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1. Przygotowanie programu do obliczania płaskich układów i wymia-

rowania zgodnie z Eurokodami 

 

Na początku pracy po uruchomieniu programu wybieramy pozycję „projektowanie ramy pła-

skiej”: 

 
 
Program przygotuje środowisko do pracy w płaskim układzie. Następnie wybieramy menu 

 � . W nowo otwartym oknie wybieramy pozycję Materiały 
i wybieramy Materiały: Eurocode, dzięki temu do obliczeń przyjmowane będą wytrzymałości cha-
rakterystyczne materiałów. 
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Następnie przechodzimy do pozycji Normy projektowe i wybieramy normy tak jak w oknie poniżej:

 
 
Pozostaje jeszcze zmiana norm do obciążeń, w tym celu rozwijamy pozycję Normy projektowe 
i wybieramy Obciążenia, następnie wybieramy normy tak jak w oknie:  

, 

Ustawienia możemy zapisać klikając na , dzięki temu po ponownym uruchomieniu programu 
wystarczy że wybierzemy z listy nasze zapisane ustawienie, aby nie ustawiać ponownie wszystkich 
norm manualnie. 
Bardzo ważne jest aby ustawienia te wprowadzić zaraz po uruchomieniu programu jeszcze przed 
modelowaniem konstrukcji. Zalecam zapisanie ustawień jako domyślnych parametrów, dzięki temu 
przy każdym uruchomieniu nasze ustawienia będą wczytywać się automatycznie. 
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2. Projektowanie elementów konstrukcji stalowych 

2.1. Belka swobodnie podparta w warunkach użytkowania i w warunkach 

montażu (nie zabezpieczona przed zwichrzeniem) – Przykład 7.2 [1] 

 
Przykład 7.2. „Konstrukcje stalowe : przykłady obliczeń według PN-EN 1993-1 Cz.1 Wybra-

ne elementy i połączenia”. red. Aleksander Kozłowski. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszow-
skiej, Rzeszów 2010. s. 175-178 

2.1.1. Dane: 

 
Belka wykonana jest z dwuteownika walcowanego IPE 270 ze stali S235. Belka obciążona jest 

montażowym obciążeniem ciągłym qd = 15,48 kN/m, ciężar własny belki jest ujęty w tym obciąże-

niu Maksymalny moment zginający w belce ma wartość Mmax,Ed = 56,45 kNm a maksymalna siła 

poprzeczna występująca przy podporach Vmax,Ed = 41,82 kN 

 

h = 270 mm 

bf  = 135 mm 

tw = 6,6 mm 

tf = 10,2 mm 

r = 15 mm 

A = 45,95 cm 

 

Wpl,y = 484 ∙ 103 mm3 

Wel,y = 428,9 ∙ 103 mm3  

Iy = 5790 ∙ 104 mm4 

Iz = 420 ∙ 104 mm4 

Iw = 70580 ∙ 104 mm6 

IT = 15,94 ∙ 104 mm4 

 

Właściwości stali gatunku S235 

 E = 210000 N/mm2 

 G = 81000 N/mm2 

 fy = 235 N/mm2 

 

2.1.2. Wprowadzanie danych do programu: 
Uruchamiamy program Robot i postępujemy wg punktu: „1. Przygotowanie programu 

do pracy na płaskich układach zgodnie z Eurokodami” na stronie… .  

Na początku definiujemy modelujemy belkę zaczynając od rozmieszczenia węzłów, w tym celu: 

1. Z rozwijalnej listy  wybieramy ekran , 

w tabeli „Węzły” z prawej strony ekranu definiujemy dwa skrajne węzły belki 1 i 2 o współ-

rzędnych:   
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2. Przechodzimy do kolejnego ekranu , 

w tabeli „Pręty” z prawej strony ekranu definiujemy pręt 1 wybierając skrajne węzły 1 i 2:

 
 

W oknie „Widok” powinniśmy widzieć pręt 1 o skrajnych 

węzłach 1 i 2 

3. Z rozwijalnej listy wybieramy ekran , 

z okna „Podpory” wybieramy interesującą nas podporę:  

i w oknie „Widok” klikamy na węzeł 1.  

Podpora „Przegub” domyślnie jest zdefiniowana jako blo-

kada w kierunkach x i y i zwolnionym obrocie. Odpowiadający 

symbol: . Aby belka była statycznie wyznaczalna druga podpo-

ra musi być przesuwna , w tym celu stworzymy nową podporę: 

W oknie „Podpory” klikamy na  w nowo otwartym oknie 

„Definicja podpory” odznaczamy kierunek UX aby zablokowany 

był ruch tylko w pionie (UZ), nowo utworzoną podporę ozna-

czamy etykietą np. Podpora przesuwna. Zatwierdzamy klikając 

na . Zamykamy okno, wybieramy nowoutworzoną 

podporę i klikamy na drugą podporę. 

 W oknie widok przy węzłach 1 i 2 powinniśmy widzieć ikony podpór:  

  

 

 

 

 

 

 

4. Przechodzimy do ekranu  

w oknie „Przekroje” z prawej strony ekranu 

znajdują się przykładowe lub wcześniej przez 

nas zdefiniowane przekroje. W celu dodania 

nowego przekroju klikamy na . W oknie 

„Nowy przekrój” wybieramy kolejno: 

- Typ profilu: Stalowy 

- rodzaj profilu `„Symetryczny I”  

- Baza danych: Polska 2007 

- Rodzina: IPE 

- Przekrój: IPE 270 

Zatwierdzamy klikając na  

W oknie „Przekroje” wybieramy nowoutwo-

rzony przekrój „IPE 270” i klikamy na nasz 

pręt 1 w oknie „Widok”. 
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 Belka powinna przybrać kształt dwuteownika, możemy obejrzeć nasza konstrukcję w 3D wy-

bierając jeden z widoków z listy:  

 

5. W tym samym ekranie z prawej strony również znajdziemy okno „Materiał”, z listy Materiał 

wybieramy „S 235”,  następnie spośród listy profili wybieramy „IPE 270” i nadajemy mu mate-

riał domyślny klikając  

 

6. Zmieniamy ekran na  

W oknie „Przypadki obciążeń” z prawej strony ekranu tworzymy nowy przypadek wybierając 

Naturę: eksploatacyjne, następnie klikając .  

W liście przypadków powinien pojawić się przypadek EKSP1. W oknie „Widok” powinien 

pojawić się napis Przypadki: 1(EKSP1) – oznacza to, że dany przypadek jest aktywny, przypadki 

możemy zmieniać z listy: .  

Na pasku z prawej strony klikamy na:  (Definicja ob-

ciążeń). W oknie Obciążenie” przechodzimy do zakładki 

„Pręt” i wybieramy:  (Obciążenie jednorodne). Wpisu-

jemy wartość obciążenia jednorodnego, w naszym przy-

padku jest to obciążenie montażowe 15,48 [kN/m]. 

Uwzględniamy kierunek działania obciążenia i przyjęty lo-

kalny układ współrzędnych w programie, domyślnie:

 , obciążenie działa w kierunku przeciwnym do osi 

Z więc wpisujemy -15,48 w polu Z i zatwierdzamy klikając

. 

W oknie „Obciążenie” (zostajemy w zakładce „Pręt”) 

w górnej części powinno pojawić się: „Wybrano: Obciążenie 

jednorodne”,  w polu „Zastosuj do” na dole okna wpisujemy nr. pręta czyli „1” i zatwierdzamy kli-

kając . W tabeli „Obciążenia” na dole ekranu wi-

dzimy zestawienie zadanych obciążeń danego przypadku, 

sprawdzamy czy pojawiło się tam nasze obciążenie jedno-

rodne. UWAGA: Możliwe jest, że program automatycznie za-

zada dodatkowo obciążenie ciężarem własnym konstrukcji, 

w takim przypadku zaznaczamy to obciążenie i usuwamy 

wciskając klawisz „Del”.  

W oknie „Widok” powinno być widoczne zadane ob-

ciążenie jednorodne danego przypadku (w jednym przy-

padku może być zadanych jednocześnie wiele obciążeń). 

Możemy włączyć podgląd wartości obciążeń klikając na

 znajdującego się u dołu 

okna „Widok”. 
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7. Po zamodelowaniu konstrukcji oraz zadaniu obciążeń dokonujemy obliczeń statycznych klika-

jąc  (Rozpoczęcie obliczeń).  

Po dokonaniu obliczeń, przypadku gdy zmie-

nimy coś w układzie, zmuszeni będziemy ponownie 

dokonać obliczeń. Aktualność obliczeń możemy ła-

two sprawdzić dzięki informacji na górnym pasku okna programu. 

 

8. Sprawdzamy wyniki obliczeń statycznych:  

wybieramy ekran : . 

W oknie „Wykresy” z prawej strony ekranu wybieramy interesujące nas wykresy sił we-

wnętrznych. W zakładce „NTM” zaznaczamy „Momenty My”, następnie przechodzimy do za-

kładki „Parametry” i w polu „Opisy wykresów wybieramy „karteczki” lub „tekst” (dzięki temu 

na wykresie widoczne będą wartości sił w charakterystycznych miejscach). Klikamy . 

W oknie „Widok” powinniśmy zobaczyć wykres momentów dla aktywnego przypadku obciąże-

nia (EKSP1): 

 
W ten sam sposób sprawdzamy wykres sił poprzecznych wybierając w zakładce „NTM” „Siła 

Fz”. 

 Jeśli chcemy wyłączyć widoczne w oknie obciążenie, lub podpory należy kliknąć na odpowied-

nią ikonę u dołu okna:  

 

 

2.1.3. Wymiarowanie belki stalowej w programie: 

1. Przechodzimy do ekranu:  

W oknie „Definicje” z prawej strony ekranu 

Przechodzimy do zakładki „Grupy” i klikamy 

na  

- W pozycji „Lista prętów:” wpisujemy pręty, 

które chcemy przyporządkować grupie, 

w naszym przypadku 1. 

- „Nazwa:” zostawiamy 1. 

- „Materiał:” wybieramy interesujący nas 

materiał, w naszym przypadku jest to stal 

S235. 

- klikając , możemy wybrać listę interesujących nas przekrojów które program może 

nam zaproponować dla wybranej grupy. W nowo otwartym oknie „Selekcja przekrojów” wybie-

ramy , następnie bazę „Polska 2007” i zaznaczamy rodzinę profili IPE. W liście „Wybrane 

profile” powinny pojawić się tylko IPE. 
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2. W oknie „Definicje” przechodzimy do za-

kładki „Pręty”. W polu „Numer” wybieramy 

nr pręta. Następnie dobieramy odpowiedni 

typ pręta: wybieramy Belka. W celu spraw-

dzenia lub dostosowania parametrów da-

nego typu klikamy:  

 

 

W oknie definicja pręta 

- Nasz pręt jest belką poprzeczną, 

na która nie działają siły podłużne, 

więc element nie ulegnie wybo-

czeniu, dlatego w pozycjach wybo-

czeń względem osi y i z widnieje: 

 
- element nie jest zabezpieczony 

przez zwichrzeniem i działa na 

niego siła poprzeczna, jest więc 

podatny na zwichrzenie.  

 - Siła przyłożona jest na górnym 

pasie dwuteownika więc poziom 

obciążenia: .  

 - Krzywa zwichrzenia będzie do-

bierana automatycznie 

 - W belce nie występują żadne 

stężenia pośrednie, oraz jest pod-

parta przegubowo, więc Współ-

czynnik długości zwichrzeniowej 

dla górnej i dolnej półki jest równy 

rozpiętości belki. 

 

Na swoje potrzeby możemy stwo-

rzyć nowy typ pręta, w naszym 

przypadku zastosujemy gotowy typ „Belka”. 

 

3. Poniżej okna „Definicje” znajduje się okno „Obliczenia”.  

- Wybierając opcję „Weryfikacja prętów” lub „Weryfikacja grup” sprawdzamy nośność dla da-

nych prętów lub całych grup, dla określonych przez nas uprzednio przekrojów i materiałów 

(patrz. Wprowadzanie danych do programu pkt. 4 i 5). 

 - Opcja „Wymiarowanie grup” pozwala programowi na zaproponowanie nam profili o wytęże-

niach najbardziej zbliżonych do 100%. Dodatkowo zaznaczając opcję „Optymalizacja” możemy 

wymusić na programie dobieranie zoptymalizowanych przekrojów. Szczegóły optymalizacji 

określamy klikając na: . 
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Wybieramy opcję „Weryfikacja prętów” 

i wybieramy pręt 1. W pozycji „Obciąże-

nia” klikamy na  i wybieramy 

przypadek 1. (powinien być to przypa-

dek EKSP1). Sprawdzamy SGN więc za-

znaczamy tylko „Nośność” w pozycji 

„Stan graniczny”. Aby dokonać obliczeń 

klikamy: . Domyślnie pro-

gram sprawdza 3 punkty w każdym 

elemencie (skrajne i środkowy). i wybie-

ra punkt najbardziej wytężony, w na-

szym przypadku na środku belki (MEd = 

56,42 kNm, VEd = 0 kN). 

Wyniki dostajemy w formie tabeli prętów, lub grup: 

Ikona  przy profilu, oznacza, że nasz przekrój dobrany jest prawidłowo. Kliknięcie na 

wybraną pozycję spowoduje pojawienie się wyników obliczeń:  

 
Jest tu przedstawiona skrócona wersja wyników. Przechodzimy do zakładki „Wyniki szcze-

gółowe” aby sprawdzić obliczone parametry z przykładem obliczonym ręcznie.  
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Element został zwymiarowany na siłę zgina-

jąca. Aby dodatkowo sprawdzić belkę na 

ścinanie, należy określić punkt w którym 

będzie sprawdzana nośność. W tym celu 

wracamy do okna „Obliczenia” i klikamy na :

. W tym oknie możemy 

szczegółowo określić warunki obliczeń. 

Zaznaczamy „Punkty charakterystyczne” 

i klikamy: . Wybieramy interesującą 

nasz wartość ekstremum, czyli siłę 

poprzeczną: „Fz”. Zatwierdzamy klikając

 w tym i następnym oknie. 

Następnie ponownie przeprowadzamy obliczenia: . Powinien pojawić się komunikat: 

o tym, że program nie przeprowadził analizy zwichrzeniowej, ponieważ moment zginający jest 

równy MEd = 0 kNm. Tak samo jak poprzednio, aby wyświetlić wyniki, klikamy na przekrój 

z listy (zakładka „Rezultaty”). 

 

2.1.4. Zestawienie wyników: 
Klasa przekroju: 

Parametr: Jednostka Robot Obl. ręczne 

smukłość środnika: c/t - 33,27 33,3 

klasa środnika - 1 1 

smukłość półki: c/t - 4,82 4,82 

klasa półki - 1 1 

klasa przekroju: - 1 1 

 

Stateczność miejscowa ścinanego środnika: 
Parametr: Jednostka Robot Obl. ręczne 

smukłość środnika przy ścinaniu: hw/tw - 37,82 37,8 

smukłość graniczna środnika przy ścinaniu - 72,0 72,0 

stateczność środnika jest zapewniona: - TAK TAK 

 

Nośność przekroju, w którym występuje maksymalny moment zginający Mmax,Ed = 56,42 kNm: 

Parametr: Jednostka Robot Obl. ręczne 

moment graniczny Mc,Rd kNm 113,74 113,7 

wytężenie przekroju % 50 50 

nośność jest zapewniona: - TAK TAK 

 

Nośność przekroju, w którym występuje maksymalna siła poprzeczna Vmax,Ed = 41,82 kN: 
Parametr: Jednostka Robot Obl. ręczne 

pole przekroju czynnego przy ścinaniu w kierunku z Av cm2 22,09 22,14 

nośność przekroju czynnego przy ścinaniu Vc,Rd kN 299,75 300,4 

wytężenie przekroju % 14 14 

nośność jest zapewniona: - TAK TAK 
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Sprawdzenie zwichrzenia: 

Parametr: Jednostka Robot Obl. ręczne 

moment krytyczny Mcr kNm 65,27 64,47 

zastępcza smukłość zwichrzeniowa pręta λLT - 1,32 1,328 

krzywa wyboczenia - b b 

smukłość porównawcza λLT,0 - 0,4 0,4 

współczynnik β - 0,75 0,75 

parametr krzywej zwichrzenia ΦLT - 1,31 1,319 

współczynnik zwichrzenia χLT - 0,51 0,509 

nośność elementu na zwichrzenie Mb,Rd kNm 59,05 57,87 

wytężenie pręta % 96 97,6 

nośność jest zapewniona: - TAK TAK 
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2.2. Projektowanie belki drugorzędnej stropu stalowego 

 

Uwaga: Omawiany przykład, oraz wszystkie kolejne skierowany jest do osób znających pod-

stawy programu Autodesk Robot. Jeżeli jesteś nowym użytkownikiem i stawiasz pierwsze kroki 

w programie zaleca się rozpoczęcie od przykładu: 2.1. Belka swobodnie podparta w warunkach 

użytkowania i w warunkach montażu (nie zabezpieczona przed zwichrzeniem) – Przykład 7.2 [1] 

2.2.1. Dane 
Zadaniem jest zaprojektowanie trójprzęsłowej belki drugorzędnej o rozpiętości między pod-

porami: 8,4m i rozstawie co 2,35m, z kształtownika z rodziny IPE, oraz stali klasy S235. 

 
 

 
  

Zestawienie obciążeń (wartości charakterystyczne): 

obciążenia stałe 

 - płytki ceramiczne: 5mm • 21kN/m3 • 2,35m = 0,247 kN/m 

 - wylewka cementowa: 30mm • 21kN/m3 • 2,35m = 1,481 kN/m 

 - płyta żelbetowa: 80mm • 25kN/m3 • 2,35m = 4,70 kN/m 

 - strop podwieszany: 0,1kN/m2 • 2,35m = 0,235 kN/m 

 - ciężar własny belki (automatycznie przez program Robot) 

 

suma obciążeń stałych bez ciężaru belki: 

gk1= 6,663 kN/m 

 

obciążenia zmienne: 

qk1= 5,2 kN/ m2 • 2,35m = 12,22 kN/m 

  

Zestawienie obciążeń w warunkach montażu (wartości charakterystyczne): 

obciążenia stałe 

- płyta żelbetowa: 80mm • 25kN/m3 • 2,35m = 4,70 kN/m 

- ciężar własny belki (automatycznie przez program Robot) 
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suma obciążeń stałych bez ciężaru belki: 

gk2= 4,70 kN/m 

obciążenia zmienne: 

qk2= 0,8 kN/ m2 • 2,35m = 1,88 kN/m 

 

2.2.2. Wymiarowanie konstrukcji w warunkach użytkowania, gdy belka jest 
zabezpieczona przez zwichrzeniem 

Modelowanie konstrukcji: 

Uruchamiamy program Robot i postępujemy wg punktu: „1Przygotowanie programu do pra-

cy na płaskich układach zgodnie z Eurokodami” na stronie… . Jeżeli zapisaliśmy swoje ustawianie 

do pliku, wystarczy, że wybierzemy je z listy 

1. Na początku definiujemy węzły, w tym celu przechodzimy do ekranu , i definiujemy je 

jak poniżej: 

 
 

2. Łączymy węzły trzema równymi prętami – przechodzimy do ekranu i do tabeli wpisu-

jemy: 

 
 

3. Zmieniamy ekran na . W węzłach wstawiamy następujące podpory: 

 
Jeżeli nie mamy zdefiniowanej podpory przesuwnej, tworzymy ją jak w punkcie 3 przykładu 2.1. 

„Sprawdzanie stanów granicznych belki swobodnie podpartej w warunkach montażu, gdy belka 

nie jest zabezpieczona przed zwichrzeniem.” 

 

4. Przechodzimy do ekranu .  

W związku z tym ze naszym zadaniem jest zaprojektowanie belki i dobranie przekroju, możemy 

stworzyć dowolny przekrój z rodziny IPE i nadać mu materiał S 235 (lub Steel, który domyślnie 

jest przyjmowany przez program jako stal klasy S235). 

Tworzymy przekrój np. IPE 400 i nadajemy mu materiał Steel. Wybieramy z listy „Przekro-

je” nasz nowoutworzony profil i klikamy na poszczególne pręty. 

 

5. Kolejnym krokiem jest nadanie belce odpowiednich obciążeń i zdefiniowanie odpowiednich 

kombinacji. W tym celu przechodzimy do ekranu: . Tworzymy 5 przypadków obcią-

żeń: 2 pierwsze natury stałej, a kolejne 3 natury eksploatacyjnej, powinniśmy uzyskać następu-

jący rezultat: 



16 
 

 
 

-W pierwszym przypadku STA1 pozwalamy aby program automatycznie przyjął obciążenie cię-

żarem własnym, sprawdzamy w tabeli „Obciążenia” na dole ekranu: 

 

 
Dzięki temu program automatycznie będzie przyjmował do obliczeń ciężar belki o wybranym 

przez nas przekroju.  

 

-W przypadku STA2 definiujemy obciążenie jednorodne stałe od elementów stropu gk1= 6,663 

kN/m 

 

 
 

- W ostatnich 3 przypadkach EKSP1, EKSP2 i EKSP3 zadajemy obciążenie zmienne qk1= 12,22 

kN/m w poszczególnych przęsłach: 

 

 

 

 
 

6. Definiujemy kombinacje: klikamy na przycisk: . W oknie „Definicja/zmiana kombinacji” 

wybieramy typ kombinacji SGN. I potwierdzamy klikając:  
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Podobnie jak podczas definiowania przypadków obcią-

żeń, program będzie automatycznie nadawał nazwy 

kombinacji KOMB1, KOMB2 itd. 

W oknie „Kombinacje” z lewej strony widzimy li-

stę przypadków, a z prawej listę wybranych przez nas 

przypadków do kombinacji wraz ze współczynnika-

mi. Kombinacja KOMB1 będzie zawierała tylko obcią-

żenia stałe. Z listy przypadków wybieramy STA1 

i STA2 i klikamy na . Program automatycznie po-

winien dobierać współczynniki wg „PN-EN 1990-2004 Eurokod. Podstawy projektowania kon-

strukcji” 

 

Zapisujemy naszą kombinację klikając: , i tworzymy nową klikając:  

Tworzymy następujące kombinacje: 

 - KOMB1 1,35*STA1 + 1,35*STA2 

 - KOMB2 1,35*STA1 + 1,35*STA2 + 1,50*EKSP1 

 - KOMB3 1,35*STA1 + 1,35*STA2 + 1,50*EKSP2 

 - KOMB4 1,35*STA1 + 1,35*STA2 + 1,50*EKSP3 

 - KOMB5 1,35*STA1 + 1,35*STA2 + 1,50*EKSP1 + 1,50*EKSP2 

 - KOMB6 1,35*STA1 + 1,35*STA2 + 1,50*EKSP2 + 1,50*EKSP3 

 - KOMB7 1,35*STA1 + 1,35*STA2 + 1,50*EKSP1 + 1,50*EKSP3 

 - KOMB8 1,35*STA1 + 1,35*STA2 + 1,50*EKSP1 + 1,50*EKSP2 + 1,50*EKSP3 

 

W ten sposób utworzyliśmy wszystkie możliwe kombinacje jakie mogą wystąpić w warun-

kach użytkowania. 

7. Po zamodelowaniu konstrukcji oraz zadaniu obciążeń dokonujemy obliczeń statycznych klika-

jąc . 
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8.  W celu wyświetlenia wyników obliczeń przechodzimy do ekranu: .  

Aby wyświetlić wykres interesujących nas sił wewnętrznych, wybieramy odpowiedznią pozycję 

w zakładce „NTM” w oknie „Wykresy”. Możemy zmieniać interesujące nas przypadki obciążeń, dla 

których mają być wyświetlane wykresy wybierając odpowiedni przypadek lub kombinację z listy: 

.  

Z zakładki „NTM” w oknie „Wykresy” wybieramy: , a zakładki „Paramery” 

 i klikamy . Rozwijamy listę:  (w górnej części okna) 

i wybieramy „Kombinacje”. Wyświelony powinien zostaś wykres obwiedni momentów 

zginających dla całej naszej belki: 

 

Z zakładki „NTM” wybierając wyświetlony zostanie wykres obwiedni sił poprzecz-

nych: 

 
 

Kolorem czerwonym i  zie-

lonym oznaczone są ekstrema. 

Aby dostosować skalę wykresu 

do okna klikamy  

Możemy również wyświetlić 

szczegółowe wyniki w formie 

tabeli: wybieramy z menu 

„Okno” →	„Dodaj	widok”	→	„Ta-

bele - rezultaty” →	„Siły”. 

 

Wymiarowanie belki stalowej: 

1. Przechodzimy do ekranu: 

 

Klikamy na na pasku 

z prawej strony okna. W oknie 

„Typ pręta” widzimy gotowe 

zdefiniowane typy prętów sta-

lowych. Klikamy na  aby 

utworzyć nowy typ. 

 

- Na belkę nie działają siły po-

dłużne, więc element nie ule-
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gnie wyboczeniu, dlatego w pozycjach wyboczeń względem osi y i z widnieje:  

- element jest zabezpieczony przed zwichrzeniem w górnej półce, i działają na nią siły po-

przeczne skierowane w dół , więc nie będzie ulegał zwichrzeniu, możemy w związku z tym od-

znaczyć pozycję „Zwichrzenie” 

Nowy typ pręta nazywamy np. „Belka zabesp. przed zwichrzeniem” i potwierdzamy klikając na  

. 

W oknie „Typ pręta” wybieramy nasz nowy typ pręta i w pozycji „Linie/pręty” wpisujemy 

pręty, którym chcemy nadać nowy typ – wpisujemy „1do3” lub „1 2 3” i potwierdzamy klikając: 

 
Możemy sprawdzić jakiego aktualnie typu jest dany pręt otwierając tabelę prętów: wybieramy 

z menu „Okno” →	„Dodaj	widok” →	„Tabele	- dane” →	„Pręty”.  

 

2. W oknie „Definicje” w zakładce „Grupy” 

tworzymy nową grupę prętów, które bę-

dziemy wymiarować – klikamy:

 
- w pozycji „Lista prętów” wpisujemy nu-

mery prętów, które chcemy przyporząd-

kować do grupy – wpisujemy „1 2 3” lub 

„1do3” 

- w pozycji „Materiał” wybieramy z listy 

stal, którą chcemy użyć w naszej kon-

strukcji – wybieramy „Steel EC3 Steel S235” lub „S 235 S 235 (EN 10025-2)” 

- klikamy , wybieramy listę interesujących nas przekrojów które program może nam 

zaproponować dla wybranej grupy. W nowo otwartym oknie „Selekcja przekrojów” wybieramy 

, następnie bazę „Polska 2007” i zaznaczamy rodzinę profili . W liście „Wybrane pro-

file” powinny pojawić się tylko IPE. 

 

3. Przechodzimy do okna „Obliczenia”, na początku zweryfikujemy nasza wstępnie przyjętą belkę 

o profilu IPE400: 

- wybieramy „Weryfikacja prętów” aby w tabeli rezultatów obliczeń otrzymać wyniki poszcze-

gólnie dla prętów. 

- z przypadków obciążeń wybieramy wszystkie, lub tylko kombinacje 

- wybieramy obliczenia tylko dla stanu granicznego nośności. 

 

Wykonujemy obliczenia: 

widzimy że nasze pręty wytężone są w 72% 
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4. Sprawdźmy jaki przekrój zaproponuje nam 

Robot: w oknie obliczenia zaznaczamy po-

zycję: „Wymiarowanie grup” i wpisujemy 

nr grupy którą chcemy zwymiarować: 1. 

Wykonujemy obliczenia. 

 

W rezultacie obliczeń program wybiera 

najbardziej optymalny profil z pośród wy-

branych dla danej grupy (patrz pkt. 2). Wi-

dzimy że najbardziej optymalnym jest profil 

IPE360 (wytężenie 92%) 

 

 

Zaznaczamy profil IPE 360 i klikamy na , aby program automatycznie zmienił profil 

i ewentualnie materiał naszej grupy. Wyświetli się nam komunikat, że wyniki obliczeń statycz-

nych staną się nieaktualne ponieważ nasz model uległ zmianie (zmiana ciężaru własnego belki). 

Potwierdzamy komunikat i wykonujemy ponownie obliczenia statyczne klikając: . 

 

5. Wykonujemy ponownie obliczenia powtarzając pkt. 4 

Wytężenie nasze profilu powinno się zmniejszyć, ponieważ ciężar naszej konstrukcji się zmniejszył.  

Jeżeli program dobrał ten sam profil nie wprowadzamy żadnych zmian. 

 

2.2.3. Wymiarowanie konstrukcji w warunkach montażu, gdy belka nie jest 
zabezpieczona przed zwichrzeniem. 

Wprowadzanie obciążeń montażowych 

1. Wracamy do ekranu i wprowadzamy dwa nowe przypadki obciążenia:  

obciążenia stałe montażowe: 

gk2= 4,70 kN/m 

obciążenia zmienne montażowe: 

qk2= 0,8 kN/ m2 • 2,35m = 1,88 kN/m 
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2. Tworzymy nową kombinację obciążeń: 

KOMB9 1,35*STA1 + 1,35*STA3 montaż + 1,50*EKSP4 montaż 

Jest to kombinacja dająca największe momenty przęsłowe (przęsło 1) 

 

3. Wykonujemy obliczenia: klikamy na  

 

4. Przechodzimy do okna , wybieramy „Momenty My” i kombinację „KOMB9”. 

W rezultacie powinniśmy otrzymać wykres momentów zginających dla obciążeń montażowych: 

 
 

odznaczamy „Momenty My” i wybieramy „Siła Fz” i otrzymujemy wykres sił poprzecznych: 

 

Wymiarowanie belki stalowej: 

 

1. Przechodzimy do ekranu: 

 

Klikamy na na pasku z pra-

wej strony okna. W oknie „Typ 

pręta” widzimy gotowe zdefinio-

wane typy prętów stalowych. 

Wybieramy typ „Belka”, wybie-

ramy pręty „1do3” i klikamy 

. 

 

Aby sprawdzić parametry ty-

pu, klikamy jego nazwę dwukrot-

nie. 

W oknie definicja pręta: 

- Nasz pręt jest belką poprzeczną, 

na która nie działają siły podłużne, 

więc element nie ulegnie wybocze-

niu, dlatego w pozycjach wyboczeń 

względem osi y i z widnieje:  

- element nie jest zabezpieczony 

przez zwichrzeniem i działa na 
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niego siła poprzeczna, jest więc podatny na zwichrzenie.  

 - siła przyłożona jest na górnym pasie dwuteownika więc poziom obciążenia: .  

 - krzywa zwichrzenia będzie dobierana automatycznie 

 - w belce nie występują żadne stężenia pośrednie, oraz jest podparta przegubowo, więc współ-

czynnik długości zwichrzeniowej dla górnej i dolnej półki jest równy rozpiętości belki. 

 - klikamy na , dla uproszczenia przyjmujemy, że wykresy momentów w danych przę-

słach wyglądają następująco: 

 
Wracamy do okna „Definicja pręta” 

- zwichrzenie obliczane będzie metodą szczegółowa ponieważ nasza belka jest dwuteownikiem 

walcowanym. 

 

2. Przechodzimy do okna „Obliczenia”.  

- dobraliśmy już profil na podstawie obli-

czeń w warunkach użytkowania. Wybie-

ramy więc „Weryfikacja prętów”  

- w pozycji „Obciążenia” wybieramy zde-

finiowaną kombinację dla warunków 

montażowych, klikamy na:  i wy-

bieramy naszą kombinację (przyp. 16). 

- aby program sprawdził nośność 

w środku przęsła w miejscu występowa-

nia największego momentu zginającego: 

klikamy: , w oknie „Konfiguracja” 

zaznaczamy  następnie klika-

my: . W oknie „Obliczenia w punktach 

charakterystycznych” wybieramy Punkt wy-

stępowania maksymalnego momentu zginają-

cego „max My”. 

Potwierdzamy nasz wybór klikając w obu 

oknach:  

 

Wykonujemy obliczenia klikając . 

 

Widzimy, że nasza belka jest wytężona w 67%: 

 

 
 

3. Możemy sprawdzić jakie przekroje proponuje nam program w wybranych warunkach, w tym 

celu wybieramy „Wymiarowanie grup” i wybieramy grupę 1. 
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Program proponuje profil IPE 330, który jest najbardziej optymalny. Gdybyśmy jednak zmienili na 

proponowany, przekrój byłby zbyt wytężony w warunkach użytkowania. 

 

2.2.4. Sprawdzenie stanów granicznych użytkowalności: 

1. Wracamy do ekranu i klikamy : . 

W oknie defilujemy nową kombinację KOMB 10. W po-

zycji „Typ kombinacji” wybieramy „SGU” 

W ten sposób podczas definiowania przyjmowane auto-

matycznie będą współczynniki dla obliczania stanów 

granicznych użytkowalności wg „PN-EN 1990-2004 Eu-

rokod. Podstawy projektowania konstrukcji”. 

Tworzymy  kombinację: 

KOMB10 1,0*STA1 + 1,0*STA2 + 1,0*EKSP1 + 

1,0*EKSP3 

Kombinacja dająca największe przęsłowe momenty. zginające ( Przęsło 1). 

2. Przechodzimy do ekranu: 

 Klikamy na na 

pasku z prawej strony okna. W oknie „Typ pręta” 

widzimy gotowe zdefiniowane typy prętów sta-

lowych. Klikamy dwukrotnie typ „Belka”. W oknie 

„Definicja pręta” klikamy . W oknie 

„Użytkowanie” wpisujemy graniczne wartości 

ugięć dla belek drugorzędnych zalecane przez za-

łącznik krajowy do PN-EN 1993-1-1: L/250. Po-

twierdzamy klikając . Zmieniamy na-

zwę nowego typu pręta np. „Belka drugorzędna”. 

W oknie „Typ pręta” zaznaczamy nowy typ, wy-

bieramy pręty „1do3” i klikamy . 

 

3. Przechodzimy do okna „Obliczenia”, wybieramy 

„Weryfikacja prętów” i wpisujemy „1do3”. Wybieramy „Stan graniczny”: „Użytkowanie” i klika-

my . 

 

4. Wybieramy najbardziej wytężony pręt i klikamy na niego. W oknie „WYNIKI”  pod zakładką 

„Przemieszczenia” możemy sprawdzić nasze przemieszczenie: 

 



24 
 

2.2.5. Zestawienie wyników: 
Klasa przekroju: 

Parametr: Jednostka Robot Obl.ręczne 

smukłość środnika: c/t - 37,32 37,3 

klasa środnika - 1 1 

smukłość półki: c/t - 4,96 4,96 

klasa półki - 1 1 

klasa przekroju: - 1 1 

 

Stateczność miejscowa ścinanego środnika: 
Parametr: Jednostka Robot Obl.ręczne 

smukłość środnika przy ścinaniu: hw/tw - 41,83 41,8 

smukłość graniczna środnika przy ścinaniu - 72,0 72,0 

stateczność środnika jest zapewniona: - TAK TAK 

 

Nośność przekroju, w którym występuje maksymalny moment zginający Mmax,Ed = 219,67 

kNm oraz maksymalna siła poprzeczna Vmax,Ed = 144,07 kN (w warunkach użytkowania gdy 

belka jest zabezpieczona przed zwichrzeniem): 

Zginanie: 
Parametr: Jednostka Robot Obl.ręczne 

moment graniczny Mc,Rd kNm 239,50 239,465 

wytężenie przekroju % 92 91,7 

nośność jest zapewniona: - TAK TAK 

Ścinanie: 
Parametr: Jednostka Robot Obl.ręczne 

pole przekroju czynnego przy ścinaniu w kierunku z Av cm2 35,11 35,11 

nośność przekroju czynnego przy ścinaniu Vc,Rd kN 476,34 476,363 

wytężenie przekroju % 30 30,2 

nośność jest zapewniona: - TAK TAK 

Sprawdzenie nośności przekroju na jednoczesne zginanie i ścinanie: 
Parametr: Jednostka Robot Obl.ręczne 

nośność przekroju na ścinanie (<0,5) - 30 30,2 

czy można pominąć wpływ ścinania - TAK TAK 

 

Sprawdzenie zwichrzenia w warunkach montażu (gdy belka jest niezabezpieczona przed 

zwichrzeniem): 
Parametr: Jednostka Robot Obl.ręczne 

moment krytyczny Mcr kNm 100,01 99,03 

zastępcza smukłość zwichrzeniowa pręta λLT - 1,55 1,555 

krzywa wyboczenia - c c 

smukłość porównawcza λLT,0 - 0,4 0,4 

współczynnik β - 0,75 0,75 

parametr krzywej zwichrzenia ΦLT - 1,68 1,690 

współczynnik zwichrzenia χLT - 0,37 0,369 

nośność elementu na zwichrzenie Mb,Rd kNm 89,0 88,36 

wytężenie pręta % 67 68 

nośność jest zapewniona: - TAK TAK 

 



25 
 

2.3. Belka ciągła o przekroju blachownicy klasy czwartej – Przykład 6.4 [1] 

Uwaga: Omawiany przykład skierowany jest do osób znających podstawy programu Auto-

desk Robot. 

Przykład 6.4. „Konstrukcje stalowe : przykłady obliczeń według PN-EN 1993-1 Cz.1 Wybra-
ne elementy i połączenia”. red. Aleksander Kozłowski. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszow-
skiej, Rzeszów 2010. s. 145-161 

2.3.1. Dane 

 
F = 240 kN 

Przekroje podporowe oraz przekroje odległe o 2500 mm od podpory środkowej są konstruk-

cyjne zabezpieczone przed zwichrzeniem (oraz w miejscach przyłożenia sił skupionych). 

 Dane geometryczne przekroju blachownicy: 

 

hw = 1000 mm 

bf = 250 mm 

tw = 8 mm 

tf = 20 mm 

 

Grubość spoiny pachwinowej łączącej pasy ze środnikiem a = 4 mm 

W programie nie ma możliwości zdefiniowania grubości spoiny łączącej 

pasy ze środnikiem. 

 

Stal: S355 

E = 210000 N/mm2 

G = 81000 N/mm2 

fy = 355 N/mm2 

 

 

 

2.3.2. Modelowanie konstrukcji 
Uruchamiamy program Robot i postępujemy wg 

punktu: „1Przygotowanie programu do pracy na płaskich 

układach zgodnie z Eurokodami” na stronie… . Jeżeli zapi-

saliśmy swoje ustawianie do pliku, wystarczy, że wybie-

rzemy je z listy. 

1. Na początku definiujemy węzły, w tym celu przecho-

dzimy do ekranu . Wprowadzamy do układu 

węzły w miejscach występowania podpór (węzły 1-3), 

oraz w punktach przyłożenia sił skupionych : 
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2. Łączymy skrajne węzły jednym prętem – przechodzimy do ekranu i do tabeli wpisuje-

my:  

 

3. Zmieniamy ekran na . W węzłach wstawiamy następujące podpory: 

 
Jeżeli nie mamy zdefiniowanej podpory przesuwnej, tworzymy ją jak w punkcie 3 przykładu 

2.1.1 Belka swobodnie podparta w warunkach użytkowania i w warunkach montażu (nie zabez-

pieczona przed zwichrzeniem) – Przykład 7.2 [1] 

 

4. Przechodzimy do ekranu .  Naszym zadaniem jest sprawdzenie wytrzyma-

łości danego przekroju, więc tworzymy przekrój o parametrach jak podanych w zadaniu: 

 

 Nadajemy nazwę naszej blachownicy np. „blach 6.4” i klikamy . Następnie do no-

woutworzonego przekroju przypisujemy materiał: „S355”. Wybieramy „blach 6.4” i klikamy na 

nasz pręt 

 

5. Następnie przechodzimy do ekranu , aby zdefiniować obciążenia. Tworzymy przy-

padek STA1 i definiujemy obciążenie „siła węzłowa” o wartości -240 kN, która przyłożona bę-

dzie do odpowiednich węzłów w belce: 

 
W rezultacie nasz układ powinien wyglądać następująco: 
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Prawdopodobnie program przyjmie dodatkowy przypadek obciążenia „ciężar własny”  - należy je 

usunąć! 

6. Po zamodelowaniu konstrukcji oraz zadaniu obciążeń dokonujemy obliczeń statycznych klika-

jąc . 

7.  W celu wyświetlenia wyników obliczeń przechodzimy do ekranu: .  

Aby wyświetlić wykres interesujących nas sił wewnętrznych, wybieramy odpowiedznią pozycję 

w zakładce „NTM” w oknie „Wykresy”. Możemy zmieniać interesujące nas przypadki obciążeń, dla 

których mają być wyświetlane wykresy wybierając odpowiedni przypadek lub kombinację z listy: 

.  

Z zakładki „NTM” w oknie „Wykresy” wybieramy: , a zakładki „Paramery” 

 i klikamy .  

Wykres momentów zginających powien wyglądać następująco: 

 

Z zakładki „NTM” wybierając wyświetlony zostanie wykres obwiedni sił poprzecz-

nych: 

 
 

Kolorem czerwonym i  zielonym oznaczone są ekstrema. Aby dostosować skalę wykresu do 

okna klikamy  

Możemy również wyświetlić szczegółowe wyniki w formie tabeli: wybieramy z menu „Okno” →	

„Dodaj widok” →	„Tabele	- rezultaty” →	„Siły”. 

 

2.3.3. Wymiarowanie elementu 

1. Przechodzimy do ekranu:  

Klikamy na na pasku z prawej strony okna. W oknie „Typ pręta” widzimy gotowe zdefi-

niowane typy prętów stalowych. Klikamy na  aby utworzyć nowy typ. 

- Na belkę nie działają siły podłużne, więc element nie ulegnie wyboczeniu, dlatego w pozycjach 

wyboczeń względem osi y i z widnieje:  

 - zaznaczamy pozycję „Zwichrzenie” 
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- w zadaniu założono, że prze-

kroje podporowe oraz przekroje 

odległe o 2500 mm od podpory 

środkowej są zabezpieczone 

przed zwichrzeniem. Również 

w miejscach przyłożenia sił sku-

pionych przyjmujemy zabezpie-

czenie przed zwichrzeniem 

w górnej półce (oparcie belki 

drugorzędnej na podciągu). Aby 

wprowadzić stężenia w górnej 

półce klikamy  i wy-

bieramy:  (stężenia pośred-

nie). W oknie „Stężenia we-

wnętrzne definiujemy występo-

wanie stężeń w półce górnej za-

bezpieczających belkę przed 

zwichrzeniem. Możemy sami 

określić miejsce występowania 

stężeń (pozycja „Ręczna definicja 

współrzędnych istniejących stę-

żeń”) wpisując współrzędne re-

latywne: 0,10; 0,20; 0,30;…do 

0,90. Wygodniejszym sposobem 

w naszym przypadku będzie au-

tomatyczne wprowadzenie współrzędnych „w miejscach występowania wszystkich węzłów 

wewnętrznych”. W pozycji „Podgląd wykrywania stężeń”  wybieramy interesujący nas pręt, aby 

włączyć podgląd zdefiniowanych stężeń. 

 

Podgląd będzie dostępny tylko gdy typ będzie już przypisany do wybranego pręta. Aby to zro-

bić wystarczy zapisać definiowany typ pręta klikając i następnym oknie , a na-

stępnie przypisać nowoutworzony typ do naszego pręta (w oknie „Typ pręta” – patrz poniżej). Te-

raz możemy powrócić do definiowania stężeń i powinniśmy zobaczyć podgląd dla pręta 1 (wi-

doczny napis „Test dla pręta: 1”) 
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- przechodzimy do zakładki „Zwichrzenie-

półka dolna” i ręcznie definiujemy stężenia 

nad podporą środkową, oraz w miejscach 

odległych o 2500mm od podpory. 

Klikamy . 

- poziom przyłożenia obciążenia przyjmujemy bez zmian (w środku przekroju z=0). 

- wybieramy „Metodę szczegółową” obliczania zwichrzenia, oraz zaznaczamy pozycję „Metoda 

uproszczona dla belek z usztywnieniami bocznymi [6.3.2.4]”. 

Nowy typ pręta nazywamy np. „Belka podciąg” i potwierdzamy klikając na . 

W oknie „Typ pręta” wybieramy nasz nowy typ pręta i w pozycji „Linie/pręty” wpisujemy 

pręt, którym chcemy nadać nowy typ – wpisujemy „1” i potwierdzamy klikając: . 

 

2. Przechodzimy do okna „Obliczenia”.  

- wybieramy pozycję „Weryfikacja prętów” i wpisujemy numer pręta: 1 

- w pozycji „Obciążenia” wpisujemy numer naszego przypadku: 1 

Wykonujemy obliczenia klikając . 
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Program informuje nas, że dla naszego przekroju należy przeprowadzić analizę stateczności 

(korzystając z opcji „ANALIZA SZCZEGÓŁOWA”). Przechodzimy do zakładki „Rezultaty”, poziom 

wytężenia naszej blachownicy powinien wynieść 89%. 

 
 

3. Klikamy na nasz pręt na liście aby wyświetlić wyniki obliczeń. 

W oknie „WYNIKI” klikamy przycisk: aby przeprowadzić analizę szczegółową wg 

normy: PN-EN 1993-1-5. W otwartym oknie widzimy nasza belkę i wykryte na niej podpory i si-

ły skupione. 

 
W naszym zadaniu musimy sprawdzić: 

 - stateczność pasa przy smukłym środniku – opcja „ Stateczność ściskanej półki” 

 - interakcję siły poprzecznej i momentu zginającego – opcja „Interakcja ścina-

nie/zginanie/ściskanie” 

 - nośność przy naprężeniach stycznych – opcja „Stateczność środnika przy ścinaniu” 

 - nośność żeber podporowych i pośrednich – opcja „Sprawdzenie żeber” 

 

4. Na początku musimy zdefiniować parametry i pozycje występowania żeber w belce. W zadaniu 

żebra zaprojektowano nad każdą podporą i pod każdą siłą skupioną. Widzimy, że program au-

tomatycznie wprowadził żebra w interesujące nas pozycje (siły skupione i podpory). W polu 

„Pozycje” powinniśmy widzieć zatem wpisane wartości: „0,00; 2,50; 5,00; 7,50; 10,00; 12,50; 

15,00; 17,50; 20,00; 22,50; 25,00”. Naszym zadaniem będzie więc wprowadzenie parametrów 

żeber. W pozycji „Żebro” (zakładka „Żebra”) wpisujemy: 
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a. żebra nad podporami skrajnymi 

− „Numer:” 1 i 11 

− „Szerokość bs:” 12,0 cm 

− „Wysokość hs:” 100,0 cm 

− „Grubość ts:” 1,2 cm 

 

b. żebra nad podporą środkową 

− „Numer:” 6 

− „Szerokość bs:” 12,0 cm 

− „Wysokość hs:” 100,0 cm 

− „Grubość ts:” 2,5 cm 

 

c. żebra pośrednie 

− „Numer:” 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 

− „Szerokość bs:” 8,0 cm 

− „Wysokość hs:” 100,0 cm 

− „Grubość ts:” 1,0 cm 

 

 

Sprawdzamy czy pod zakładką „Siły” w po-

lu „Pozycje:” są poprawnie wprowadzone 

pozycje sił skupionych oraz sprawdzamy 

wartość w polu „Wartość:”. 

W podobny sposób sprawdzamy pozycje 

występowania podpór w zakładce „Podpo-

ry/pręty”. 

 

 

5. Przed wykonaniem obliczeń zaznaczamy intere-

sujące nas opcje w polu „Sprawdzenie:”. 

Wykonujemy obliczenia klikając . 

Wyświetlona zostaje notatka z przeprowa-

dzonych obliczeń, które przeprowadzane są dla 

każdego panelu w charakterystycznych punktach 

(zaznaczonych na ilustracji na samej górze). Wyją-

tek stanowi „Stateczność ściskanej półki”, które 

przeprowadzane są dla całej belki. 
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2.3.4. Zestawienie wyników: 
 

Siły wewnętrzne: 

Parametr: Jednostka Robot Obl. ręczne 

maksymalny podporowy moment zginający (podpora 2) Mmax,2 kNm 1800 1785 

maksymalny przęsłowy moment zginający Mmax,1 kNm 1080 1086 

maksymalna siła poprzeczna (podpora 2) Vmax kN 624 623 

 

Charakterystyka przekroju: 

Parametr: Jednostka Robot Obl. ręczne 

moment bezwładności względem osi y Iy cm4 326800 326800 

pole przekroju A cm2 180 180 

sprężysty wskaźnik wytrzymałości przekroju względem osi y Wy cm3 6284,62 6408,0 

 

Program oblicza wskaźnik wytrzymałości przyjmując z = 520mm,  

�� = 	 ��� =
326800 ∙ 10�

520
= 6285��� 

natomiast w obliczeniach ręcznych przyjęto z = 510mm: 

�� = 	 ��� =
326800 ∙ 10�

510
= 6408��� 

 

Sprawdzenie klasy przekroju: 

Parametr: Jednostka Robot Obl. ręczne 

wysokość środnika c mm 994 988,7 

smukłość środnika: c/t - 124,2 123,6 

klasa środnika - 4 4 

szerokość półki c mm 118 115,3 

smukłość pasa: c/t - 5,89 5,76 

klasa pasów: - 1 1 

klasa przekroju: - 4 4 

 

Różnice w obliczeniach smukłości wynikają ze sposobu przyjmowania wysokości środnika 

oraz szerokości półki – program nie przyjmuje do obliczeń grubości spoiny łączącej pasy ze środni-

kiem. 

 

Efekt szerokiego pasa: 

Program nie wyświetla wyników sprawdzenia występowania efektu szerokiego pasa. 

 

Przekrój współpracujący: 

Parametr: Jednostka Robot Obl. ręczne 

efektywny wskaźnik wytrzymałości przekroju Wc,eff cm3 6029,76 6263 

moment graniczny przekroju klasy 4 kNm 2140,57 2223 
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Uproszczona ocena możliwości zwichrzenia belki: 

Parametr: Jednostka Robot Obl. ręczne 

Długość zwichrzeniowa półki górnej Lcr m 2,5 2,5 

promień bezwładności ściskanej półki if,z cm 6,5 6,47 

współczynnik poprawkowy kc - 0,95 0,776 

zastępcza smukłość zwichrzeniowa pręta λf - 0,47 0,394 

Wg obliczeń ręcznych warunek zabezpieczenia przed zwichrzeniem jest spełniony. Program 

Robot oblicza współczynnik zwichrzeniowy: χLT 

  

Parametr: Jednostka Robot Obl. ręczne 

współczynnik zwichrzenia χLT - 1,0 - 

nośność elementu na zwichrzenie Mb,Rd - 2140,57 - 

kontrola wytrzymałości przekroju - 0,84 - 

nośność jest zapewniona: - TAK - 

 

Program przyjmuje wartość χLT = 1,0, którą można interpretować jako brak wystąpienia zwi-

chrzenia. 

Sprawdzenie nośności na zginanie: 

Parametr: Jednostka Robot Obl. ręczne 

maksymalny moment zginający My,Ed kNm 1800 1785 

moment graniczny Mc,Rd - 2140,57 2223 

kontrola wytrzymałości przekroju - 0,84 0,803 

nośność jest zapewniona: - TAK TAK 

 

Nośność przy naprężeniach stycznych: 

 „Analiza szczegółowa” - opcja „Stateczność środnika przy ścinaniu” 

Obliczenia dotyczą belki bezpośrednio przy żebrze nad podporą środkową: 

Panel F – Punt x=12,50 m 
Parametr: Jednostka Robot Obl. ręczne 

parametr niestateczności środnika przy ścinaniu kτ - 5,98 5,98 

smukłość względna płytowej ścianki λw - 1,68 1687 

współczynnik niestateczności przy ścinaniu środnika χw - 0,58 0,492 

obliczeniowa nośność przy ścinaniu Vb,Rd kN 944,53 807 

siła poprzeczna nad podporą środkową VEd kN 624 623 

kontrola wytrzymałości przekroju - - 0,772 

nośność jest zapewniona: - TAK TAK 

 Nad podporą środkową udział pasów w nośności obliczeniowej jest pomijany.  

Program do obliczeń przyjmuje żebra sztywne. W rezultacie wartość współczynnika niesta-

teczności dla λw = 1,68 jest większa: χw = 0,58. 

 

Nośność przy naprężeniach stycznych w środku: 

Panel D – Punt x=7,50 m 
Parametr: Jednostka Robot Obl. ręczne 

parametr niestateczności środnika przy ścinaniu kτ - 5,98 - 

smukłość względna płytowej ścianki λw - 1,68 - 

współczynnik niestateczności przy ścinaniu środnika χw - 0,58 - 
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współczynnik niestateczności przy ścinaniu pasów χf - 0,03  

współczynnik niestateczności χv - 0,60  

obliczeniowa nośność przy zginaniu przekroju złożone-

go wyłącznie z efektywnych części pasów Mf,Rd 

kNm 1810,73  

obliczeniowa nośność przy ścinaniu Vb,Rd kN 988,19 - 

siła poprzeczna nad podporą środkową VEd kN 384,0 - 

nośność jest zapewniona: - TAK - 

Interakcja siły poprzecznej i momentu zginającego 

 „Analiza szczegółowa - opcja „Interakcja ścinanie/zginanie/ściskanie” 

Przekrój nad podporą środkową: 

Panel F – Punt x=12,50 m 
Parametr: Jednostka Robot Obl. ręczne 

moment zginający w przekroju  MEd kNm 1800 1785 

siła poprzeczna w przekroju VEd kN 624 623 

obliczeniowa nośność przy zginaniu przekroju złożone-

go wyłącznie z efektywnych części pasów Mf,Rd 

kNm 1810,73 1810 

obliczeniowa nośność plastyczna przy zginaniu przekro-

ju złożonego z efektywnych części pasów oraz w pełni 

efektywnego środnika Mpl,Rd 

kNm 2520,5 2520 

warunek sprawdzający - 0,87 0,823 

nośność jest zapewniona: - TAK TAK 

  

Różnice w wartościach warunków sprawdzających wynikają z przyjętych wartości η1, oraz η3, 

oraz postaci warunku nośności: 

η� =
M��

M��,	�

 

η� =
V��

V
,	�
 

Parametr: Jednostka Robot Obl. ręczne 

η1 - 0,718 0,718 

η3 - 0,661 0,772 

 

Warunek nośności wg normy PN-EN 1993-1-5:2008: 

η� + �1 − M�,	�

M��,	�

� ∗ (2η� − 1)� ≤ 1,0,					lecz	η� ≥ M�,	�

M��,	�

 

 

Warunek nośności obliczany w programie Robot: 

M��

	f ∙ W,���

γ��


+ �1 − M�,	�

M��,	�

� ∗ (2η� − 1)� ≤ 1,0 

 

Ostateczy współczynnik wytężenia elementu 

Parametr: Jednostka Robot Obl. ręczne 

warunek sprawdzający kN 0,89 0,801 

nośność jest zapewniona: - TAK TAK 
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Program robot oblicza kryterium początku uplastycznienia przekroju w punkcie (pkt. 

6.2.1(5) [4]) w rezultacie którego element wytężony jest w 89%. Obliczanie kryterium uplastycz-

nienia nie musi być obliczane, ponieważ interakcję siły poprzecznej i momentu zginającego obli-

czono przy pomocy opcji „Analiza szczegółowa” wg PN-EN 1993-1-5. 

W rezultacie przekrój jest zaprojektowany z dodatkowym zapasem bezpieczeństwa 

Stateczność pasa przy smukłym środniku: 

 „Analiza szczegółowa” - opcja „Stateczność ściskanej półki” 
Parametr: Jednostka Robot Obl. ręczne 

pole przekroju środnika Aw cm2
 80 80 

efektywne pole przekroju pasa Afc cm2 50 50 

parametr k - 0,30 0,55 

stosunek hw/tw - 125 125 

� E

f��
�A�

A��
 

- 224,48 411 

sprawdzenie warunku nośności 	��
��

≤ � �

���
���

���
 

- OK. OK 

W obliczeniach ręcznych przyjęto nośność sprężystą przy zginaniu, stąd k = 0,55, natomiast 

Robot w obliczeniach uwzględnia obrót plastyczny dlatego k = 0,30. 

Żebro nad podporą skrajną: 

 „Analiza szczegółowa” - opcja „Sprawdzenie żeber” 

Żebro podporowe dwustronne: wymiary żebra: 12x120mm 
Parametr: Jednostka Robot Obl. ręczne 

powierzchnia współpracująca Ast cm2
 37,07 45,31 

moment bezwładności względem osi y Ist cm4 1525,69 1526 

 

W obliczeniach ręcznych przy obliczaniu pola powierzchni przyjęto, efektywne długości 

ścianki (środnika) po obu stronach żebra:  

Ast = 2bsts + (2 * 15ε + ts) tw = 2 * 120 * 12 + (2*97,2 + 12) * 8 = 4531 mm2 

 

Program Robot przyjmuje, że belka kończy się bezpośrednio nad podporą i żebro znajduje się 

bezpośrednio na krawędzi belki: 

Ast = 2bsts + (15ε + ts) tw = 2 * 120 * 12 + (97,2 + 12) * 8 = 3753 mm2 

 

Dodatkowo program oblicza graniczną wartość momentu bezwładności ze wzoru: 

I�� =
σ�

E
	b
π

� 		1 + w�

300

b
u
									(9.1)[5] 

Parametr: Jednostka Robot Obl. ręczne 

σcr,c Mpa 1,94 - 

σcr,p Mpa 48,59 - 

u - 2,41 - 

σm Mpa 0,01 - 

Ist,lim cm4 0,13 - 

 

 

Klasa przekroju żebra: 

Program nie sprawdza klasy przekroju żebra 
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 Podatność na skręcanie: 

Parametr: Jednostka Robot Obl. ręczne 

moment bezwładności przekroju żebra przy skręcaniu 

swobodnym IT 

cm4
 6,91 6,91 

biegunowy moment bezwładności przekroju żebra przy 

skręcaniu swobodnym Ip 

cm4 174,53 693 

 

Ostatecznie wg obliczeń ręcznych: 

I�

I�
=
6,91 ∙ 10�

693 ∙ 10�
= 9,97 ∙ 10�� ≥ 5,3

f

E
= 5,3

355

210000
= 8,96 ∙ 10�� 

OK 

A wg obliczeń programu Robot: 

(5,3
f
E
)

(
I�
I�
)

=
(5,3

355
210000

)

(
6,91 ∙ 10�

174,53 ∙ 10�
)

= 0,23 < 1,0 

OK. 

  

Nośność na ściskanie (wyboczenie) żebra: 
Parametr: Jednostka Robot Obl. ręczne 

smukłość względna przy wyboczeniu giętnym λ - 0,2 0,17 

współczynnik wyboczeniowy χ - 1,0 1,0 

siła osiowa w żebrze NEd = VEd kN 336 337 

Nośność żebra na ściskanie Nc,Rd kN 1313,98 1608 

kontrola nośności: - 0,26 0,21 

Nośność przekroju jest zapewniona: - TAK TAK 

Różnica w obliczeniowej nośności wg programu Robot, a obliczeń ręcznych wynika z różnie 

przyjętych powierzchni współpracujących Ast. 

 

 Sprawdzenie docisku żebra do pasa: 

Program nie sprawdza docisku żebra do pasa. 

 

Żebro nad podporą środkową: 

Żebro podporowe dwustronne: wymiary żebra: 25x120mm 
Parametr: Jednostka Robot Obl. ręczne 

powierzchnia współpracująca Ast cm2
 77,62 77,55 

moment bezwładności względem osi y Ist cm4 3178,54 3178 

 

Dodatkowo program oblicza graniczną wartość momentu bezwładności ze wzoru: 

I�� =
σ�

E
	b
π

� 		1 + w�

300

b
u
									(9.1)[5] 

Parametr: Jednostka Robot Obl. ręczne 

σcr,c Mpa 0,91 - 

σcr,p Mpa 290,56 - 

u - 2,41 - 

σm Mpa 0,00 - 

Ist,lim cm4 0,01 - 



37 
 

Klasa przekroju żebra: 

Program nie sprawdza klasy przekroju żebra 

 

 Podatność na skręcanie: 

Parametr: Jednostka Robot Obl. ręczne 

moment bezwładności przekroju żebra przy skręcaniu 

swobodnym IT 

cm4
 62,5 62,5 

biegunowy moment bezwładności przekroju żebra przy 

skręcaniu swobodnym Ip 

cm4 375,62 1456 

 

Wg obliczeń ręcznych: 

I�

I�
=

62,5 ∙ 10�

1456 ∙ 10�
= 42,9 ∙ 10�� > 5,3

f

E
= 5,3

355

210000
= 8,96 ∙ 10�� 

OK 

A wg obliczeń programu Robot: 

(5,3
f
E
)

(
I�
I�
)

=
(5,3

355
210000

)

(
62,50 ∙ 10�

375,6 ∙ 10�
)

= 0,05 < 1,0 

OK. 

 

 Nośność na ściskanie (wyboczenie) żebra: 
Parametr: Jednostka Robot Obl. ręczne 

smukłość względna przy wyboczeniu giętnym λ - 0,2 0,154 

współczynnik wyboczeniowy χ - 1,0 1,0 

siła osiowa w żebrze NEd = VEd kN 1488 1486 

Nośność żebra na ściskanie Nc,Rd kN 2749,17 2753 

kontrola nośności: - 0,54 0,54 

Nośność przekroju jest zapewniona: - TAK TAK 

  

Sprawdzenie docisku żebra do pasa: 

Program nie sprawdza docisku żebra do pasa. 

Żebra pośrednie 

Żebro pośrednie dwustronne: wymiary żebra: 10x80mm 
Parametr: Jednostka Robot Obl. ręczne 

powierzchnia współpracująca Ast cm2
 32,42 32,35 

moment bezwładności względem osi y Ist cm4 395,97 396 

Dodatkowo program oblicza graniczną wartość momentu bezwładności ze wzoru: 

I�� =
σ�

E
	b
π

� 		1 + w�

300

b
u
									(9.1)[5] 

Parametr: Jednostka Robot Obl. ręczne 

σcr,c Mpa 0,49 - 

σcr,p Mpa 290,56 - 

u - 1,63 - 

σm Mpa 0,00 - 

Ist,lim cm4 0,01 - 
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 Podatność na skręcanie: 

Parametr: Jednostka Robot Obl. ręczne 

moment bezwładności przekroju żebra przy skręcaniu 

swobodnym IT 

cm4
 2,67 2,67 

biegunowy moment bezwładności przekroju żebra przy 

skręcaniu swobodnym Ip 

cm4 43,33 171,3 

 

Wg obliczeń ręcznych: 

I�

I�
=

2,67 ∙ 10�

171,3 ∙ 10�
= 15,6 ∙ 10�� > 5,3

f

E
= 5,3

355

210000
= 8,96 ∙ 10�� 

OK 

A wg obliczeń programu Robot: 

(5,3
f
E
)

(
I�
I�
)

=
(5,3

355
210000

)

(
2,67 ∙ 10�

43,33 ∙ 10�
)

= 0,15 < 1,0 

OK. 

 

Obliczenie zastępczego obciążenia poprzecznego: 

Program nie oblicza zastępczego obciążenia poprzecznego dla żebra, ale oblicza niektóre pa-

rametry niezbędne do obliczeń: 
Parametr: Jednostka Robot Obl. ręczne 

wstępna im perfekcja w0 mm - 3,4 

ugięcie sprężyste mm - 3,4 

sprężyste naprężenie krytyczne przy niestateczności 

typu prętowego σcr,c 

Mpa 0,49 1,944 

sprężyste naprężenie krytyczne przy niestateczności 

typu płytowego σcr,p 

Mpa 290,56 262 

σm Mpa 0,00 0,00219 

zastępcze obciążenie poprzeczne q Mpa - 0,0117 

zastępcze obciążenie poprzeczne jest pomijane w dalszych obliczeniach. 

 

Klasa przekroju żebra: 

Program nie sprawdza klasy przekroju żebra 

 Nośność na ściskanie (wyboczenie) żebra: 
Parametr: Jednostka Robot Obl. ręczne 

smukłość względna przy wyboczeniu giętnym λ - 0,37 0,376 

współczynnik wyboczeniowy χ - 0,91 0,91 

siła osiowa w żebrze NEd = VEd kN 240 333 

Nośność żebra na ściskanie Nc,Rd kN 1048,18 1045 

kontrola nośności: - 0,23 0,319 

Nośność przekroju jest zapewniona: - TAK TAK 

 Sprawdzenie docisku żebra do pasa: 

Program nie sprawdza docisku żebra do pasa. 
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2.4. Kratownica – dźwigar przekrycia hali stalowej o dachu jednospadowym 

Uwaga: Omawiany przykład skierowany jest do osób znających podstawy programu Auto-

desk Robot. Jeżeli jesteś nowym użytkownikiem i stawiasz pierwsze kroki w programie zaleca się 

rozpoczęcie od przykładu: 2.1Belka swobodnie podparta w warunkach użytkowania i w warunkach 

montażu (nie zabezpieczona przed zwichrzeniem) – Przykład 7.2 [1] 

2.4.1. Dane 
Zaprojektowano dźwigar kratowy jednospadowego dachu hali stalowej o rozpiętości 18 m. 

− rozstaw płatwi: 2,25 m 

− rozstaw głównych układów poprzecznych: 9 m 

− pasy górny i dolny – belki ciągłe 

− stal: S355 

− kształtowniki – rury kwadratowe 

 

 

Zestawienie obciążeń: 

Obciążenie 
obciążenia charak-

terystyczne [kN] 
współczynnik γG 

Obciążenia stałe: 

ciężar kratownicy – przyjmowane przez program - 1,35 

ciężar pokrycia: 0,32 kN/m2 ·  2,25m ·  9m 6,48 1,35 

ciężar własny belki IPE 180: 0,188 kN/m · 9m 1,69 1,35 

Σ gk=8,17  

Obciążenia zmienne 

śnieg: s = 0,96 kN/m2 ·  2,25m ·  9m sk=19,44 1,5 

wiatr:  We 18,43 1,5 

We 12,06 1,5 

Wip - ciśnienie wewnętrzne 2,84 1,5 

 

 

Oddziaływanie wiatru na kratownicę  

(siły skupione przyłożone do węzłów): 
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2.4.2. Modelowanie konstrukcji 
Uruchamiamy program Robot i postępujemy wg punktu: „1Przygotowanie programu do pra-

cy na płaskich układach zgodnie z Eurokodami” na stronie… . Jeżeli zapisaliśmy swoje ustawianie 

do pliku, wystarczy, że wybierzemy je z listy. 

Program możemy rozpocząć wybierając z ekranu początkowego: 

  (projektowanie kratownicy płaskiej) 

Wówczas program zmieni ustawienia do projektowania kratownicy, której pręty pracują tylko i wy-

łącznie na ściskanie bądź rozciąganie (w prętach nie ma ścinania i zginania), a podpory blokują tylko 

przesuwy w osi z i x. 

Naszą kratownicę możemy zamodelować posługując się gotowym podkładem w formacie 

.dwg lub .dxf, lub wprowadzając współrzędne punktów (jeżeli je znamy). 

 

Modelowanie konstrukcji za pomocą podkładu 

1. Przygotowujemy podkład w formacie .dwg (np. w programie AutoCAD) o wymiarach jak na 

rysunku: 

  
 

2. W programie Robot w ekranie 

 otwieramy 

menu: →	 →

. Wyszukujemy nasz 

plik z podkładem i klikamy . 

W oknie „Import DWG/DXF” wybieramy 

jednostkę w jakiej narysowany jest pod-

kład. 

Jeśli rysowaliśmy w milimetrach z listy 

wybieramy „mm”. 

 W pozycji „Płaszczyzna” wybieramy 

z listy XZ -  jest to płaszczyzna w której 

będziemy modelować układ. Klikamy 

. 

W oknie powinniśmy ujrzeć zaimpor-
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towany rysunek, 

 

3. Przechodzimy do ekranu  i w oknie „Widok” klikamy na podkład w punktach węzłów 

kratownicy: 

 
 

Zaczynamy od lewej strony górnego pasa, kończymy z prawej strony pasa dolnego.  

 

4. Zmieniamy ekran na:  i łączymy węzły prętami. 

Układ powinien wyglądać następująco: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Widok konstrukcji: 

 



42 
 

5. Nasza konstrukcja jest kratownicą, więc pręty będą ze 

sobą połączone przegubowo. Aby zdefiniować przeguby 

w układzie należy w oknie kliknąć przycisk  

(zwolnienia).  

Pasy górny i dolny w dźwigarach kratowych projekto-

wane są jako pręty ciągłe, więc przegubowo połączone bę-

dą jedynie słupki i krzyżulce.  

Wybieramy zwolnienie i klikamy na 

wszystkie słupki i krzyżulce kratownicy w oknie „Widok” 

Definiując zwolnienia prętów należy pamiętać aby 

w węźle przynajmniej jeden pręt był bez zwolnienia w prze-

ciwnym wypadku program wykryje niestabilność w tym 

punkcie i obliczenia będą niepoprawne. 

W naszej konstrukcji na końcu każdego zaznaczonego pręta powinny pojawić się zwolnie-

nia: 

 
 

6. Jeżeli na początku pracy (zaraz po uruchomieniu pro-

gramu) wybraliśmy „projektowanie ramy płaskiej”, to 

musimy nadać prętom cechę pręta kratowego – pracu-

jący tylko na ściskane i rozciągane. W tym celu wybie-

ramy: menu  →  →	

 (lub klikamy 

 w ekranie ). 

W oknie „Charakterystyki zaawansowane prętów” 

zaznaczoną zostawiamy tylko pozycję „pręty kratowni-

cowe – działają tylko siły podłużne”. W polu „Lista prę-

tów” wpisujemy wszystkie pręty, dla których chcemy 

przypisać charakterystykę: wpisujemy „2do24” i kli-

kamy . 

 

7. Przechodzimy do ekranu i w węzłach 1 i 9 wstawiamy podpory: 
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8. Z listy wybieramy ekran .  

Naszym zadaniem jest zaprojektowanie elementu więc wstępnie przyjmujemy dowolny prze-

krój stalowy z listy, np. IPE 100 i zastosowujemy go dla wszystkich prętów kratownicy. 

 

9. Aby zdefiniować obciążenia i kombinacje przechodzimy do ekranu . Tworzymy 3 

przypadki obciążenia: stałe, śnieg oraz wiatr: 

 
 

− W pierwszym przypadku STA1 pozwalamy aby program automatycznie przyjął obciążenie 

ciężarem własnym, oraz definiujemy dodatkowo obciążenia węzłowe – ciężar przekrycia 

 

 
 

− W przypadku SN1 definiujemy obciążenia węzłowe zmienne od śniegu 

 

 
 

− W przypadku WIATR1 tworzymy obciążenia węzłowe 

zmienne od wiatru 

Podczas definiowania obciążenia w oknie „Siła węzłowa” 

w kolumnie (Deg) wierszu Y wpisujemy „-10” – jest to kąt 

pod jakim przyłożona będzie siła do węzła (prostopadle do 

powierzchni dachu). 



44 
 

 

 
 

 

10.  Kombinacje możemy zdefiniować sami 

lub pozwolić programowi aby wygene-

rował je automatycznie wg Eurokodu 

PN-EN 1990:2004. W tym celu klikamy 

na przycisk (kombinacje normo-

we). 

W otwartym oknie „Kombinacje 

normowe przypadków” zaznaczamy 

opcję „Kombinacje ręczne – generacja”. 

Klikamy . 

 

 

 

W zakładce „Kombinacje” zosta-

wiamy zaznaczoną tylko pozycję 

„SGN” 

Program wygeneruje tylko 

kombinacje do 

wymiarowania elementów w stanie 

granicznym nośności. 

Klikamy . 

 

Program wyświetli listę kom-

binacji które może wygenerować. 

Zaznaczamy wszystkie kombinacje 

klikając . 

Aby zakończyć definiowanie 

i wygenerować kombinacje klika-

my przycisk . 

 

Program powinien wygenerować 18 różnych kombinacji. 
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Możemy sprawdzić listę przypadków obciążenia i kombinacji, wystarczy kliknąć na: 

 
 

11. Po zamodelowaniu konstrukcji oraz zadaniu obciążeń dokonujemy obliczeń statycznych klika-

jąc . 

12. W celu wyświetlenia wyników obliczeń przechodzimy do ekranu: .  

Z zakładki „NTM” w oknie „Wykresy” wybieramy: . W zakładce „Paramery” 

wybieramy następujące pozycje: 

− „Opisy wykresów”   

− „Wartości dodatnie i ujemne”  

− „Wypełnianie”  

Klikamy . Rozwijamy listę:  (w górnej części okna) 

i wybieramy „Kombinacje”. Wyświelony powinien zostaś wykres obwiedni sił osiowych 

w prętach katownicy: 

 

 
Pozostałe siły wewnętrzne (momenty zginające i siły poprzecznych) są zerowe lub  nie aktyw-

ne w oknie „Wykresy”. 

 

2.4.3. Wymiarowanie dźwigara kratowego 

1. Przechodzimy do ekranu:  

Pręty w kratownicy zostaną podzielone na 4 grupy: 

− pas górny 

− pas dolny 

− słupki 

− krzyżulce 

Pas górny zabezpieczony jest przed wyboczeniem z płaszczyzny kratownicy w punktach 

oparcia płatwi (węzły w pasie górnym – miejsca przyłożenia sił skupionych). 
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Dla uproszczenia przyjęto, że w dźwigarze występują 2 pionowe tężniki (w punktach 11 i 12), 

zmniejszające długość wyboczeniową pasa dolnego. 

Klikamy na na pasku 

z prawej strony okna. W oknie „Typ 

pręta”. Widzimy gotowe zdefinio-

wane typy prętów stalowych, 

w tym „Pręt”, klikamy na niego 

dwukrotnie. 

− pręty w naszej kratownicy nie są 

zginane, więc zwichrzenie nie 

wystąpi – pozycja „Zwichrzenie” 

jest odznaczona. 

− długości wyboczeniowe 

wszystkich prętów są równe ich 

rzeczywistym długościom wiec 

mnożnik długości pręta i „Wsp. 

długości wyboczniowej” 

wynoszą: 1,00. 

− W pozyzcji „Krzywa 

wyboczeniowa” jest „auto” – 

dzięki temu program 

automatycznie dobierze 

parametr do obliczeń. 

 

Typ pręta „Pręt” będzie więc 

odpowiednim typem dla całej 

kratownicy. 

 

 

 

Zamykamy okno bez zapisywania zmian. W oknie „Typ pręta” wybieramy „Pręt i w pozycji 

„Linie/pręty” wpisujemy pręty, którym chcemy nadać nowy typ – wpisujemy „2do24” i potwier-

dzamy klikając: . 

Możemy sprawdzić jakiego aktualnie typu jest dany pręt otwierając tabelę prętów: wybieramy 

z menu „Okno” →	„Dodaj	widok”	→	„Tabele	- dane” →	„Pręty”.  

 

2. W oknie „Definicje” w zakładce „Gru-

py” utworzymy 4 grupy, które bę-

dziemy wymiarować: 

− klikamy:  

− naszą grupę nazywamy „pas gor-

ny” 

− w pozycji „Lista prętów” wpisu-

jemy numery prętów, które stanowią 

pas górny kratownicy – wpisujemy 
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„2do9” 

− w pozycji „Materiał” wybieramy z listy stal, którą chcemy użyć w naszej konstrukcji – wy-

bieramy „S 355 S 355 (EN 10025-2)” 

- klikamy , wybieramy listę interesujących nas przekrojów które program może nam 

zaproponować dla wybranej grupy. W nowo otwartym oknie „Selekcja przekrojów” wybieramy 

, następnie bazę „Polska 2007” i zaznaczamy rodzinę profili . W liście „Wybrane profi-

le” powinny pojawić się tylko rury kwadratowe: RK.  

Punkt 2 powtarzamy trzykrotnie tworząc 3 kolejne grupy prętów: 

− „pas dolny”, dla prętów „10do12” 

−  „krzyzulce” dla prętów „13do20” 

− „slupki”, dla prętów „21do24” 

 

3. Przechodzimy do okna „Obliczenia”: 

− wybieramy „Wymiarowanie grup” 

aby przeprowadził obliczenia 

i przedstawił listę proponowanych 

przekrojów 

− z przypadków obciążeń wybieramy 

tylko kombinacje („Przypadki:” 

4do21) 

− wybieramy obliczenia tylko dla stanu 

granicznego nośności. 

 

Wykonujemy obliczenia klikając 

. 

 

 

 
Program wyświetlił listę przekrojów z katalogu rur kwadratowych. 
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4. Wybieramy dla każdej z grup pręt oznaczony , za każdym razem klikając , za wy-

jątkiem grupy „slupki” – wybieramy pozycję „RK 40x40x3” aby ścianka przekroju nie była cień-

sza niż 3mm (przekroje o ściance <3mm należy obliczać jako cienkościenne). 

Program wyświetli komunikat, że po zmianie przekroju należy będzie przeprowadzić ponow-

nie obliczenia statyczne – zatwierdzamy klikając . Po zmianie przekroju, zmienia się 

ciężar własny konstrukcji. 

Wykonujemy ponownie obliczenia statyczne klikając: . 

 

5. Wykonujemy ponownie „Wymiarowanie grup” powtarzając punkt 3. Sprawdzamy, czy dla no-

wych obciążeń, program nie proponuje innych przekrojów, lub tylko sprawdzamy wytężenie 

wybranych w punkcie 4tym profili (pozycja „Weryfikacja grup”). 

Przekroje powinny być dobrane poprawnie – program nie proponuje innych. 

 

6. Aby wyświetlić wyniki dla poszczególnych grup prętów wykonujemy obliczenia: „Weryfikacja 

grup”. W oknie „Weryfikacja grup prętów” klikamy na poszczególne pozycje. 

Wyświetlone zostaną wyniki dla pręta z grupy w kombinacji, w której jego wytężenie było 

największe. 

 
 



49 
 

 

7. Grupy zostały zwymiarowane, dla kombinacji dających największe wytężenie. Jeżeli przykła-

dowo chcemy sprawdzić wytężenie dla grupy „pas gorny” przy rozciąganiu, musimy ręcznie 

zdefiniować kombinację, w której w pasie  górnym pojawi się największa siła rozciągająca. 

W tym przypadku kombinacją dającą największe obciążenie rozciągające w pasie górnym 

będzie przypadek: 16 SGN/13=1*1.00 + 3*1.50. W oknie „Obliczenia” w pozycji „Przypadki” 

wybieramy kombinację 16 i wykonujemy obliczenia. 

 

2.4.4. Zestawienie wyników: 

PAS GÓRNY: 

Sprawdzenie klasy przekroju 

Parametr: Jednostka Robot Obl. ręczne 

smukłość ścianki: c/t - 6,0 7,0 

klasa przekroju: - 1 1 

Sprawdzenie nośności przekroju ściskanego osiowo 

Parametr: Jednostka Robot Obl. ręczne 

obliczeniowa nośność przekroju Nc,Rd kN 795,2 795,2 

maksymalna siła osiowa NEd kN 456,98 455,53 

kontrola wytrzymałości przekroju - 0,57 0,57 

nośność jest zapewniona: - TAK TAK 

Nośność na wyboczenie względem osi y 
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Parametr: Jednostka Robot Obl. ręczne 

współczynnik długości wyboczeniowej μy - 1,0 1,0 

długość wyboczeniowa m 2,29 2,29 

smukłość względna względem osi y λy - 1,03 1,03 

krzywa wyboczeniowa - a a 

parametr imperfekcji αy - 0,21 0,21 

parametr krzywej niestateczności Φy - 1,12 1,118 

współczynnik wyboczeniowy χy - 0,64 0,645 

nośność na ściskanie ze względu nawy boczenie 
względem osi y 

kN 512,79 512,56 

kontrola wytrzymałości przekroju - 0,89 0,89 

nośność jest zapewniona: - TAK TAK 

Nośność na wyboczenie względem osi z 

Parametr: Jednostka Robot Obl. ręczne 

współczynnik długości wyboczeniowej μz - 1,0 1,0 

długość wyboczeniowa m 2,29 2,29 

smukłość względna względem osi y λz - 1,03 1,03 

krzywa wyboczeniowa - a a 

parametr imperfekcji αz - 0,21 0,21 

parametr krzywej niestateczności Φz - 1,12 1,118 

współczynnik wyboczeniowy χz - 0,64 0,645 

nośność na ściskanie ze względu nawy boczenie 
względem osi z 

kN 512,79 512,56 

kontrola wytrzymałości przekroju - 0,89 0,89 

nośność jest zapewniona: - TAK TAK 

Sprawdzenie nośności przekroju na rozciąganie 

Parametr: Jednostka Robot Obl. ręczne 

obliczeniowa nośność przekroju Nc,Rd kN 795,2 795,2 

maksymalna rozciągająca siła osiowa NEd kN 160,2 161,07 

kontrola wytrzymałości przekroju - 0,20 0,20 
nośność jest zapewniona: - TAK TAK 
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PAS DOLNY: 

Sprawdzenie klasy przekroju 

Parametr: Jednostka Robot Obl. ręczne 

smukłość ścianki: c/t - 11,0 12,0 

klasa przekroju: - 1 1 

Sprawdzenie nośności przekroju ściskanego osiowo 

Parametr: Jednostka Robot Obl. ręczne 

obliczeniowa nośność przekroju Nc,Rd kN 702,9 702,9 

maksymalna siła osiowa NEd kN 198,81 185,03 

kontrola wytrzymałości przekroju - 0,26 0,26 

nośność jest zapewniona: - TAK TAK 

Nośność na wyboczenie względem osi y 

Parametr: Jednostka Robot Obl. ręczne 

współczynnik długości wyboczeniowej μy - 1,0 1,0 

długość wyboczeniowa m 4,57 4,57 

smukłość względna względem osi y λy - 1,76 1,75 

krzywa wyboczeniowa - a a 

parametr imperfekcji αy - 0,21 0,21 

parametr krzywej niestateczności Φy - 2,20 2,19 

współczynnik wyboczeniowy χy - 0,28 0,284 

nośność na ściskanie ze względu nawy boczenie 
względem osi y 

kN 198,81 199,62 

kontrola wytrzymałości przekroju - 0,93 0,93 

nośność jest zapewniona: - TAK TAK 

Nośność na wyboczenie względem osi z 

Parametr: Jednostka Robot Obl. ręczne 

współczynnik długości wyboczeniowej μz - 1,0 1,0 

długość wyboczeniowa m 4,57 4,57 

smukłość względna względem osi y λz - 1,76 1,75 

krzywa wyboczeniowa - a a 

parametr imperfekcji αz - 0,21 0,21 

parametr krzywej niestateczności Φz - 2,20 2,19 

współczynnik wyboczeniowy χz - 0,28 0,284 

nośność na ściskanie ze względu nawy boczenie 
względem osi z 

kN 198,81 199,62 

kontrola wytrzymałości przekroju - 0,93 0,93 

nośność jest zapewniona: - TAK TAK 

Sprawdzenie nośności przekroju na rozciąganie 

Parametr: Jednostka Robot Obl. ręczne 

obliczeniowa nośność przekroju Nc,Rd kN 795,2 702,9 

maksymalna rozciągająca siła osiowa NEd kN 476,15 474,82 

kontrola wytrzymałości przekroju - 0,68 0,68 

nośność jest zapewniona: - TAK TAK 
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SŁUPKI: 

Sprawdzenie klasy przekroju 

Parametr: Jednostka Robot Obl. ręczne 

smukłość ścianki: c/t - 9,33 10,33 

klasa przekroju: - 1 1 

Sprawdzenie nośności przekroju ściskanego osiowo 

Parametr: Jednostka Robot Obl. ręczne 

obliczeniowa nośność przekroju Nc,Rd kN 154,07 154,07 

maksymalna siła osiowa NEd kN 38,44 38,65 

kontrola wytrzymałości przekroju - 0,25 0,25 

nośność jest zapewniona: - TAK TAK 

Nośność na wyboczenie względem osi y 

Parametr: Jednostka Robot Obl. ręczne 

współczynnik długości wyboczeniowej μy - 1,0 1,0 

długość wyboczeniowa m 1,50 1,50 

smukłość względna względem osi y λy - 1,31 1,309 

krzywa wyboczeniowa - a a 

parametr imperfekcji αy - 0,21 0,21 

parametr krzywej niestateczności Φy - 1,47 1,473 

współczynnik wyboczeniowy χy - 0,47 0,465 

nośność na ściskanie ze względu nawy boczenie 
względem osi y 

kN 71,80 71,70 

kontrola wytrzymałości przekroju - 0,54 0,54 

nośność jest zapewniona: - TAK TAK 

Nośność na wyboczenie względem osi z 

Parametr: Jednostka Robot Obl. ręczne 

współczynnik długości wyboczeniowej μz - 1,0 1,0 

długość wyboczeniowa m 1,50 1,5 

smukłość względna względem osi y λz - 1,31 1,309 

krzywa wyboczeniowa - a a 

parametr imperfekcji αz - 0,21 0,21 

parametr krzywej niestateczności Φz - 1,47 1,473 

współczynnik wyboczeniowy χz - 0,47 0,465 

nośność na ściskanie ze względu nawy boczenie 
względem osi z 

kN 71,80 71,70 

kontrola wytrzymałości przekroju - 0,54 0,54 

nośność jest zapewniona: - TAK TAK 

Sprawdzenie nośności przekroju na rozciąganie 

Parametr: Jednostka Robot Obl. ręczne 

obliczeniowa nośność przekroju Nc,Rd kN 154,07 154,07 

maksymalna rozciągająca siła osiowa NEd kN 23,47 22,84 

kontrola wytrzymałości przekroju - 0,15 0,15 

nośność jest zapewniona: - TAK TAK 
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KRZYŻULCE: 

Sprawdzenie klasy przekroju 

Parametr: Jednostka Robot Obl. ręczne 

smukłość ścianki: c/t - 10,0 12 

klasa przekroju: - 1 1 

Sprawdzenie nośności przekroju ściskanego osiowo 

Parametr: Jednostka Robot Obl. ręczne 

obliczeniowa nośność przekroju Nc,Rd kN 450,85 450,85 

maksymalna siła osiowa NEd kN 177,96 177,49 

kontrola wytrzymałości przekroju - 0,39 0,39 

nośność jest zapewniona: - TAK TAK 

Nośność na wyboczenie względem osi y 

Parametr: Jednostka Robot Obl. ręczne 

współczynnik długości wyboczeniowej μy - 1,0 1,0 

długość wyboczeniowa m 2,73 2,74 

smukłość względna względem osi y λy - 1,36 1,359 

krzywa wyboczeniowa - a a 

parametr imperfekcji αy - 0,21 0,21 

parametr krzywej niestateczności Φy - 1,54 1,544 

współczynnik wyboczeniowy χy - 0,44 0,439 

nośność na ściskanie ze względu nawy boczenie 
względem osi y 

kN 198,59 197,83 

kontrola wytrzymałości przekroju - 0,90 0,90 

nośność jest zapewniona: - TAK TAK 

Nośność na wyboczenie względem osi z 

Parametr: Jednostka Robot Obl. ręczne 

współczynnik długości wyboczeniowej μz - 1,0 1,0 

długość wyboczeniowa m 2,73 2,74 

smukłość względna względem osi y λz - 1,36 1,359 

krzywa wyboczeniowa - a a 

parametr imperfekcji αz - 0,21 0,21 

parametr krzywej niestateczności Φz - 1,54 1,544 

współczynnik wyboczeniowy χz - 0,44 0,439 

nośność na ściskanie ze względu nawy boczenie 
względem osi z 

kN 198,59 197,83 

kontrola wytrzymałości przekroju - 0,90 0,90 

nośność jest zapewniona: - TAK TAK 

Sprawdzenie nośności przekroju na rozciąganie 

Parametr: Jednostka Robot Obl. ręczne 

obliczeniowa nośność przekroju Nc,Rd kN 450,85 450,85 

maksymalna rozciągająca siła osiowa NEd kN 249,33 248,48 

kontrola wytrzymałości przekroju - 0,55 0,55 

nośność jest zapewniona: - TAK TAK 
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2.5. Układ poprzeczny hali stalowej – konstrukcja słupowo wiązarowa – Przy-

kład II [2] 

Uwaga: Omawiany przykład skierowany jest do osób znających podstawy programu Auto-

desk Robot. 

Przykład II. „Budownictwo Ogólne Tom 5 – Stalowe konstrukcje budynków projektowanie 
według eurokodów z przykładami obliczeń”. praca zbiorowa pod kierunkiem dr hab. inż. Mariana 
Giżejowskiego i prof. dr hab. inż. Jerzego Ziółko. Arkady, Warszawa 2010. s. 859-920 

2.5.1. Dane 

 
Zaprojektowano halę stalową o głównym układzie poprzecznym szerokości 36 m 

i rozstawach co 6,8 m. Rama nośna składa się z rygla kratowego oraz słupów wykonanych z kształ-

towników walcowanych: 

 - pokrycie z blachy profilowanej i ocieplenia - dach bezpłatwiowy 

 - słupy: IPE 500 

 - pas górny kratownicy: HEA 240 

 - pas dolny kratownicy: HEA 220 

 - krzyżulce i słupki kratownicy: RK 100x100x5 

 
 Rysunek PII.2 Cechy geometryczne ramy. Źródło [2] 
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Zestawienie obciążeń 

Obciążenia stałe: 

ciężar własny rygla i słupów – przyjmowane przez program 

 
 Rysunek PII. 7. Obciążenia stałe. Źródło [2] 

 

Obciążenia zmienne 

Śnieg: 

 Równomierne obciążenie śniegiem dachu: 

 
Rysunek PII. 8. Równomierne obciążenie śniegiem. Źródło [2] 

 

Nierównomierne obciążenie śniegiem dachu: 

 
Rysunek PII. 9. Nierównomierne obciążenie śniegiem. Źródło [2] 

 

Wiatr: 

 Oddziaływanie wiatru na powierzchnie zewnętrzne: 

 
Rysunek PII. 10. Oddziaływanie wiatru północnego na powierzchnie zewnętrzne – ssanie na po-

lu I. Źródło [2] 
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 Rysunek PII. 11. Oddziaływanie wiatru północnego na powierzchnie zewnętrzne – parcie na 

polu I. Źródło [2] 

 
 Rysunek PII. 12. Oddziaływanie wiatru zachodniego na powierzchnie zewnętrzne – rama w osi 

2. Źródło [2] 

 

 
Rysunek PII. 13. Oddziaływanie wiatru zachodniego na powierzchnie zewnętrzne – rama w osi 6. Źró-

dło [2] 

 

Oddziaływania na powierzchnie wewnętrzne: 

 
Rysunek PII. 14. Oddziaływanie wiatru północnego na powierzchnie wewnętrzne – parcie wewnętrzne. 

Źródło [2] 

 

 
Rysunek PII. 15. Oddziaływanie wiatru północnego na powierzchnie wewnętrzne – ssanie we-

wnętrzne. Źródło [2] 
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Rysunek PII. 16. Oddziaływanie wiatru zachodniego na powierzchnie wewnętrzne – parcie we-

wnętrzne. Źródło [2] 

 
Rysunek PII. 17. Oddziaływanie wiatru zachodniego na powierzchnie wewnętrzne – ssanie we-

wnętrzne. Źródło [2] 

 

Oddziaływanie wyjątkowe 

 
Rysunek PII. 18. Obciążenie wyjątkowymi zaspami śnieżnymi przy attykach. Źródło [2] 

 

2.5.2. Modelowanie układu konstrukcji 
Uruchamiamy program Robot i postępujemy wg punktu: „1Przygotowanie programu do pra-

cy na płaskich układach zgodnie z Eurokodami” na stronie… . Jeżeli zapisaliśmy swoje ustawianie 

do pliku, wystarczy, że wybierzemy je z listy. 

Modelowanie konstrukcji za pomocą podkładu 

1. Przygotowujemy podkład w formacie .dwg (np. w programie AutoCAD) o wymiarach jak na 

rysunku: 
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2. W programie Robot w ekranie 

 otwieramy 

menu: →	 →

. Wyszukujemy nasz 

plik z podkładem i klikamy . 

W oknie „Import DWG/DXF” wybiera-

my jednostkę w jakiej narysowany jest 

podkład. 

Jeśli rysowaliśmy w milimetrach z li-

sty wybieramy „mm”. 

 W pozycji „Płaszczyzna” wybieramy 

z listy XZ -  jest to płaszczyzna w której 

będziemy modelować układ. Klikamy 

. 

W oknie powinniśmy ujrzeć zaim-

portowany rysunek, 

 

3. Przechodzimy do ekranu  i w oknie „Widok” klikamy na podkład w punktach węzłów: 

 

4. Zmieniamy ekran na:  i łączymy węzły prętami. 

Układ będzie zamodelowany w ten sposób, że słupy i pasy rygla będą pojedynczymi prętami. 

− Słupy: 25 i 45 

− Pasy górne: 70 i 71 

− Pasy dolne: 26 i 36 

 



59 
 

Współrzędne węzłów: 

   
Układ prętów: 

  

5. Wprowadzamy przeguby do układu: w ekranie 

klikamy przycisk  (zwolnienia) 

− wybieramy zwolnienie i klikamy na 

wszystkie słupki i krzyżulce kratownicy w oknie „Wi-

dok”. 

− wybieramy zwolnienie  i kli-

kamy na pręty tworzące pasy kratownicy tak aby 

w punktach połączenia ze słupami pojawiły się  zwol-

nienia. 

Klikamy pręt w punkcie leżącym bliżej węzła gdzie ma 

pojawić się przegub.  
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6. Przechodzimy do ekranu i w węzłach 19 i 31 (podstawy słupa) wstawiamy podpory 

przegubowe: 

 
 

7. Z listy wybieramy ekran .  

Klikamy na , definiujemy nowe przekroje i przypisujemy je następującym prętom: 

− IPE 500 – słupy (25 i 45) 

− HEA 240 – pas górny (70 i 71) 

− HEA 220 – pas dolny (26 i 36) 

− RK 100x100x5 – słupki i krzyżulce 

Materiał dla wszystkich profili: S 235 lub Steel (S235) 
 

8. Przechodzimy do ekranu , aby zdefiniować nowe obciążenia. Tworzymy następują-
ce przypadki: 
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− W pierwszym przypadku G pozwalamy aby program automatycznie przyjął obciążenie cię-

żarem własnym, oraz definiujemy dodatkowo obciążenia jednorodne – ciężar przekrycia da-

chu i ściany bocznej 

 

 
 

− W przypadku S1 definiujemy obciążenia zmienne od śniegu równomiernie rozłożonego 

 

 
 

− W przypadku S2 definiujemy obciążenia zmienne od śniegu nierównomiernie rozłożonego 
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− W przypadku We1s definiujemy obciążenia zmienne od wiatru północnego na powierzchni 

zewnętrznej – ssanie na polu I 

 

 
 

Jednorodne obciążenie przyłożone do pręta nie na całej 
jego długości można uzyskać stosując „Obciążenie trapezo-

we”: (przycisk ). W następujących pozycjach wpisujemy: 

− „W układzie : lokalnym – kierunek siły będzie prostopa-
dły do osi pręta 

− „p1” i „p2”: jednakowa wartość siły  – obciążenie będzie 
równomiernie rozłożone 

− „Współrzędne” – w pozycji „x1” i „x2” – początek i koniec 
obciążenia (liczone od początku pręta w lokalnym ukła-
dzie – od Węzła 1 do Węzła 2) 

Współrzędne możemy podawać w metrach (absolut-
ne), lub stosunku odległości do długości pręta (względ-
ne). 

 
 
 

 

− W przypadku We1p definiujemy obciążenia zmienne od wiatru północnego na powierzchni 

zewnętrznej – pracie na polu I 
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− W przypadku We2s definiujemy obciążenia zmienne od wiatru zachodniego na powierzchni 

zewnętrznej – rama w osi 2 

 

 

− W przypadku We2p definiujemy obciążenia zmienne od wiatru zachodniego na powierzchni 

zewnętrznej – rama w osi 6 
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− W przypadku Wi1p definiujemy obciążenia zmienne od wiatru północnego na powierzchni 

wewnętrznej – parcie 

 

 
 

− W przypadku Wi1s definiujemy obciążenia zmienne od wiatru północnego na powierzchni 

wewnętrznej – ssanie 

 

 
 

− W przypadku Wi2p definiujemy obciążenia zmienne od wiatru zachodniego na powierzchni 

wewnętrznej – parcie 
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− W przypadku Wi2s definiujemy obciążenia zmienne od wiatru zachodniego na powierzchni 

wewnętrznej – ssanie 

 

 

− W przypadku Sw definiujemy obciążenia wyjątkowe – zaspy śnieżne przy attykach 

 

 
 

9. Po zdefiniowaniu obciążeń, przechodzimy to kombinacji. Skorzystamy z opcji automatycznej 

generacji: „Kombinacje normowe”. Klikamy na przycisk . W otwartym oknie „Kombinacje 

normowe przypadków” zaznaczamy opcję „Kombinacje ręczne – generacja”. Klikamy 

. 

− W zakładce „Kombinacje” zostawiamy zaznaczone następujące pozycje: 

 
− Przechodzimy do zakładki „Grupy”  

Aby program poprawnie generował kombinacje (gdy występuje więcej przypadków 

danego typu obciążenia, np. kilka przypadków obciążenia wiatrem), należy odpowiednio zde-

finiować grupy przypadków i relacje.  
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− wybieramy naturę „śnieg”. Wi-

dzimy 2 przypadki obciążenia 

śniegiem, które zdefiniowaliśmy 

poprzednio. W polu „Operator” 

wybieramy „albo” – dzięki temu 

w wygenerowanych kombina-

cjach pojawiać się będzie tylko 

S1 lub S2. 

− zmieniamy naturę na „wiatr”. 

Tworzymy 4 grupy przypadków: 

o 7: We2p i 11: Wi2s 

o 4: We1s i 8: Wi1p 

o 5: We1p i 9: Wi1s 

o 6: We2s i 10: Wi2p 

W każdej grupi wybieramy 

operator „i”. 

Są to grupy obciążeń wiatru na ściany zewnętrzne i wewnętrzne, dające największe obciążenie. 

Aby utworzyć grupę, zaznaczamy 

w oknie po lewej wybrane 

przypadki, naciskamy  

a następnie:  

. 

− przechodzimy do zakładki „Rela-

cje” i wybieramy naturę „wiatr”. 

Zaznaczamy operator: „albo” i kli-

kamy . W oknie „Relacje” po-

winny pojawić się wszystkie gru-

py wiatru z operatorem „albo” 

między nimi. 

Dzięki temu w kombinacjach 

pojawiać się będą pojedyncze gru-

py obciążenia wiatrem. 

− klikamy . Program wyświetli listę kombinacji które może wygenerować. Zazna-

czamy wszystkie kombinacje klikając . 

− Aby zakończyć definiowanie i wygenerować kombinacje klikamy przycisk . 

Liczba wygenerowanych kombinacji wynosi 107. 

 

10. Po zamodelowaniu konstrukcji oraz zadaniu obciążeń dokonujemy obliczeń statycznych klika-

jąc . 

11. W celu wyświetlenia wyników obliczeń przechodzimy do ekranu: .  
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Z zakładki „NTM” w oknie „Wykresy” wybieramy siły, których wykres chcemy zobaczyć. W 

zakładce „Paramery” wybieramy następujące pozycje: 

− „Opisy wykresów”   

− „Wartości dodatnie i ujemne”  

− „Wypełnianie”  

Klikamy . Rozwijamy listę:  (w górnej części okna) i 

wybieramy „Kombinacje”. 

 

Obwiednie momentów zginających 

 
 

Obwiednie sił poprzecznych 

 
 

Obwiednie sił osiowych 
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2.5.3. Wymiarowanie konstrukcji 

1. Przechodzimy do ekranu:  

Pręty konstrukcji zostaną podzielone na 4 grupy: 

− pas górny 

− pas dolny 

− słupki i krzyżulce 

− słupy 

2. Klikamy na na pasku z prawej 

strony okna. W oknie „Typ pręta” 

klikamy   aby utworzyć nowy 

typ pręta: 

− wpisujemy długości wyboczenio-

we pasa górnego: 2,25 m 

− „Wsp. długości wyboczeniowej y” 

wpisujemy „0,90”, lub wybieramy 

gotowy schemat: . 

− „Wsp. długości wyboczeniowej z” 

wybieramy , ponieważ, pas 

górny jest zabezpieczony przed 

wyboczeniem z płaszczyzny ukła-

du. 

− Odznaczamy pozycję „Zwichrzenie”. 

− Zapisujemy nowy typ pręta jako np. „pas gorny1”, klikamy . 

 

3. Tworzymy kolejny typ klikając . 

− wpisujemy długości wyboczenio-

we pasa dolnego: ly=2,25 m, 

lz=9,00 m 

− Współczynniki długości wybo-

czeniowej pozostawiamy bez 

zmian: 1,00 

− Odznaczamy pozycję „Zwichrze-

nie”. 

− Zapisujemy nowy typ pręta jako 

np. „pas dolny1”, klikamy 

. 

 

4. Klikamy  aby utworzyć typ pręta słupków i krzyżulców 

− długości wyboczeniowe prętów będą równe ich długościom rzeczywistym zostawiamy mnoż-

nik: 1,00 

− „Wsp. długości wyboczeniowej y” wpisujemy „0,90”, lub wybieramy gotowy schemat: .  
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− „Wsp. długości wyboczeniowej z” 

pozostawiamy bez zmian: 1,00 

− Odznaczamy pozycję „Zwichrze-

nie”. 

− Zapisujemy nowy typ pręta jako 

np. „krzyzulce i slupki”, klikamy 

. 

 

 

 

 

 

 

5. Tworzymy ostatni typ pręta dla 

słupów: 

− długości wyboczeniowe pozosta-

wiamy bez zmian: mnożnik = 1,00 

− „Wsp. długości wyboczeniowej y” 

wybieramy:  

Słup jest zabezpieczony przed 

wyboczeniem w płaszczyźnie ramy 

w punktach styku z pasami dźwi-

gara.  

w polu „Dodaj automatycznie 

współrzędne stężeń” wybieramy: 

„w miejscach występowania 

wszystkich węzłów wewnętrz-

nych” 

W pozycji „Podgląd wykrywa-

nia stężeń”  wybieramy pręt: „45”, 

aby włączyć podgląd zdefiniowa-

nych stężeń. 

Podgląd będzie dostępny tylko gdy typ będzie już przypisany do wybranego pręta. 
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− przechodzimy do zakładki „Wyboczenie Z”. 

Słup jest zabezpieczony przed wybocze-

niem w płaszczyźnie ramy w punktach styku 

z pasami dźwigara, oraz co 3 metry poniżej 

pasa dolnego.  

 Zaznaczamy „Ręczna definicja współrzęd-

nych istniejących stężeń” i wpisujemy 

„3,00; 6,00” i zaznaczamy „rzeczywiste”. 

Zaznaczamy również: „w miejscach wystę-

powania wszystkich węzłów wewnętrznych”. 

−  wybieramy zakładkę: „Zwichrzenie-półka górna” i wprowadzamy identyczne dane jak w za-

kładce „Wyboczenie Z” 

Obciążenia zostały tak dobrane aby obciążyć słup z prawej strony układu (pręt 45). Zginanie 

występuje w słupie po stronie  zewnętrznej, więc zwichrzeniu może ulec półka ściskana (we-

wnętrzna). 

− klikamy . 

− w oknie „Definicja pręta” zaznaczamy „Metoda szczegółowa” obliczania zwichrzenia 

− zapisujemy nowy typ pręta jako np. „Slup1”, klikamy . 
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6. Przypisujemy dane typy następującym prętom: 

− pas gorny1 – 70 i 71 

− pas dolny1 – 26 i 36 

− Slup1 – 25 i 45 

− krzyzulce i slupki – 1do15 i 54do69 

 

7. W oknie oknie „Definicje” w zakładce 

„Grupy” utworzymy 4 grupy: 

− klikamy:  

− naszą grupę nazywamy „pas gor-

ny” 

− w pozycji „Lista prętów” wpisu-

jemy numery prętów, które stanowią 

pas górny kratownicy – wpisujemy 

„70 71” 

Naszym zadaniem jest sprawdze-

nie nośności zaprojektowanej kon-

strukcji, więc nie musimy definiować materiału i przekrojów które ma nam zaproponować pro-

gram. 

Punkt 7 powtarzamy trzykrotnie tworząc 3 kolejne grupy prętów: 

− „pas dolny” –„ 26 36” 

−  „slupki i krzyzulce” – „1do15 54do69” 

− „slupy” – „25 45” 

 

8. Przechodzimy do okna „Obliczenia”: 

− zaznaczamy „Weryfikacja grup” aby 

sprawdzić nośność elementów 

− wybieramy przypadki „13do119” – 

wszystkie kombinacje. 

− klikamy . 

 

 

 

 

W rezultacie obliczeń powinniśmy otrzymać następujące wyniki: 

 
Aby wyświetlić szczegółowe wyniki klikamy na poszczególne pozycje. Wyświetlone zostaną 

wyniki dla pręta z grupy w kombinacji, w której jego wytężenie było największe. 
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8. Grupy zostały zwymiarowane, dla kombinacji dających największe wytężenie. Jeżeli przykła-

dowo chcemy sprawdzić wytężenie dla grupy „pas gorny” przy rozciąganiu, musimy w oknie 

„Obliczenia” ręcznie zdefiniować kombinację, w której w pasie  górnym pojawi się największa 

siła rozciągająca. 

 

9. Aby przeprowadzić obliczenia  z użyciem nie-

liniowej analizy wyboczeniowej dla wybranej 

kombinacji (wymiarowanie słupa: 58 

SGN/46=1*1.15 + 5*1.50 + 9*1.50 + 2*0.75), 

należy zmienić „parametry analizy konstruk-

cji” ( ). 

− wybieramy interesujący nas przypadek obcią-

żenia (58), zaznaczamy i klikamy

. 

− zaznaczamy „Wyboczenie” i klikamy 

, a następnie . 

− pojawi się okno „Parametry analizy wybocze-

niowej”, zaznaczamy pozycję „Analiza nieli-

niowa” w polu „Nieliniowość” i klikamy 

. 

− w oknie „Opcje obliczeniowe” klikamy 

. 

 

 

 

10. Przeprowadzamy ponownie sprawdzenie nośności – pkt. 7 

W rezultacie wytężenie słupów zwiększa się o 4%: 
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2.5.4. Zestawienie wyników 

SŁUP: 

Sprawdzenie klasy ściskanego przekroju  

Parametr: Jednostka Robot Obl. ręczne 

smukłość środnika: c/t - 41,76 41,8 

klasa środnika - 1 1 

smukłość pasa: c/t - 4,62 4,62 

klasa pasów: - 1 1 

klasa przekroju: - 1 1 

 

Sprawdzenie nośności przekroju ściskanego osiowo 

Parametr: Jednostka Robo Obl. ręczn 

obliczeniowa nośność plastyczna przekroju Npl,Rd kN 2773 2726 

maksymalna siła osiowa NEd kN 293,0 297,7 

kontrola wytrzymałości przekroju - 0,11 - 

nośność jest zapewniona: - TAK TAK 

 

Sprawdzenie nośności przekroju na zginanie 

Parametr: Jednostka Robot Obl. ręczne 

obliczeniowa nośność przekroju zginanego jedno-

kierunkowo McRd 

kNm 515,62 517 

obliczeniowa nośność przekroju zginanego z 

uwzględnieniem interakcji z siłą podłużną McRd 

kNm 515,62 - 

maksymalny moment zginający MEd kNm 351,2 354 

kontrola wytrzymałości przekroju - 0,68 0,68 

nośność jest zapewniona: - TAK TAK 

W obliczeniach ręcznych sprawdzono, czy wpływ siły podłużnej na nośność plastyczną przy 

zginaniu można pominąć (pkt 6.2.9.1(4) normy [4]). Natomiast program Robot oblicza graniczny 

moment zginający z uwzględnieniem interakcji siły podłużnej, bez sprawdzenia warunku koniecz-

ności. 

 

Sprawdzenie nośności przekroju na ścinanie 

Parametr: Jednostka Robot Obl. ręczne 

pole przekroju czynnego przy ścinaniu w kierunku z 

Av 

cm2 60,35 60,35 

nośność przekroju czynnego przy ścinaniu Vc,Rd kN 476,34 819 

maksymalna siła poprzeczna VEd kN 169,51 141,2 

kontrola wytrzymałości przekroju - 0,21 0,17 

nośność jest zapewniona: - TAK TAK 

czy wpływ siły poprzecznej na zginanie może być 

pominięty VEd < 0,5 Vc,Rd 

- TAK TAK 
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Nośność na wyboczenie  

 Nośność na wyboczenie względem osi y (w płaszczyźnie układu ramowego) 

Parametr: Jednostka Robot Obl. ręczne 

współczynnik długości wyboczeniowej μy - 1,0 - 

długość wyboczeniowa m 9,0 - 

siła krytyczna Ncr kN - 2814 

smukłość względna względem osi y λy - 0,47 0,98 

krzywa wyboczeniowa - a a 

parametr imperfekcji αy - 0,21 0,21 

parametr krzywej niestateczności Φy - 0,69 1,07 

współczynnik wyboczeniowy χy - 0,93 0,67 

nośność na ściskanie ze względu nawy boczenie 

względem osi y Ny,b,Rd 

kN 2544,16 - 

 

Nośność na wyboczenie względem osi z (z płaszczyzny układu ramowego) 

Parametr: Jednostka Robot Obl. ręczne 

współczynnik długości wyboczeniowej μz - 1,0 1,0 

długość wyboczeniowa m 3,0 3,0 

siła krytyczna Ncr kN - 4928 

smukłość względna względem osi y λz - 0,74 0,74 

krzywa wyboczeniowa - b b 

parametr imperfekcji αz - 0,34 0,34 

parametr krzywej niestateczności Φz - 0,87 0,87 

współczynnik wyboczeniowy χz - 0,76 0,76 

nośność na ściskanie ze względu nawy boczenie 

względem osi z 

kN 2067,53 - 

 

Do obliczeń warunku nośności przekroju ściskanego i zginanego jednokierunkowo brane są 

współczynniki wyboczeniowe χy  χz  

Sprawdzenie zwichrzenia 

Parametr: Jednostka Robot Obl. ręczne 

Długość zwichrzeniowy Lcr m 3,0 3,0 

współczynnik C1 - 1,18 1,20 

moment krytyczny Mcr kNm 1577,14 1603 

zastępcza smukłość zwichrzeniowa pręta λLT - 0,57 0,57 

krzywa wyboczenia - c c 

smukłość porównawcza λLT,0 - 0,4 0,4 

współczynnik β - 0,75 0,75 

parametr krzywej zwichrzenia ΦLT - 0,66 0,66 

współczynnik zwichrzenia χLT - 0,90 0,91 

parametr zależny od rozkładu momentów zginają-

cych CmLT 

- 0,90 0,87 

kc  0,95 0,97 

zmodyfikowany współczynnik zwichrzenia χLT,mod  0,92 0,93 
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 Sprawdzenie warunków nośności elementu ściskanego i zginanego jednokierunkowo 

Parametr: Jednostka Robot Obl. ręczne 

parametr zależny od rozkładu momentów zginają-

cych Cmy 

- 0,90 0,90 

parametr interakcji kyy - 0,92 1,01 

parametr interakcji kzy - 0,99 0,98 
���

�� �����

+ ��� ��,��

�� ��,����

 
- 0,78 0,91 

���

�� �����

+ ��� ��,��

�� ��,����

 
- 0,85 0,87 

nośność jest zapewniona: - TAK TAK 

 

Obliczenia z użyciem nieliniowej analizy wyboczeniowej dla wybranej kombinacji (58 

SGN/46=1*1.15 + 5*1.50 + 9*1.50 + 2*0.75) 

Parametr: Jednostka Robot Obl. ręczne 

parametr zależny od rozkładu momentów zginają-

cych Cmy 

- 0,90 0,90 

parametr interakcji kyy - 0,92 1,01 

parametr interakcji kzy - 0,99 0,98 
���

�� �����

+ ��� ��,��

�� ��,����

 
- 0,82 0,91 

���

�� �����

+ ��� ��,��

�� ��,����

 
- 0,89 0,87 

nośność jest zapewniona: - TAK TAK 

 

Obliczenia nośności rygla kratowego: 

PAS GÓRNY: 

Sprawdzenie klasy przekroju 

Parametr: Jednostka Robot Obl. ręczne 

smukłość środnika: c/t - 21,87 21,9 

klasa środnika - 1 1 

smukłość pasa: c/t - 7,94 7,94 

klasa pasów: - 1 1 

klasa przekroju: - 1 1 

Sprawdzenie nośności przekroju ściskanego osiowo 

Parametr: Jednostka Robot Obl. ręczne 

obliczeniowa nośność przekroju Nc,Rd kN 1804,80 1805 

maksymalna siła osiowa NEd kN 943,17 945,8 

kontrola wytrzymałości przekroju - 0,52 - 

nośność jest zapewniona: - TAK TAK 
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Sprawdzenie nośności przekroju na zginanie: 

Parametr: Jednostka Robot Obl. ręczne 

obliczeniowa nośność przekroju zginanego jedno-

kierunkowo McRd 

kNm 174,99 175 

obliczeniowa nośność przekroju zginanego z 

uwzględnieniem interakcji z siłą podłużną McRd 

kNm 95,47 96,0 

maksymalny moment zginający MEd kNm 14,61 14,72 

kontrola wytrzymałości przekroju - - - 

nośność jest zapewniona: - TAK TAK 

 

Sprawdzenie nośności przekroju na ścinanie 

Parametr: Jednostka Robot Obl. ręczne 

pole przekroju czynnego przy ścinaniu w kierunku z 

Av 

cm2 25,14 25,14 

nośność przekroju czynnego przy ścinaniu Vc,Rd kN 341,09 341,2 

maksymalna siła poprzeczna VEd kN 0,96 18,72 

kontrola wytrzymałości przekroju - 0,00 0,055 

nośność jest zapewniona: - TAK TAK 

czy wpływ siły poprzecznej na zginanie może być 

pominięty VEd < 0,5 Vc,Rd 

 TAK TAK 

 

Nośność na wyboczenie względem osi y (w płaszczyźnie kratownicy) 

Parametr: Jednostka Robot Obl. ręczne 

współczynnik długości wyboczeniowej μy - 0,9 0,9 

długość wyboczeniowa Lcr,y m 2,02 2,025 

smukłość względna względem osi y λy - 0,21 0,21 

krzywa wyboczeniowa - b b 

parametr imperfekcji αy - 0,34 0,34 

parametr krzywej niestateczności Φy - 0,53 0,53 

współczynnik wyboczeniowy χy - 0,99 0,99 

nośność na ściskanie ze względu nawy boczenie 

względem osi y 

kN 1795,52 - 

  

Sprawdzenie warunków nośności elementu ściskanego i zginanego jednokierunkowo 

Parametr: Jednostka Robot Obl. ręczne 

parametr zależny od rozkładu momentów zginają-

cych Cmy 

- 0,97 0,90 

parametr interakcji kyy - 0,98 1,01 
���

�� �����

+ ��� ��,��

�� ��,����

 
- 0,60 0,61 

nośność jest zapewniona: - TAK TAK 

Program niezależnie od zdefiniowanego w typie pręta rozkładu momentów zginających pro-

gram przyjmuje wartość Cmy = 0,90. 
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PAS DOLNY: 

Sprawdzenie klasy przekroju ściskanego 

Parametr: Jednostka Robot Obl. ręczne 

smukłość środnika: c/t - 21,71 21,7 

klasa środnika - 1 1 

smukłość pasa: c/t - 8,05 8,04 

klasa pasów: - 1 1 

klasa przekroju: - 1 1 

Sprawdzenie nośności przekroju rozciąganego 

Parametr: Jednostka Robot Obl. ręczne 

obliczeniowa nośność przekroju Nc,Rd kN 1511,05 1511 

maksymalna siła rozciągająca NEd kN 931,44 933,1 

kontrola wytrzymałości przekroju - 0,62 - 

nośność jest zapewniona: - TAK TAK 

Sprawdzenie nośności przekroju na zginanie: 

Parametr: Jednostka Robot Obl. ręczne 

obliczeniowa nośność przekroju zginanego jedno-

kierunkowo McRd 

kNm 133,59 133,5 

obliczeniowa nośność przekroju zginanego z 

uwzględnieniem interakcji z siłą podłużną McRd 

kNm 58,47 58,0 

maksymalny moment zginający MEd kNm 7,53 7,57 

kontrola wytrzymałości przekroju - 0,13 - 

nośność jest zapewniona: - TAK TAK 

Sprawdzenie nośności przekroju ściskanego osiowo 

Parametr: Jednostka Robot Obl. ręczne 

obliczeniowa nośność przekroju Nc,Rd kN 1511,05 1511 

maksymalna siła osiowa NEd kN 208,94 181,0 

kontrola wytrzymałości przekroju - 0,14 - 

nośność jest zapewniona: - TAK TAK 

Nośność na wyboczenie względem osi z (z płaszczyzny kratownicy) 

Parametr: Jednostka Robot Obl. ręczne 

współczynnik długości wyboczeniowej μz - 1,0 1,0 

długość wyboczeniowa Lcr,z m 9,0 9,0 

smukłość względna względem osi z λz - 1,74 1,74 

krzywa wyboczeniowa - c c 

parametr imperfekcji αz - 0,49 0,49 

parametr krzywej niestateczności Φz - 2,39 2,39 

współczynnik wyboczeniowy χz - 0,25 0,25 

nośność na ściskanie ze względu nawy boczenie 

względem osi z 

kN 374,76 377,8 

kontrola wytrzymałości:  - 0,48 

nośność jest zapewniona: - TAK TAK 
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 Sprawdzenie warunków nośności elementu ściskanego i zginanego jednokierunkowo 

Parametr: Jednostka Robot Obl. ręczne 

moment zginający w kombinacji powodującej ści-

skanie elementu MEd 

- 2,01 - 

parametr zależny od rozkładu momentów zginają-

cych Cmy 

- 0,90 - 

parametr interakcji kzy - 0,91 - 
���

�� �����

+ ��� ��,��

�� ��,����

 
- 0,56 - 

nośność jest zapewniona: - TAK - 

 

SŁUPKI I KRZYŻULCE: 

Sprawdzenie klasy przekroju ściskanego 

Parametr: Jednostka Robot Obl. ręczne 

smukłość ścianki: c/t - 16 17 

klasa przekroju: - 1 1 

Sprawdzenie nośności przekroju rozciąganego 

Parametr: Jednostka Robot Obl. ręczne 

obliczeniowa nośność przekroju Nc,Rd kN 1511,05 439 

maksymalna siła rozciągająca NEd kN 407,28 381 

kontrola wytrzymałości przekroju - 0,93 0,87 

nośność jest zapewniona: - TAK TAK 

Sprawdzenie nośności przekroju ściskanego osiowo 

Parametr: Jednostka Robot Obl. ręczne 

obliczeniowa nośność przekroju Nc,Rd kN 1511,05 439 

maksymalna siła osiowa NEd kN 272,56 268 

kontrola wytrzymałości przekroju - 0,62 - 

nośność jest zapewniona: - TAK TAK 

Nośność na wyboczenie względem osi z (z płaszczyzny kratownicy) 

Parametr: Jednostka Robot Obl. ręczne 

współczynnik długości wyboczeniowej μz - 1,0 1,0 

długość wyboczeniowa Lcr,z m 2,18 2,18 

smukłość względna względem osi z λz - 0,60 0,60 

krzywa wyboczeniowa - a a 

parametr imperfekcji αz - 0,21 0,21 

parametr krzywej niestateczności Φz - 0,72 0,72 

współczynnik wyboczeniowy χz - 0,89 0,89 

nośność na ściskanie ze względu nawy boczenie 

względem osi z 

kN 391,18 391 

kontrola wytrzymałości:  0,70 0,68 

nośność jest zapewniona: - TAK TAK 
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3. Projektowanie węzłów 

3.1. Projektowanie połączenia belki drugorzędnej do żebra podciągu (połą-

czenie przegubowe) 

3.1.1. Dane: 

 
stal: S355  

t≤40 mm: fy = 355 N/mm2 

  fu = 490 N/mm2 

śruby M20 klasy 8.8: 

fyb = 640 N/mm2 

fub = 800 N/mm2 

A = 314 mm2 

As = 245 mm2 

d = 20mm, 

d0 = 22mm, 

żebro podciągu, grubość 8mm: 

  t = 8 mm 

belka: dwuteownik IPE 270: 

  tw = 6,6 mm 

podciąg: blachownica 

  b1 = 240 mm 

  h1 = 600 mm 

grubość środnika: tw1 = 10 mm 

  grubość pasów: tf1 = 20 mm 

3.1.2. Wprowadzanie danych do programu 
Aby sprawdzić lub zaprojektować sam węzeł stalowy dla danych wartości sił wewnętrznych, 

możemy uruchomić program tak jak w przypadku projektowania układów płaskich i przejść do 

ekranu  w dziale „Wymiarowanie stali” lub przed utworzeniem nowego pliku wybrać 

pozycję: 
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1. Na początku przygotowujemy program do pracy na Eurokodach wg punktu wg punktu: „1. 

Przygotowanie programu do pracy na płaskich układach zgodnie z Eurokodami” na stronie… .  

2. Z paska po prawej części ekranu wybieramy:  (Połączenie doczołowe) 

Jeżeli pasek jest niewidoczny klikamy (Nowe połączenie) 

W oknie „Definicja połączenia doczołowego typu Belka – Belka” przechodzimy do zakładki 

. Tu ustalamy w jaki sposób nasza belka będzie połączona z podciągiem, wybiera-

my:  

 - Belki: Jednostronne 

 - Elementy łączące: Żebro 

 - Typ połączenia:  

 
 

3. Przechodzimy do zakładki: , tu ustalamy jakie przekroje będą miały nasze elementy, 

które łączymy 

- W pozycji „Podciąg” klikamy na  aby zmienić przekrój naszej belki. Otwiera 

się okno z listą dostępnych gotowych przekroi, klikamy:  aby dodać nowy. W zakładce „Para-

metryczny” klikamy  i wpisujemy wymiary naszej blachownicy: 

  - b = 24,0 cm 

  - hw = 60,0 cm 

  - tw = 1,0 cm 

  - tf = 2,0 cm 

Zmieniamy nazwę profilu lub zostawiamy domyślną i klikamy:  i w oknie „Wybór 

przekroju” wybieramy nasz przekrój i klikamy . 

- z rozwijalnej listy „Materiał” wybieramy S 355 

- w pozycji „Belki” klikamy  w oknie klikamy:  aby dodać nowy. Z pośród 

standardowych profili szukamy IPE 270 i zatwierdzamy. 

- z rozwijalnej listy „Materiał” wybieramy S 355 

- odsunięcie belki od środnika podciągu ustawiamy na sb = 10mm 

- poziom belki ustawiamy równo z podciągiem: rb = 0mm 
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4. Przechodzimy do , tu ustawiamy parametry żebra podciągu, z którym będzie połączo-

na belka. Wpisujemy: 

- Długość: ls = 115mm 

- Grubość ts = 8mm 

- Materiał: S 355 

- Krawędź: cs = 15mm 

oraz wybieramy typ połą- czenia: 

 
 

5. Przechodzimy do zakładki: . Tu wybieramy rodzaj śruby, ilość i rozstaw. W pisu-

jemy: 

- Średnica: M20 

- Klasa: 8.8 

- Liczba kolumn: 1 

- Liczba wierszy: 2 

- Odległość e1: 50mm 

- Odległość e2: 55mm 
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- Rozstaw pionowy p1: 80mm 

 
 

6. Po wprowadzeniu parametrów połączenia klikamy: 

  
7. Z lewej strony ekranu znajduje się okno z listą połą-

czeń oraz poniżej okno z właściwościami danego połą-

czenia. Klikamy na „Siły w prętach” aby zadać ręcznie 

siły występujące w naszym węźle.  

 

 

 

 

 

 

W pozycji „Siła poprzeczna” wpisujemy: „120”, i klika-

my: . 
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3.1.3. Zestawienie wyników: 

Parametr: Jednostka Robot Obl.ręczne 

czy łaniki rozmieszczone są poprawnie - TAK TAK 

nośność śruby na ścinanie kN 120,64 121 

 

Siły działające na śruby w połączeniu 

Parametr: Jednostka Robot Obl.ręczne 

rzeczywisty moment zginający M0 kNm 8,40 8,4 

siła składowa w śrubie od wpływu siły ścinającej FVz kN 60,00 60,0 

siła składowa w śrubie od wpływu momentu FMx kN 105,00 105,0 

 

Nośność śruby na docisk do belki: 

Parametr: Jednostka Robot Obl.ręczne 

kierunek x 

współczynnik k1 - 2,5 2,5 

współczynnik αb - 0,83 0,833 

Nośność pojedynczej śruby na docisk kN 107,80 107,757 

Nośność w kierunku x zapewniona - TAK TAK 

kierunek z 

współczynnik k1 - 2,5 2,5 

współczynnik αb - 0,76 0,758 

Nośność pojedynczej śruby na docisk kN 98,00 98,055 

Nośność w kierunku y zapewniona - TAK TAK 

 

Sprawdzanie nośności na rozerwanie blokowe belki 

Parametr: Jednostka Robot Obl.ręczne 

pole rozciąganej strefy netto przekroju Ant mm2 290 290 

pole ścinanej strefy przekroju Anv mm2 640 640 

nośność obliczeniowa przekroju osłabionego otworami kN 188,13 188,014 

nośność zapewniona - TAK TAK 
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3.2. Sprawdzenie nośności styku montażowego ściągu wykonanego z dwute-

ownika z blachą czołową 

 

Przykład 9.18, oraz 9.19. „Konstrukcje stalowe : przykłady obliczeń według PN-EN 1993-1 
Cz.1 Wybrane elementy i połączenia”. red. Aleksander Kozłowski. Oficyna Wydawnicza Politechniki 
Rzeszowskiej, Rzeszów 2010. s. 324-325 i 341-344. 

3.2.1. Wprowadzanie danych do programu 
Aby sprawdzić lub zaprojektować sam węzeł stalowy dla danych warto-

ści sił wewnętrznych, możemy uruchomić program tak jak w przypadku pro-

jektowania układów płaskich i przejść do ekranu  w dziale „Wy-

miarowanie stali” lub przed utworzeniem nowego pliku wybrać pozycję: 

 

1. Na początku przygotowujemy program do pracy na Eurokodach wg punktu wg punktu: „1. 

Przygotowanie programu do pracy na płaskich układach zgodnie z Eurokodami” na stronie… .  

2. Z paska po prawej części ekranu wybieramy:  (Połączenie doczołowe) 

Jeżeli pasek jest niewidoczny klikamy (Nowe połączenie) 

3. W oknie „Definicja połączenia doczołowego typu Belka – Belka” przechodzimy do zakładki 

 
- Wybieramy rodzaj mocowania: „Połączenie na śruby” 

- W pozycji „Belka prawa” klikamy na przycisk  aby zmienić przekrój naszej 

belki. Otwiera się okno z listą dostępnych gotowych przekroi, klikamy:  i spośród listy odnaj-

dujemy i wybieramy przekrój HEAA 180 

- z rozwijalnej listy poniżej wybieramy materiał: S235 

- w pozycjach „Nachylenie” dla lewej belki wpisujemy „-180°”, a dla belki prawej „0°” 

Dzięki temu belki będą leżały w jednej linii.  

 

4. Przechodzimy do zakładki  

- w pozycje „Wysokość”, „Szerokość” i „Grubość” wpisujemy dane naszej blachy doczołowej 

- w pozycjach „epru” i „eprd” wpisujemy odległości ile nasza blacha będzie wystawać poza półki 

teownika. Wpisujemy „6” i „7”.  
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Blacha ma wysokość 180mm, a dwuteownik 167mm, więc różnica wysokości wynosi 13mm. Po-

nieważ program nie pozwala na wprowadzanie ułamków milimetrów, blacha nie będzie syme-

trycznie położona względem dwuteownika. 

- wybieramy materiał „S 235” 

 

5. Klikamy na zakładkę  

- w pozycji „Śruby” wybieramy odpowiednią średnicę oraz klasę wytrzymałości naszych śrub. 

Wybieramy M20 klasy 10.9 

- niżej wpisujemy dane rozmieszczenia śrub ilość wierszy: 2, liczba kolumn jest domyślnie 

ustawiona na 2 

- rozstaw poziomy między kolumnami: 100 mm, oraz rozstaw pionowy między wierszami: 

70mm 

klikamy „Równy podział” aby program umieścił grupę łączników na środku blachy 

- wpisujemy odległość od górnej krawędzi: 55mm 

lub klikamy na „Symetria” – wtedy śruby zostaną rozmieszczone symetrycznie w środku blachy 
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6. Przechodzimy do zakładki  i wpisujemy grubości spoin które będą łączyć belkę z płytą: 

- przy pozycji „Półka” wpisujemy: 5mm, „Środnik”: 4mm 

W przykładzie zaprojektowano spoinę 3,5mm, lecz ,program nie pozwala na wpisywanie ułamków 

milimetrów. 

 
 

7. Na koniec przechodzimy do zakładki: ,aby upewnić się, że przeprowadza-

na będzie analiza sprężysta, typ ramy jest „Stężony”. 

Kategoria połączenia w naszym przypadku nie jest istotna, ponieważ w połączeniu nie będą wy-

stępować siły ścinające. 

 

Potwierdzamy wprowadzone dane klikając na:  
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8. Z lewej strony ekranu znajduje się okno z listą 

połączeń oraz poniżej okno z właściwościami da-

nego połączenia. Klikamy na „Siły w prętach” aby 

zadać ręcznie siły występujące w naszym węźle.  

 

 

 

 

W pozycji „Siła osiowa” wpisujemy: „400”, i kli-

kamy: . 

 

3.2.2. Porównanie wyników 
 

Parametr: Jednostka Robot Obl. ręczne 

nośność obliczeniowa przekroju ściągu na rozciąganie kN 858,46 - 

czy łączniki rozmieszczone są poprawnie - TAK TAK 

nośność łączników na rozciąganie kN 176,4 176,0 

nośność łączników ze względu na przeciągnięcie łba śruby kN 325,72 396,0 

 

Nośność połączenia na rozciąganie: 
Parametr: Jednostka Robot Obl. ręczne 

spoina pachwinowa przy półkach af mm 5  

spoina pachwinowa przy środniku aw mm 4 3,5 

odległość śruby od środnika m mm 44 43,5 

odległość śruby od krawędzi zewnętrznej e mm 40 40 

odległość między śrubami p mm 70 70 

 

Pojedynczy szereg śrub: 
Parametr: Jednostka Robot Obl. ręczne 

Długość efektywna dla pojedynczej śruby w kołowym 

trybie zniszczenia Leff,cp 

mm 274 273 

Długość efektywna dla pojedynczej śruby w niekołowym 

trybie zniszczenia Leff,nc 

mm 257 261 

Długość efektywna dla pojedynczej śruby Leff mm 257 261 

 

Grupa szeregów śrub: 

Parametr: Jednostka Robot Obl. ręczne 

Długość efektywna dla grupy śrub w kołowym trybie 

zniszczenia Leff,cp 

mm 207 207 

Długość efektywna dla grupy śrub w niekołowym trybie 

zniszczenia Leff,nc 

mm 180 184 

Długość efektywna dla grupy śrub Leff mm 180 184 
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Nośność blachy czołowej przy zginaniu 

Rząd śrub numer 1 

Parametr: Jednostka Robot Obl. ręczne 

Nośność zginanje blachy czołowej przy zginaniu Ft,ep,Rd kN 313,74 273 

Nośność środnika przy rozciąganiu Ft,wb,Rd kN 302,45 216 

Nośność rzędu śrub Ft1,Rd kN 302,45 216 

 

Rząd śrub numer 2 
Parametr: Jednostka Robot Obl. ręczne 

Nośność zginanje blachy czołowej przy zginaniu Ft,ep,Rd kN 313,74 273 

Nośność środnika przy rozciąganiu Ft,wb,Rd kN 302,45 216 

Nośność zginanje blachy czołowej przy zginaniu - grupa 

Ft,ep,Rd(2 + 1) - Σ1
1 Ftj,Rd, = 540,75 - 302,45 

kN 238,30 - 

Nośność środnika przy rozciąganiu – grupa Ft,wb,Rd(2 

+ 1) - Σ1
1 Ftj,Rd, = 540,75 - 302,45 

kN 121,31 - 

Nośność rzędu śrub Ft2,Rd kN 121,31 216 

Nośność blachy czołowej przy zginaniu: 

Obliczenia tradycyjne: 

FtRd = 2* Ft1,Rd = 2 * 273= 552,04 kN > 400 kN = FEd 

 

Obliczenia w programie robot: 

Ft,ep,Rd = Ft1,ep,Rd + Ft2,ep,Rd = 313,74 + 238,30= 546 kN > 400 kN = FEd 

 

Nośność połączenia 

Obliczenia tradycyjne: 

Decydująca wartość: nośność środnika belki na rozciąganie 

FRd = 2 * Ft,wb,Rd = 2 * 216 kN = 432 kN > 400 kN = FEd’ 

Kontrola wytrzymałości przekroju: 
���

���
=

���

���
= 0,926    OK. 

 

Obliczenia w programie Robot: 

Decydująca wartość: nośność środnika belki na rozciąganie 

Nj,Rd = Ft1,Rd + Ft2,Rd = 302,45 + 121,31 = 423,75 kN > 400 kN = FEd 

Kontrola wytrzymałości przekroju: 
���

���
=

���

���,��
= 0,94    OK. 
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4. FAQ – najczęściej zadawane pytania 

 

4.1. W jaki sposób dostosować materiały do projektowania zgodnie z normami? 

Przechodzimy do: menu  � . W pozycji „Materiały” wy-

bieramy, które materiały wg krajów będą wykorzystywane podczas projektowania. Jeżeli 

mamy zamiar projektować wg Eurokodów wybieramy pozycję „Eurocode”, dzięki temu do 

obliczeń przyjmowane będą wytrzymałości charakterystyczne stali. 

 

4.2. W jaki sposób wybrać normę wg której chcemy tworzyć kombinacje obciążeń 

oraz wymiarować konstrukcje? 

Program posiada wbudowane zarówno stare Polskie Normy jak i również Eurokody. Prze-

chodzimy do: menu  � . Wybieramy pozycję „Normy 

projektowe”, tu możemy ustalić wg jakich norm będziemy projektować dany rodzaj kon-

strukcji. Rozwijamy pozycję „Normy projektowe” i wybieramy „Obciążenia” tu wybieramy 

wg jakich norm będą przeprowadzane kombinacje. 

 

4.3. Jak zmienić dokładność i jednostki wymiarów i wyświetlanych rezultatów? 

Przechodzimy do: menu  � . Rozwijamy pozycję 

„Jednostki i formaty”. Klikamy „Wymiary”, „Siły” lub „Inne” w zależności od tego jakie dane 

chcemy ustawić. Z listy  wybieramy żądaną jednostkę, a w polu 

 klikając na strzałki zmieniamy poziom dokładności (ilość miejsc po 

przecinku). 

 

4.4. Czy można zapisać wprowadzone zmiany w Preferencjach zadania, aby nie 

wprowadzać ich  ponownie przy każdym uruchomieniu? 

Nasze ustawienia możemy zapisać do pliku klikając , nadajemy własną nazwę i wybie-

ramy lokalizację zapisu (domyślnie zapisywane są w folderze „C:\Users\<nazwa użyt-

kown.>\AppData\Roaming\Autodesk\Autodesk Robot Structural Analysis 2012\CfgUsr”). 

Przy uruchomieniu wystarczy że wybierzemy nasze zapisane preferencje z listy znajdującej 

się na górze okna „Preferencje zadania”. Możemy również zapisać ustawienia jako domyślne 

aby włączały się automatycznie przy każdym uruchomieniu programu, w tym celu klikamy 

na: . 

 

4.5. Jak zdefiniować nową podporę? 

Wybieramy ekran , w oknie „Podpory” klikamy na . W oknie „Definicja podpo-

ry” możemy utworzyć podpory nie tylko sztywne, ale też sprężyste czy z tarciem. Zaznacza-

jąc pozycje: „UX” lub „UZ” blokujemy przesuw w danym kierunku, a zaznaczając „RY” bloku-

jemy obrót. 
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4.6. Jak wprowadzić do układu przeguby? 

W ekranie  klikamy na:  (zwolnienia). Pojawia się nam okno z listą domyślnych 

zwolnień dla prętów. Jeżeli chcemy aby dany pręt był połączony przegubowo z resztą ukła-

du z jednej strony wybieramy zwolnienie  i klikamy na pręt przy węźle 

w którym ma znaleźć się przegub. Jeżeli natomiast pręt ma mieć zwolnienia na obu końcach 

wybieramy i klikamy na pręt. Aby usunąć zwolnienia w pręcie wybieramy 

i klikamy na pręt. 

UWAGA! W węźle przynajmniej jeden pręt powinien być bez zwolnienia w przeciwnym wy-

padku program wykryje niestabilność w tym punkcie i obliczenia będą niepoprawne. 

 

4.7. Jak zdefiniować nowy przekrój? 

W ekranie w oknie „Przekroje” klikamy na , możemy wybrać typ pro-

filu, m.in. stalowy, żelbetowy i drewniany. Z zakładek wybieramy odpowiednią w zależności 

czy profil ma być standardowy, złożony lub o zmiennym przekroju i wprowadzamy szcze-

gółowe dane interesującego nas profilu. 

 

4.8. Jak utworzyć przypadek obciążeń i zadawać obciążenia do układu? 

W ekranie , w oknie „Przypadki obciążeń” wybieramy odpowiednią naturę na-

szego obciążenia (w zależności od natury w momencie tworzenia kombinacji współczynniki 

będą wprowadzane automatycznie). Aby dodać obciążenie do przypadku klikamy (De-

finicja obciążeń). W oknie wybieramy czy ma być to obciążenie węzłowe (siła skupiona, 

moment zginający), czy prętowe lub ciężar własny elementu. Po wybraniu obciążenia i wpi-

saniu wartości obciążenia (zgodnie z globalnym lub lokalnym układem współrzędnych), 

wpisujemy do których prętów/węzłów chcemy przyłożyć wybraną siłę. 

W jednym przypadku może być zadanych wiele obciążeń. 

 

4.9. Jak definiować kombinacje z gotowych przypadków obciążeń? 

Klikamy na przycisk:  w oknie „Definicja/zmiana kombinacji” możemy wybrać czy 

kombinacja ma być dla SGN czy SGU. Klikamy  i w oknie „Kombinacje” wybieramy 

które przypadki obciążenia chcemy dodać do naszej kombinacji. Jeżeli w „Preferencjach za-

dania” wybraliśmy odpowiednią normę do kombinacji obciążeń, współczynniki do odpo-

wiednich przypadków będą nadawane automatycznie. Gdy chcemy sami wprowadzić 

współczynnik do przypadku, wystarczy wpisać wartość w pozycję „Współczynnik”, zazna-

czyć przypadek z listy i kliknąć . 

 

4.10. Jak wyświetlić rezultaty obliczeń (wykresy sił wewnętrznych)? 

Przed wyświetleniem wyników należy upewnić się czy obliczenia statyczne są aktualne 

(możemy to sprawdzić na górze  lub na dole ekranu ). 

Jeśli nie, wykonujemy obliczenia klikając: . Przechodzimy do ekranu . Aby 

wyświetlić wykres interesujących nas sił wewnętrznych, wybieramy odpowiedznią pozycję 
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w zakładce „NTM” w oknie „Wykresy”. Możemy zmieniać interesujące nas przypadki 

obciążeń, dla których mają być wyświetlane wykresy wybierając odpowiedni przypadek lub 

kombinację z listy: . Możemy również wyświetlić szczegółowe wyniki 

w formie tabeli: wybieramy z menu „Okno” →	„Dodaj	widok”	→	„Tabele	- rezultaty” →	„Siły”. 

 

4.11. Czy w programie istnieje możliwość wprowadzenia lini pomocniczych (osi)? 

Program pozwala na wprowadzenie osi konstrukcji. W ekranie początkowym: kli-

kamy na:  na pasku z prawej strony ekranu. W oknie „Osie konstrukcji” definiujemy po-

łożenie osi w układzie kartezjańskim, cylindrycznym. Możliwe jest również wprowadzenie 

dowolnych osi poprzez definicję 2 punktów tworzących (przycisk „Osie dowolne”). 

 Aby zdefiniować osie w układzie kartezjańskim: 

− „Nazwa” – musimy nazwać nasz układ osi, który definiujemy 

− wybieramy z zakładek „X” lub „Z” (oś prostopadła do kierunku osi konstrukcyjnych) 

− „Pozycja” – pozycja pierwszej osi 

− „Liczba powtórzeń” – ilość osi o tym samym rozstawie 

− „Rozstaw” – rozstaw wprowadzanych osi w metrach 

− klikamy . 

Czynności powtarzamy dla drugiej osi. 

Osie będą widoczne tylko, gdy zdefiniowane będą osie we wszystkich kierunkach (co najmniej 

po jednej) 

Wybrane osie możemy wyróżnić – zaznaczamy zdefiniowaną oś z listy i klikamy: 

. Wybrana oś zostanie pogrubiona. 

Aby zatwierdzić wprowadzone osie klikamy . 

 

4.12. W jaki sposób wprowadzić do programu rysunek układu konstrukcji? 

Przygotowujemy podkład w formacie .dwg lub .dxf(np. w programie AutoCAD). 

W programie Robot w ekranie  otwieramy menu:  →	  →

. Wyszukujemy nasz plik z podkładem i klikamy . W oknie 

„Import DWG/DXF” wybieramy jednostkę w jakiej narysowany jest podkład. 

Jeśli rysowaliśmy w milimetrach z listy wybieramy „mm”. 

W pozycji „Płaszczyzna” wybieramy z listy XZ -  jest to płaszczyzna w której będziemy mo-

delować układ. Klikamy . 

W oknie powinniśmy ujrzeć zaimportowany rysunek, 

 

4.13. Jak zdefiniować typ pręta stalowego zginanego, na którego nie działają siły 

podłużne? 

Klikamy na na pasku z prawej strony okna. W oknie „Typ pręta” klikamy na .  

Na belkę nie działają siły podłużne więc nie ulega wyboczeniu: w pozycjach „Wsp. 

długości wyboczeniowej” wybieramy: .  
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Pręt pod działaniem siły poprzecznej lub momentu zginającego ulega ugięciu więc 

może ulec zwichrzeniu: zaznaczamy pozycję: .  

W zależności od wysokości przyłożenia obciążenia do belki wybieramy odpowiedni 

poziom obciążenia (wpływa to na parametr zg do obliczania momentu krytycznego).  

Dla górnej i dolnej półki możemy określić odrębne wsp, długości zwichrzeniowej, 

klikając odpowiedznio na  i . Istnieje możliwość prowadzenia stężeń 

poprzecznych na długości belki .  

Program może sam dobrać „Krzywą zwichrzenia” w zależności od profilu lub 

możemy ją sami narzucić. Również mamy możliwość wyboru obliczania krzywej 

zwichrzenia metodą ogólną lub szczegółową (dla dwuteowników walcowanych i ich 

spawanych odpowiedników).  

Po kliknięciu na   możemy wybrac szczegółowe parametry dotyczące 

zwichrzenia, m.in. przybliżony rozkład momentów w pręcie (do określenia 

współczynników C1 i C2).  

W dodatkowych zestawach parametrów możemy określić ugięcia i prezmieszczenia 

graniczne, lub parametry dla złożonych przekrojów np. ze skratowaniami. 

 

4.14. Jak zdefiniować typ pręta stalowego ściskanego osiowo, który nie ulega 

zwichrzeniu? 

Klikamy na na pasku z prawej strony okna. W oknie „Typ pręta” klikamy na .  

W pozycjach „Długości wyboczeniowe” wpisujemy rzeczywiste długości wyboczeniowe 

z zaznaczeniem   (w metrach). Długość możemy zdefiniować jako stosunek długości 

wyboczeniowej do całkowitej pręta - zaznaczamy   i wpisujemy stosunek.  

W pozycjach „Wsp. długości wyboczeniowej” wpisujemy stosunek długości. wybieramy go-

towy z listy (po kliknięciu na ), lub wprowadzamy stężenia: . 

W pozyzcji „Krzywa wyboczeniowa” możemy ją sami zdefiniować (a, b, c lub d) lub 

zostawić:  „auto” - dzięki temu program automatycznie dobierze parametr do obliczeń. 

Pręty w naszej kratownicy nie są zginane, więc zwichrzenie nie wystąpi – pozycja 

 jest odznaczona.  

 

4.15. Jak definiować grupy prętów do wymiarowania? 

W ekranie  w oknie „Definicje”: 

− klikamy na zakładkę „Grupy”. klikamy:  

− „Nazwa” – podajemy nazwę grupy 

− w pozycji „Lista prętów” wpisujemy numery prętów, które mają należeć do grupy 

− w pozycji „Materiał” wybieramy z listy stal, którą chcemy użyć w naszej konstrukcji 

− klikamy , wybieramy listę interesujących nas przekrojów które program 

może nam zaproponować dla wybranej grupy.  

− zapisujemy zmiany klikając . 
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4.16. Jak poprawnie wymiarować grupy prętów lub sprawdzać nośność? 

W ekranie  w oknie „Obliczenia” wybieramy: 

o  „Weryfikacja prętów” aby sprawdzić nośność zaprojektowanych prętów po-

jedynczo, 

o „Weryfikacja grup” aby sprawdzić nośność zaprojektowanych prętów w gru-

pach, 

o „Wymiarowanie grup” aby przeprowadził obliczenia i przedstawił listę pro-

ponowanych przekrojów dla konstrukcji 

−  „Przypadki:”  wybieramy przypadki obciążeń, dla których chcemy wykonać obli-

czenia (klikamy ) 

− w polu „Stan graniczny” wybieramy „Nośność” 

− Wykonujemy obliczenia klikając . 

 

4.17. Jak wymiarować pręty aby uzyskać żądane parametry (z uwzględnieniem 

optymalizacji)? 

W oknie „Obliczenia”: 

− wybieramy pozycję „Wymiarowanie grup” 

− zaznaczamy  i klikamy  

w oknie „Opcje optymalizacyjne” możemy zdefiniować żądane parametry dobieranych 

profili 

− aby zaprojektować najlżejszą konstrukcję zaznaczamy  i klikamy . 

− wykonujemy obliczenia 

W oknie „Wymiarowanie grup” pojawiają się profile oznaczone:  - są to profile o zoptyma-

lizowanym ciężarze. 

 

4.18. Jak sprawdzać stan graniczny użytkowalności? 

W ekranie  w oknie „Obliczenia” wybieramy: 

o  „Weryfikacja prętów” aby sprawdzić nośność zaprojektowanych prętów po-

jedynczo, 

o „Weryfikacja grup” aby sprawdzić nośność zaprojektowanych prętów w gru-

pach, 

− „Przypadki:”  wybieramy kombinacje zdefiniowane dla SGU (klikamy ) 

− w polu „Stan graniczny” wybieramy „Użytkowanie” 

− Wykonujemy obliczenia klikając . 

 

4.19. Co zrobić aby program automatycznie dobrał typ połączenia do konstrukcji?  

W ekranie  w zakładce „Konstrukcja” należy zaznaczyć sąsiadujące pręty, któ-

re mają znaleźć się w węźle i kliknąć . Obliczenia w tym przypadku wykonuje się klika-

jąc  (program wymiaruje połączenie dla sił wewnętrznych w konstrukcji). W przypad-
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ku generacji połączeń wiązara kratowego, należy tak zamodelować układ, aby ciągłe pasy 

(górny, dolny) były pojedynczym prętem. 

 

4.20. W jaki sposób mogę sprawdzić w programie właściwości geometryczne inte-

resującego mnie przekroju (bez konieczności modelowania i wymiarowania)? 

Klikamy menu  →	 . Wyświetlony zostaje „Katalog profili” (do-

myślnie „Katalog polskich profili 2007” – w zależności od ustawień katalogów w „Preferen-

cjach zadania”). Z list  wybieramy interesujący nas prze-

krój. Aby wyświetlić wszystkie dane profilu, rozwijamy listę:  i wy-

bieramy „Wszystkie kolumny”. 
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