysta jest przeprowadzana na pełnym modelu 3D, przy użyciu 
oprogramowania SAP2000. Przekroje elementów przyjęto takie, jakie wynikają z wstępnego 
projektowania (na trwałe i sejsmiczne sytuacje obliczeniowe). 

ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE UDERZENIA

Narażone słupy: pierwsze piętro (C1-C5)
Wysokość punktu uderzenia: 1,5 m
Siły uderzenia (patrz tabela poniżej)

C1 C4Fdx

FdyFdy

Fdx

Fdy

Fdx C5

C1

C2

C3

Fdx

Fdy

Fdy

Fdx

Fdx

Fdy

Przypadek
Fdx

(kN)

Fdy

(kN)

C1
1000 500
500 100

C2 1000 500
C3 1000 500
C4 1000 500
C5 1000 500

OBCIĄŻENIA OD UDERZENIA

Obliczane są na podstawie danych z Tablicy 4.1 normy (PN - EN 1991-1-7 2006), uwzględniając 
przypadek: Autostrady, drogi krajowe i główne.

.

Przykłady obliczeniowe - CS/S
OKREŚLONE ODDZIAŁYWANIA WYJĄTKOWE 
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Przy-
padek

Kształ-
townik

Siła uderzenia
[kN]

Oś
Podpora

dolna
N [kN] M [kNm]

U.F.
[-]

Krytyczna siła 
uderzenia 

**[kN]

C1 HEB550

1000 Mocna Sztywna 1048 670 0.478 2700
500 Słaba Sztywna 1053 230 0.656 800
500 Mocna Sztywna *
1000 Słaba Sztywna 1074 625 1.313 -

C2 HEB500
1000 Mocna Sztywna 2218 677 0.899 1250
500 Słaba Sztywna 2216 342 1.044 -

C3 HEB500
1000 Mocna Sztywna 2229 681 0.9 1250
500 Słaba Sztywna 2238 342 1.048 -

C4 HEB500
1000 Mocna Sztywna 591 755 0.63 1300
500 Słaba Sztywna 647 339 0.74 700

C5 HEB500
1000 Mocna Sztywna 1687 787 0.864 1800
500 Słaba Sztywna 1696 340 0.954 550

* Scenariusz jest niemiarodajny, ponieważ słup został już wcześniej zweryfikowany pod wpływem tego samego 
obciążenia, przyłożonego względem słabej osi przekroju.

** Siła uderzenia powodująca uszkodzenie słupa (UF=1).

WYNIKI

Przykłady obliczeniowe - CS/S
OKREŚLONE ODDZIAŁYWANIA WYJĄTKOWE 
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Przykłady obliczeniowe - CS/S

UDERZENIE
Uproszczona analiza dynamiczna

SCENARIUSZE UDERZENIA
Scenariusz uderzenia obejmuje tylko jeden słup tj. C1 
(UF = 1,313), gdzie uderzenie wywiera wpływ względem 
słabszej osi przekroju, co wywołuje powstanie 
najwyższej wartości UF, w przypadku zastosowania 
równoważnego obciążenia statycznego.

OKREŚLONE ODDZIAŁYWANIA WYJĄTKOWE
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ODDZIAŁYWANIA W WYJĄTKOWEJ SYTUACJI 
OBLICZENIOWEJ

Obciążenia stałe DL
Obciążenia zmienne LL 
Oddziaływanie spowodowane uderzeniem A Ed

KOMBINACJA ODDZIAŁYWAŃ W PRZYPADKU 
WYJĄTKOWEJ SYTUACJI OBLICZENIOWEJ

ZAŁOŻENIA 

Kierunek uderzenia: względem osi słabej: m=3,5 
tony (masa pojazdu); vr= 90 km/h (prędkość 
pojazdu)

Słup wykonany jest z kształtownika HEB500, 
ze stali gatunku S355 o wysokości 4,0 m



• vr - prędkość uderzenia
• m - masa uderzenia 
• k - sztywność obiektu uderzającego

𝑭 = 𝒗𝒓 𝒌 ⋅ 𝒎

• vr = 90 km/h = 25 [m/s]
• m = 3500 kg
• K= 300 [kN/m] = 300000 [N/m]

𝐹 = 𝑣𝑟 𝑘 ⋅ 𝑚 = 25 300000 ⋅ 3500
= 810 𝑘𝑁

ANALIZA KONSTRUKCJI

Nieliniową analizę dynamiczną przeprowadzono na pojedynczym słupie (wyizolowanym
z konstrukcji), przy użyciu oprogramowania SAP2000.

Analiza została podzielona na dwa etapy:

Etap pierwszy: przyłożenie pionowego obciążenia w wierzchołku słupa, jako podłużnej siły 
ściskającej, o wartości wynikającej z kombinacji oddziaływań w sytuacji wyjątkowej 
(DL + 0,5×LL). 
Etap drugi: przyłożenie siły uderzenia, poprzecznie do kierunku słabszej osi przekroju, 
stosując dynamiczną analizę nieliniową i mechanikę uderzenia twardego, w sposób 
następujący:

𝜟𝒕 = 𝒎/𝒌

Przykłady obliczeniowe - CS/S
OKREŚLONE ODDZIAŁYWANIA WYJĄTKOWE 
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ANALIZA KONSTRUKCJI

Przykłady obliczeniowe - CS/S
OKREŚLONE ODDZIAŁYWANIA WYJĄTKOWE 
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Wpływ szybkości przyłożenia obciążenia jest uwzględniony przez zastosowanie do 
wytrzymałości materiału współczynnika dynamicznego (DIF – Dynamic Increase Factor). 

Do wyznaczenia współczynnika DIF dla stali walcowanej na gorąco, o granicy plastyczności 
do 420 N/mm2, może być przyjęta metodą zgodną z (CEB 1988).

𝐃𝐈𝐅 =
𝒇𝒅𝒚

𝒇𝒚
= 𝟏 +

𝟔. 𝟎

𝒇𝒚
𝐥𝐧

 𝜺

𝟓 × 𝟏𝟎−𝟓
𝐃𝐈𝐅 =

𝒇𝒅𝒖
𝒇𝒖

= 𝟏 +
𝟕. 𝟎

𝒇𝒖
𝒍𝒏

 𝜺

𝟓 × 𝟏𝟎−𝟓

DIF (dla fy ) = 1,118

Szybkość przyrostu odkształcenia (  𝜺) określa się w procedurze iteracyjnej. 

W pierwszej iteracji stosunek między określonym odkształceniem a czasem potrzebnym do 
chwili osiągnięcia granicy plastyczności jest obliczany na podstawie wyników analizy bez 
stosowania DIF. 

Następnie analiza jest przeprowadzana ponownie, ze zmodyfikowanymi właściwościami 
materiału przy użyciu DIF, po której następuje ponowne obliczenie DIF.



WYNIKI

Słup może przetrzymać siłę uderzenia, ale odkształcenia plastyczne w początkowej fazie są równe:
0,054% w punkcie uderzenia
0,073% w podstawie
0,036% przy wierzchołku słupa.

WNIOSKI

Zgodnie ze schematem blokowym dotyczącym projektowania pod kątem odporności wszystkie 
wymagania uważa się za spełnione (tj. uszkodzenie nie jest krytyczne), stąd zakończono obliczenia 
(Koniec projektowania).

Deformacja słupa i lokalizacja przegubów plastycznych (po lewej) oraz przemieszczenie poprzeczne w funkcji czasu (po prawej)

Przykłady obliczeniowe - CS/S
OKREŚLONE ODDZIAŁYWANIA WYJĄTKOWE 
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Przykłady obliczeniowe - CS/S

UDERZENIE
Pełna analiza dynamicza

SCENARIUSZE UDERZENIA
Scenariusz uderzenia obejmuje tylko jeden słup tj. C1 
(UF = 1,313), gdzie uderzenie wywiera wpływ względem 
słabszej osi przekroju, co wywołuje powstanie 
najwyższej wartości UF, w przypadku zastosowania 
równoważnego obciążenia statycznego.

OKREŚLONE ODDZIAŁYWANIA WYJĄTKOWE
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ODDZIAŁYWANIA W WYJĄTKOWEJ SYTUACJI 
OBLICZENIOWEJ

Obciążenia stałe DL
Obciążenia zmienne LL 
Oddziaływanie spowodowane uderzeniem A Ed

KOMBINACJA ODDZIAŁYWAŃ W PRZYPADKU 
WYJĄTKOWEJ SYTUACJI OBLICZENIOWEJ

ZAŁOŻENIA 

Kierunek uderzenia: względem osi słabej: m=3,5 
tony (masa pojazdu); vr= 90 km/h (prędkość 
pojazdu)

Słup wykonany jest z kształtownika HEB500, 
ze stali gatunku S355 o wysokości 4,0 m
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Krzywe siła-przemieszczenie Model płyty

Element próbny przed i po wylaniu płyty żelbetowej

 W celu odwzorowania bezwładności elementów obciążenia
stałe i zmienne zostały zdefiniowane poprzez obiekty masowe.

Analizę przeprowadzono w dwóch etapach:

Etap pierwszy: do konstrukcji przyłożono obciążenia stałe 
i zmienne w statycznej analizie nieliniowej

Etap drugi: obiekt uderzający styka się z słupem C2
w dynamicznej analizie nieliniowej.

Obiekt uderzający (tj. pojazd) może
poruszać się tylko po płaszczyźnie
poziomej, na wysokości 1,5 m i posiada
masę 3,5 tony. Prędkość początkowa
obiektu wynosi 25 m/s.

Walidowany model

MODELOWANIE I ANALIZA KONSTRUKCJI

ZAŁOŻENIA MODELU WPŁYWU

Przykłady obliczeniowe - CS/S
OKREŚLONE ODDZIAŁYWANIA WYJĄTKOWE 
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 W celu rozpatrzenia złożonego zachowania konstrukcji,
zdecydowano się na bezpośrednie zamodelowanie uderzenia
pojazdem. Przeprowadzono nieliniową analizę dynamiczną, na
pełnym modelu 3D, z zastosowaniem oprogramowania ELS



Mapy odkształceń i przemieszczeń

Reakcja pozioma w podstawie 
(kolor pomarańczowy) i poziome 

przemieszczenie
w punkcie uderzenia (kolor 

niebieski)

Porównanie wyników uzyskanych w podejściach
dynamicznych

ZAŁOŻENIA MODELOWANIA UDERZENIA

Obiekt uderzający składa się z płyty stykowej, płyty
z przypisaną masą oraz podłużnych sprężyn między 
nimi. Wysokość strefy styku między pojazdem a słupem 
wynosi 0,6 m. Sztywność obiektu uderzającego wynosi 
300 kN/m i jest uwzględniana za pomocą sprężyn.

WYNIKI

Wyniki pokazują powstanie ograniczonego odkształcenia 
plastycznego w uderzonym słupie, z maksymalnym 
ugięciem poprzecznym  o wartości 10,6 mm. 

Przykłady obliczeniowe - CS/S
OKREŚLONE ODDZIAŁYWANIA WYJĄTKOWE 
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Określone zagrożenia2

niniejsza prezentacja ogranicza się głównie do odpowiedzi konstrukcji 

na obciążenie ciśnieniem - falą uderzeniową

nie podano wytycznych dotyczących uwzględnienia oddziaływania 

termicznego lub uderzenia odłamkami, nawet jeśli w niektórych 

przypadkach ich skutki mogą być znaczące



Określone zagrożenia

1

2
3

3

EKSPLOZJA
niezwykle gwałtowne uwolnienie energii w postaci fali ciśnienia, ciepła, dźwięku i światła

1

2

3

1 – fala uderzeniowa, 2 – fala odbita od ziemi



Określone zagrożenia4

❏ zazwyczaj budynki nie są projektowane z myślą o obciążeniach generowanych przez 

eksplozje - wyjątek stanowią obiekty odporne na takie działania

❏ na skutek eksplozji budynki poddawane są tak ekstremalnym obciążeniom, że mogą 

doznać rozległych uszkodzeń

❏ należy przewidzieć możliwość uszkodzenia podstawowych elementów konstrukcyjnych 

i podjąć środki w celu ograniczenia skutków uszkodzeń



Określone zagrożenia5

EKSPLOZJA
materiały wybuchowe - ciała stałe, gazy, opary lub pyły

deflagracja a detonacja

W zależności od rodzaju materiału wybuchowego i warunków lokalnych, eksplozja może 

przebiegać jako deflagracja lub gwałtownie się rozprzestrzeniać i generować fale 

uderzeniowe jako detonacja

Deflagracja -

propagacja strefy spalania z prędkością, która jest mniejsza niż prędkość dźwięku w 

ośrodku obojętnym (np. wybuch gazu wewnątrz budynku)

Detonacja -

propagacja strefy spalania z prędkością, która jest większa niż prędkość dźwięku w 

ośrodku obojętnym (np. przemysłowe materiały wybuchowe) 



Określone zagrożenia6

EKSPLOZJA ZEWNĘTRZNA
zapobieganie / eliminowanie zagrożenia

❏ maksymalizacja odległości od miejsca 

eksplozji zmniejsza skutki eksplozji

❏ elementy małej architektury miejskiej 

jako przeszkody na drodze fali 

uderzeniowej

❏ stosowanie ścian odpornych na wybuch

❏ niestosowanie na elewacjach elementów 

niekonstrukcyjnych 

❏ odpowiedni rodzaj oszklenia, 

ograniczenie powierzchni okien

❏ elewacje o kształtach owalnych są 

bardziej odporne na eksplozję 

zewnętrzną



Określone zagrożenia7

❏ wnioski wyciągnięte z wcześniejszych katastrof pokazują, że zapobieganie eksplozjom 

gazów jedynie poprzez zmniejszenie prawdopodobieństwa przypadkowego uwolnienia 

i zapłonu jest niewystarczające

❏ odpowiednie podejście na etapie projektowania obiektu eliminuje, bądź ogranicza 

skutki eksplozji 

EKSPLOZJA WEWNĘTRZNA wybuch gazu w budynku



Określone zagrożenia8

EKSPLOZJA WEWNĘTRZNA
wybuch gazu - zapobieganie / eliminowanie zagrożenia

proces projektowy

❏ odpowiednie zaprojektowanie rozkładu pomieszczeń

❏ oddzielenie od siebie powierzchni użytkowych

budynki o konstrukcji szkieletowej 

❏ ściana lita (bez otworów) - lekkie panele ścienne, złagodzenie skutków eksplozji

powierzchnie upustowe

❏ upusty podmuchu gazu powinny być skierowane do otwartych przestrzeni, z minimalną 

liczbą przeszkód/przegród wewnętrznych

❏ powierzchnie upustowe znajdują się blisko punktu zapłonu - prędkość płomienia będzie 

niska, turbulencje powstające za przeszkodami będą ograniczone



Określone zagrożenia9

EKSPLOZJA – metody obliczeniowe

Pełna analiza dynamiczna

Obciążenie eksplozją i zachowanie konstrukcji (siły wewnętrzne, naprężenia, 

odkształcenia, ugięcia) są funkcją czasu, wymaga zatem odpowiedniego zdefiniowania 

i modelowania

 modele materiałów

 scenariusze wybuchu

 warunki brzegowe i stan początkowy

 kryteria zniszczenia

 kroki obliczeniowe – iteracja

Analiza zastępczego modelu o  pojedynczym  stopniu swobody SDOF
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EKSPLOZJA ZEWĘTRZNA
Pełna analiza dynamiczna



Określone zagrożenia11

EKSPLOZJA ZEWĘTRZNA
Pełna analiza dynamiczna
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EKSPLOZJA ZEWNĘTRZNA
Analiza zastępczego modelu o  pojedynczym  stopniu swobody SDOF

❏ definiuje się scenariusz eksplozji

❏ element obciążony wybuchem jest zastępowany równoważnym elementem o jednym 

stopniu swobody SDOF

❏ definiuje się kształt wykresu obciążenia, powinien on być dopasowany do rodzaju 

zagrożenia wybuchem

❏ wyznaczenie odpowiedzi elementu w postaci kąta obrotu θ, oraz współczynnika 

ciągliwości, μ

❏ wyniki obliczeń porównywane są z wartościami granicznymi (dla całych budynków, 

poszczególnych elementów konstrukcyjnych 



Określone zagrożenia13

EKSPLOZJA ZEWNĘTRZNA
Parametry obciążenia wybuchem

W pierwszej kolejności definiuje się scenariusz eksplozji:

❏ przewidywaną masę ładunku W

❏ rodzaj eksplozji i odległość R od centrum eksplozji do budynku

❏ parametry dotyczące wybuchu mogą być określone za pomocą wykresów 

przedstawionych na Rysunku 15 (podręcznik),

w zależności od przeskalowanej odległości Z, która zależy od masy materiału 

wybuchowego W, (w kg trotylu – TNT) i rzeczywistej odległości od środka eksplozji 

kulistej R (w m) do ściany budynku
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EKSPLOZJA ZEWNĘTRZNA
Parametry obciążenia wybuchem

- Pr - wartość szczytowa ciśnienia odbitego

- Pso - wartość szczytowa ciśnienia eksplozji

- ir - wartość całkowitego impulsu odbitego

- is - jest wartość impulsu fali uderzeniowej

- ta - czas nadejścia fali

- to - rzeczywisty czas trwania fali uderzeniowej

- U - prędkość propagacji fali uderzeniowej

- Lw - długość fali uderzeniowej

Można do tego celu wykorzystać również stronę internetową UN 

Safer Guard

https://unsaferguard.org/

Korzystając ze strony internetowej UN SaferGuard, wartości są 

już przeskalowane przez (W1/3). Jedynie  długość fali wymaga 

przeskalowania.

odległość

przeskalowana

https://unsaferguard.org/
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EKSPLOZJA ZEWNĘTRZNA
Parametry obciążenia wybuchem

Biorąc pod uwagę wyznaczoną wartość szczytową ciśnienia eksplozji (Pso ), wyznacza się: 

prędkość dźwięku w obszarze nadciśnienia (Cr ) i szczytowe ciśnienie dynamiczne (q):

parametr obc. 

wybuchem
parametr obc. 

wybuchem
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EKSPLOZJA ZEWNĘTRZNA
Parametry obciążenia wybuchem

Następnie obliczane są fikcyjne skrócone przedziały czasowe:

𝑡0𝑓 = 2
𝐼𝑠
𝑃𝑠𝑜

, 𝑚𝑠

𝑡𝑟𝑓 = 2
𝐼𝑟
𝑃𝑟
, 𝑚𝑠

 umowny czas trwania fazy dodatniej

 umowny czas trwania odbitej fali

 czas rozchodzenia

 wartość szczytowa ciśnienia działającego na ścianę

𝑡𝑐 =
4𝑠𝑑

1 + 𝑟𝑠.𝑙 𝐶𝑟
, 𝑚𝑠

𝑃 = 𝑃𝑠𝑜 + 𝑞. 𝐶𝐷 =, 𝑘𝑃𝑎
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Analiza zastępczego modelu o  pojedynczym  stopniu swobody SDOF

Wymagane jest spełnienie warunku:

μ1

μmax
≤ 1,00

μmax - współczynnik z tablicy 5 (podręcznik) zależny 

od granicznej wartości uszkodzeń B1 do B4

Typ elementu B1 B2 B3 B4 

μmax θmax μmax θmax μmax θmax μmax θmax 

Zginanie Belka krępa† 1 - 3 3° 12 10° 25 20° 

Belka smukła†,‡ 0,7 - 0,85 3° 1 - 1,2 - 

Płyta zginana wokół słabej osi 4 1° 8 2° 20 6° 40 12° 

Ściskanie Belka-słup o przekroju krępym†,§ 1 - 3 3° 3 3° 3 3° 

Belka-słup o przekroju smukłym†,§ 
0,7 - 0,85 3° 

0,8

5 
3° 

0,8

5 
3° 

Słup (ściskanie osiowe)** 0,9 - 1,3 - 2 - 3 - 

 

B1 uszkodzenia powierzchniowe

B2 uszkodzenie umiarkowane

B3 ciężkie uszkodzenie

B4 uszkodzenie niebezpieczne
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𝛍𝟏
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≤ 𝟏, 𝟎𝟎

𝛍
𝟏

=
 

 

𝐌


𝐄

 𝐭𝐫𝐟 𝐓𝐜
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na słupie od

eksplozji 

μ 
jest ilorazem maksymalnego 

przemieszczenia pod 

wpływem rozpatrywanego 

obciążenia eksplozją 

i przemieszczenia sprężystego
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Analiza zastępczego modelu o  pojedynczym  stopniu swobody SDOF

μ1 =  M E - współczynnik z wykresu – rysunek 148 (podręcznik) w zależności od 

 trf Tc oraz  Rm Fp

trf - umowny czas trwania fali odbitej, ms

Tc - okres drgań własnych, s

trf = 2  Ir Pr , ms

Tc = 2  Me Ke , s

Ir - wartość całkowita impulsu odbitego, kPa ms, wykres – rysunek 15 (podręcznik)

Pr - wartość szczytowa ciśnienia odbitego, kPa, wykres – rysunek 15 (podręcznik)

Me - masa efektywna, kg

Ke - sztywność efektywna, kN/m
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Analiza zastępczego modelu o  pojedynczym  stopniu swobody SDOF

Me =  Gc hc KM g
Ke = Kc KL

Gc - ciężar słupa, kN/m

hc - wysokość słupa, m

KM - współczynnik masy

Kc - stała sztywności, kN/m

KL - współczynnik obciążenia 

Kc = 384 E Ic/5hc
3
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Analiza zastępczego modelu o  pojedynczym  stopniu swobody SDOF

μ1 =  M E - współczynnik z wykresu – rysunek 148 (podręcznik) w zależności od 

 trf Tc oraz  Rm Fp

Rm - nośność słupa, kN, tablica 67 (podręcznik)

Fp - obciążenie skupione na słupie od eksplozji, kN

Rm =  8·(2MRd) hc
Fp = Fd hc

MRd - obliczeniowa nośność słupa przy zginaniu, kNm

Fd - obciążenie rozłożone na słupie od eksplozji, kN/m
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Analiza zastępczego modelu o  pojedynczym  stopniu swobody SDOF

MRd - obliczeniowa nośność słupa przy zginaniu, kNm

Fd - obciążenie rozłożone na słupie od eksplozji, kN/m

MRd = Wplc fy DIF

Fd = Pr wp

Wplc - plastyczny wskaźnik wytrzymałości przekroju, cm2

fy - granica plastyczności stali, MPa

DIF - materiałowy współczynnik dynamiczny, DIF = 1,20

Pr - wartość szczytowa ciśnienia odbitego, kPa, wykres – rysunek 15 (podręcznik)

wp - szerokość panelu przed słupem, m
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przemieszczenia pod 

wpływem rozpatrywanego 

obciążenia eksplozją 

i przemieszczenia sprężystego



Określone zagrożenia24

Analiza zastępczego modelu o  pojedynczym  stopniu swobody SDOF

e = R𝑚 / Ke

M = 𝜇1 𝑒

e przemieszczenie odpowiadające 

osiągnięciu nośności plastycznej, mm

M maksymalne przemieszczenie, mm  max

Typ elementu B1 B2 B3 B4 

μmax θmax μmax θmax μmax θmax μmax θmax 

Zginanie Belka krępa† 1 - 3 3° 12 10° 25 20° 

Belka smukła†,‡ 0,7 - 0,85 3° 1 - 1,2 - 

Płyta zginana wokół słabej osi 4 1° 8 2° 20 6° 40 12° 

Ściskanie Belka-słup o przekroju krępym†,§ 1 - 3 3° 3 3° 3 3° 

Belka-słup o przekroju smukłym†,§ 
0,7 - 0,85 3° 

0,8

5 
3° 

0,8

5 
3° 

Słup (ściskanie osiowe)** 0,9 - 1,3 - 2 - 3 - 

 

B1 uszkodzenia powierzchniowe

B2 uszkodzenie umiarkowane

B3 ciężkie uszkodzenie

B4 uszkodzenie niebezpieczne
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WEWĘTRZNA EKSPLOZJA GAZU
Metoda zastępczego ciśnienia statycznego

pd jest równoważnym ciśnieniem statycznym w [kN/m2];

pstat jest równomiernie rozłożonym ciśnieniem statycznym

przy którym zawodzą elementy upustowe w [kN/m2];

Av jest powierzchnią elementów upustowych w [m2];

V jest objętością obudowy prostopadłościennej w [m3].

Stosunek powierzchni elementów upustowych do objętości powinien być zgodny

z następującym wzorem:

0,05 m-1 < Av / V < 0,15 m-1

𝑝𝑑 = 3 + 𝑝𝑠𝑡𝑎𝑡

𝑝𝑑 = 3 +
𝑝𝑠𝑡𝑎𝑡
2

+
0.04

 𝐴𝑣 𝑉 2

wartość większa z
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WEWĘTRZNA EKSPLOZJA GAZU
Metoda równoważnika trotylowego TNT

 metoda ekwiwalencji TNT może być użyteczna jako metoda przybliżona, jeśli zastosuje 

się współczynnik efektywności 20%

 masa gazu (lub chmury oparów) jest przeliczana na ładunek równoważny TNT

 równoważny ładunek trotylu szacuje się na podstawie równości energii 

eksplodującej chmury gazu (metanu)

Równoważną masę trotylu wyznacza się według następującej zależności

𝑊𝑇𝑁𝑇 = 𝜂
𝑊𝑔 × 𝐸𝑐

𝐸𝑇𝑁𝑇
 

WTNT = 0,16 V [kg]
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EKSPLOZJA ZEWNĘTRZNA
Przykład obliczeniowy - wybuch zewnętrzny

ODDZIAŁYWANIA W WYJĄTKOWEJ SYTUACJI OBLICZENIOWEJ

 oddziaływanie spowodowane wybuchem

OKREŚLENIE SCENARIUSZA WYBUCHU

 słup obciążony wybuchem jest słupem obwodowym zlokalizowanym 

na poziomie parteru w połowie dłuższej elewacji

 odległość R = 20 m

 równoważna masa ładunku wybuchowego W = 100 kg TNT

 przeskalowana odległość Z=4,309 
𝑚

𝑘𝑔
1
3



Określone zagrożenia28

EKSPLOZJA ZEWNĘTRZNA
Przykład obliczeniowy – parametry obciążenie wybuchem
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EKSPLOZJA ZEWNĘTRZNA
Przykład obliczeniowy – parametry obciążenie wybuchem
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EKSPLOZJA ZEWNĘTRZNA
Przykład obliczeniowy – Analiza zastępczego modelu o  pojedynczym  stopniu 

swobody SDOF
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EKSPLOZJA ZEWNĘTRZNA
Przykład obliczeniowy – Analiza zastępczego modelu o  pojedynczym  stopniu 

swobody SDOF



Określone zagrożenia32

EKSPLOZJA ZEWNĘTRZNA
Przykład obliczeniowy – Analiza zastępczego modelu o  pojedynczym  stopniu 

swobody SDOF
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EKSPLOZJA ZEWNĘTRZNA
Przykład obliczeniowy – Analiza zastępczego modelu o  pojedynczym  stopniu 

swobody SDOF
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EKSPLOZJA ZEWNĘTRZNA
Przykład obliczeniowy – Analiza zastępczego modelu o  pojedynczym  stopniu 

swobody SDOF

B1 uszkodzenia powierzchniowe; B2 uszkodzenie umiarkowane; B3 ciężkie uszkodzenie;   

B4 uszkodzenie niebezpieczne;   poza B4 awaria



obszar

zamknięty

rozpatrywany

słup
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WEWĘTRZNA EKSPLOZJA GAZU
Przykład obliczeniowy

 oddziaływanie wyjątkowe spowodowane eksplozją gazu

 powierzchnię upustową stanowi ściana zewnętrzna 

wykonana z okien szklanych, podczas gdy pozostałe 

trzy ściany wewnętrzne są wykonane z mocniejszych 

materiałów (bez wentylacji)

 parametry strefy eksplozji

 ciśnienie, przy którym następuje awaria elementów 

upustowych, 𝑝𝑠𝑡𝑎𝑡 = 3 𝑘𝑁/𝑚2
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WEWĘTRZNA EKSPLOZJA GAZU
Przykład obliczeniowy - równoważne podejście statyczne

 równoważne ciśnienie statyczne dla wewnętrznej eksplozji gazu przyjęto jako wartość 

maksymalną z obliczonych poniżej

 ciśnienie to zostało przyłożone jako oddziaływanie liniowe, równomiernie rozłożone, działające 

na wysokości słupa, rozpatrując szerokość zbierania obciążenia wynoszącą 6 m

 liniowa analiza sprężysta została przeprowadzana na pełnym modelu 3D z zastosowaniem 

oprogramowania wykorzystującego MES

 kryteria akceptacji podano w kategorii współczynników wytężenia (UF) kombinacja wyjątkowa

𝑝𝑑 = 3 + 𝑝𝑠𝑡𝑎𝑡 = 3 + 3 = 6 kN/m2

𝑝𝑑 = 3 +
𝑝𝑠𝑡𝑎𝑡

2
+

0.04

 𝐴𝑣 𝑉 2 = 3 + 
3

2
+ 

0.04

48/384 2 = 7,6 kN/m2
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WEWĘTRZNA EKSPLOZJA GAZU
Przykład obliczeniowy - podejście dynamiczne (metoda równoważnika trotylowego) 

 objętość mieszanki gaz-powietrze jest zastępowana w obliczeniach równoważnym ładunkiem trotylu -

zastosowano procedurę jak w przypadku eksplozji zewnętrznej

 definicja scenariusza eksplozji gazu

 założono objętość pomieszczenia V = 384 m3, 

 przyjęto stężenie metanu 6%, 

 ciężar objętościowy metanu g = 0,668 kg/m3

 masa metanu 𝑊𝑔 = V· g ·6% = 15,4 kg

 równoważna masa trotylu

 współczynnik sprawności n = 0,2

 ciepło spalania metanu Ec = 55 MJ/kg

 energia detonacji TNT ETNT = 4,2 MJ/kg

 Analiza zastępczego modelu o  pojedynczym  stopniu swobody SDOF

𝑊𝑇𝑁𝑇 = 𝜂
𝑊𝑔×𝐸𝑐

𝐸𝑇𝑁𝑇
= 40,3 kg
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Dziękuję za uwagę
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POŻAR JAKO ZDARZENIE WYJĄTKOWE

Określone zagrożenia2

* Pożar jest niekontrolowanym w czasie i przestrzeni procesem
spalania materiałów w atmosferze.

* Wyjątkowe zdarzenie pożarowe to zdarzenie wykraczające poza
przypadki uwzględnione w Eurokodach.

* Konstrukcje powinny być zaprojektowane tak, aby spełniały
minimalną wymaganą odporność ogniową, która jest zwykle oparta
na koncepcji minimalnego wymaganego czasu działania ognia.
Koncepcja ta ogranicza do akceptowalnego poziomu
prawdopodobieństwo utraty życia ludzkiego i/lub rozległych
uszkodzeń konstrukcji.

* Części 1-2 EC 3 i EC4 przedstawiają zasady projektowania w
warunkach pożaru dla konstrukcji stalowych i zespolonych.



ZAPOBIEGANIE/ELIMINOWANIE ZAGROŻENIA

* Należy rozważyć środki mające na celu zapobieżenie i/lub ograniczenie 
akcji pożarowej i/lub uniknięcie rozprzestrzeniania się pożaru

* Aspekty regulowane przez prawo:

* Zakaz składowania towarów w pobliżu słupów,

* Kontrola materiałów wykorzystywanych na elewacje,

* Odległość między budynkami w celu zmniejszenia ryzyka rozprzestrzeniania się ognia.

POŻAR JAKO ZDARZENIE WYJĄTKOWE
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* Systemy zapobiegające rozprzestrzenianiu się pożaru:
* Gaśnice - uruchamiane ręcznie, w momencie pojawienia się ognia

* Tryskacze - systemy automatyczne uruchamiane w momencie pojawienia się dymu lub 
wysokiej temperatury

ZAPOBIEGANIE/ELIMINOWANIE ZAGROŻENIA
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POŻAR JAKO ZDARZENIE WYJĄTKOWE



* Systemy zapobiegające rozprzestrzenianiu się pożaru:

* Ściany przeciwpożarowe - izolacja pionowa zapobiegająca rozprzestrzenianiu się ognia.

* Izolacje otworów wentylacyjnych - izolacja wszelkich otworów pomiędzy pomieszczeniami.

* Podział na strefy - podzielenie budynku na strefy, pomiędzy którymi pożar nie może się 
rozprzestrzeniać

ZAPOBIEGANIE/ELIMINOWANIE ZAGROŻENIA (ciąg dalszy)
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POŻAR JAKO ZDARZENIE WYJĄTKOWE



* Systemy szybkiego wykrywania i wczesnego ostrzegania:

* Czujniki dymy

* Czujniki temperatury

* Systemy alarmowe

* Oznaczenia dróg ewakuacyjnych

ZAPOBIEGANIE/ELIMINOWANIE ZAGROŻENIA (ciąg dalszy)
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POŻAR JAKO ZDARZENIE WYJĄTKOWE



* Przykładem pożaru jako zdarzenia wyjątkowego jest lokalny pożar
wokół słupa, który w normalnej sytuacji pożarowej nie powinien mieć
miejsca

Scenariusz
Średnica 

podstawy ognia
Gęstość wydzielania 

ciepła
Gęstość obciążenia 

ogniowego
Wskaźnik wzrostu pożaru

A 2 m
250 kW/m2

(budynek biurowy)
511 MJ/m2

(budynek biurowy)
300 sec 

(budynek biurowy)

B 1 m
500 kW/m2

(budynek biurowy)
511 MJ/m2

(budynek biurowy)
300 sec

(budynek biurowy)

C 2 m
250 kW/m2

(powierzchnia handlowa)
730 MJ/m2

(powierzchnia handlowa)
150 sec

(powierzchnia handlowa)

D 1 m
500 kW/m2

(powierzchnia handlowa)
730 MJ/m2

(powierzchnia handlowa)
150 sec 

(powierzchnia handlowa)
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POŻAR JAKO ZDARZENIE WYJĄTKOWE



* Analiza pożaru lokalnego może być uwzględniona w oparciu o
Załącznik C do normy EN 1991-1-2.

* Wystąpienie zjawiska rozgorzenia jest mało prawdopodobne
* W zależności od wielkości strefy i pożaru, może ale nie musi, oddziaływać na sufit strefy pożarowej

0.40.0148 1.02 fL Q D

* Długość płomienia

gdy Lf ≥ H - ogień uderza w strop

H – wysokość pomieszczenia

Q – szybkość wydzielania ciepła

D – średnica pożaru

Określone zagrożenia8

POŻAR JAKO ZDARZENIE WYJĄTKOWE



* Analiza pożaru lokalnego może być uwzględniona w oparciu o
Załącznik C do normy EN 1991-1-2.

2/3 5/3

( ) 020 0.25 ( ) 900z cQ z z    

* Temperatura płomienia

(gdy Lf < H)

gdzie Qc część konwekcyjna szybkości wydzielania ciepła ( = 0,8Q)
Z wysokość płomienia wzdłuż jego osi
Z0 wirtualny początek pożaru

2/5

0 1.02 0.00524Z D Q  
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POŻAR JAKO ZDARZENIE WYJĄTKOWE



* Analiza pożaru lokalnego może być uwzględniona w oparciu o Załącznik
C do normy EN 1991-1-2.

* Strumień ciepła netto na poziomie sufitu

(gdy Lf ≥ H)

4 4( 20) [( 273) (20 273) ]           net c m m f mh h

gdzie  ℎ strumień ciepła odbierany przez narażony na działanie ognia element na jednostkę
powierzchni na poziomie stropu

αc współczynnik przenikania ciepła przez konwekcję
θm temperatura na powierzchni elementu
Φ współczynnik konfiguracji
εm emisyjność powierzchni elementu
εf emisyjność ognia
σ stała Stephana Boltzmanna (5.67 x 10-8 W/m2K4)
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POŻAR JAKO ZDARZENIE WYJĄTKOWE



* Alternatywnie można zastosować zaawansowane modele pożarowe:

* Modele strefowe - patrz Załącznik D normy EN 1991-1-2 zawierające podstawowe równania
zachowania masy i energii.

Przykłady oprogramowania, które można wykorzystać to CFAST z NIST lub OZONE
opracowany na Uniwersytecie w Liege

* Model CFD (obliczeniowy model dynamiki płynów) – zobacz załącznik D do normy EN 1991-1-2.

Przykładem oprogramowania, które może być użyte do analizy CFD jest FDS z NIST.
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POŻAR JAKO ZDARZENIE WYJĄTKOWE



NASTĘPUJĄCE PO SOBIE ZDARZENIA WYJĄTKOWE
* Inną sytuacją, w której pożar jest uznawany za obciążenie wyjątkowe, są

przypadki, w których pożar pojawia się po pierwszym zdarzeniu wyjątkowym, np.:

Kobe, 1995 – Pożar po trzęsieniu 
ziemi

* Pożar po trzęsieniu ziemi
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POŻAR JAKO ZDARZENIE WYJĄTKOWE



NASTĘPUJĄCE PO SOBIE ZDARZENIA WYJĄTKOWE

W takich sytuacjach konstrukcja jest już 
uszkodzona w wyniku pierwszego zdarzenia, 
Zatem standardowe projektowanie 
przeciwpożarowe nie jest już wystarczające.

Twin Towers, 2001
Pożar po uderzeniu/wybuchu

Określone zagrożenia13

POŻAR JAKO ZDARZENIE WYJĄTKOWE

* Pożar po uderzeniu/wybuchu



KONSTRUKCJA ZESPOLONA W STREFIE ASEJSMICZNEJ

Przykłady obliczeniowe- CS/NS

Inner Braced Core 
Rigid frame

Pinned elements
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PRZYKŁAD OBLICZENIOWY



Przykłady obliczeniowe- CS/NS

Element Typ Kształwtonik
Wykorzystanie Decydujące kryterium nośności (ULS 

/ SLS)ULS SLS

Belki

Belki 

obwodowe
IPE 450 0.93 0.80

- Etap końcowy – zmiażdżenie 
ściskanego pasa betonowego

- Etap końcowy - ugięcie

Belki wewnętrzne
IPE 500 0.96 0.86

- Etap końcowy - zginanie
- Etap końcowy - ugięcie

IPE 360 0.95 0.98
- Etap końcowy - zginanie
- Etap końcowy - ugięcie

Słupy*

Słupy obwodowe HD 360x162 0.61 -
- Etap końcowy - zginanie i ściskanie 

osiowe

Słupy wewnętrzne HD 400x216 0.78 -
- Etap końcowy - zginanie i ściskanie 

osiowe

Układ stężeń
Kształtowniki 

zamknięte okrągłe
CHS 219.1x5.0 0.71 -

- Etap końcowy - zginanie i ściskanie 
osiowe

* Rozważano również słupy zespolone o równoważnych właściwościach
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KSZTAŁTOWNIKI



SŁUPY ZESPOLONE O RÓWNOWAŻNYCH 
WŁAŚCIWOŚCIACH

Przykłady obliczeniowe- CS/NS

Słupy obwodowe Słupy wewnętrzne

HD 360x162

<=>

HD 400x216

<=>

16



Przykłady obliczeniowe- CS/NS

Położenie Rodzaj połączenia
Nośność 

na ścinanie 

(kN)

Nośność na 
zginanie

(kNm)
Decydujące kryterium nośności UF

obwodowe
Z blachą głowicową 289.38 - Nośność na ścinanie grupy śrub 0.73

Z przykładką środnika 297.96 - Nośność na ścinanie grupy śrub 0.71

wewnętrzne
Z blachą głowicową 289.38 - Nośność na ścinanie grupy śrub 0.64

Z przykładką środnika 265.89
- Docisk śrub do podpieranego środnika 

belki
0.70

"Zastosowano kołki sworzniowe Nelson d=19mm, h=100 mm w jednym rzędzie oraz 
zbrojenie płyty podłużne i poprzeczne ϕ12//100

17
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* Pożar lokalny

Modele pożarów lokalnych

ODDZIAŁYWANIA W WYJĄTKOWEJ SYTUACJI OBLICZENIOWEJ

* Obciążenia stałe DL 

* Obciążenia zmienne LL 

* Oddziaływanie pożaru A Ed

KOMBINACJA ODDZIAŁYWAŃ W PRZYPADKU WYJĄTKOWEJ 

SYTUACJI OBLICZENIOWEJ

Przykłady obliczeniowe - CS/NS

DL + 0.5 × 𝐿𝐿 + 𝐴𝐸𝑑

OKREŚLONE ODDZIAŁYWANIA WYJĄTKOWE 
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OKREŚLONE ODDZIAŁYWANIA WYJĄTKOWE



OKREŚLONE ODDZIAŁYWANIA WYJĄTKOWE

* Pożar lokalny

Modele pożarów lokalnych

DEFINICJA LOKALNYCH SCENARIUSZY POŻAROWYCH

* Zdefiniowano cztery scenariusze, począwszy od scenariusza podstawowego 

uwzględniającego standardowe wartości jak dla budynku biurowego. 

* W trzech pozostałe scenariuszach rozpatrzono wartości „przeszacowane": przyjęto 

podwójną wartość szybkości wydzielania ciepła (500 kW/m2), lub przyjęto gęstość 

obciążenia ogniowego i szybkości rozwoju pożaru o wartościach bardziej surowych, niż 

dla budynków biurowych (przyjęto je jak dla budynku posiadającego powierzchnię 

użytkową określoną jako „powierzchnia handlowa”).

Przykłady obliczeniowe - CS/NS
OKREŚLONE ODDZIAŁYWANIA WYJĄTKOWE 

19



* Dla wszystkich scenariuszy przyjęto założenie, że pożar zlokalizowany jest tuż przy słupie, tzn. 
odległość pomiędzy zewnętrzną częścią okrągłej podstawy pożaru a słupem jest zerowa.

Przykłady obliczeniowe - CS/NS
OKREŚLONE ODDZIAŁYWANIA WYJĄTKOWE 

20

OKREŚLONE ODDZIAŁYWANIA WYJĄTKOWE

* W przypadku każdego scenariusza zastosowano oprogramowanie OZone® (Cadorin, 2003), 
wykorzystujące model LOCAFI (Brasseur i in., 2018) oraz zależności z normy PN-EN 1991-1-2, 



* WYNIKI ANALIZY

Przykłady obliczeniowe - CS/NS
OKREŚLONE ODDZIAŁYWANIA WYJĄTKOWE 
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Scenariusz  1

Zależność gęstości wydzielania ciepła (a) i strumienia ciepła (b) w funkcji czasu



* WYNIKI ANALIZY

Przykłady obliczeniowe - CS/NS
OKREŚLONE ODDZIAŁYWANIA WYJĄTKOWE 
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Scenariusz  1

Przyrost temperatury stali na wysokości słupa w funkcji czasu (a) 

Maksymalna temperatura osiągnięta na wysokości słupa (b)



* WYNIKI ANALIZY

Przykłady obliczeniowe - CS/NS
OKREŚLONE ODDZIAŁYWANIA WYJĄTKOWE 
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Scenariusz  2

Zależność gęstości wydzielania ciepła (a) i strumienia ciepła (b) w funkcji czasu



* WYNIKI ANALIZY

Przykłady obliczeniowe - CS/NS
OKREŚLONE ODDZIAŁYWANIA WYJĄTKOWE 
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Scenariusz  2

Przyrost temperatury stali na wysokości słupa w funkcji czasu (a) 

Maksymalna temperatura osiągnięta na wysokości słupa (b)



* WYNIKI ANALIZY

Przykłady obliczeniowe - CS/NS
OKREŚLONE ODDZIAŁYWANIA WYJĄTKOWE 
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Scenariusz  3

Zależność gęstości wydzielania ciepła (a) i strumienia ciepła (b) w funkcji czasu



* WYNIKI ANALIZY

Przykłady obliczeniowe - CS/NS
OKREŚLONE ODDZIAŁYWANIA WYJĄTKOWE 
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Scenariusz  3

Przyrost temperatury stali na wysokości słupa w funkcji czasu (a) 

Maksymalna temperatura osiągnięta na wysokości słupa (b)



* WYNIKI ANALIZY

Przykłady obliczeniowe - CS/NS
OKREŚLONE ODDZIAŁYWANIA WYJĄTKOWE 
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Scenariusz  4

Zależność gęstości wydzielania ciepła (a) i strumienia ciepła (b) w funkcji czasu



* WYNIKI ANALIZY

Przykłady obliczeniowe - CS/NS
OKREŚLONE ODDZIAŁYWANIA WYJĄTKOWE 
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Scenariusz  4

Przyrost temperatury stali na wysokości słupa w funkcji czasu (a) 

Maksymalna temperatura osiągnięta na wysokości słupa (b)



* W przypadku, gdy konstrukcja jest
zaprojektowana na wypadek pożaru
zgodnie z zasadami Eurokodu, jest
mało prawdopodobne, że pożar
doprowadzi do zawalenia się
elementów nośnych i spowoduje
utratę stateczności.

Określone zagrożenia29

WYNIKI ANALIZY



* WNIOSKI
* Obliczono i porównano maksymalne temperatury stali wzdłuż wysokości słupa dla czterech 

scenariuszy, podkreślając, że pomimo przyjęcia różnych założeń w opisie pożaru lokalnego, 
uzyskuje się podobny rozkład i ten sam rząd wielkości.

Przykłady obliczeniowe - CS/NS
OKREŚLONE ODDZIAŁYWANIA WYJĄTKOWE 
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* Stalowy słup nagrzewa się do wysokiej 
temperatury w dolnej części co może 
spowodować jego wyboczenie lub 
lokalne zniszczenie plastyczne.

* Należy pamiętać, że w celu uniknięcia 
szkód pożarowych można zastosować 
izolację ogniochronną zamiast 
projektować element konstrukcyjny na 
określoną odporność ogniową. Można 
również zwiększyć rozmiar 
kształtownika.
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3 Określone zagrożenia

5. TRZĘSIENIE ZIEMI JAKO ZDARZENIE WYJĄTKOWE
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Trzęsienie ziemi można uznać za oddziaływanie wyjątkowe, gdy
Konstrukcja nie jest zaprojektowana na obciążenia pochodzące od sił sejsmicznych lub jest 
zaprojektowana na niższe wymagania sejsmiczne: zagrożenie jest zatem wyjątkowe

Konstrukcja jest podatna na oddziaływanie sejsmiczne (istniejące wcześniej uszkodzenia, 
system nie zaprojektowany zgodnie z wymaganiami aktualnych norm projektowych)

Trzęsienie ziemi to nagłe uwolnienie energii odkształcenia zgromadzonej w skorupie ziemskiej,
spowodowane najczęściej pęknięciem uskoku geologicznego. Ze względu na jego charakter,
praktycznie nie jest możliwe zapobieżenie lub wyeliminowanie zagrożenia sejsmicznego.

 redukcja i zapobieganie skutkom są ściśle związane z konstrukcją budynku i zintegrowanymi
systemami, które pomagają budynkowi odpowiednio reagować na oddziaływanie sejsmiczne

Określone zagrożenia

5. TRZĘSIENIE ZIEMI JAKO ZDARZENIE WYJĄTKOWE



Podejście normatywne jest szczególnie korzystne w przypadku budynków
zlokalizowanych na obszarach asejsmicznych, gdzie z bardzo małym 
prawdopodobieństwem mogą wystąpić oddziaływania sejsmiczne. 

Podejście normatywne zwraca uwagę projektanta na:
- Kształtowanie budynku
- Sztywność na skręcanie
- Kontrolę drgań
- Wytrzymałość i sztywność
- Ciągliwość

5. TRZĘSIENIE ZIEMI JAKO ZDARZENIE WYJĄTKOWE

PODEJŚCIE NORMATYWNE

5 Określone zagrożenia



Kształtowanie budynku
Budynki o regularnej strukturze zazwyczaj mają:

mały stosunek wysokości do wymiarów podstawy,
jednakowe wysokości kondygnacji,
płaszczyzny symetrii,
ujednolicone przekroje i elewacje,
jak największą sztywność na skręcanie,
małe rozpiętości przęseł i przesztywnienia,
ściśle określoną lokalizację strumieni sił wewnętrznych,
zaprojektowane elementy drugorzędne w celu uniknięcia gromadzenia się gruzu.

5. TRZĘSIENIE ZIEMI JAKO ZDARZENIE WYJĄTKOWE

PODEJŚCIE NORMATYWNE

6 Określone zagrożenia



Sztywność na skręcanie
powstają w rezultacie asymetrycznego rozmieszczenia mas wpływających na bezwładność
i sztywności konstrukcji.

Wytrzymałość i sztywność
wybór odpowiednich charakterystyk wytrzymałościowych i sztywnościowych powinien być 
dokonany z uwzględnieniem równowagi pomiędzy odkształcalnością a odpowiedzią na siły.

Ciągliwość
elementu
połączeń

5. TRZĘSIENIE ZIEMI JAKO ZDARZENIE WYJĄTKOWE

PODEJŚCIE NORMATYWNE

7 Określone zagrożenia



Kontrola drgań: budynki na ogół słabo wzmacniają wstrząsy dynamiczne i rozpraszają drgania 
poprzez ich pochłanianie i tłumienie

Aby poprawić dynamiczną odpowiedź konstrukcji można zastosować:

Izolacje fundamentów

Urządzenia TMD (Tuned Mass Damper):

• Pasywne systemy tłumiące
• Aktywne systemy tłumiące
• Półaktywne systemy sterowania

5. TRZĘSIENIE ZIEMI JAKO ZDARZENIE WYJĄTKOWE

PODEJŚCIE NORMATYWNE

8 Określone zagrożenia



Kontrola drgań: Izolacje fundamentów

5. TRZĘSIENIE ZIEMI JAKO ZDARZENIE WYJĄTKOWE

PODEJŚCIE NORMATYWNE

9 Określone zagrożenia



Kontrola drgań: Urządzenia TMD

5. TRZĘSIENIE ZIEMI JAKO ZDARZENIE WYJĄTKOWE

PODEJŚCIE NORMATYWNE

10 Określone zagrożenia



W następstwie trzęsienia ziemi głównym problemem jest stan konstrukcji i to, czy
zachowa ona stateczność pod wpływem obciążeń grawitacyjnych w przypadku
wstrząsów wtórnych, czy innych zagrożeń (FEMA P-2090, 2021).

Nośność resztkową po trzęsieniu ziemi można zdefiniować jako:
odporność na działanie sił poziomych - minimalna wartość przyspieszenie spektralnego,
które odpowiada lokalnemu lub globalnemu zniszczeniu podczas wstrząsu wtórnego.
nośność na obciążenia grawitacyjne - minimalny poziom obciążeń grawitacyjnych, który
odpowiada lokalnemu lub globalnemu zniszczeniu po niszczącym trzęsieniu ziemi.

5. TRZĘSIENIE ZIEMI JAKO ZDARZENIE WYJĄTKOWE
ZAAWANSOWANA ANALIZA NUMERYCZNA

11 Określone zagrożenia



5. TRZĘSIENIE ZIEMI JAKO ZDARZENIE WYJĄTKOWE
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PROCEDURA OCENY ODPORNOŚCI KONSTRUKCJI NA WSTRZĄSY SEJSMICZNE

Krok 1: Projektowanie i ocena dla trwałych i sejsmicznych sytuacji obliczeniowych
Konstrukcja jest najpierw projektowana w celu spełnienia wymagań normowych.
Odpowiedź sejsmiczną można obliczyć za pomocą nieliniowej analizy statycznej (metoda
N2, EN 1998)

Określone zagrożenia



5. TRZĘSIENIE ZIEMI JAKO ZDARZENIE WYJĄTKOWE
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PROCEDURA OCENY ODPORNOŚCI KONSTRUKCJI NA WSTRZĄSY SEJSMICZNE

Krok 1: Projektowanie i ocena dla trwałych i sejsmicznych sytuacji obliczeniowych
Ogólną zależność, między obciążeniem a deformacją elementu konstrukcyjnego, można
określić przy użyciu normy prEN 1998-1-2:2019.3 Załącznik L. Model zachowania elementu
konstrukcyjnego określa się wyznaczając:

Określone zagrożenia



5. TRZĘSIENIE ZIEMI JAKO ZDARZENIE WYJĄTKOWE
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PROCEDURA OCENY ODPORNOŚCI KONSTRUKCJI NA WSTRZĄSY SEJSMICZNE

Krok 1: Projektowanie i ocena dla trwałych i sejsmicznych sytuacji obliczeniowych
Globalna odpowiedź sejsmiczna może być przedstawiona w formie krzywej: wypadkowa
siła pozioma - przemieszczenia wierzchołka: Fb - dtop .

W zależności od poziomu zagrożenia można spodziewać się określonego poziomu
uszkodzenia.

 
Fb 

dtop 
PL1 PL2 PL3 

Określone zagrożenia



PROCEDURA OCENY ODPORNOŚCI NA WSTRZĄSY SEJSMICZNE

5. TRZĘSIENIE ZIEMI JAKO ZDARZENIE WYJĄTKOWE
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Krok 2: Ocena nośności resztkowej po trzęsieniu ziemi

Modyfikacja modelu
Uwzględnienie efektów P-∆

Nośność konstrukcji szkieletowej na sejsmiczne wstrząsy wtórne
można ocenić przy użyciu analizy nieliniowej (np. analizy
pushover). Analiza przeprowadzana jest na uszkodzonym
modelu.

Nośność konstrukcji szkieletowej na postępujące zniszczenie
pod wpływem obciążeń grawitacyjnych można ocenić za pomocą
analizy przyrostowej (pushdown).

 

δy
r 

Κe
r 

Qy
r 

δp
r 

 Stiffness  Strength  Ductility  
Initial (intact) Ke Qy δp 

Damaged  Ke
r Qy

r δp
r 
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GEOMETRIA I PARAMETRY PROJEKTOWE

Przykłady obliczeniowe – SS/S

6 kondygnacji o wysokości 4m każda
6 przęseł po 8.0 m w kierunku Y 
3 przęsła po 12.0 m w kierunku X

– ramy wewnętrzne
6 przęseł po 6.0 m w kierunku X 

– ramy zewnętrzne

Inner Braced Core 
Rigid frame

Pinned elements

MRF
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DODATKOWE KROKI W PROJEKTOWANIU DLA KONSTRUKCJI 
ODPORNYCH SEJSMICZNIE:

Stężone przęsła przeniesione na zewnątrz (patrz rysunek)
Na obwodzie, z wszystkich stron dodano MRF (patrz rysunek) 
System odporny na wstrząsy sejsmiczne z układem podwójnym wymaga 
co najmniej 25% udziału MRF w całkowitej nośności. 
Warunek ten doprowadził do następujących zmian:

Zwiększono przekroje belek i słupów w MRF, aby spełnić warunki dla 
ram podwójnych.
Na kierunku X obwodu wprowadzono słupy pośrednie.



Obciążenie

Typ konstrukcji
SS/S

Lokalizacja
Timisoara, RO

Obciążenie stałe
- Stropy:  gk = 5 kN/m2

- Elewacja (oparta na belkach 
obwodowych): gk= 4 kN/m

Obciążenie zmienne

- Obciążenie użytkowe dla budynków 
biurowych: qk = 3 kN/m2

- Obciążenie wykonawcze qk = 1 kN/ 
m2 (stropy i dach).

WIATR
Bazowa prędkość 

wiatru
vb,0 = 25 m/s

Ciśnienie prędkości 
wiatru

qb = 0.4 kN/m2

Kategoria terenu III
Obciążenie śniegiem sk = 1.5 kN/m2

TRWAŁA SYTUACJA OBLICZENIOWA

17

SEJSMICZNA SYTUACJA 
OBLICZENIOWA - (EUROKOD 8)

Sprężyste spektrum odpowiedzi: Typ 1

Rodzaj podłoża: B

Projektowe przyspieszenie podłoża, ag = 0,25 g

Współczynnik zachowania konstrukcji q = 4.8 
(Układ podwójny CBF+MRF)

Przykłady obliczeniowe – SS/S



PRZEKROJE POPRZECZNE – WSKAŹNIKI WYKORZYSTANIA

Belki Kierunek 1
Kondy-
gnacja

Kształtownik
Gatunek

stali

Wskaźnik
wykorzystania

Nośność Ugięcie 2

Belki obwodowe
X 1-6 IPE550 S355 0.278 0.023
Y 1-6 IPE600 S355 0.302 0.153

Belki wewnętrzne
X 1-6 IPE550 S355 0.546 0.85
Y 1-6 IPE550 S355 0.909 0.928

4Belki trzonu 
stężającego

X
1-3 3H800 S460 0.936 -
4-5 HEM800 S460 0.953 -
6 HEM700 S460 0.789 -

Y
1-3 HEM500 S460 0.859 -
4-6 HEB500 S460 0.878 -

1Orientacja osi - patrz rysunek
2Kryteria sprawdzenia ugięcia: L/250 dla belek drugorzędnych, L/350 dla belek głównych
3H800 jest przekrojem złożonym, h=814 mm, b=380 mm, tf=50 mm i tw=30 mm.

Inner Braced Core 
Rigid frame

Pinned elements

MRF

Słupy Kształtownik Gatunek stali
Wskaźnik

wykorzystania
Słupy narożne HE550B S355 0.49
Słupy obwodowe HE500B S355 0.71
Słupy trzonu 
stężającego

HD400X463 S355 0.95

Stężenia
Kondy-
gnacja

Kształtow-
nik

Gatunek
stali

Wskaźnik
wyko-

rzystania

Kierunek Y

1-3 HEA320 S355 0.41
4 HEA260 S355 0.43
5 HEA220 S355 0.46
6 HEA200 S355 0.39

Kierunek X
1-3 HEB340 S355 0.41
4-5 HEA320 S355 0.27
6 HEA260 S355 0.26

18 Przykłady obliczeniowe – SS/S



Zaawansowana analiza numeryczna (Przykład)

ODDZIAŁYWANIA W SEJSMICZNEJ SYTUACJI OBLICZENIOWEJ
Obciążenia stałe DL 
Obciążenia zmienne LL 
Oddziaływania sejsmiczne Aed odpowiadające kryterium zniszczenia 
ULS

KOMBINACJE OBCIĄŻEŃ
𝐷𝐷𝐷𝐷 + 0.3 × 𝐷𝐷𝐷𝐷 + 𝐴𝐴𝐸𝐸𝐸𝐸

SCENARIUSZ ZAGROŻEŃ

Po zadziałaniu na konstrukcję trzęsienia ziemi, słup może ulec 
zniszczeniu, co czyni ją podatną na dalsze zagrożenia.

19

Krok 1: Analiza sejsmiczna – konstrukcja jest poddana trzęsieniu ziemi o wartości obliczeniowej.

Krok 2: Scenariusze utraty słupa: Usuwane słupy znajdują się w miejscach oznaczonych jako A1, A2, A4, B1, B’ –
rozpatruje się, że są one tracone pojedynczo.

Przykłady obliczeniowe – SS/S



ANALIZA KONSTRUKCYJNA

Analiza sejsmiczna jest wykonana metodą pushover.

Ocena uszkodzeń jest wykonana metodą N2 (PN-EN 1998).

Po przyłożeniu obciążeń grawitacyjnych, konstrukcja jest 
poddawana monotonicznie rosnącemu działaniu sił 
poziomych o rozkładzie reprezentującym siły bezwładności.

Pod stopniowo narastającymi obciążeniami niektóre 
elementy konstrukcyjne mogą ulec uplastycznieniu. 
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ANALIZA SEJSMICZNA

Aby ocenić wymagania sejsmiczne dla stanu
zniszczenia ULS, konstrukcja jest przechylana
do docelowego przemieszczenia Dt

Przeguby plastyczne w ULS nie powstają
w obwodowych ramach stężających MRF, ani
w przypadku kierunku X ani w kierunku Y, lecz
tworzą się w układzie stężającym ram ze
skratowaniem.

MECHANIZM PLASTYCZNY PRZY PRZECHYLE

Rama podłużna

Rama poprzeczna
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USUNIĘCIE SŁUPA W NASTĘPSTWIE TRZĘSIENIA ZIEMI
Ocenę odporności na katastrofę postępującą dokonuje się przy użyciu metody alternatywnych 
ścieżek obciążenia  (ALPM) i nieliniowej procedury dynamicznej (NDP), zgodnie z wytycznymi UFC 
4-023-03. 

Obciążenia grawitacyjne przykładane są w pierwszym etapie; następnie w drugim etapie element 
jest usuwany niemal natychmiastowo (czas usuwania wynosi 0,005 sekundy).

Przypadek A4Przypadek A2Przypadek A1

MECHANIZMY PLASTYCZNE PO USUNIĘCIU SŁUPA W ROZWAŻANYM SCENARIUSZU
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WYNIKI

Przypadek B1Przypadek B’

MECHANIZMY PLASTYCZNE PO USUNIĘCIU SŁUPA W ROZWAŻANYM SCENARIUSZU

ODPOWIEDŹ KONSTRUKCJI W FUNKCJI CZASU                
DLA SCENARIUSZY USUWANIA SŁUPA
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WNIOSKI

Można podsumować, że konstrukcja posiada nośność pozwalającą oprzeć się katastrofie
postępującej, nawet w przypadku utraty słupa po trzęsieniu ziemi.

Poziom uszkodzenia elementów (wyrażony wielkością odkształcenia plastycznego
w przegubach plastycznych) jest niewielki.

Do oceny zachowania konstrukcji można zastosować inne kryterium (np. zapobieganie
zawaleniu).
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Nieokreślone zagrożenia

1. WPROWADZENIE

Plan prezentacji:
1. Wstęp
2. Wybór strategii projektowych
3. Identyfikacja zniszczeń miejscowych
4. Metoda alternatywnych ścieżek obciążenia (ALPM)

4.1 informacje ogólne
4.2 Metody normatywne
4.3 Metody analityczne
4.4 Uproszczone podejścia numeryczne
4.5 Pełne podejście numeryczne
4.6 Wyznaczenie odpowiedzi dynamicznej na podstawie odpowiedzi 

statycznej

5. Metoda elementu kluczowego
6. Metoda podziału na segmenty

5.1 Słabe granice segmentów
5.2 Mocne granice segmentów

7. Wnioski

2

1. Wstęp

2. Wybór strategii 
projektowych

3. Identyfikacja
zniszczeń 
miejscowych

4. Metoda 
alternatywnych 
ścieżek
obciążenia 
(ALPM)

5. Metoda elementu
kluczowego

6. Metoda podziału 
na segmenty

7. Wnioski



1. WPROWADZENIE -
PRZEGLĄD

Nieokreślone zagrożenia3

Procedura w 
przypadku 

nieokreślonych
zagrożeń



Zagrożenia nieokreślone odnoszą się do oddziaływań wyjątkowych,
które nie zostały ujęte w normach, oraz nie zostały zgłoszone przez
inwestora lub inne zainteresowane strony.

Nieokreślone zagrożenia z definicji nie mogą zostać
scharakteryzowane, w związku z czym pozostają nieokreślone.

W związku z tym przyjęte strategie projektowe mają na celu
ograniczenie zasięgu miejscowego zniszczenia, niezależnie od
przyczyny, która je spowodowała.

Wybór strategii projektowej, która ma zostać przyjęta, zależy od
klasy konsekwencji (CC), do której należy rozpatrywana konstrukcja.

2. STRATEGIE PROJEKTOWE

Nieokreślone zagrożenia4



Dla konstrukcji CC1:
Brak konkretnych wymagań

Dla konstrukcji CC2 - grupa niższego
ryzyka (CC2a):

Podejście normatywne w celu zapewnienia
skutecznych stężeń poziomych

Dla konstrukcji CC2 – grupa wyższego
ryzyka (CC2b):

Podejście normatywne w celu zapewnienia
skutecznych poziomych i pionowych stężeń
lub ...
Metoda alternatywnych ścieżek obciążenia
(ALPM) lub ...
Metoda elementu kluczowego lub ...
Metoda podziału na segmenty

2. STRATEGIE PROJEKTOWE
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Dla konstrukcji CC3:
Podejścia projektowe zaproponowane
dla CC2, grupy wyższonego ryzyka
(CC2b), pozostają aktualne, ale...
Może to wymagać przeprowadzenia
analizy ryzyka i zastosowania
wyrafinowanych metod, np. pełnych
analiz dynamicznych, modeli
nieliniowych...

2. STRATEGIE PROJEKTOWE
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Zgodnie z normą EN1991-1-7 zniszczenie miejscowe, które należy
uwzględnić w przypadku konstrukcji budowlanych objętych
CC2b, to umowne usunięcie dowolnego słupa nośnego lub
dowolnej belki podpierającej słup.

Może to oznaczać znaczny nakład pracy!

Istnieją możliwości ograniczenia liczby scenariuszy utraty
słupa, które należy rozważyć, w szczególności w przypadku
typowych konstrukcji budowlanych

3. ZNISZCZENIA MIEJSCOWE

Nieokreślone zagrożenia7



3. IDENTYFIKACJA ZNISZCZEŃ 
MIEJSCOWYCH

Lokalizacja pod względem
poziomu kondygnacji:

Pierwsza kondygnacja nadziemna;

Kondygnacja bezpośrednio pod 
dachem;

Kondygnacja w połowie wysokości; 

Kondygnacja powyżej styku 
montażowego słupów lub zmiany
przekroju słupa

(DoD 2016)

Nieokreślone zagrożenia8



3. IDENTYFIKACJA ZNISZCZEŃ 
MIEJSCOWYCH

W normie EN1991-1-7 nie określono, czy usuwanie słupa należy
przyjąć jako natychmiastowe, czy też jako "quasi-statyczne".

Uwzględnienie quasi-statycznej utraty słupa pozwala na:

Wykorzystanie prostych narzędzi analitycznych, ponieważ nie ma potrzeby
uwzględniania efektów dynamicznych

Uzyskanie dobrego poglądu na zdolność konstrukcji do uaktywnienia się
alternatywnych ścieżek obciążenia pod wpływem efektów dynamicznych

Uwzględnienie natychmiastowości utraty słupa zapewnia górne
ograniczenie odpowiedzi konstrukcji budowlanych

Nieokreślone zagrożenia9



4.1 METODA ALTERNATYWNYCH ŚCIEŻEK 
OBCIĄŻENIA - INFORMACJE OGÓLNE

Podejścia projektowe mają na celu zapewnienie w konstrukcji
alternatywnych ścieżek obciążenia, które umożliwią redystrybucję sił
w przypadku miejscowego zniszczenia elementu podpierającego

Cel ten można osiągnąć poprzez zapewnienie konstrukcji
odpowiedniego zakresu ciągliwości, odkształcalności
i statycznej niewyznaczalności i/lub zastosowanie normatywnych
metod projektowania, takich jak metoda stężeń

Metody alternatywnych ścieżek obciążenia (ALPM) są skutecznymi
podejściami projektowymi stosowanymi do konstrukcji o regularnej
formie

EN 1991-1-7  strategia projektowa alternatywnych ścieżek
obciążenia (ALPM) opiera się na ograniczeniu zakresu zniszczenia
miejscowego poprzez zwiększenie niewyznaczalności statycznej i
uwzględnienie umownego usunięcia słupów

Nieokreślone zagrożenia10



Stosując metodę alternatywnych ścieżek obciążenia, zgodnie
z normą EN 1991-1-7, należy wykazać, że uszkodzenie miejscowe
nie rozprzestrzenia się w sposób nieproporcjonalny

Dopuszczalne granice miejscowego uszkodzenia: 
15% powierzchni podłogi lub ...
200 m²

w zależności od tego, która z nich jest mniejsza, na każdej 
z dwóch sąsiadujących kondygnacji

4.1 METODA ALTERNATYWNYCH ŚCIEŻEK 
OBCIĄŻENIA - INFORMACJE OGÓLNE

Nieokreślone zagrożenia11

(A) Uszkodzenia miejscowe

(B) Umowne usunięcie słupa



Zakładany scenariusz: utrata słupa

Konstrukcja budynku, w której 
usunięto słup może być podzielona 
na dwie główne części:

część w strefie bezpośredniego wpływu
(DAP), która reprezentuje część budynku 
bezpośrednio dotkniętą utratą słupa, tj. 
belki, słupy oraz połączenia belki ze 
słupem, znajdujące się tuż nad 
uszkodzonym słupem i ...

część w strefie pośredniego wpływu (IAP), 
która obejmuje pozostałą część konstrukcji

Na czerwono: część w strefie bezpośredneigo
wpływu
Na niebiesko: część w strefie pośredniego 
wpływu

Słup uznany 
za usunięty

4.1 METODA ALTERNATYWNYCH ŚCIEŻEK 
OBCIĄŻENIA - INFORMACJE OGÓLNE
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Odpowiedź ramy po utracie słupa można podzielić na różne,
następujące po sobie fazy, które rozwijają się lub nie, w zależności 
od przypadków

d A

N lo

Nlo, design

Nlo, design

1

4.1 METODA ALTERNATYWNYCH ŚCIEŻEK 
OBCIĄŻENIA - INFORMACJE OGÓLNE

Faza 1 Budynek pod działaniem kombinacji oddziaływań 
w sytuacji wyjątkowej



Usuwany słup poddany obciążeniu osiowemu Nlo,design
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Odporność może być ewentualnie zapewniona przez same płyty, 
jeżeli występują (płyty zespolone z belkami stalowymi lub nie)

4.1 METODA ALTERNATYWNYCH ŚCIEŻEK 
OBCIĄŻENIA - INFORMACJE OGÓLNE

Komentarz: jeśli odporność nie jest wystarczająca, wówczas inne elementy konstrukcyjne
będą musiały zostać aktywowane, co będzie skutkowało wystąpieniem 
znacznych przemieszczeń, przekraczających możliwości płyty.
W tym przypadku "Faza 3" w płycie będzie musiała zostać zignorowana.    

2

Faza 2 Początek utraty słupa


Początkowo obserwuje się odpowiedź sprężystą
Następnie w płytach tworzą się plastyczne
mechanizmy

3 Faza 3 Pojawiają się znaczące przemieszczenia

Rozwijają się efekty cięgnowe, aż do wystąpienia 
kruchego zniszczenia spowodowanego np..
wyczerpaniem zakresu plastyczności w prętach
zbrojeniowych

Nieokreślone zagrożenia14
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Nlo
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Jeśli odporność nie jest zapewniona przez same płyty, może być 
aktywowane uplastycznienie się płyt i belek DAP.

d A

N lo

Nlo, design

1

4.1 METODA ALTERNATYWNYCH ŚCIEŻEK 
OBCIĄŻENIA - INFORMACJE OGÓLNE

2

Faza 2: Początek utraty słupa


- Mechanizmy plastyczne (Johansena) w płytach

- Mechanizmy plastyczne w belkach DAP (stalowych lub
zespolonych, jeśli płyty są połączone z belkami stalowymi)  

Nieokreślone zagrożenia15



Jeśli odporność nie jest zapewniona przez same płyty, może być 
aktywowane ugięcie płyt i belek DAP + efekty łukowe w belkach

d A

N lo

Nlo, design

1 2

4.1 METODA ALTERNATYWNYCH ŚCIEŻEK 
OBCIĄŻENIA - INFORMACJE OGÓLNE

Faza 2: Początek utraty słupa


- Mechanizmy plastyczne (Johansena) w płytach

- Mechanizmy plastyczne w belkach DAP (stalowych lub
zespolonych, jeśli płyty są połączone z belkami stalowymi)

Ponadto, w niektórych szczególnych przypadkach
(zdefiniowanych później), w belkach DAP po rozwinięciu
się mechanizmów plastycznych mogą pojawić się efekty
łukowe.

Nieokreślone zagrożenia16



Jeżeli odporność wciąż nie jest wystarczająca, mogą aktywować 
się efekty cięgnowe w belkach

d A

N lo

Nlo, design

1

2

4.1 METODA ALTERNATYWNYCH ŚCIEŻEK 
OBCIĄŻENIA - INFORMACJE OGÓLNE

Faza 2: Początek utraty słupa


- Mechanizmy plastyczne (Johansena) w płytach

- Mechanizmy plastyczne w belkach DAP (stalowych lub
zespolonych, jeśli płyty są połączone z belkami stalowymi)  

- Efekt łukowy w belkach

Przewiduje się spadek nośności w wyniku zjawiska przeskoku w belkach; po
nim następuje spadek spowodowany kruchym zniszczeniem prętów
zbrojeniowych w płytach, jeśli występują

3

Faza 3 Pojawiają się znaczące przemieszczenia


W stalowych lub zespolonych belkach DAP rozwijają się
efekty cięgnowe

Nieokreślone zagrożenia17



Wizualizacja globalnej odpowiedzi konstrukcji

d A

N lo

4.1 METODA ALTERNATYWNYCH ŚCIEŻEK 
OBCIĄŻENIA - INFORMACJE OGÓLNE

Nlo, design

1

Faza 1: Budynek pod działaniem 
kombinacji oddziaływań w sytuacji wyjątkowej
 Usuwany słup poddany obciążeniu

osiowemu Nlo,design

2

Faza 2: Początek utraty słupa

 Początkowo, obserwuje się odpowiedź
sprężystą
 Następnie formuje się pierwszy przegub

plastyczny
 W końcu, w DAP tworzy się kompletny

mechanizm plastyczny.

3

Faza 3: Pojawiają się znaczne
przemieszczenia

 Rozwój efektów II-go rzędu
 Pojawiają się siły osiowe w belkach (siły 

membranowe/efekty cięgnowe)
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Należy sprawdzić inne możliwe
mechanizmy zniszczenia:

Wyboczenie słupów DAP
przylegających do usuniętego
słupa

Globalny mechanizm plastyczny
w IAP w wyniku działania sił
membranowych przenoszonych z
DAP na IAP konstrukcji

Wyboczenie przy ściskaniu
górnych belek DAP w wyniku
rozwoju efektów łukowych

4.1 METODA ALTERNATYWNYCH ŚCIEŻEK 
OBCIĄŻENIA - INFORMACJE OGÓLNE

F

Wyboczenie słupaMechanizm plastyczny

Wyboczenie belki wynikające
z globalnego efektu łukowego w konstrukcji
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W celu zaimplementowania metody alternatywnych ścieżek
obciążenia można wykorzystać różne metody projektowe,
charakteryzujące się zróżnicowanymi poziomami złożoności.

Wyróżnia się następujące możliwości:

4.2 Metody normatywne

4.3 Metody analityczne

4.4 Uproszczone podejście numeryczne

4.5 Pełne podejście numeryczne

4.6 Przewidywanie odpowiedzi dynamicznej na podstawie odpowiedzi
statycznej

4.1 METODA ALTERNATYWNYCH ŚCIEŻEK 
OBCIĄŻENIA - INFORMACJE OGÓLNE
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* METODA NORMATYWNA (ALPM)



4.2 ALPM- METODY NORMATYWNE

Metoda stężeń jest normatywną 
metodą projektowania, która  

zapewnia minimalny poziom ciągłości
i nośności pomiędzy elementami 
konstrukcyjnymi;
wykorzystuje poziome i pionowe 
elementy stężające;
wybiera elementy stężające na podstawie 
poziomu ryzyka i klas konsekwencji;
jest sugerowana dla konstrukcji
o niskim/średnim ryzyku.

Nieokreślone zagrożenia2

Stężenia 
pionowe

Wewnętrzne stężenia 
podłużne i poprzeczne Stężenia 

obwodowe

Norma EN 1991-1-7 zaleca:
Stosowanie stężeń poziomych dla budynków
CC2a;
Stosowanie stężeń poziomych i pionowych dla 
budynków CC2b.



4.2 ALPM- METODY NORMATYWNE

Stężenia poziome należy stosować
dookoła każdej kondygnacji,
stężenia wewnętrzne w dwóch 
prostopadłych kierunkach łączące słupy
i ściany.

Nieokreślone zagrożenia3

Stężenia 
pionowe

Wewnętrzne stężenia 
podłużne i poprzeczne Stężenia 

obwodowe

Stężenia poziome powinny być
ciągłe na całej długości,
w przypadku stężeń obwodowych, 
zlokalizowane jak najbliżej krawędzi stropu,
w przypadku stężeń między słupami 
rozmieszczone w linii słupów,
co najmniej 30% stężeń powinno byd 
umieszczone w bezpośrednim sąsiedztwie 
siatki słupów.

STĘŻĘNIA POZIOME



Stężenia wewnętrzne 

Stężenia obwodowe 

gk charakterystyczne obciążenie stałe na jednostkę
powierzchni stropu

qk charakterystyczne obciążenie zmienne na jednostkę
powierzchni stropu

s średni rozstaw sąsiadujących stężeń (s = (s 1+ s 2)/2)
L rozpiętośd stężenia
Ψ odpowiedni współczynnik wartości kombinacyjnej

w wyjątkowej sytuacji projektowej (EN 1990)

WYMAGANIA DLA KONSTRUKCJI SZKIELETOWYCH (EN 1991-1-7)
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4.2 ALPM- METODY NORMATYWNE
STĘŻĘNIA POZIOME



Zasady umożliwiające określenie charakterystyk węzłów 
konstrukcyjnych poddanych obciążeniom osiowym 
zaproponowano w Załączniku A.3.1. 

Aby umożliwić ewentualną aktywację elementów stężających, 
wymagane jest zapewnienie minimalnego poziomu ciągliwości.

Nieokreślone zagrożenia5

4.2 ALPM- METODY NORMATYWNE

1. Jeśli na końcach belki występują węzły o nośności zdecydowanie większej niż nośnośd
belki, to wystarczającą ciągliwośd wymaga się tylko dla elementu belki - zaleca się
stosowanie przekrojów klasy 1 przy zginaniu (dla momentu dodatniego i ujemnego).

2. Jeśli zastosowano węzły o pełnej nośności, wymagana jest ciągliwośd w węźle i belce.

3. W przypadku zastosowania węzłów o niepełnej nośności lub przegubowych,
ciągliwośd/zdolnośd do obrotu jest wymagana na poziomie węzłów.

STĘŻĘNIA POZIOME



Skuteczność metody normowej może być dyskusyjna

Nieokreślone zagrożenia6

4.2 ALPM- METODY NORMATYWNE



Obliczone minimalne siły rozciągające określone przy użyciu metody 
normatywnej, zdefiniowane są w celu uzyskania minimalnego uciąglenia

konstrukcji.

Siły te nie odzwierciedlają rzeczywistego poziomu sił rozciągających, które
mogą wystąpić w przypadku całkowitej utraty słupa.

Nie można również jednoznacznie określić zależności pomiędzy nośnością 
stężenia a rzeczywistą odpornością na katastrofę postępującą. 




STĘŻĘNIA POZIOME



Nieokreślone zagrożenia7

4.2 ALPM- METODY NORMATYWNE

Nowa metoda zaproponowana przez Grupę Projektową PT 2 w obrębie 
6 CEN TC250 

CEN/TC250/WG6, 2020

STĘŻĘNIA POZIOME

Metoda:
- dokładniej przewiduje 
obciążenie rozciągające,

- uwzględnia różne 
poziomy ciągliwości 

i rodzaje stropów
-uwzględnia efekty 

dynamiczne



Nieokreślone zagrożenia8

4.2 ALPM- METODY NORMATYWNE

Nowa metoda zaproponowana przez Grupę Projektową PT 2 w obrębie 
6 CEN TC250 

CEN/TC250/WG6, 2020

STĘŻĘNIA POZIOME

W (CEN/TC250/WG6, 
2020) zaproponowano 
różne wartości if oraz 

P dla belek 
dwuprzęsłowych, 
dwukierunkowych 
stężeo stropowych 

oraz 
jednokierunkowych 
stężeo stropowych 
poddanych różnym 

obciążeniom.





Nieokreślone zagrożenia9

4.2 ALPM- METODY NORMATYWNE

Nowa metoda zaproponowana przez Grupę Projektową PT 2 w obrębie 
6 CEN TC250 

CEN/TC250/WG6, 2020

STĘŻĘNIA POZIOME

Poszukiwana zdolnośd
do obrotu nie jest tym 
samym co zdolnośd do 
obrotu w rozumieniu 

zdolności do uzyskania 
przegubu 

plastycznego, lecz 
taką, która odpowiada 
zniszczeniu elementu 

konstrukcyjnego.
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4.2 ALPM- METODY NORMATYWNE

Nowa metoda zaproponowana przez Grupę Projektową PT 2 w obrębie 
6 CEN TC250 

CEN/TC250/WG6, 2020

STĘŻĘNIA POZIOME

W przypadku braku 
dokładniejszych 

informacji, wpływ 
efektów dynamicznych 

na siłę rozciągającą 
można bezpiecznie 

oszacowad przyjmując 
współczynnik h =2.

Założenia o 
wystarczającej 

sztywności otaczającej 
konstrukcji oraz 

stężeo.



Stropy zespolone są efektywnym rozwiązaniem konstrukcyjnym,
aktywującym alternatywne ścieżki obciążenia w przypadku
scenariusza utraty słupa.

Umożliwiają one aktywację sił membranowych w obrębie
połączonej płyty, jednocześnie wymagając znacznie mniejszej
zdolności do odkształceń na końcach belki.

Zaleca się stosowanie rusztów z belek stalowych, których górne
półki są połączone z płytą w dwóch głównych kierunkach

W przypadku współpracy płyt proponuje się przestrzegać zaleceń
normy EN1992-1-1 (punkt 9.10.2), gdzie podano minimalne wymagania
związane z zapewnieniem systemu stężającego w stropie

Nieokreślone zagrożenia11

4.2 ALPM- METODY NORMATYWNE
STĘŻĘNIA POZIOME – Stropy zespolone



Nr ref.: CEN/TC250/SC4 2020
"N 2040 Inne rodzaje stropów z wykorzystaniem prefabrykatów 
betonowych"

Przykład systemu stężeń w płytach prefabrykowanych 

W przypadku współpracującej 
płyty żelbetowej, wykonywanej 
na miejscu budowy można 
bezpośrednio stosować 
wymagania zawarte 
w Eurokodzie 2. 

W przypadku płyt 
współpracujących wykonanych 
z prefabrykatów betonowych, 
szczegółowe zasady 
zaproponowano w 
(CEN/TC250/SC4, 2020) 

Dla płyt zespolonych na 
blachach fałdowych nie ma 
jeszcze dostępnych żadnych 
konkretnych zaleceń. 

Nieokreślone zagrożenia12

4.2 ALPM- METODY NORMATYWNE
STĘŻĘNIA POZIOME



W konstrukcjach CC2b należy zastosować
stężenia pionowe.

Rolą stężeń pionowych jest umożliwienie
redystrybucji obciążeń, poprzez tworzenie
alternatywnych ścieżek przekazywania
obciążenia.

Wymagania dotyczące stężeń pionowych:
wszystkie słupy w konstrukcji powinny byd ze
sobą połączone w sposób ciągły od fundamentu
aż po dach,
wszystkie stężenia powinny byd zdolne do
przeniesienia obliczeniowej wyjątkowej siły
rozciągającej równej największej obliczeniowej
pionowej stałej i zmiennej reakcji od obciążenia
przyłożonego ze słupa każdej pojedynczej
kondygnacji.

Nieokreślone zagrożenia13

4.2 ALPM- METODY NORMATYWNE
STĘŻĘNIA PIONOWE

Alternatywne ścieżki przekazywania obciążeń
wywołane poprzez pionowe stężenia



W praktyce, elementami konstrukcyjnymi
podlegającymi kontroli są styki montażowe słupów.

Styki montażowe słupów powinny być
zaprojektowane tak, aby były w stanie przenosić
największe wypadkowe reakcje podporowe belek
przyłożone na pojedynczym piętrze.

Reakcje podporowe powinny być obliczane dla
standardowej kombinacji obciążeń, a nie dla
kombinacji obciążeń wyjątkowych.

Kontrola styków montażowych słupów poddanych
siłom rozciągającym nie jest wyraźnie ujęta
w Eurokodach.

Styk montażowy 
słupa

R1

R2

Nieokreślone zagrożenia14

4.2 ALPM- METODY NORMATYWNE
STĘŻĘNIA PIONOWE



Przykłady obliczeniowe - CS/NS

Przykład zastosowania metody stężeń dla belek i ich połączeń (stężenia poziome).

Widok układu konstrukcyjnego 
konstrukcji w  strefie asejsmicznej

Obciążenia stałe

Obciążenia zmienne

Współczynnik wartości 
kombinacyjnej dla
powierzchni biurowych
Rozstaw stężeń (belek
głównych)

Rozpiętośd stężeń

NIEOKREŚLONE ODDZIAŁYWANIA WYJĄTKOWE 
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4.2 ALPM- METODY NORMATYWNE

Konstrukcja zespolona w strefie asejsmicznej

Inner Braced Core 
Rigid frame

Pinned elements

6 kondygnacji o wysokości 4,0 m każda

6 przęseł po 8,0 m w kierunku Y;

3 przęsła po 12 m w kierunku X.

Elementy 
przegubowe

Wewnętrzny 
układ stężający
Rama sztywna



Przykłady obliczeniowe - CS/NS

Przykład zastosowania metody stężeń dla belek i ich połączeń (stężenia poziome).

Belki uwzględniane 
w metodzie normatywnej

NIEOKREŚLONE ODDZIAŁYWANIA WYJĄTKOWE 
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4.2 ALPM- METODY NORMATYWNE

POZIOME SIŁY STĘŻAJĄCE (na podstawie EN 1991-1-7)

Stężenia wewnętrzne 

Stężenia obwodowe 

OBLICZENIOWE OBCIĄŻENIE ROZCIĄGAJĄCE DLA STĘŻEŃ WEWNĘTRZNYCH

OBLICZENIOWE OBCIĄŻENIE ROZCIĄGAJĄCE DLA STĘŻEŃ OBWODOWYCH

SPRAWDZENIE WYKORZYSTANIA PRZEKROJU DLA BELEK

Współczynniki wykorzystania -
belki wewnętrzne (IPE 360)

Współczynniki wykorzystania -
belki obwodowe (IPE 450)



SPRAWDZENIE POŁĄCZEŃ

Typ śruby:

M16 kl. 8.8 (6 śrub)

Z blachą głowicową Z przykładką środnika

Przykłady obliczeniowe - CS/NS

Typ śruby:

M 20 kl. 8.8 (4 śruby)

NIEOKREŚLONE ODDZIAŁYWANIA WYJĄTKOWE 
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SPRAWDZENIE POŁĄCZEŃ

Z blachą głowicową Z przykładką środnika

WYKORZYSTANIE NOŚNOŚCI (Węzły poddane rozciąganiu)

Przykłady obliczeniowe - CS/NS
NIEOKREŚLONE ODDZIAŁYWANIA WYJĄTKOWE 
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SPRAWDZENIE POŁĄCZEŃ

WNIOSKI

Belki są w stanie przenieśd obciążenie rozciągające określone w normach.

Połączenia zostały obliczone jako przegubowe (tj. z pominięciem wpływu zespolenia: pręty 
zbrojeniowe na poziomie węzłów mogą działad jako elementy stężające, jeśli układ prętów jest 
ciągły w całym stropie budynku).

Przykłady obliczeniowe - CS/NS
NIEOKREŚLONE ODDZIAŁYWANIA WYJĄTKOWE 
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Typ 
połączenia

ULS
UF

Stężenie
UF

Mechanizm zniszczenia

Blacha 
głowicowa

0,73 0,92 Blacha czołowa poddana zginaniu

Blacha 
przykładki

0,71 0,71 Słup poddany zginaniu

Połączenie sprawdzone według metody stężeń

W przedstawionym przykładzie zastosowanie połączenia zaprojektowanego na wytężenie w stanie 
granicznym nośności wynoszące 70% pozwoliło na przeniesienie siły wynikającej z pracy jako 
stężenie bez zniszczenia węzła.
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4.3 METODY ANALITYCZNE ALPM

Metody oceny odporności zaproponowane w podręczniku do
projektowania to:

Uproszczona metoda dla konstrukcji z węzłami przegubowymi

Uproszczona metoda dla konstrukcji z węzłami o niepełnej nośności

Uproszczone metody dla konstrukcji z węzłami o przewymiarowanej nośności

Metoda zaawansowana

Metody uproszczone są pokrótce opisane w dalszej części prezentacji

Metoda zaawansowana została opisana w podręczniku do 
projektowania (załącznik A.8)

Wszystkie istotne zasady stosowania tych metod również są podane
w podręczniku do projektowania.

Niezidentyfikowane zagrożenia1



UPROSZCZONA METODA DLA KONSTRUKCJI Z 
WĘZŁAMI PRZEGUBOWYMI

Płyty uwzględnione na każdym piętrze
(działające jak membrany)

Można rozważyć dwie możliwości:

Albo odporność jest zapewniona przez
płyty (mechanizmy plastyczne + efekty
cięgnowe w płycie)

Albo odporność jest zapewniona przez
DAP (efekty cięgnowe w belkach)

Kontrola IAP: słupy sąsiadujące z usuniętym

4.3 METODY ANALITYCZNE ALPM

Niezidentyfikowane zagrożenia2



UPROSZCZONA METODA DLA KONSTRUKCJI Z WĘZŁAMI O NIEPEŁNEJ 
NOŚNOŚCI

Płyty uwzględnione na każdym piętrze (działające jak membrany)

Można rozważyć dwie możliwości:

Albo odporność jest zapewniona przez płyty
(mechanizmy plastyczne w płycie + efekty cięgnowe w

belkach)

Albo odporność jest zapewniona przez płytę + belki DAP
(mechanizmy plastyczne w płycie i w belkach + efekty łukowe)

Albo odporność jest zapewniona przez belki DAP
(mechanizmy plastyczne w belkach + efekty cięgnowe w
belkach)

Kontrola IAP: słupy sąsiadujące z usuniętym

4.3 METODY ANALITYCZNE ALPM

Wymagane zaawansowane
modele

Niezidentyfikowane zagrożenia3





UPROSZCZONA METODA DLA KONSTRUKCJI Z WĘZŁAMI O 
PRZEWYMIAROWANEJ NOŚNOŚCI

Płyty uwzględnione na każdym piętrze (działające jak membrany)

Można rozważyć dwie możliwości:

Albo odporność jest zapewniona przez płyty
(mechanizmy plastyczne w płycie + efekty cięgnowe w

belkach)

Albo odporność jest zapewniona przez płytę + belki DAP
(mechanizmy plastyczne w płycie i w belkach + efekty łukowe)

Albo odporność jest zapewniona przez belki DAP
(mechanizmy plastyczne w belkach + efekty cięgnowe w
belkach)

Kontrola IAP: słupy sąsiadujące z usuniętym

4.3 METODY ANALITYCZNE ALPM

Niezidentyfikowane zagrożenia4

Wymagane zaawansowane
modele





Przykłady obliczeniowe– SS/NS

Ten przykład przedstawia sposób projektowania na nieokreślone oddziaływania z wykorzystaniem podejścia 
analitycznego ALPM

* ODDZIAŁYWANIA UWZGLĘDNIONE W WYJĄTKOWEJ SYTUACJI OBLICZENIOWEJ
* Obciążenie stałe DL 
* Obciążenie zmienne LL 

XY

Isometric

* ROZPATRYWANE ELEMENTY
* Belka B1/B3 – IPE550
* Belka C2w/C3w – IPE600

* ZAŁOŻENIA DLA WĘZŁÓW
* Rozwiązanie 1: węzły przegubowe
* Rozwiązanie 2: węzły o niepełnej nośności

NIEOKREŚLONE ODDZIAŁYWANIA

* Metoda alternatywnej ścieżki obciążenia (ALPM)
Podejście analityczne

* KOMBINACJA ODDZIAŁYWAŃ W WYJĄTKOWEJ SYTUACJI OBLICZENIOWEJ 

* OKREŚLENIE SCENRIUSZA: usunięcie słupa w lokalizacji B2, parter

NIEOKREŚLONE ODDZIAŁYWANIA WYJĄTKOWE 
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Przykłady obliczeniowe– SS/NS

Rozwiązanie 1 - Siły cięgnowe w przypadku węzłów przegubowych

Procedura projektowania polega na rozwiązaniu układu 4 równań

belka,1 - IPE550

belka,2 - IPE600

Nini wyznaczona w 
analizie konstrukcji z 
uwzględnieniem 
kombinacji oddziaływań 
wyjątkowych.

Nini nst E A1 L0,1 A2 L0,2

4078.51 kN 6 210000 MPa 134 cm2 12 m 156 cm2 8 m

θ1 θ2 Tbeam,1 - IPE550 Tbeam,2 - IPE600

0.03659 rad 0.05485 rad 1884 kN 4934 kN
Rozwiązanie

NIEOKREŚLONE ODDZIAŁYWANIA WYJĄTKOWE 
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Przykłady obliczeniowe– SS/NS

UWAGI * W porównaniu z metodą numeryczną (następny przykład) uzyskane wyniki są o około 8% 
wyższe (1741 kN dla IPE550 i 4565 kN dla IPE600). Podejście analityczne charakteryzuje się 
jednak pewnym zawyżeniem wartości sił rozciągających. Wartości sił potwierdzają zakres i 
walidują wyniki analiz numerycznych.

* Wyniki wskazują na potrzebę przeprojektowania konstrukcji pod kątem nośności. Przyczyną są 
węzły konstrukcji , które nie są w stanie przenieść tak znaczących wartości sił  (patrz metoda 
stężeń).

Rozwiązanie 2 – Podejście alternatywne w przypadku węzłów o niepełnej nośności
Węzły o niepełnej nośności mogą być dobrą alternatywą dla węzłów przegubowych w aspekcie zwiększenia 
odporności konstrukcji. Celem sprawdzenia tej tezy główne węzły belka-słup zostaną zmienione na typ 
doczołowy z blachą wpuszczoną. 

A1/A2
B1/B3 C2w/C3w

Spawana część 
węzła 
doczołowego z 
blachą 
wpuszczoną na 
kierunku słabej osi 
przekroju słupa

Rozwiązanie 1 – Siły cięgnowe w przypadku węzłów przegubowych

NIEOKREŚLONE ODDZIAŁYWANIA WYJĄTKOWE 
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Przykłady obliczeniowe – SS/NS

Uproszczona metoda analityczna w przypadku węzłów o niepełnej nośności 
uwzględnia następujące czynniki:

* Wpływ mechanizmu plastycznego w belkach 

* Wpływ płyty stropowej

* Wpływ efektu łukowego
W przypadku gdy suma powyższych wpływów jest niewystarczająca, dochodzi do zwiększania się przemieszczeń 
konstrukcji i pojawienia się efektu cięgnowego w belkach, podobnie jak w przykładzie z węzłami przegubowymi.  
Praca cięgnowa belek wymaga w tej sytuacji większej zdolności do obrotu węzłów konstrukcji. W związku z tym w 
analizowanym przypadku (węzły o niepełnej nośności) projektowanie z uwagi na odporność będzie opierać się na 
optymalizacji trzech wymienionych powyżej wpływów tak, aby efekt cięgnowy w belkach nie wystąpił.

* UDZIAŁ PŁYTY STROPOWEJ

Klasa 
betonu

t c
Stal 

zbrojeni
owa

Asx
(góra i dół)

Asy
(góra i dół)

MRd
(rozciąganie 

dołem/ 
rozciąganie 

górą)

Mechanizm 
zniszczenia

C30/37 20 cm
20 

mm
B500S

3.93
cm²/m

3.93 
cm²/m

26.9 kNm
Uplastycznienie 

zbrojenia

Płyta stropowa została zaprojektowana tak, aby spełnić warunki ULS i SLS. Pole przekroju poprzecznego 
i rozstaw prętów stali zbrojeniowej odpowiada minimalnym wartościom według EN 1992-1 Rozdz. 9.

NIEOKREŚLONE ODDZIAŁYWANIA WYJĄTKOWE 
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Przykłady obliczeniowe – SS/NS

* UDZIAŁ PŁYTY STROPOWEJ

Schemat statystyczny płyty betonowej po utracie słupa

Moment zginający w betonowej płycie 
po utracie słupa 
(MEd = -172.5 kNm)

Obciążenia wyjątkowe (1 x G + 0.5 x Q) 
wynoszą 6.5 kN/m² 

Płyta może nadal przyczyniać się do zapewnienia 
odporności konstrukcji. Udział ten wyraża się za pomocą 
pionowej siły skupionej Pslab (w miejscu utraty słupa) 
potrzebnej do rozwinięcia się mechanizmu 
plastycznego. 

NIEOKREŚLONE ODDZIAŁYWANIA WYJĄTKOWE 
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Przykłady obliczeniowe – SS/NS

* UDZIAŁ PŁYTY STROPOWEJ (2)

Niekołowy model mechanizmu plastycznego

Kołowy model mechanizmu plastycznego

Zasada prac wirtualnych

Dla mechanizmu 
niekołowego 
uzyskano siłę 
313.6 kN 

Dla mechanizmu kołowego 
uzyskano siłę
330.4 kN 

Npl,slab= min(313.6 kN;330.4 kN)
= 313.6 kN

NIEOKREŚLONE ODDZIAŁYWANIA WYJĄTKOWE 

10



Przykłady obliczeniowe– SS/NS

* UDZIAŁ MECHANIZMU PLASTYCZNEGO BELKI STALOWEJ

Węzeł B1/B3 Węzeł C2/C3

Mpl,Rd,1
+

(rozciąganie 
górą)

Mpl,Rd,1
-

(rozciąganie 
dołem)

Mpl,Rd,2
+

(rozciąganie 
górą)

Mpl,Rd,2
-

(rozciąganie 
dołem)

306.1 kNm 224.7 kNm 416.6 kNm 305.6 kNm

Nośność na zginanie węzłów o niepełnej nośności

Węzły o niepełnej nośności siła pionowa związana z rozwojem mechanizmu plastycznego belek na skutek
powstawania przegubów plastycznych w węzłach obliczana jest w obu kierunkach

NIEOKREŚLONE ODDZIAŁYWANIA WYJĄTKOWE 
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Przykłady obliczeniowe – SS/NS

* UDZIAŁ EFEKTU ŁUKOWEGO

Węzeł Zwrot momentu Postać zniszczenia
B1/B3 Rozciąganie górą (+) Środnik słupa przy ściskaniu
B1/B3 Rozciąganie dołem (-) Środnik słupa przy ściskaniu
C2/C3 Rozciąganie górą (+) Środnik słupa przy ściskaniu
C2/C3 Rozciąganie dołem (-) Środnik słupa przy ściskaniu

OSTATECZNIE NOŚNOŚĆ JEST RÓWNA

* Narch pionowa siła skupiona potrzebna do pokonania efektu łukowego

* Efekty łukowe występują, jeżeli nośność na ściskanie dowolnego aktywowanego składnika systemu po 
wytworzeniu się powyższego mechanizmu nie jest decydująca, innymi słowy, jeżeli przyczyną zniszczenia nie 
jest składnik (tj. połączenie lub belka) poddany ściskaniu. W takich warunkach, efekt łukowy może być 
uruchomiony w belkach w strefie bezpośredniego wpływu (DAP) przy pojawieniu się mechanizmu 
plastycznego. 

* Efekty łukowe nie mogą zostać określone, ponieważ przyczyną zniszczenia rozpatrywanych węzłów jest 
składnik poddany ściskaniu. W związku z tym Narch = 0 kN

* Wpływy pochodzące od mechanizmu plastycznego belek, płyty stropowej i efektu łukowego mogą być 
rozpatrywane łącznie, ponieważ ich aktywacja wymaga ograniczonej zdolności do odkształceń

NIEOKREŚLONE ODDZIAŁYWANIA WYJĄTKOWE 
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Przykłady obliczeniowe– SS/NS

* WERYFIKACJA KONSTRUKCJI

W konsekwencji, znaczne pionowe przemieszczenia w strefie bezpośredniego wpływu będą rozwijać się wraz z 
pojawieniem się sił membranowych Nmembrane w belkach. W tym przypadku wpływy pochodzące od płyty stropowej 
i efektu łukowego nie mogą być brane pod uwagę, gdyż znikają po osiągnięciu dużych deformacji.

𝑁 = 𝑁𝑠𝑙𝑎𝑏 + 𝑁𝑝𝑙 + 𝑁𝑎𝑟𝑐ℎ = 313.6 + 269.0 + 0.0 = 582.6 𝑘𝑁 < 694.2 𝑘𝑁 (𝑆𝑖ł𝑎 𝑤 𝑢𝑠𝑢𝑛𝑖ę𝑡𝑦𝑚 𝑠ł𝑢𝑝𝑖𝑒)

* PRZEPROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI Z WĘZŁAMI O NIEPEŁNEJ NOŚNOŚCI
W ramach niniejszego przykładu konstrukcja stalowa została zachowana w obecnym stanie (zaprojektowana z siłami
wewnętrznymi wyznaczonymi na podstawie schematu statycznego z węzłami przegubowymi). Modelowanie węzłów
podatnych jako przegubów stanowi bezpieczne i uzasadnione podejście w przypadku, gdy połączenia te mają
wystarczającą plastyczność i zdolność do obrotu.

Aby spełnić wymagania dotyczące odporności można zastosować następujące zabiegi:

* Zmodyfikować projekt płyty, aby zwiększyć udział mechanizmu płyty;
* Wzmocnić węzły w jednym lub obu kierunkach w celu zwiększenia udziału mechanizmu belki;
* Wzmocnić elementy ściskane, aby umożliwić powstanie efektów łukowych.

* Udział sił membranowych Nmembrane wymagałby znacznej zdolności do odkształceń węzłów o niepełnej 
nośności. 

* Modelem zniszczenia połączeń jest w tym przypadku środnik słupa poddany ściskaniu pod wpływem 
działania momentów zginających. W rozpatrywanym przypadku, węzły nie wykazują się dostateczną 
ciągliwością  węzły należy przeprojektować.

NIEOKREŚLONE ODDZIAŁYWANIA WYJĄTKOWE 
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Przykłady obliczeniowe – SS/NS

* PRZEPROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI Z WĘZŁAMI O NIEPEŁNEJ NOŚNOŚCI (2)

ZMIANY DLA WĘZŁÓW C2/C3 I B1/B3

* Wprowadzono żebra poprzeczne środnika w słupie 
(o tej samej grubości co pasy belek);

* Wprowadzono nakładki środnika w słupie (dla węzła 
C2/C3 ) ;

* Dostosowano układ śrub;

* Zwiększono grubość spoin pasów z 6 do 7 mm;

* Średnicę śrub zwiększono z M24 do M27 (dla węzła 
C2/C3 ).

Węzeł
B1/B3

Węzeł
C2/C3

Zmiany w tym węźle pozwalają na zwiększenie nośności 
połączenia na zginanie, a tym samym powstanie 
mechanizmu w belce. Układ śrub pozostaje 
niezmieniony.

NIEOKREŚLONE ODDZIAŁYWANIA WYJĄTKOWE 
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Przykłady obliczeniowe– SS/NS

* PRZEPROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI Z WĘZŁAMI O NIEPEŁNEJ NOŚNOŚCI (3)
.* UDZIAŁ PŁYTY STROPOWEJ

* Udział płyty stropowej pozostaje bez zmian gdyż nie wprowadzono 
w tym elemencie żadnych modyfikacji (Nslab = 313.6 kN) Węzeł B1/B3 Węzeł C2/C3

Mpl,Rd,1
+ 

(rozciąganie górą)

Mpl,Rd,1
- (rozciąganie 

dołem)

Mpl,Rd,2
+ 

(rozciąganie górą)

Mpl,Rd,2
- (rozciąganie 

dołem)

368.9 kNm 285.4 kNm 451.3 kNm 451.3 kNm

CWS CWS EPB EPB

* UDZIAŁ MECHANIZMU PLASTYCZNEGO BELEK
* Siła Npl jest równa 334.7 kN

* UDZIAŁ EFEKTU ŁUKOWEGO
* W ramach tego przykładu uwzględniono jedynie efekt 

łukowy pochodzący z ramy krótkiej (IPE600 z węzłami 
C2/C3), jak pokazano poniżej:

Pionowe przemieszczenie belki Δbeam 36.9 mm
Pionowe przemieszczenie wynikające z obrotu w węzłach Δjoints 63.3 mm
Całkowite przemieszczenie pionowe wynikające z przejścia belki w mechanizm Δpl 1369.4 kN
Suma sił rozciągających w węźle przy przejściu belki w mechanizm Ft 1369.4 kN
Efektywna sztywność węzła przy ściskaniu keff,c 9.461 mm
Sprężyste skrócenie węzła przy ściskaniu δc,el 0.689 mm
Długość pręta (krzyżulca) ściskanego przy przejściu belki w mechanizm(efekt 

łuku)
LD 8017.0 mm

Nośność węzła przy ściskaniu Fc 1783 kN
Plastyczne skrócenie węzła przy ściskaniu w momencie zniszczenia δc,pl 0.897 mm
Nachylenie pręta (krzyżulca) ściskanego w momencie zniszczenia (efekt łukowy) θ 0.062 rad
Nośność przy wyboczeniu pręta (krzyżulca) ściskanego (efekt łukowy – podejście 

bezpieczne)
Nb,Rd 231.7 kN

Narch = 51.0 kN

𝑵 = 𝑵𝒔𝒍𝒂𝒃 +𝑵𝒑𝒍 +𝑵𝒂𝒓𝒄𝒉 = 𝟑𝟏𝟑. 𝟔 + 𝟑𝟑𝟒. 𝟕 + 𝟓𝟏. 𝟎 = 𝟔𝟗𝟗. 𝟑 𝒌𝑵
Po zsumowaniu wszystkich uwzględnionych wpływów, całkowita nośność wynosi:

:
* PODSUMOWANIE

* Nośność jest w tym przypadku większa od pionowej siły podłużnej 694.2 kN, stąd konstrukcję po przeprojektowaniu 
można uznać za odporną.

NIEOKREŚLONE ODDZIAŁYWANIA WYJĄTKOWE 
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4.4 ALPM- UPROSZCZONE PODEJŚCIA
NUMERYCZNE

Stan graniczny odporności
Scenariusz nagłej utraty słupa
Zapobieganie zawaleniu się wyższych kondygnacji
Dopuszczalne duże odkształcenia
Granica ciągliwości

Wielopoziomowa ocena konstrukcji szkieletowych z uwzględnieniem
ciągliwości

Nieliniowa odpowiedź statyczna
Uproszczona ocena dynamiczna
Ocena ciągliwości

Uwzględnienie ciągliwości, statycznej niewyznaczalności, absorpcji energii i
efektów dynamiczne

Podejście praktyczne

Nie ma potrzeby przeprowadzania rozbudowanej nieliniowej analizy 
dynamicznej

Niezidentyfikowane zagrożenia16



Idealizacja konstrukcji
Fragment poddany obciążeniu
Kondygnacja(-e) nad usuniętym słupem
Pojedyncza kondygnacja nad usuniętym słupem
Pojedyncza belka stalowa/zespolona nad
usuniętym słupem

Odpowiedź na wyższych poziomach 
może być zrealizowana przy użyciu 
modeli niskopoziomowych

Przybliżenie rusztowe kondygnacji 
może być wykonane przy pomocy
pojedynczych modeli belkowych

Przyjęty model stropu może być 
wykorzystany do uzyskania 
odpowiedzi SDOF dla systemu 
wielokondygnacyjnego pod warunkiem 
założenia sztywnych słupów

SDOF= pojedynczy stopień swobody

Niezidentyfikowane zagrożenia17
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Nieliniowa odpowiedź statyczna
Efekt nagłego usunięcia słupa może być traktowany podobnie do nagłego
przyłożenia obciążenia grawitacyjnego (Po) dla danej konstrukcji
Maksymalną odpowiedź dynamiczną można dokładnie oszacować na podstawie
nieliniowej odpowiedzi statycznej pod wzmocnionym obciążeniem grawitacyjnym
(λdP o)

Niezidentyfikowane zagrożenia18
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Nieliniowa odpowiedź statyczna
Uwzględnia: wzmocnienie materiału, rozciąganie od efektów cięgnowych i ściskanie od
efektów łukowych
Można stosować modele szczegółowe lub uproszczone w zależności od zakładanego
poziomu idealizacji konstrukcji

Niezidentyfikowane zagrożenia19
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Uproszczona ocena dynamiczna
Maksymalna odpowiedź dynamiczna konstrukcji 
powinna być uwzględniana, gdy zachodzi 
konieczność oszacowania wymaganej ciągliwości
Do określenia maksymalnej odpowiedzi
dynamicznej stosuje się podejście uproszczone
Nie ma potrzeby przeprowadzania 
zaawansowanej nieliniowej analizy dynamicznej
Dokładniejsza niż tradycyjne podejście z
dynamicznym współczynnikiem wzmocnienia
Dynamiczna odpowiedź "pseudo-statyczna" (P,ud
) określona na podstawie nieliniowej odpowiedzi
statycznej (P,u s)
Więcej szczegółów w kolejnych rozdziałach

Niezidentyfikowane zagrożenia20
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Ocena ciągliwości
Maksymalne przemieszczenie dynamiczne (ud)
uzyskane w wyniku odpowiedzi pseudostatycznej
przy (P=Po) porównuje się z wartością graniczną
ciągliwości (u f)
Granicę ciągliwości (uf) określa się jako minimalną
wartość (ud), przy której wymagane odkształcenie
przewyższa zapas ciągliwości w którymkolwiek z
węzłów
Deformacje występujące w węzłach można
wyznaczyć dla przemieszczeń na najniższym
poziomie rozpatrywanego podsystemu
Wymagania dotyczące ciągliwości w różnych
składnikach węzła można następnie uzyskać na
podstawie całkowitych deformacji węzła i
porównać je z zapasem ciągliwości różnych
składników

Niezidentyfikowane zagrożenia21
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Mitigation of the risk of progressive collapse 

in steel and composite building frames 
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* METODA ALTERNATYWNYCH ŚCIEŻEK 

OBCIĄŻENIA (ALPM)
* Pełne podejście numeryczne

* Wyznaczanie odpowiedzi dynamicznej

na podstawie odpowiedzi statycznej

* METODA PODZIAŁU NA SEGMENTY



Rodzaj analizy

METODA ALTERNATYWNYCH ŚCIEŻEK OBCIĄŻENIA 
- PEŁNE PODEJŚCIE NUMERYCZNE

Metoda ALPM. Pełne podejście numeryczne – Wprowadzenie
NIEOKREŚLONE ZAGROŻENIA

MODEL 
NUMERYCZNY

Model 
materiałowy

Rodzaj 
elementów 

skończonych

Modele 
węzłów

Warunki 
brzegowe

Symulacja zagrożeń
i odpowiedź konstrukcji
w modelu FEM – na co 

zwrócić uwagę?

2

• Nieliniowe modele materiałowe

dla dużych przemieszczeń

• Uwzględnienie podstawowych

cech materiałów wpływających

na odpowiedź konstrukcji (np.

ciągliwość stali)

• Właściwości materiału zależne

od temperatury oraz prędkości

przyrostu odkształcania.



Rodzaj analizy

METODA ALTERNATYWNYCH ŚCIEŻEK OBCIĄŻENIA 
- PEŁNE PODEJŚCIE NUMERYCZNE

Metoda ALPM. Pełne podejście numeryczne – Wprowadzenie
NIEOKREŚLONE ZAGROŻENIA

MODEL 
NUMERYCZNY

Model 
materiałowy

Rodzaj 
elementów 

skończonych

Modele 
węzłów

Warunki 
brzegowe

Symulacja zagrożeń
i odpowiedź konstrukcji
w modelu FEM – na co 

zwrócić uwagę?

3

• Elementy liniowe, powierzchniowe,

objętościowe lub elementy

specjalne, takie jak masa, sprężyna

itd. dostosowane do zachowania

konstrukcji, metody analizy

i materiału.



Rodzaj analizy

METODA ALTERNATYWNYCH ŚCIEŻEK OBCIĄŻENIA 
- PEŁNE PODEJŚCIE NUMERYCZNE

Metoda ALPM. Pełne podejście numeryczne – Wprowadzenie
NIEOKREŚLONE ZAGROŻENIA

MODEL 
NUMERYCZNY

Model 
materiałowy

Rodzaj 
elementów 

skończonych

Modele 
węzłów

Warunki 
brzegowe

Symulacja zagrożeń
i odpowiedź konstrukcji
w modelu FEM – na co 

zwrócić uwagę?

4

• „Zaawansowane" (elementy bryłowe lub

powłokowe) lub uproszczone (elementy

belkowe, prętowe, sprężyny) np. za pomocą

metody składnikowej (określenie nośności,

sztywności i zdolności do odkształceń)



Rodzaj analizy

METODA ALTERNATYWNYCH ŚCIEŻEK OBCIĄŻENIA 
- PEŁNE PODEJŚCIE NUMERYCZNE

Metoda ALPM. Pełne podejście numeryczne – Wprowadzenie
NIEOKREŚLONE ZAGROŻENIA

Model 
materiałowy

Rodzaj 
elementów 

skończonych

Modele 
węzłów

Symulacja zagrożeń
i odpowiedź konstrukcji
w modelu FEM – na co 

zwrócić uwagę?

5

MODEL 
NUMERYCZNY

• Odzwierciedlające rzeczywiste

warunki pracy utwierdzenia,

zgodne ze stopniami swobody

(DOF) elementu skończonego

• Uwzględnienie właściwych

obszarów kontaktowych pomię-

dzy częściami modelu

Warunki 
brzegowe



Rodzaj analizy

METODA ALTERNATYWNYCH ŚCIEŻEK OBCIĄŻENIA 
- PEŁNE PODEJŚCIE NUMERYCZNE

Metoda ALPM. Pełne podejście numeryczne – Wprowadzenie
NIEOKREŚLONE ZAGROŻENIA

Model 
materiałowy

Rodzaj 
elementów 

skończonych

Modele 
węzłów

Symulacja zagrożeń
i odpowiedź konstrukcji
w modelu FEM – na co 

zwrócić uwagę?

6

MODEL 
NUMERYCZNY

Warunki 
brzegowe

• Zalecane jest wykorzystanie bardziej złożonej

analizy nieliniowej, która w przeciwieństwie do

prostszej analizy liniowej jest w stanie uwzględnić

główne źródła nieliniowości typowe dla scenariusza

katastrofy postępującej.



* KOMBINACJA ODDZIAŁYWAŃ DLA WYJĄTKOWEJ 
SYTUACJI OBLICZENIOWEJ

NIEOKREŚLONE ODDZIAŁYWANIA WYJĄTKOWE (SS/NS)

* Metoda alternatywnych ścieżek obciążenia ALPM
Pełne podejście numeryczne

Metoda ALPM. Pełne podejście numeryczne – Przykład (SS/NS)

𝐷𝐿 + 0.5 × 𝐿𝐿

* ODDZIAŁYWANIA DLA WYJĄTKOWEJ SYTUACJI 
OBLICZENIOWEJ
* Obciążenia stałe DL 

* Obciążenia zmienne LL 

NIEOKREŚLONE ZAGROŻENIA

Strefa asejsmiczna (NS):
* 6 kondygnacji o wysokości 4 m każda

* 6 przęseł po 8.0 m w kierunku Y 

* 3 przęsła po 12.0 m w kierunku X

Wewnętrzny 
trzon stężający 

– Rama sztywna

Elementy 
przegubowe

7



Metoda ALPM. Pełne podejście numeryczne – Przykład (SS/NS)

OKREŚLENIE SCENARIUSZY USUWANIA SŁUPA

a) Scenariusz 1: Utrata słupa wewnętrznego na kondygnacji 0;

b) Scenariusz 2: Utrata słupa elewacji na kondygnacji 0;

c) Scenariusz 3: Utrata słupa wewnętrznego kondygnacji

pośredniej.

Określenie scenariusza, który jest najbardziej istotny przy

projektowaniu odporności konstrukcji jest zadaniem

projektanta.
Scenariusz 1

Scenariusz 2 Scenariusz 3

NIEOKREŚLONE ZAGROŻENIA

b)

a)

c)Usuwany 
słup

8



ANALIZA KONSTRUKCJI
* CEL ANALIZY: 

* Umożliwienie rozwoju efektów membranowych 

i weryfikacja stężeń (elementów konstrukcyjnych

i połączeń) z uwagi na nośność na siły rozciągające.

* METODOLOGIA I ZAŁOŻENIA:

* Analiza FEM z wykorzystaniem algorytmu

Newtona-Raphsona, który pozwala na implementację

dużych deformacji;

* Brak zwichrzenia belek przegubowych z uwagi na

podparcie boczne strefy ściskanej przez sztywną tarczę stropową.

* MODELOWANIE SCENARIUSZA UTRATY SŁUPA:

* Krok 1 – analiza konstrukcji ze słupem dla kombinacji wyjątkowej – uzyskanie wartości 

siły ściskającej w usuwanym słupie;

* Krok 2 – przyłożenie wyliczonej siły w miejscu usuwanego słupa;

* Krok 3 – stopniowe przykładanie siły o tej samej wielkości, ale przeciwnym zwrocie.

Po ostatnim kroku obciążenia układ statyczny odpowiada całkowitej utracie słupa. 

Metoda ALPM. Pełne podejście numeryczne – Przykład (SS/NS)
NIEOKREŚLONE ZAGROŻENIA
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Z

XY

IsometricCO165: Column loss simulation
Global Deformations u [mm]
Increment: 40 - 1.000

Factor of deformations: 15.00
Max u: 424.0, Min u: 0.0 [mm]

WYNIKI I WERYFIKACJA
SCENARIUSZ 1: (SŁUP WEWNĘTRZNY/KONDYGNACJA 0)

WYNIKI ANALIZY

Scena-

riusz

Kształto-

wnik
Połączenie

Siła

rozciągająca

[kN]

Moment

zginający

[kNm]

1
IPE550 B1/B3 1741 274

IPE600 C2/C3 4565 536

Metoda ALPM. Pełne podejście numeryczne – Przykład (SS/NS)
NIEOKREŚLONE ZAGROŻENIA

WERYFIKACJA KONSTRUKCJI

* Zwiększenie sił w sąsiadujących słupach nie 

przekraczające obliczeniowych sił ściskających z ULS.

* Nośność rygli ramy IPE550 (kierunek X), zaprojekto-

wanych z uwagi na SLS (ugięcia) jest wystarczająca.

* Nośność rygli ramy IPE600 (kierunek Y) przekroczona

o 15% przy działaniu dużych sił rozciągających.

WERYFIKACJA ELEMENTÓW

Element Przekrój

Siły 

rozciągające/ 

ściskające

[kN]

Moment

zginający

[kNm]

Wykorzysta-

nie nośności

UF

Słupy elewacji Y HEB340 -2910 0 0.66

Słupy elewacji X HEB360 -3763 0 0.72

Słupy wewnętrzne HEM300 -4887 0 0.60

Wewnętrzne belki X IPE550 1736 274 0.58

Wewnętrzne belki Y IPE600 4562 536 1.15
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WYNIKI I WERYFIKACJA
SCENARIUSZ 2: (SŁUP ELEWACJI/
KONDYGNACJA 0)

WYNIKI ANALIZY

Scena-

riusz

Kształto-

wnik
Połączenie

Siła

rozciągająca

[kN]

Moment

zginający

[kNm]

2 IPE500 A1s/A2 1620 195

Metoda ALPM. Pełne podejście numeryczne – Przykład (SS/NS)
NIEOKREŚLONE ZAGROŻENIA

WERYFIKACJA KONSTRUKCJI

* Wszystkie elementy konstrukcyjne przeszły pozytywnie 

weryfikację nośności

* Weryfikacja nośności nie została spełniona w przypadku 

połączeń A1s/A2s - przeprojektować

Z

XY

IsometricCO165: Column loss simulation
Global Deformations u [mm]
Increment: 40 - 1.000

Factor of deformations: 13.00
Max u: 486.4, Min u: 0.0 [mm]

WERYFIKACJA POŁĄCZEŃ

Pozycja
s = mocna oś

w = słaba oś

Siła rozciągająca

[kN]

Model 

zniszczenia

Wykorzystanie 

nośności UF

A1s / A2s 1620
Docisk do blachy 

węzłowej
3.71

WERYFIKACJA ELEMENTÓW

Element Przekrój

Siły 

rozciągające/ 

ściskające

[kN]

Moment

zginający

[kNm]

Wykorzysta-

nie nośności

UF

Słupy elewacji Y HEB340 -2473 15 0.58

Słupy elewacji X HEB360 -3521 14 0.77

Słupy wewnętrzne HEM300 -5383 3 0.69

Belki elewacji X IPE500 1615 195 0.59
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XY

IsometricCO165: Column loss simulation
Global Deformations u [mm]
Increment: 40 - 1.000

Factor of deformations: 7.50
Max u: 425.3, Min u: 0.0 [mm]

WYNIKI I WERYFIKACJA
SCENARIUSZ 3: (SŁUP WEWNĘTRZNY/KONDYGNACJA POŚREDNIA)

WYNIKI ANALIZY - PORÓWNANIE

Scena-

riusz

Kształto-

wnik
Połączenie

Siła

rozciągająca

[kN]

Moment

zginający

[kNm]

3
IPE550 B1/B3 1715 275

IPE600 C2/C3 4493 537

1
IPE550 B1/B3 1741 274

IPE600 C2/C3 4565 536

Metoda ALPM. Pełne podejście numeryczne – Przykład (SS/NS)
NIEOKREŚLONE ZAGROŻENIA

WERYFIKACJA KONSTRUKCJI

* Wartości sił rozciągających w stężeniach poziomych są tego samego 

rzędu co w scenariuszu 1, stąd scenariusz 3 nie będzie rozpatrywany

w dalszej części przykładu.
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PRZEPROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI: SCENARIUSZ 1
WERYFIKACJA ELEMENTÓW I POŁĄCZEŃ PRZEPROJEKTOWANIE POŁĄCZEŃ (B1/B3)

Element Przekrój

Siły 

rozciągające

/ściskające 

[kN]

Moment

zginający

[kNm]

Wykorzy-

stanie 

nośności

UF

Słupy elewacji Y HEB340 -2862 0 0.66

Słupy elewacji X HEB360 -3827 0 0.82

Słupy wewnętrzne HEM300 -4941 0 0.61

Wewnętrzne belki X IPE550 1658 276 0.56

Wewnętrzne belki Y IPE750x137 4850 565 1.03

Położenie
s = mocna oś

w = słaba oś

Siła 

rozciągająca

[kN]

Model zniszczenia
Wykorzystanie 

nośności UF

B1 / B3 1662 Docisk do blachy węzłowej 3.80

C2w 4852 Zginanie środnika słupa 11.20

C3w 4852
Zniszczenie przekroju netto 

blachy węzłowej przy rozciąganiu
6.17

Położenie
s = silna oś

w = słaba oś

Siła rozciągająca

[kN]
Model zniszczenia

Wykorzystanie 

nośności UF

B1 / B3 1662 Ścinanie śrub 1.00

C2w / C3w 4852 Niewykonalne

* Dodatkowy rząd śrub;

* Zmiana średnicy z M24 na M27;

* Dodatkowa blacha przyspawana do środnika belki;

* Grubsza spoina (a=15mm) i blacha węzłowa (t=25mm).

Metoda ALPM. Pełne podejście numeryczne – Przykład (SS/NS)
NIEOKREŚLONE ZAGROŻENIA

* Zmiana przekroju rygli na kierunku Y na IPE750x137.

Rozkład sił wewnętrznych ulegnie zmianie.
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Metoda ALPM. Odpowiedź dynamiczna – Wprowadzenie
NIEOKREŚLONE ZAGROŻENIA

METODA ALTERNATYWNYCH ŚCIEŻEK OBCIĄŻENIA
- WYZNACZANIE ODPOWIEDZI DYNAMICZNEJ NA PODSTAWIE
ODPOWIEDZI STATYCZNEJ

14

Maksymalną odpowiedź dynamiczną można wyznaczyć za pomocą podejścia
uproszczonego, uwzględniając nieliniową odpowiedź statyczną.

NAGŁA UTRATA SŁUPA odwzorowana jest jako nagłe przyłożenie obciążenia 
grawitacyjnego w strefie bezpośredniego wpływu (DAP).

Strefa bezpośredniego 
wpływu (DAP)



Odpowiedź "pseudo-statyczną" można uzyskać poprzez narysowanie zależności
przyłożonego obciążenia grawitacyjnego (Pn) względem maksymalnego przemieszczenia
dynamicznego (ud,n) dla różnych poziomów obciążenia (ln).

Metoda ALPM. Odpowiedź dynamiczna – Wprowadzenie
NIEOKREŚLONE ZAGROŻENIA

METODA ALTERNATYWNYCH ŚCIEŻEK OBCIĄŻENIA
- WYZNACZANIE ODPOWIEDZI DYNAMICZNEJ NA PODSTAWIE
ODPOWIEDZI STATYCZNEJ

15



Maksymalne dynamiczne przemieszczenie związane z nagłym przyłożeniem
obciążenia grawitacyjnego lP0 można określić na podstawie bilansu energetycznego
pomiędzy pracą wykonaną przez obciążenie a zabsorbowaną energią wewnętrzną.

Dla przypadku o jednym stopniu swobody równowagę pomiędzy pracą zewnętrzną (Wn)
i energią wewnętrzną (Un) można uzyskać poprzez zrównanie zakreskowanych
obszarów na rysunku.

𝑊𝑛 = 𝛼λ𝑛𝑃𝑜𝑢𝑑,𝑛

𝑃𝑛 = λ𝑛𝑃𝑜 =
1

𝑢𝑑,𝑛
 
0

𝑢𝑑,𝑛

𝑃d𝑢𝑠

*całka reprezentuje obszar pod nieliniową krzywą statyczną (𝑃, 𝑢𝑠) do 𝑢𝑑,𝑛

𝑈𝑛 =  
0

𝑢𝑑,𝑛

𝛼𝑃d𝑢𝑠 𝑊𝑛 = 𝑈𝑛

Metoda ALPM. Odpowiedź dynamiczna – Wprowadzenie
NIEOKREŚLONE ZAGROŻENIA

METODA ALTERNATYWNYCH ŚCIEŻEK OBCIĄŻENIA
- WYZNACZANIE ODPOWIEDZI DYNAMICZNEJ NA PODSTAWIE
ODPOWIEDZI STATYCZNEJ

*
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* ODDZIAŁYWANIA DLA WYJĄTKOWEJ
SYTUACJI OBLICZENIOWEJ
* Obciążenia stałe DL 

* Obciążenia zmienne LL

* Oddziaływania wyjątkowe nie zostały wzięte pod uwagę

* KOMBINACJA ODDZIAŁYWAŃ DLA WYJĄTKOWEJ 
SYTUACJI OBLICZENIOWEJ

NIEOKREŚLONE ODDZIAŁYWANIA WYJĄTKOWE (SS/S)

* Metoda alternatywnych ścieżek obciążenia ALPM
Uproszczona prognoza dynamicznej
odpowiedzi konstrukcji

Metoda ALPM. Odpowiedź dynamiczna – Przykład (SS/S)

𝐷𝐿 + 0.5 × 𝐿𝐿

NIEOKREŚLONE ZAGROŻENIA

Strefa sejsmiczna (S):
* 6 kondygnacji o wysokości 4 m każda
* 6 przęseł po 8.0 m w kierunku Y 
* 3 przęsła po 12.0 m w kierunku X – ramy wewnętrzne
* 6 przęseł po 6.0 m w kierunku X – ramy zewnętrzne

Wewnętrzny 
trzon stężający 

– Rama sztywna

Elementy 
przegubowe

Usuwany 
słup – C1

Ramy 
sztywne
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* CEL ANALIZY

Ustalenie maksymalnej wymaganej ciągliwości oraz weryfikacja
stosunku tej wielkości względem nośności przez zastosowanie
uproszczonej metody numerycznej.

* ZAŁOŻENIA ANALIZY

* Nieliniowa analiza statyczna w programie SAP2000 

* Obciążenie przyłożone bezpośrednio obok słupa – w pierwszych 
dwóch przęsłach ramy skrajnej na kierunku X oraz pierwszym 
przęśle ramy przyskrajnej na kierunku Y. 

* Przemieszczenie słupa zadawane do osiągnięcia zniszczenia. 

* Nieliniowość geometryczna i materiałowa (przeguby
plastyczne).

* WYNIKI

Na wykresie wykreślono porównawcze krzywe zależności
mnożnika obciążenia grawitacyjnego λ (λ=1 dla przyłożonego
obciążenia 1,0 DL + 0,5 LL) względem przemieszczenia. Na
podstawie analizy uzyskano krzywą „push-down” (niebieska). Po
wykonaniu bilansu energetycznego (Izzuddin i in., 2008),
wyznaczono krzywą pseudo-statyczną (pomarańczowa).

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

0 100 200 300 400 500 600 700

λ
[-

]

D [mm]

Scenario C1

PD

Pseudo-static

ANALIZA KONSTRUKCJI

NIEOKREŚLONE ZAGROŻENIA

Usuwany 
słup – C1

Obszar 
obciążenia

Metoda ALPM. Odpowiedź dynamiczna – Przykład (SS/S)18



METODA PODZIAŁU NA SEGMENTY
Wprowadzenie

Metoda podziału na segmenty polega na odizolowaniu części
konstrukcji ulegającej zniszczeniu od pozostałej konstrukcji za
pomocą granic segmentów. Dzięki temu możliwe jest zapobiegnięcie
lub ograniczenie rozprzestrzeniania się zniszczenia w całej
konstrukcji.

Każda wydzielona część (przedział lub segment) jest w stanie ulec
niezależnemu zniszczeniu, bez wpływu na bezpieczeństwo
pozostałych części.

Strategie podziału na segmenty mogą być oparte na słabych
granicach segmentów lub mocnych granicach segmentów

Metoda ta jest zalecana, gdy zakłada się, że początkowy rozmiar
zniszczenia jest duży

Podział na segmenty może być stosowany razem z metodami ALP,
które mogą być wykorzystywane w ramach poszczególnych
segmentów.

Metoda podziału na segmenty – Wprowadzenie
NIEOKREŚLONE ZAGROŻENIA
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NIEOKREŚLONE ZAGROŻENIA

SŁABE 
GRANICE 

SEGMENTÓW

* uszkodzenie określonego segmentu bez

progresji uszkodzenia na inne sąsiednie

segmenty poprzez wyeliminowanie ciągłości

pomiędzy sąsiadującymi segmentami lub

zmniejszenie sztywności w celu uwzględnienia

dużych deformacji i przemieszczeń na

granicach segmentów;

* metoda korzystna w przypadku, gdy metoda

ALPM jest niepraktyczna lub zbyt kosztowna.

METODA PODZIAŁU NA SEGMENTY
PORÓWNANIE METOD SŁABYCH/MOCNYCH GRANIC SEGMENTÓW 

MOCNE 
GRANICE 

SEGMENTÓW

* zapobieganie postępowi katastrofy konstrukcji

przy zapewnieniu wysokiej nośności

miejscowej, zdolnej do przejęcia stosunkowo

dużych sił;

* zapewnienie alternatywnej ścieżki obciążenia,

przez co odporność na lokalne uszkodzenia jest

osiągana przy małych deformacjach;

* metoda korzystna w przypadku konstrukcji

pionowych (np. budynki wielokondygnacyjne).

Metoda podziału na segmenty – Wprowadzenie20



* W przypadku analizowanego budynku niskiego (SS/NS) można

wykorzystać strategię słabej granicy segmentów. Wyniki

uzyskane na drodze podejścia analitycznego i numerycznego

ALPM potwierdziły, że połączenia przegubowe z przykładką

środnika belki zaprojektowane w ULS nie są w stanie przenieść

dużych sił rozciągających wywołanych efektem membranowym

w przypadku utraty słupa.

* W praktyce tego typu węzły działają jak ,,bezpieczniki”

w sytuacji usunięcia słupa, a zawalenie się konstrukcji jest

ograniczone do obszaru w bezpośrednim sąsiedztwie

usuwanego słupa (poziome ograniczenie zniszczenia). Jeśli

węzły wykazują się dostateczną ciągliwością, ich zniszczenie

będzie poprzedzone dużymi przemieszczeniami, co

zabezpieczy konstrukcję przed nagłym, kruchym zniszczeniem.

NIEOKREŚLONE ODDZIAŁYWANIA WYJĄTKOWE (SS/NS)

* Podział na segmenty
Słabe granice segmentów / 
Mocne granice segmentów

Metoda podziału na segmenty – Przykład (SS/NS)
NIEOKREŚLONE ZAGROŻENIA

Strefa asejsmiczna (NS):
* 6 kondygnacji o wysokości 4 m każda

* 6 przęseł po 8.0 m w kierunku Y 

* 3 przęsła po 12.0 m w kierunku X

Wewnętrzny 
trzon stężający 

– Rama sztywna

Elementy 
przegubowe
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 Doświadczenia z analizy katastrofy 23-piętrowego wieżowca Ronan Point 

w Londynie, maj 1968 r. (2 miesiące po wybudowaniu)/zburzony w 1986 r.

 Wybuch gazu na 5 kondygnacji od góry spowodował nieproporcjonalnie

duże (do przyczyny)  uszkodzenie narożnika budynku mieszkalnego 

wykonanego z prefabrykatów betonowych

 Spektakularny charakter awarii (spowodowanej zarówno złym projektem, 

jak i wadliwym wykonawstwem – niezrealizowanie konstrukcji zgodnie          

z projektem) doprowadził do utraty zaufania publicznego do wysokich 

budynków mieszkalnych, co doprowadziło do poważnych zmian                

w przepisach budowlanych w Wielkiej Brytanii

 Wprowadzone zmiany w przepisach, wymagają, żeby budynek był tak 

skonstruowany, aby w razie wypadku (np. eksplozji) nie doszło do jego 

zniszczenia w stopniu nieproporcjonalnym do przyczyny, takie jak   

ponadnormatywne ciśnienie wiatru,  eksplozje lub uderzenie pojazdu

 Wszystkie nowe budynki o ponad pięciu kondygnacjach zbudowane po 

listopadzie 1968 r. musiały wytrzymać ciśnienie eksplozji 34  kPa
(4,9  psi) Istniejące budynki (bez gazu) powinny wytrzymać ciśnienie 

wybuchu 17 kPa ( 2,5 psi)

 Obciążenie 34 kN/m2 wykorzystywane w projektowaniu elementów 

kluczowych, o zwiększonej nośności, niż wynika to                                       

z normowych zaleceń projektowych!

METODA ELEMENTU KLUCZOWEGO - GENEZA

Nieokreślone zagrożenia – Metoda elementu kluczowego

Wieżowiec Ronan Point, Londyn 1968 r.

2

Narożnik budynku runął jak  „domek z kart”



WPROWADZENIE – strategie odporności dla obliczeniowych sytuacji wyjątkowych [PN-EN 1991-1-7]

Nieokreślone zagrożenia – Metoda elementu kluczowego 3

Wyjątkowe sytuacje 

obliczeniowe

Strategie oparte na określonych oddziaływaniach   

np. eksplozje i uderzenie

Strategie oparte na ograniczaniu zasięgu zniszczenia 

miejscowego

Projektowanie na  nieokreślone oddziaływania wyjątkowe

Projektowanie 

konstrukcji na 

wystarczającą 

odporność 

minimalną 

Zapobieganie lub 

zmniejszanie 

oddziaływań np. 

działania ochronne

Projektowanie 

konstrukcji na 

przeniesienie 

oddziaływań

Zwiększone 

przesztywnienie

np. alternatywne 

ścieżki obciążenia

ELEMENT 

KLUCZOWY 

projektowany na 

przeniesienie 

umownego 

oddziaływania

wyjątkowego Ad

Reguły 

normatywne np. 

niepodzielność              

i ciągliwość

Element kluczowy
Element konstrukcyjny, od którego zależy stateczność reszty konstrukcji

W przypadku większości 

konstrukcji oddziaływania wyjątkowe są 

nieokreślone

Celem strategii projektowych gwarantujących 

osiągnięcie wymaganego poziomu 

odporności konstrukcji jest 
ograniczenie zakresu uszkodzenia lokalnego



WPROWADZENIE – strategie projektowania

Nieokreślone zagrożenia – Metoda elementu kluczowego

Procedura w 
przypadku 

nieokreślonych
zagrożeń

4

Schemat blokowy odzwierciadlający proces 

projektowania z uwagi na odporność

Strategie
projektowania z uwagi na odporność 

nie wykluczają się wzajemnie i mogą być stosowane 
pojedynczo lub w połączeniu



METODA ELEMENTU KLUCZOWEGO
ZAŁOŻENIA:

Metoda elementu kluczowego strategia projektowania jako alternatywa w 
odniesieniu do innych metod, m.in. metody alternatywnych ścieżek obciążenia

Opiera się ona na zaprojektowaniu kluczowego elementu konstrukcyjnego, tj. 
elementu konstrukcyjnego lub fragmentu konstrukcji, którego zniszczenie
skutkuje utratą stateczności/nośności lub naruszeniem funkcji użytkowej 
obiektu

Projektowanie elementu kluczowego jest realizowane przy założeniu
zdefiniowanego poziomu obciążenia, działającego w dowolnym kierunku

Nie ma konieczności zapewnienia zdolności do redystrybucji obciążenia

Elementy kluczowe muszą być zaprojektowane tak, aby uzyskać pełną 
nośność bez uszkodzenia samego elementu lub jego połączeń, często jest 
wymagana  nośność większa, niż wynika to z normowych zaleceń 
projektowych!, np. w trwałej sytuacji obliczeniowej 

Takie podejście jest często jedynym racjonalnym podejściem podczas 
projektowania modernizacji istniejących budynków

Nieokreślone zagrożenia – Metoda elementu kluczowego 5



METODA ELEMENTU KLUCZOWEGO
ZASTOSOWANIE i PRZYKŁADY:

Metoda elementu kluczowego jest często przyjmowana w przypadku 

konstrukcji o ograniczonym poziomie statycznej niewyznaczalności, takich 

jak konstrukcje cięgnowe, dwu- i trójwymiarowe systemy kratownicowe, 

konstrukcje podwieszane i wiszące

Elementy kluczowe mogą być również stosowane jako dodatkowe podejście 

jednocześnie z innymi metodami projektowania odporności budynków             

o podwyższonym poziomie ryzyka – CC2b.

W zależności od rodzaju obiektu, elementami kluczowymi mogą być słupy, 

podciągi, ściany nośne budynku, ściany usztywniające z połączonymi z nimi  

innymi prostopadłymi ścianami, połączenia (węzły) pomiędzy ścianami, 

podpory mostów w układach belek ciągłych lub kable/cięgna w konstru-

kcjach wiszących oraz podwieszanych

Nieokreślone zagrożenia – Metoda elementu kluczowego 6



ETAPY PROJEKTOWANIA:

Identyfikacja elementu kluczowego

Zaprojektowanie elementów kluczowych w taki sposób, aby były odporne na 

wyjątkowe oddziaływanie obliczeniowe Ad przyłożone odrębnie w kierunku poziomym   

i pionowym. Zgodnie z PN-EN 1991-1-7 zalecana wartość Ad = 34 kN/m2

W uzasadnionych przypadkach można jednak uwzględnić inne wartości 

przedmiotowego oddziaływania wyjątkowego, w przypadku połączenia                               

z elementem kluczowym elementów płytowych – ścian lub płyt stropowych 

Uwzględnienie wypadkowego (kombinacyjnego) oddziaływania obliczeniowego 

przyłożonego do elementu kluczowego i każdego połączonego z nim elementu 

konstrukcyjnego 

W procesie projektowania kluczowych elementów i dołączonych do nich elementów oraz 

ich połączeń powinna być stosowana kombinacja obciążeń wyjątkowych według EC-0, tj.  

PN-EN 1990

METODA ELEMENTU KLUCZOWEGO

Nieokreślone zagrożenia – Metoda elementu kluczowego 7



KOMBINACJE ODDZIAŁYWAŃ w przypadku WYJĄTKOWYCH SYTUACJI OBL.

Element kluczowy i dołączone do niego elementy konstrukcyjne oraz połączenia 
muszą być zaprojektowane w wyjątkowej sytuacji projektowej/obliczeniowej. 
Kombinacja oddziaływań dla elementów kluczowych i dołączonych elementów 
powinna być wyrażona jako:

- charakterystyczne obciążenie stałe

- obciążenie wyjątkowe, wartość 𝑨𝒅 = 34 kN/m2

- charakterystyczne dominujące obciążenie zmienne

- charakterystyczne towarzyszące obciążenie zmienne

- współczynnik dla częstej wartości obciążenia zmiennego 

- współczynnik dla quasi – stałej wartości obciążenia zmiennego

METODA ELEMENTU KLUCZOWEGO

Nieokreślone zagrożenia – Metoda elementu kluczowego 8



Prawidłowe wykonawstwo węzłów –

wzajemnych połączeń ścian 

gwarantuje dużą odporność na 

obciążenia wyjątkowe, ale nie 

wyklucza to przypadku wyrwania 

pojedynczego narożnego elementu   

w trakcie oddziaływania wyjątkowego, 

np. wybuchu

METODA ELEMENTU KLUCZOWEGO

Nieokreślone zagrożenia – Metoda elementu kluczowego 9

USTRÓJ ŚCIANOWY BETONOWY/ŻELBETOWY

strzałki   wskazują   przykładowe   strefy   mogące   pełnić  funkcje  elementów kluczowych 
– wszelkiego rodzaju narożniki i skrzyżowania ścian. 

Warunek odpowiednie wzajemne połączenie ścian!   



CC2a – 2 klasa konsekwencji,  grupa niższego ryzyka (bud. mieszk. max. 4k) 

METODA ELEMENTU KLUCZOWEGO

Nieokreślone zagrożenia – Metoda elementu kluczowego 10

KLASA KONSEKWENCJI – określanie liczby kondygnacji

CC2b – 2 klasa konsekwencji,  grupa wyższego ryzyka (bud. mieszk. > 4 k) 

POMINIĘCIE PARTERU 

wszystkie elementy 
konstrukcyjne  
kondygnacji parteru oraz 
ich połączenia są 
zaprojektowane jako 
ELEMENTY KLUCZOWE



METODA ELEMENTU KLUCZOWEGO
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BELKI TRANSFEROWE – projektowane jako elementy kluczowe

BELKI TRANSFEROWE mogą być projektowane jako elementy kluczowe zamiast stosowania metody 
„zabezpieczenia cięgnowego” lub metody „umownego usunięcia elementu podpierającego” 

Oprócz zaprojektowania belki transferowej jako elementu kluczowego, słupy podpierające belkę 
transferową powinny być również zaprojektowane jako elementy kluczowe



ELEMENTY POŁĄCZONE Z ELEMENTEM KLUCZOWYM
W przypadku konstrukcji szkieletowych ściany i okładziny nie są zwykle 
elementami nośnymi. Dlatego jest prawdopodobne, że większość z nich zostanie 
odłączona od kluczowego elementu podczas awarii. W przypadku elementu 
kluczowego w postaci słupa należy przyłożyć obciążenie wyjątkowe o wartości      
𝑨𝒅 = 34 kN/m2 na szerokości beff względem osi głównej.

Przekrój słupa należy sprawdzić pod kątem 
kombinacji momentów i siły osiowej. 
Należy również uwzględnić obciążenie 
wyjątkowe względem osi drugorzędnej. 
Obciążenie wyjątkowe należy 
rozpatrywać tylko jako działające 
jednocześnie w jednym kierunku 
i nie jest wymagane uwzględnianie 
przypadku obciążenia ukośnego. 

METODA ELEMENTU KLUCZOWEGO
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ELEMENTY POŁĄCZONE Z ELEMENTEM KLUCZOWYM
Określenie szerokości beff jest bardzo subiektywne. Oszacowanie, co pozostanie 
przymocowane do elementu kluczowego (podczas obciążenia 𝑨𝒅 = 34 kN/m2), zależy 
oczywiście od tego, co i jak jest połączone do elementu

METODA ELEMENTU KLUCZOWEGO
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ELEMENTY POŁĄCZONE Z ELEMENTEM KLUCZOWYM

Wszelkie elementy standardowo zamocowane do elementu kluczowego, 
które nie wytrzymają/przeniosą obciążenia 34 kN/m2, nie mogą być 
wykorzystane do unieruchomienia/stateczności elementu kluczowego. 
Dlatego elementy konstrukcyjne, które mają istotny wpływ na  
stabilność elementu kluczowego w przypadku awarii – wystąpienia 
oddziaływania wyjątkowego, powinny być również zaprojektowane jako 
element kluczowy

W przypadku gdy elementy płaskie (płytowe) połączone z elementem 
kluczowym odłączyłyby się od niego przy obciążeniu mniejszym niż     
34 kN/m2, projektant powinien również rozważyć zmniejszone 
oddziaływanie wyjątkowe – podejście zdroworozsądkowe

METODA ELEMENTU KLUCZOWEGO
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Przykład: Element kluczowy w postaci słupa o wysokości 3 m, który jest połączony 
ze ścianą, rozstaw słupów 6m

Przypadek 1: Przyjmując zalecaną wartość obciążenia Ad = 34 kN/m2, stwierdza się że ściana 
nie wytrzyma takiego obciążenia i zakłada się połączenie tylko pasma 1 m ściany ze słupem 
w sytuacji awarii. W tym przypadku obciążenie elementu kluczowego wynosi: 

Ad,1 = 34 kN/m2 x 1 m x 3 m = 102 kN.
Przypadek 2: Przyjmując mniejsze obciążenie Ad = 10 kN/m2, stwierdza się że ściana może 
wytrzymać takie obciążenie i zakłada się połączenie całej ściany ze słupem w sytuacji awarii. 
W tym przypadku obciążenie elementu kluczowego wynosi: 

Ad,2 = 10 kN/m2 x 6 m x 3 m = 180 kN.

METODA ELEMENTU KLUCZOWEGO
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PRZYKŁAD: Konstrukcja zespolona w strefie niesejsmicznej CS/NS

METODA ELEMENTU KLUCZOWEGO

Nieokreślone zagrożenia – Metoda elementu kluczowego 16

Podstawowe dane o konstrukcji:
- 6 kondygnacji o wysokości 4,0 m każda
- 3 przęsła po 12 m w kierunku X
- 6 przęseł po 8,0 m w kierunku Y

BETON:                                  C30/37
STAL ZBROJENIOWA:     B500S
STAL PROFILOWA:           S355 

Konstrukcja analizowana  w dwóch wariantach:
1. ze SŁUPAMI STALOWYMI
2. ze SŁUPAMI ZESPOLONYMI
W obu wariantach BELKI I PŁYTY STROPOWE - zespolone

RZUT KONDYGNACJI – BELKI/SŁUPY

Podręcznik

Strona 172

Pkt. 8.8.2



PRZYKŁAD: cd.
Oddziaływania w wyjątkowej sytuacji obliczeniowej:

Rozważone są następujące oddziaływania:
• Obciążenia stałe DL 
• Obciążenia zmienne LL 
• Obciążenie wyjątkowe Ad

Kombinacja oddziaływań ma następującą postać:

𝐃𝐋 + 𝟎, 𝟓 × 𝐋𝐋 + 𝐀𝐝

Określenie elementu kluczowego - słupy

W tym przykładzie wybrane słupy (A, B i C) są zidentyfikowane jako elementy kluczowe. 
Według (EN 1991-1-7 2006), wielkość obliczeniowego oddziaływania wyjątkowego przy 
projektowaniu/zestawianiu obciążeń elementu kluczowego wynosi 𝑨𝒅 = 34 kN/m2, 
przyłożonego w dowolnym kierunku (ale jednocześnie tylko w kierunku pionowym lub 
poziomym). 

Wymiary poprzeczne:  słupa stalowego h x b = 364 x 371 mm;  słupa zespolonego Φ 450 mm

Przyjęta szerokość przegrody  przed słupem wp = 5,0 m; wysokość słupa lc = 4,0 m

METODA ELEMENTU KLUCZOWEGO
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PRZYKŁAD: cd.  

Obciążenia wyjątkowe elementów kluczowych – SŁUPY STALOWE

Obciążenia wyjątkowe elementów kluczowych – SŁUPY ZESPOLONE

Analiza konstrukcji

Obciążenia skupione są przyłożone bezpośrednio jako obciążenia poziome w modelu 
w połowie wysokości każdego z elementów kluczowych wzdłuż obu osi 
indywidualnie, zważając na kombinację oddziaływań w sytuacji wyjątkowej.

METODA ELEMENTU KLUCZOWEGO

Nieokreślone zagrożenia – Metoda elementu kluczowego

Przypadek Fdx (kN) Fdy (kN)  Przypadek Fdx (kN) Fdy(kN) 

A.1 50,46 0  A.2 0 680 

B.1 50,46 0  B.2 0 680 

C.1 680 0  C.2 0 49,5 

 

Przypadek Fdx (kN) Fdy (kN)  Przypadek Fdx (kN) Fdy(kN) 

A.1 61,2 0  A.2 0 680 
B.1 61,2 0  B.2 0 680 
C.1 680 0  C.2 0 61,2 
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PRZYKŁAD: cd.

Wyniki: współczynniki wykorzystania nośności (UF) i ugięcia słupów stalowych – elementów 
kluczowych 

)* Wartość ugięcia podano informacyjnie, gdyż w tym przypadku nie jest przedmiotem sprawdzenia

METODA ELEMENTU KLUCZOWEGO
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PRZY-

PADEK 
PRZEKRÓJ 

OBCIĄŻENIE 
PODPORA 

DOLNA 

WYTĘŻENIE UF UGIĘCIE 

POPRZECZNE* 

S355 [mm] 
Fdx[kN] Fdy[kN] S355 S460 

A.1 HD 360x162 50,46 0 
Sztywna 0,39 0,28 0,7 

Przegubowa 0,39 0,28 0,8 

A.2 HD 360x162 0 680 
Sztywna 1,03 0,82 - 

Przegubowa 1,25 1,00 - 

B.1 HD 360x162 50,46 0 
Sztywna 0,22 0,16 0,7 

Przegubowa 0,23 0,17 0,8 

B.2 HD 360x162 0 680 
Sztywna 0,95 0,75 9,1 

Przegubowa 1,14 0,92 - 

C.1 HD 360x162 680 0 
Sztywna 0,68 0,54 5,0 

Przegubowa 0,83 0,65 8,1 

C.2 HD 360x162 0 49,5 
Sztywna 0,40 0,29 1,4 

Przegubowa 0,42 0,31 1,4 
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PRZYKŁAD: cd.

Wyniki: współczynniki wykorzystania nośności (UF) dla elementów zespolonych –
elementy kluczowe

Szczegóły przekroju zespolonego:

• Kształtownik stalowy: HEM200

• Klasa wytrzymałości betonu: C30/37

• Zbrojenie (A500): Φ20 mm / Φ6 mm

METODA ELEMENTU KLUCZOWEGO
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Przypadek 
Obciążenie Górna i dolna 

podpora 

UF(-) 

S355 Fdx  [kN] Fdy  [kN] 

A.1 61,2 0 Przegubowa 0,42 

A.2 0 680 Przegubowa 2,29 

B.1 61,2 0 Przegubowa 0,24 

B.2 0 680 Przegubowa 1,84 

C.1 680 0 Przegubowa 1,34 

C.2 0 61,2 Przegubowa 0,40 

 

Podręcznik

Strona 174
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Szczegóły przekroju belki 

stropowej krawędziowej parteru 

jako element kluczowy:

• KSZTAŁTOWNIK: IPE 450

• STAL:  S355

METODA ELEMENTU KLUCZOWEGO
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Określenie elementu kluczowego - BELKI
W tym przykładzie zaznaczona belka krawędziowa 
(obwodową) to  element kluczowy. Kierunki 
przyłożenia obciążenia 𝑨𝒅 = 34 kN/m2:
- poziomo na bok belki
- pionowo „w górę” = odciążenie belki i płyty strop
- pionowo „w dół” = dociążenie belki i płyty  stropowej
Pozostałe obciążenia stropu:
- ciężar płyty stropowej 𝑮𝒌,𝒇 = 5 kN/m2

- ciężar własny belki 𝑮𝒌,𝒇 = 4 kN/m

- Obciążenie użytkowe 𝑸𝒌,𝒇 = 3 kN/m2

PRZYKŁAD: cd.
Brak w pod-

ręczniku 
https://www.steelconstruct.com/eu-projects/failnomore/detailed-
computations-of-worked-examples/

https://www.steelconstruct.com/eu-projects/failnomore/detailed-computations-of-worked-examples/


PRZYKŁAD – PODSUMOWANIE SŁUPY:   0K/NG BELKI:   NG

• SŁUPY STALOWE

Wyniki pokazują, że nośność słupów stalowych przy założeniu sztywnych podpór nie 
przekracza nośności plastycznej (poziom wykorzystania nośności UF=1,03 może zostać 
zaakceptowany). Jednak przy założeniu podpór przegubowych w przypadkach A.2 i B.2 
nośność plastyczna jest przekroczona
Jak pokazano wcześniej, głównym zabiegiem jaki można wykonać w celu poprawy wyników 
jest zmiana gatunku stali na S460

• SŁUPY ZESPOLONE STALOWO-BETONOWE

Obliczenia dla słupów zespolonych wykazały stosunkowo gorsze wyniki. Wynika to 
z faktu, że stalowa część przekroju w słupie zespolonym ma dominujący udział w jego 
nośności, ale jest odpowiednio mniejsza w porównaniu z przekrojem słupa stalowego

• BELKI STROPOWE ZESPOLONE

Jeśli chodzi o belki, wykazano, że w przypadku wyjątkowych oddziaływań poziomych        
i pionowych „w górę” belka stropowa posiada odpowiednią nośność. 

Jednak w przypadku oddziaływań pionowo „w dół” konstrukcja belek, aby spełniała 
warunki nośności metody elementów kluczowych, musiałaby zostać znacznie 
wzmocniona –prawie 7 krotne przekroczenie nośności na zginanie (6,7x)!

METODA ELEMENTU KLUCZOWEGO
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PODSUMOWANIE

1. Metoda elementu kluczowego  może być stosowana alternatywnie lub w połączeniu z innymi metodami 

projektowania odporności budynków zaliczonych do klasy konsekwencji CC2b, tj. grupy wyższego ryzyka

2. Istotne jest sprawdzenie nośności nie tylko elementu kluczowego, ale również wszystkich innych

związanych z nim elementów konstrukcyjnych i ich połączeń (z elementem kluczowym)

3. Na wytężenie elementu konstrukcyjnego projektowanego jako element kluczowy duży wpływ mają warunki 

podparcia – węzły/połączenia, analizowany przykład – połączenie przegubowe/utwierdzenie w fundamencie

4. W ustrojach szkieletowych, w których podciągi/belki stropowe i słupy będą traktowane jako elementy 

kluczowe, można doprowadzić do nierealnego przewymiarowania całej konstrukcji – analizowany 

przykład: belka obwodowa/krawędziowa

5. Przy identyfikacji elementów kluczowych należy kierować się zdroworozsądkowym podejściem, gdyż 

zarówno przepisy normowe, jak i administracyjne nie dają wskazówek ani zaleceń w tym względzie 

6. Metoda elementu kluczowego ≡ ograniczenie skali zniszczeń przy nieokreślonych zagrożeniach

7. Metoda elementu kluczowego ≡ wyeliminowanie uszkodzenia konstrukcji nieproporcjonalnego

do przyczyny – zapobieganie nadmiernej awarii,   geneza metody – wieżowiec Ronan Point

METODA ELEMENTU KLUCZOWEGO
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Na zakończenie,

w ramach podziękowania za uwagę…

• Okazuje się, że domki z kart wcale nie muszą być 
jednymi z najmniej stabilnych konstrukcji. 
Brazylijski projektant Mauricio Arruda zaprezentował 
swoje najnowsze dzieło – „karciany” stolik o nośności 
około 250 kiloGramów!

• By dojść do takich efektów, trzeba było włożyć nieco 
pracy. Na zlecenie projektanta wykonano stalowe 
powiększone repliki kart z blachy gr. 4 mm.

• Element kluczowy to połączenia pomiędzy „kartami” 
– ich wzajemne dopasowanie i spoiny!

METODA ELEMENTU KLUCZOWEGO
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