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Stateczność ram stalowych  
z węzłami podatnymi
Dr hab. inż., prof. nadzw. Przemysław Litewka, mgr inż. Michał Bąk,  

Instytut Konstrukcji Budowlanych, Politechnika Poznańska

1. Wprowadzenie

Ramowe konstrukcje stalowe wymagają coraz dalszego 

uproszczenia ze względu na oczekiwany krótszy czas 

montażu oraz eliminację procesu spawania na budowie. 

Jednym ze sposobów jest zastosowanie uproszczonych 

połączeń podatnych, np. w postaci połączeń z blachą 

czołową. Zagadnienia węzłów podatnych zostało poru-

szone m.in. w kontekście ustalania odpowiedniej cha-

rakterystyki sztywnościowej węzła oraz analizy statycz-

nej w pracach Bródki i innych [9, 10, 7], Kozłowskiego 

[11]. W miarę rosnącego zainteresowania związanego 

z wykorzystaniem podatności węzłów prace zaczęły 

obejmować również zagadnienia stateczności układów 

częściowo-ciągłych [5, 4]. W obecnie prowadzonych 

pracach, węzły podatne znajdują wykorzystanie głów-

nie w konstrukcjach obciążonych sejsmicznie [12, 6], 

zapewniając większą trwałość konstrukcji. W niniejszej 

pracy analizie poddane zostały dwie ramy stalowe, zba-

dane pod kątem współczynnika obciążenia krytyczne-

go. Do budowy macierzy geometrycznej wykorzystane 

zostały funkcje kształtu zaproponowane przez Giżejow-

skiego [7, 3], zaimplementowane do algorytmu kompu-

terowej wersji metody przemieszczeń [13]. 

2. Analiza stateczności ram

Stosowana powszechnie analiza stateczności pojedyn-

czych elementów ram ma wiele zalet, jednak w przy-

padku układów z węzłami podatnymi, wymaga oparcia 

o dodatkowe publikacje, pozwalające na uwzględnie-

nie skończonej sztywności zamocowania belek [1, 14, 

15]. Warto nadmienić, iż w przypadku sprawdzenia na-

wet w teoretycznie najprostszy sposób stateczności 

elementów, wymaga to dodatkowych nakładów pracy 

związanych z obliczeniami sztywności elementów pod-

pierających oraz wdrożeniem do obliczeń warunków 

podparcia tych elementów. Dodatkowo metoda ta daje 

poprawne wyniki tylko w przypadku prostych konstruk-

cji o podobnym układzie pięter oraz zbliżonym obciąże-

niu poszczególnych elementów. Dokładniejszą metodę 

– obejmującą piętro ramy przedstawił Xu [2]. Zastoso-

wana metoda Giżejowskiego [7, 3] jest oparta o analizę 

globalną. Poprzez odpowiednią postać funkcji kształ-

tu, możliwe jest uwzględnienie w obliczeniach zarówno 

podatności obrotowej węzłów oraz skończonej sztyw-

ności na ścinanie belek (na potrzeby niniejszego arty-

kułu nie została ona uwzględniona w obliczeniach). Ze 

względu na zastosowanie algorytmu metody elemen-

tów skończonych, pomimo wprowadzenia do konstruk-

cji węzłów podatnych, problem stateczności sprowa-

dza się do linearnego problemu własnego [3], a całe 

zadanie można rozwiązać postępując zgodnie z algo-

rytmem podanym w [13]. Macierz sztywności począt-

kowej można przedstawić w postaci:

      

      

     

 (1)

gdzie:

  

 (2)

gdzie: G  – moduł odkształcenia postaciowego,

 A
v
 – pole czynne przekroju na ścinanie.

 

 (3)
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gdzie:  S
i
, S

k
 – sztywność połączenia przyjęta do obli-

czeń, odpowiednio na końcu i, k

W analizie wykorzystane zostały współczynniki zamo-

cowania, które poprawiają stabilność rozwiązania. Za-

gadnienie wyboru sztywności połączeń, która zostanie 

użyta podczas obliczeń, jest zagadnieniem złożonym. 

W niniejszej pracy zastosowano zalecenia normy [8], 

przeprowadzając analizę nieliniową dla układu z belka-

mi zakończonymi węzłami podanymi o charakterystyce 

nieliniowej, uzyskując moment zginający na końcach 

elementów dołączanych. Następnie wartość tę wyko-

rzystano do obliczenia sztywności obrotowej S
j
 węzła, 

zgodnie ze wzorem

 (4)

gdzie: S
j,ini

 – sztywność początkowa węzła

Dla   

Dla   

 (5)

gdzie: M
j,Ed

 – moment w węźle j

 M
R,Ed

 – nośność węzła j

 ψ –  dla węzłów z blachą czołową oraz węzłów 

w podstawie słupa 

Sztywność początkową oraz nośność węzła przyjęto jako 

wielokrotność sztywności i nośności belki. Szczegółowy 

opis przyjętych wartości przedstawia rozdział 3.

Rys. 1. Rodzaje efektów II rzędu

Przeprowadzone obliczenia uwzględniają efekty dru-

giego rzędu związane z odkształceniem giętnym prę-

ta (P – δ, rys. 1 a) oraz z przemieszczeniem węzłów 

(P – Δ, rys. 1 b), ze względu na objęte przykładem ramy 

przesuwne [7]. Macierz geometryczna jest sumą ma-

cierzy związanych bezpośrednio z dwoma wyżej efek-

tami (6–8). 

Stateczność ram przeważnie wymaga podziału prę-

tów na większą liczbę elementów. Zgodnie z przykła-

dami w pracy [13], typowe przypadki ram przechyło-

wych nie narzucają takiego wymogu. W przypadku gdy 

sztywność poszczególnych prętów jest porównywalna 

oraz siły ściskające w słupach są znacznie większe od 

sił w ryglach, spodziewana utrata stateczności wystą-

pi po kierunku przesuwu. Jedynym wymogiem stawia-

nym w takim przypadku jest przyjęcie stopnia swobo-

dy w tym kierunku. 

Zagadnienie stateczności sprowadza się do rozwiąza-

nia problemu własnego w postaci (9) [7, 3].

 (6)

       

       

       

       

      

       (7)

   

   

gdzie:

 

 (8)

 
 (9)

gdzie: P* – podstawowy układ obciążenia jednopara-

metrowego, dla którego obliczone zostają siły normal-

ne oraz macierz geometryczna.

3. Przykład obliczeniowy

Analizie zostały poddane dwie ramy stalowe, o roz-

piętości belek 6 m, wysokości pierwszej kondygnacji 

równej 4,2 m oraz wysokościach wyższych pięter wy-

noszących 3,6 m. Schemat i przyjęte przekroje poka-

zane zostały na rysunku 2. Przeprowadzono ekspery-

ment, w którym przyjmowano sztywność początkową 
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oraz nośność połączeń belka-słup, w funkcji sztywności 

i nośności belki, zgodnie z tabelą 1 oraz wzorami (10–

11), podobnie jak w publikacji [11]. Na podstawie po-

wyższych parametrów węzłów obliczono spodziewaną 

sztywność połączenia oraz rozkład sił normalnych dla 

obciążenia podstawowego zgodnie z procedurą opi-

saną w poprzednim akapicie oraz wzorami (4–5) – ze-

stawienie dla ramy I pokazuje tabela 2 zestawienie dla 

ramy II – tabela 3. 

 (10)

gdzie: M
b,Rd

 – nośność belki lub słupa 

 (11)

gdzie: I
b
 – moment bezwładności belki lub słupa

  L
b
 – rozpiętość belki lub wysokość pierwszej 

kondygnacji

W celu określenia wpływu połączeń półsztywnych po-

równaniu podlega współczynnik obciążenia krytycznego, 

który zostaje wyznaczony jako najmniejsza wartość roz-

wiązania problemu własnego w postaci równania (9). 

4. Wyniki

Poniżej zestawiono otrzymane wyniki zarówno sił nor-

malnych i współczynników obciążenia krytycznego dla 

dwóch wyżej wspomnianych przypadków ram. W ze-

stawieniu dla ramy II pominięto znikome siły normalne 

w belkach, ponieważ nie mają one istotnego wpływu na 

zagadnienia stateczności ramy. Poniżej wartości sił po-

dano procentową zmianę względem układu porównaw-

czego, którym jest układ o węzłach sztywnych. 

Przedstawione wyniki oraz zależność (1) pokazują, iż 

zmiana sztywności węzłów powoduje zmianę rozkładu 

sił wewnętrznych, w tym sił normalnych. Zmiana ta jest 

istotna – dla przypadku ramy dwukondygnacyjnej wynosi 

Rys. 2. Analizowane ramy

Tabela 1. Przyjęty plan eksperymentu

Przypadek
k

M

Belka-słup
k

s

Belka-słup
k

M

Węzeł fund.
k

s

Węzeł fund.

0 - - - -

1 0,6 6 - -

2 1 25 - -

3 0,6 25 - -

4 1 6 - -

5 - - 0,6 6

6 - - 1 25

7 0,6 6 0,6 6

„-” oznacza przyjęcie do obliczeń węzła idealnie sztywnego

RAMA I
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Tabela 2. Zestawienie sił normalnych w elementach ramy [kN] oraz współczynników obciążenia krytycznego

Przypadek 

Element
0 1 2 3 4 5 6 7

1
-302,28 -335,38 -317,52 -319,38 -326,44 -302,19 -302,26 -335,51

 10,95% 5,04% 5,66% 7,99% -0,03% -0,01% 10,99%

2
-753,3 -688,47 -723,16 -719,5 -704,89 -753,39 -753,32 -688,63

 -8,61% -4,00% -4,49% -6,43% 0,01% 0,00% -8,58%

3
14,98 14,12 15,21 15,47 14,76 15,24 15,05 15,11

 -5,74% 1,54% 3,27% -1,47% 1,74% 0,47% 0,87%

4
-317,28 -349,02 -332,18 -333,99 -341,54 -317,28 -317,28 -348,72

 10,00% 4,70% 5,27% 7,65% 0,00% 0,00% 9,91%

5
18,79 17,69 19,05 18,59 16,01 19,03 18,85 19,58

 -5,85% 1,38% -1,06% -14,80% 1,28% 0,32% 4,20%

6
-119,82 -128,13 -122,89 -124,24 -124,66 -119,82 -119,82 -129,88

 6,94% 2,56% 3,69% 4,04% 0,00% 0,00% 8,40%

7
-36,7 -35,71 -38,04 -38,19 -37,45 -36,73 -36,71 -35,5

 -2,70% 3,65% 4,06% 2,04% 0,08% 0,03% -3,27%

8
-296,45 -278,22 -289,96 -286,73 -286,38 -296,44 -296,45 -274,79

 -6,15% -2,19% -3,28% -3,40% 0,00% 0,00% -7,31%

9
-31,36 -31,52 -33,39 -32,3 -32,2 -31,39 -31,37 -31,27

 0,51% 6,47% 3,00% 2,68% 0,10% 0,03% -0,29%

10
-123,67 -133,59 -127,09 -128,98 -128,91 -123,68 -123,67 -135,27

 8,02% 2,77% 4,29% 4,24% 0,01% 0,00% 9,38%

λ
kr

14,775 12,754 14,23 14,096 13,251 10,408 13,281 9,133

-13,68% -3,69% -4,60% -10,31% -29,56% -10,11% -38,19%

„-” oznacza przyjęcie do obliczeń węzła idealnie sztywnego

Tabela 3. Zestawienie sił normalnych w elementach ramy [kN] oraz współczynników obciążenia krytycznego

Przypadek 

Element
0 1 2 3 4 5 6 7

1
-910,4 -958,9 -931,56 -930,18 -942,42 -910,17 -910,34 -966,09

 5,33% 2,32% 2,17% 3,52% -0,03% -0,01% 6,12%

2
-2117,37 -2044,14 -2082,91 -2085,38 -2073,49 -2117,42 -2117,38 -2022,28

 -3,46% -1,63% -1,51% -2,07% 0,00% 0,00% -4,49%

4
-1111 -1135,74 -1124,29 -1123,21 -1122,86 -1111,18 -1111,04 -1150,4

 2,23% 1,20% 1,10% 1,07% 0,02% 0,00% 3,55%

6
-754,82 -789,78 -770,42 -768,51 -772,4 -754,79 -754,81 -792,59

 4,63% 2,07% 1,81% 2,33% 0,00% 0,00% 5,00%

8
-1745,25 -1681,1 -1715,31 -1717,75 -1710,45 -1745,24 -1745,24 -1680,99

 -3,68% -1,72% -1,58% -1,99% 0,00% 0,00% -3,68%

11
-899,14 -928,32 -913,48 -912,95 -916,36 -899,19 -899,15 -925,64

 3,25% 1,59% 1,54% 1,92% 0,01% 0,00% 2,95%

13
-592,52 -623,61 -606,79 -602,34 -622,12 -592,52 -592,52 -624,18

 5,25% 2,41% 1,66% 5,00% 0,00% 0,00% 5,34%

14
-1384,85 -1322,09 -1355,77 -1358,54 -1328,3 -1384,85 -1384,85 -1322,49

 -4,53% -2,10% -1,90% -4,08% 0,00% 0,00% -4,50%

15
-685,9 -717,58 -700,72 -702,4 -712,86 -685,91 -685,91 -716,61

 4,62% 2,16% 2,41% 3,93% 0,00% 0,00% 4,48%

18
-429,41 -456,37 -441,85 -441,43 -452,47 -429,41 -429,41 -456,37

 6,28% 2,90% 2,80% 5,37% 0,00% 0,00% 6,28%



PRZEGLĄD BUDOWLANY 10/2015

KONSTRUKCJE – ELEMENTY – MATERIAŁY

A
R

T
Y

K
U

Ł
Y

 
P

R
O

B
L

E
M

O
W

E

46

Przypadek 

Element
0 1 2 3 4 5 6 7

19
-1016,55 -961,36 -991,25 -993,64 -967,24 -1016,55 -1016,55 -961,53

 -5,43% -2,49% -2,25% -4,85% 0,00% 0,00% -5,41%

20
-481,39 -509,62 -494,25 -492,29 -507,65 -481,39 -481,39 -509,45

 5,86% 2,67% 2,26% 5,46% 0,00% 0,00% 5,83%

23
-271,67 -287,87 -279,03 -277,99 -280,39 -271,67 -271,67 -287,82

 5,96% 2,71% 2,33% 3,21% 0,00% 0,00% 5,94%

24
-629,14 -595,49 -613,85 -616,28 -610,41 -629,14 -629,14 -595,62

 -5,35% -2,43% -2,04% -2,98% 0,00% 0,00% -5,33%

25
-295,17 -312,61 -303,09 -301,7 -305,18 -295,17 -295,17 -312,54

 5,91% 2,68% 2,21% 3,39% 0,00% 0,00% 5,88%

28
-106,11 -111,5 -107,57 -107,46 -110,53 -106,11 -106,11 -111,48

 5,08% 1,38% 1,27% 4,17% 0,00% 0,00% 5,06%

29
-246,08 -232,22 -242,25 -242,3 -236,53 -246,08 -246,08 -232,28

 -5,63% -1,56% -1,54% -3,88% 0,00% 0,00% -5,61%

30
-112,41 -120,87 -114,78 -114,84 -117,53 -112,41 -112,41 -120,84

 7,53% 2,11% 2,16% 4,55% 0,00% 0,00% 7,50%

λ
kr

8,212 4,734 6,98 6,98 4,855 6,009 7,991 3,779

-42,35% -15,00% -15,00% -40,88% -26,83% -2,69% -53,98%

„-” oznacza przyjęcie do obliczeń węzła idealnie sztywnego

RAMA I – przypadek 1

RAMA II – przypadek 1

RAMA I – przypadek 7

RAMA II – przypadek 7

Rys. 3. Postać utraty stateczności ram
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do 11% oraz do 8% dla ramy II względem ramy o węzłach 

sztywnych. Największe różnice w dla obu przykładów 

ram występują w przypadku 1 i 7, czyli przypadkach, 

w których występuje redukcja nośności węzła do 60% 

wartości nośności belki. Zmiany wartości sił wewnętrz-

nych występują na wszystkich kondygnacjach. Można 

zauważyć, że występuje spadek wartości sił w słupach 

środkowych (2, 8, 14, 19, 24, 29) oraz wzrost wartości 

sił w słupach skrajnych. Najmniejsze zmiany występują 

dla ram, w których węzły podatne wprowadzono tylko 

w połączeniach z fundamentami (przypadek 5, 6). Wy-

noszą one maksymalnie 0,5%, co powoduje, że mogą 

być pominięte podczas obliczeń stateczności. 

Korekcie podlega również macierz geometryczna, za-

równo ze względu na węzły podatne, jak i skorygowa-

ne wartości sił normalnych. Najwyższa wartość współ-

czynnika obciążenia krytycznego występuje w przypadku 

układów o węzłach sztywnych (przypadek 0) i wyno-

si odpowiednio 14,775 i 8,212 dla ramy I i ramy II. Dla 

obu ram redukcja współczynnika obciążenia krytycz-

nego przebiega w takiej samej kolejności przypadków 

obejmujących jedynie modyfikację sztywności połą-

czeń belka-słup. Najmniejszy spadek odnotowano dla 

przypadku 2 – wynosi on odpowiednio 3,69% i 15%. 

Kolejne przypadki 3,4 powodują obniżenie stateczno-

ści ramy I odpowiednio o 4,60% i 10,31% oraz ramy II 

o 15% i 40,88%.

W obu przykładowych ramach zastosowanie węzła po-

datnego jako połączenia słupa z fundamentem prowa-

dzi do znaczącego pogorszenia parametrów statecz-

nościowych. Zastosowanie połączenia półsztywnego 

o stosunkowo wysokiej sztywności początkowej (przy-

padek 6) prowadzi do obniżenia współczynnika obcią-

żenia krytycznego o 2,69% dla ramy 6-kondygnacyjnej 

oraz aż o 10,11% dla ramy piętrowej. Wprowadzenie 

połączenia o obniżonej zarówno sztywności jak i no-

śności redukuje współczynnik o 26–30%. Zastosowa-

nie połączeń półsztywnych zarówno w miejscach po-

łączeń belka-słup oraz węzłów fundamentowych ma 

istotne znaczenie dla stateczności konstrukcji, ponie-

waż redukuje parametr obciążenia krytycznego nawet 

o połowę (53,98% dla ramy II). 

Postać wyboczenia ram z węzłami podatnymi nie róż-

ni się znacząco od ram ciągłych. Nieznaczne różnice 

związane są z możliwością obrotu w miejscach połą-

czeń, szczególnie widoczną w przypadku węzłów fun-

damentowych.

5. Podsumowanie

Wykorzystanie węzłów podatnych w ramach stalowych 

podnosi ich atrakcyjność pod względem ekonomicznym, 

m.in. poprzez skrócenie i ułatwienie procesu montażu. 

Konieczne jest jednak zwrócenie uwagi na wszystkie 

zagadnienia związane z zastosowaniem połączeń po-

datnych. Jednym z nich jest zagadnienie stateczności, 

którego parametry, w związku z obniżeniem sztywności 

konstrukcji mogą znacząco odbiegać od parametrów 

uzyskanych dla ram z węzłami  sztywnymi. Należy przy 

tym zaznaczyć, że niezależnie od zastosowanej metody 

analizy stateczności układu, wartości współczynników 

obciążenia krytycznego będą maleć, natomiast warto-

ści współczynników długości wyboczeniowej będą się 

zwiększać. Przytoczony przykład pokazuje, że zastoso-

wanie węzłów fundamentowych o charakterystyce zbli-

żonej do granicy węzła sztywnego może powodować 

w pewnych przypadkach obniżenie współczynnika ob-

ciążenia krytycznego nawet o 10%. Dlatego konieczne 

jest, aby projektanci mieli świadomość obniżenia para-

metrów statecznościowych przy zastosowaniu ram po-

datnych, jednocześnie przywiązując dużo większą uwa-

gę do etapu wymiarowania elementów. Uzyskane wyniki 

prognozują również korzyść wynikającą z uwzględnie-

nia nawet stosunkowo niewielkiej sztywności zastosowa-

nych połączeń, w przypadku gdy podczas klasycznych 

obliczeń węzły między elementami zostałyby zamode-

lowane jako przeguby. 
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