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D źwigary o falistym środniku
typu SIN wykorzystuje się
najczęściej w układach kon-
strukcji jedno- oraz wielona-

wowych oraz w obiektach kilkukondy-
gnacyjnych. W dostępnych na rynku
dźwigarach stosuje się środniki grubo-
ści tw = 2,0, 2,5 i 3,0 mm i wysokości
333 – 1500 mm przy maksymalnej dłu-
gości dźwigarów 20 m. Z kolei na pasy
dźwigarów stosuje się blachy uniwer-
salne grubości 8 – 30 mm ze stali
S235JRG2 lub S355J2+N. Pasy można
też wykonywać ze stali S275. Łączy się
je do środnika na spoiny jednostronne,
co nie powoduje wprowadzenia dużej
ilości ciepła, które może zmieniać właś-
ciwości stali.

Minimum hutnicze dostarczanych
blach płaskich wynosi Remin = 235, 275
lub 355 MPa [15]. Odpowiada ono gwa-
rantowanej granicy plastyczności pa-
sów. Minimum hutnicze wyznacza się
na podstawie badań próbek stali. Odrzu-
ca się blachy o niższej niż minimum hut-
nicze granicy plastyczności, ale gwaran-

towana granica plastyczności Re powin-
na być mniejsza niż granica plastyczno-
ści blach wynikająca z badań cech wy-
trzymałościowych stali [11, 12].

W artykule przedstawiono badania sta-
tystyczne parametrów wytrzymałościo-
wych stali pochodzącej z pasów dźwiga-
rów o falistym środniku. Są one istotne
ze względu na ich wpływ na nośność
przy zginaniu. Choć większość dostęp-
nych badań odnosi się do problemów
związanych z utratą stateczności faliste-
go środnika [2 ÷ 4 i 6 ÷ 8], to jednak w li-
teraturze nie ma odniesienia do losowych
parametrów pasów stalowych oraz wyni-
kającego z tego poziomu bezpieczeństwa
konstrukcji. Badania wytrzymałości tych
pasów przeprowadzono na próbkach po-
branych z przebadanych już dwudziestu
dźwigarów SIN. Na podstawie tych ba-
dań oszacowano parametry wytrzymało-
ściowe, współczynniki częściowe grani-
cy plastyczności γm oraz współczynniki
zmienności granicy plastyczności VRe
obrazujące wynikający z zastosowanej
granicy plastyczności poziom bezpie-
czeństwa przyporządkowany do obli-
czania nośności na zginanie. Badania od-
niesiono do badań blach płaskich [5, 9].

Badania niszczące
dźwigarów SIN

Badania wytrzymałości pasów zosta-
ły wykonane na przebadanych w bada-
niach niszczących dźwigarach SIN.
W badaniach doświadczalnych wpływu
żeber podporowych na postaciową wy-
trzymałość krytyczną przy ścinaniu
falistego środnika przebadano dwadzie-
ścia dźwigarów o trzech podstawowych
typach: z żebrem podatnym na swobod-
nym końcu; z żebrem usztywnionym teo-
wnikiem oraz z jednostronnym wsporni-
kiem (tabela 1). Przebadane dźwigary
miały schemat statyczny belki swobod-
nie podpartej oraz belki swobodnie pod-
partej z jednostronnym wspornikiem (ry-
sunek 1). Dźwigary złożono z trzech ele-
mentów wysyłkowych.

Pasy przebadanych dźwigarów SIN
wykonano z blach płaskich o grubości
15 lub 20 mm ze stali S275JRG2, nato-
miast faliste środniki z blach płaskich
gorącowalcowanych grubości 2; 2,5;
3 mm ze stali S235JRG2 [2, 3]. W prze-
badanej grupie blachownic o falistym
środniku występowało osiemnaście
dźwigarów o pasach 300 x 15 mm oraz
dwa o pasach 300 x 20 mm (tabela 1).
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Badania dźwigarów o falistym środniku
(fotografia 1) prowadzono do osiągnięcia
nośności granicznej związanej ze zniszcze-
niem środnika, co powodowało również
wytworzenie przegubów plastycznych
w pasach części przęsłowej lub wsporniko-
wej. Z części niezniszczonych pasów dźwi-
garów, które uległy zniszczeniu, pobrano
próbki do badań materiałowych.

Badania materiałowe
pasów dźwigarów SIN

Z każdego przebadanego dźwigara SIN
pobrano po trzy próbki z pasów. W pierw-
szej kolejności wycięto z miejsc nieznisz-

czonych całe kawałki pasów (fotogra-
fia 2a), by w następnym etapie z krawędzi
pasów wyciąć żądane próbki do badań
zgodne z normami [10, 14] (fotografia 2b).

Przebadano łącznie 60 próbek.
w tym: 54 próbki (18 dźwigarów x 3
próbki) o nominalnej grubości 15 mm
oraz 6 próbek (2 dźwigary x 3 próbki)
o nominalnej grubości 20 mm. Bada-
nia parametrów wytrzymałościowych
pasów wykonano zgodnie z normą
[14]. Podczas badania każdej próbki do-
konywano pomiaru siły rozciągającej F
oraz wydłużenia ∆L (Lu – L0) na podsta-
wie bazy pomiarowej próbek L0. Stara-
no się nie przekraczać prędkości przyro-
stu naprężeń 8 MPa/s. Wyznaczone na
podstawie badań parametry wytrzyma-
łościowe (wartości średnie z trzech
próbek pobranych z każdego dźwigara)
przedstawiono w tabeli 2.

Na rysunku 2a i 2b zaprezentowano
przykładowe wykresy, na których za-
znaczono charakterystyczne wartości
naprężeń σH, σe, σeL oraz σeH i σm od-
powiadające granicy plastyczności
oraz wytrzymałości na rozciąganie. Na
wszystkich wykresach występował ob-
szar płynięcia, który rozdzielał dolną
i górną granicę plastyczności, czyli
krzywe Lüdersa-Czernowa. Uzyskany
zakres wydłużalności próbek wynosił
24 – 33%, co potwierdzało prawidłowe
właściwości plastyczne stali. Zakres
wydłużalności był nieco większy niż
w przypadku stali używanej na środni-
ki faliste [1], gdzie wyniósł 15 – 25%.

Parametry rozkładu
normalnego granicy
plastyczności
pasów dźwigarów

Gwarantowana przez producenta, bę-
dąca zarazem minimum hutniczym, gra-
nica plastyczności blach płaskich, z któ-
rych wykonano pasy dźwigarów, wynosi
Remin = 275 MPa. W przypadku przed-
miotowych badań wyznaczono parame-
try rozkładu normalnego granicy pla-
styczności [12], a mianowicie wariancję
D2(Re) i odchylenie standardowe D(Re)

a = 3162(2162) a = 3162(2162)

M 1.11 M 1.21; [M 1.31];
M 1.41; M 1.51 (M 2.11)

L = 7825(5825)

h w

300x15
[300x20]

żebro pod-
porowe

b = 1500

300x15

L = 5825
b = 1500a = 2162

M 2.21 M 2.31;
M 2.41; M 2.51

żebro pod-
porowe

żebro pod-
porowe

h w h w

a = 2162
L = 6000 (3750)w = 1500

a = 3175 (2175) a = 3175 (2175)
350 (600)

(M 2.12. M 2.22; M 2.32;
M 2.42; M 2.52)

M 1.12. M 1.22; [M1.32];
M 1.42; M 1.52

300x15
[300x20]

Rys. 1. Dźwigary SIN, z których pobrano próbki do badań cech wytrzymałościowych stali z pasów: a) z żebrem podatnym; b) z usztyw-
nionym żebrem podporowym; c) z jednostronnym wspornikiem
Fig. 1. SIN girders from which samples were taken for testing the strength properties of steel flanges: a) with a flexible stiffener; b) with a ri-
gid end stiffener; c) cantilever girders

a) b) c)

Tabela 1. Program badań dźwigarów SIN
Table 1. Program of investigations SIN girders

Dźwigar
[mm]

Środnik
hw x tw [mm]

Pas bf x tf
[mm]

Żebro pod-
porowe [mm]

Dźwigar
[mm]

Środnik
hw x tw [mm]

Pas bf x tf
[mm]

Żebro pod-
porowe [mm]

M 1.11 500 x 2 300 x 15 25 x 300 M 1.12 500 x 2 300 x 15 2 x 20 x 300
M 1.21 1000 x 2,5 300 x 15 25 x 300 M 1.22 1000 x 2 300 x 15 2 x 25 x 300
M 1.31 1000 x 2,5 300 x 20 25 x 300 M 1.32 1000 x 2,5 300 x 20 2 x 25 x 300
M 1.41 1250 x 2 300 x 15 25 x 300 M 1.42 1250 x 2 300 x 15 2 x 25 x 300
M 1.51 1500 x 2 300 x 15 25 x 300 M 1.52 1500 x 2 300 x 15 2 x 25 x 300
M 2.11 500 x 2,5 300 x 15 25 x 300 M 2.12 500 x 2 300 x 15 2 x 20 x 300

M 2.21 1000 x 2 300 x 15 25 x 300
+ teownik M 2.22 1000 x 2 300 x 15 2 x 25 x 300

M 2.31 1000 x 2,5 300 x 15 25 x 300
+ teownik M 2.32 1000 x 2,5 300 x 15 2 x 25 x 300

M 2.41 1000 x 3 300 x 15 25 x 300
+ teownik M 2.42 1000 x 3 300 x 15 2 x 25 x 300

M 2.51 1500 x 3 300 x 15 25 x 300
+ teownik M 2.52 1500 x 2 300 x 15 2 x 25 x 300

Fot. 1. Dźwigar M 2.21 (WTA 1000/300x15)
z żebrem usztywnionym na stanowisku ba-
dawczym
Photo 1. Girder on the test stand: M 2.21
girder (WTA 1000/300x15) with stiffened
stiffener

a)

b)

Fot. 2. Dźwigar M 2.41 (WTC 1000/300x15)
po zniszczeniu pasów: a) miejsce pobrania
próbek do badań; b) wycięta próbka
Fig. 4. M 2.41 girder (WTC 1000/300x15) after
destruction of flanges: a) place of sampling for
tests; b) cut out sample

Rama

Dźwigar

Strefa
zniszczenia
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granicy plastyczności przebadanych
próbek pasów dźwigarów. Na podsta-
wie oszacowanych parametrów rozkła-
du normalnego granicy plastyczności Re
wyznaczono wartości charakterystyczne
Rek, czyli kwantyle dolne 5% [12]:

Rek = E(Re)(1 – 1,64D(Re)/E(Re) (1)
gdzie: E(Re) – wartość średnia granicy
plastyczności Re.

Z kolei współczynniki zmienności
granicy plastyczności pasów oszacowa-
no w dwóch przypadkach jako rzeczy-
wiste VRe otrzymane na podstawie ba-
dań materiałowych, jak również odnie-
sione do minimalnej gwarantowanej
przez producenta dźwigarów granicy
plastyczności Remin = 275 MPa:

(2)

Umożliwia to porównanie poziomu
bezpieczeństwa ze względu na granicę
plastyczności stosowaną do obliczania
nośności przy zginaniu. Natomiast współ-
czynniki częściowe granicy plastyczności
γm, będące stosunkiem wartości charakte-
rystycznej i obliczeniowej granicy pla-
styczności, oszacowano z równania 3 [5]:

(3)

gdzie:
γm – współczynnik częściowy granicy plastycz-
ności; D (Re) – odchylenie standardowe gra-
nicy plastyczności; Rek; fy – odpowiednio cha-
rakterystyczna i obliczeniowa granica plastycz-
ności.

Z kolei współczynnik częściowy gra-
nicy plastyczności γm275, odniesiony do
minimum gwarantowanego przez pro-

ducenta Remin = 275 MPa, wyznaczono
z zależności [5]:

(4)

Na rysunku 3 pokazano rozkład nor-
malny granicy plastyczności uzyskany
z wszystkich próbek wyciętych z pasów
dźwigarów o falistych środnikach. Za-
znaczono rozkład normalny w przypad-
ku wartości średniej E(Re) granicy pla-
styczności oraz porównawczy w przy-
padku wartości obliczeniowej granicy
plastyczności fy. Parametry rozkładu
normalnego oraz uzyskane współczynni-
ki częściowe granicy plastyczności pró-
bek blach z pasów z dźwigarów o fali-
stym środniku zamieszczono w tabeli 3.

Średnie współczynniki zmienności
VRe granicy plastyczności oszacowane
na podstawie badań materiałowych wy-
niosły 0,01 – 0,03. Uzyskane wartości
świadczą o niewielkim rozrzucie grani-
cy plastyczności w obrębie próbek po-
branych z każdego dźwigara. W odnie-
sieniu do granicy plastyczności gwaran-
towanej przez producenta oszacowane
współczynniki zmienności VRe275 są trzy-
krotnie większe. Uwidacznia to większy
rozrzut wartości średniej granicy pla-
styczności, powodując automatycznie
większe różnice nośności przy zginaniu
obliczanym w przypadku granicy pla-
styczności Remin = 275 MPa w stosunku
do wartości rzeczywistych.

Na podstawie badań uzyskano współ-
czynniki częściowe granicy plastyczno-
ści γm o wartości 1,01 – 1,05. Są zatem
porównywalne do uzyskiwanych współ-
czynników z badań statystycznych
[5, 9]. Natomiast oszacowane w odnie-
sieniu do gwarantowanej przez produ-

ISSN 0137-2971. e-ISSN 2449-951X

Tabela 2. Parametry wytrzymałościowe próbek blach pasów dźwigarów SIN
Table 2. Parameters of strength properties of samples sheet metal flanges from SIN girders

Dźwigar b0
[mm]

a0
[Mm]

S0
[mm2]

L0
[mm]

Lu
[mm]

A10
[%]

FeH
[kN]

Fm
[kN]

Re
[MPa]

Rm
[MPa]

Re/Rm
[MPa]

E
[GPa]

M 1.11 15,0 24,4 366,5 110,0 142,3 29,4 108,0 166,6 298,2 454,5 1,52 201,6
M 1.21 15,0 24,4 365,5 110,0 142,4 29,4 110,9 177,4 303,4 485,5 1,60 213,2
M 1.41 15,0 24,8 371,5 110,0 143,8 30,7 104,4 164,9 281,2 443,9 1,58 201,9
M 1.51 15,0 24,5 367,0 110,0 141,7 28,8 106,8 165,8 291,1 451,8 1,55 208,3
M 2.11 15,0 24,3 364,0 110,0 141,5 28,7 114,0 176,3 313,3 484,5 1,55 208,4
M 2.21 15,0 24,5 368,0 110,0 136,3 23,9 118,5 171,3 322,0 465,5 1,45 202,4
M 2.31 15,0 25,1 376,5 110,0 137,5 25,0 123,5 175,6 328,0 465,6 1,42 204,4
M 2.41 15,0 25,0 375,0 110,0 137.8 25,3 122,5 174,3 326,7 464,7 1,42 207,3
M 2.51 15,0 24,2 363,0 110,0 143.8 30,7 103,9 154,7 290,3 432,0 1,49 203,5
M 1.12 15,0 24,4 366,5 110,0 143.3 30,3 109,1 162,5 297,5 443,1 1,49 196,3
M 1.22 15,0 24,5 367,0 110,0 144.5 31,4 105,3 164,3 287,2 448,0 1,56 199,8
M 1.42 15,0 25,0 375,5 110,0 143.9 30,8 113,7 165,4 302,8 440,4 1,45 198,5
M 1.52 15,0 24,5 367,5 110,0 143.0 30,0 114,5 163,3 312,5 445,6 1,43 199,9
M 2.12 15,0 24,4 366,5 110,0 143.8 30,8 114,0 174,6 311,2 476,7 1,53 188,1
M 2.22 15,0 26,6 398,5 110,0 142.6 29,6 128,9 183,9 323,5 461,4 1,43 233,8
M 2.32 15,0 24,4 366,5 110,0 145.5 32,3 107,7 162,0 293,9 442,1 1,50 241,4
M 2.42 15,0 26,6 399,5 110,0 140.4 27,7 120,4 175,7 301,5 439,8 1,46 204,7
M 2.52 15,0 24,8 371,5 110,0 141,5 28,6 108,1 158,4 306,7 449,3 1,47 203,5

wartość średnia z próbek o grubości 15 mm: 305,1 455,2 1,49 206,50
M 1.31 20,0 28,3 566,7 140,0 185,0 32,2 167,6 244,3 298,9 435,7 1,46 205,5
M 1.32 20,0 29,1 582,0 140,0 179,1 28,0 153,8 268,2 264,2 460,9 1,74 198,5

wartość średnia z próbek o grubości 20 mm: 281,5 448,3 1,60 202,0
wartość średnia z wszystkich próbek: 287,8 431,8 1,40 206,1

Rys. 2. Wykres σ – ε rozciągania próbki
stalowej: a) grubości 20 mm wyciętej z pa-
sa dźwigara M 1.31; b) grubości 15 mm
wyciętej z pasa dźwigara M 1.42
Fig. 2.6 Graph σ – ε of the steel sample:
a) 20 mm thick cut from the M 1.31 girder
flange; b) 15 mm thick cut from the M 1.42
girder flange

Rys. 3. Rozkład normalny granicy pla-
styczności fy, Re próbek stalowych z pasów
dźwigarów SIN
Fig. 3. Normal distribution of the yield
strength fy, Re of steel samples from SIN gir-
der flanges
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centa granicy plastyczności współczyn-
niki częściowe γm275 są w 75% mniejsze
od jedności, a więc od wartości zaleca-
nej w EC3 [11, 12, 13] oraz w 25%
większe od jedności. Oznacza to, że
w przypadku 75% dźwigarów oblicze-
niowa nośność przy zginaniu jest za-
wyżona z uwagi na granicę plastycz-
ności i stanowi dodatkowy zapas bez-
pieczeństwa. Niestety, stosując metodę
z EC3, aż w 25% przypadków obliczenio-
wa granica plastyczności fy okazała się
mniejsza od deklaracji producenta, co
mogłoby z kolei prowadzić do zaniżania
nośności dźwigarów przy zginaniu.

Wnioski
Do produkcji pasów blachownic o

falistym środniku używane są stale ce-
chujące się prawidłowymi parametrami
wytrzymałościowymi oraz niewielkim
rozrzutem właściwości w obrębie poje-
dynczego wyrobu. Średnia granica pla-
styczności stali blach płaskich E(Re) jest
większa od gwarantowanej granicy pla-
styczności dostarczanych blach pła-

skich, z których wytworzono pasy bada-
nych dźwigarów o falistych środnikach,
wynoszącej Remin = 275 MPa. Jest to
zgodne z metodą przyjmowania wielko-
ści minimum hutniczego.

Przy podawaniu granicy plastyczno-
ści gotowych pasów blachownic o fali-
stym środniku zaleca się stosowanie me-
tody zawartej w normach europejskich,
czyli podawanie relacji pomiędzy obli-
czeniową granicą plastyczności a jej
wartością średnią w postaci:

fy = E(Re) – 3,04D(Re) (5)

Stosując metodę szacowania oblicze-
niowej granicy plastyczności wg norm
europejskich, próbki stali pasów dźwi-
garów SIN cechowały się w 75% więk-
szą wartością granicy plastyczności od
deklarowanych przez producenta oraz w
25% mniejszą. Sprzyja to dostarczaniu
na plac budowy elementów konstrukcji
o różniących się od siebie parametrach
wytrzymałościowych. Na nośność przy
zginaniu blachownic o falistym środniku
ma dodatkowo wpływ kwantyl iloczynu

granicy plastyczności i losowej po-
wierzchni przekroju pasa.

Uzyskane na podstawie przedstawio-
nych badań materiałowych współczyn-
niki granicy plastyczności γm znajdują
się w przedziale 1,01 – 1,05 i są porów-
nywalne do współczynników z badań
statystycznych [5, 9]. Analiza współ-
czynników wskazuje na zasadność
zwiększenia współczynnika γm w załącz-
nikach krajowych EC3 do wartości 1,1.
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Tabela 3. Parametry rozkładu normalnego granicy plastyczności Re próbek blach pasów
dźwigarów SIN
Table 3. Parameters of normal distribution of yield strength Re samples of sheet metal flanges
from SIN girders

Dźwigar E(Re) [MPa] Rek [MPa] fy [MPa] D2(Re) D(Re) VRe VRe275 γm γm275

M 1.11 298,2 290,2 283,4 23,68 4,87 0,016 0,047 1,024 0,970
M 1.21 303,4 299,3 295,8 6,18 2,49 0,008 0,057 1,012 0,930
M 1.41 281,2 269,0 258,5* 55,78 7,47 0,027 0,013 1,040 1,064
M 1.51 291,1 283,0 276,1 24,52 4,95 0,017 0,034 1,025 0,996
M 2.11 313,3 305,3 298,5 23,74 4,87 0,016 0,075 1,023 0,921
M 2.21 322,0 311,4 302,4 41,43 6,44 0,020 0,089 1,030 0,909
M 2.31 328,0 317,0 307,7 44,76 6,69 0,020 0,099 1,030 0,894
M 2.41 326,7 310,7 297,1 94,99 9,75 0,030 0,096 1,046 0,926
M 2.51 290,3 280,5 272,1* 35,70 5,97 0,021 0,032 1,031 1,011
M 1.12 297,5 289,2 282,0 25,94 5,09 0,017 0,046 1,025 0,975
M 1.22 287,2 275,3 265,0* 53,13 7,29 0,025 0,026 1,039 1,038
M 1.42 302,8 287,9 275,1 82,76 9,10 0,030 0,056 1,046 0,999
M 1.52 312,5 301,9 292,9 41,57 6,45 0,021 0,073 1,031 0,939
M 2.12 311,2 302,3 294,7 29,58 5,44 0,017 0,071 1,026 0,933
M 2.22 323,5 310,3 299,0 65,04 8,06 0,025 0,091 1,038 0,920
M 2.32 293,9 282,6 272,9* 47,93 6,92 0,024 0,039 1,036 1,008
M 2.42 301,5 300,0 298.7 0,86 0,93 0,003 0,054 1,004 0,921
M 2.52 306,7 298,7 292,0 23,52 4,85 0,016 0,063 1,023 0,942

Wartość średnia
15 mm 305,1 295,2 286,9 40,06 5,98 0,020 0,059 1,029 0,961

M 1.31 298,9 287,6 278,03 47,11 6,86 0,023 0,049 1,035 0.989
M 1.32 264,2 256,6 250,02* 21,75 4,66 0,018 -0,025 1,026 1,100

Wartość średnia
20 mm 281,6 272,1 264,0 34,43 5,76 0,020 0,011 1,030 1,044

Wartość średnia
wszystkie próbki 302,7 292,9 284,6 39,50 5,96 0,020 0,054 1,026 0,969

* obliczeniowa granica plastyczności pasów mniejsza od deklarowanej przez producenta


