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N ajważniejszym problemem
ustrojów płytowo-słupowych
pozostaje zagadnienie noś-
ności strefy przysłupowej,

w której występują maksymalne mo-
menty zginające oraz siły tnące. W prze-
szłości intuicyjnie było ono rozwiązy-
wane przez zwiększenie grubości stro-
pu w sąsiedztwie słupów (zastosowanie
grzybków). Pionierami i wynalazcami
konstrukcji grzybkowych (mushroom
head) byli m.in. amerykański inżynier
Claude A. P. Turner (Gasparini [6]),
szwajcarski inżynier Robert Maillart,
rosyjski matematyk i inżynier Artur Fer-
dinandovitch Loleit (Kiedorf [8]). Rezy-
gnacja z pogrubień w obrębie strefy
przysłupowej bez wprowadzenia dodat-
kowych rozwiązań zwiększających no-
śność strefy na przebicie doprowadziła
do tragicznych w skutkach katastrof.
W związku z tym strefa przysłupowa
nadal budzi pewne kontrowersje i jest
poddawana nowym badaniom i anali-
zom, takim jak wpływ efektu skali
na nośność przebicia czy zachowanie
się połączenia płyta-słup pod znako-
zmiennym poziomym obciążeniem cy-
klicznym (problem szczególnie istotny
w miejscach występowania obciążeń
sejsmicznych). Przegląd podejmowa-
nych obecnie prac badawczych dotyczą-
cych zjawiska przebicia znaleźć można
m.in. w raporcie technicznym FIB Bul-

letin no. 81 [5]. Jako przykład katastro-
fy spowodowanej nieodpowiednim za-
projektowaniem strefy przysłupowej
w konstrukcji płytowo-słupowej można
podać budynek Pipers Row Car Park
w Wolverhampton (Anglia), w którym
20 marca 1997 r. zawaliła się część stro-
pu ostatniej kondygnacji. Jedną z naj-
większych katastrof spowodowanych
m.in. błędami projektowymi strefy
przysłupowej w konstrukcji płytowo-
-słupowej było też całkowite zawalenie
się centrum handlowego Sampoong
w Seulu (Korea Południowa) w 1995 r.
Oprócz przekroczenia dopuszczalnego
obciążenia, nieodpowiedniego zapro-
jektowania zbrojenia ze względu na
przebicie, nie zaprojektowano również
zbrojenia chroniącego konstrukcję
przed katastrofą postępującą [7]. Wska-
zane katastrofy budowlane uzmysławia-
ją, jak bardzo odpowiedzialną pracą jest
projektowanie konstrukcji i jednocze-
śnie wskazują na potrzebę dokładnego
przestudiowania i rozpoznania zjawiska
przebicia przez projektanta.

Procedury obliczeniowe prze-
bicia wg wybranych norm

Norma europejska PN-EN 1992-1-1
[9]. Podczas sprawdzania płyty stropo-
wej ze względu na przebicie, norma
PN-EN 1992-1-1 [9] (EC2) wymaga
sprawdzenia co najmniej dwóch kryte-
riów. Pierwszym z nich jest maksymal-
na nośność ściskanego krzyżulca beto-
nowego znajdującego się przy licu pola
obciążenia (równanie 1). Kolejny waru-

nek wiąże się ze sprawdzeniem odpor-
ności płyty betonowej niezbrojonej po-
przecznie na naprężenia przebijające
w tzw. podstawowym przekroju kon-
trolnym u1 (równanie 2a). W przypadku,
gdy warunek drugi nie jest spełniony,
należy zastosować zbrojenie na przebi-
cie. Kryterium nośności przyjmuje
wówczas postać równania 2b. Trzeci
warunek nośności dotyczy przypadku,
w którym wymagane jest zastosowanie
zbrojenia poprzecznego. Należy wów-
czas wyznaczyć obwód kontrolny uout,
w którym zbrojenie na przebicie nie bę-
dzie już konieczne (równanie 3). Waru-
nek ten określa zatem zakres, w którym
wymaga się użycia zbrojenia poprzecz-
nego. Zbrojenie powinno zostać roz-
mieszczone w polu pomiędzy licem
słupa a odległością do obwodu uout po-
mniejszoną o 1,5d.

νEd,0 ≤ νRd,max (1)
νEd,1 ≤ νRd,c (2a)
νEd,1 ≤ νRd,cs (2b)

νEd,out ≤ νRd,c (3)
gdzie:
νEd,0, νEd,1, νEd,out – naprężenia styczne w przekro-
jach kontrolnych odpowiednio u0, u1, uout;
νRd,max – maksymalna nośność przebicia, ze
względu na ściskany krzyżulec betonowy;
νRd,c – wytrzymałość na ścinanie płyty bez zbro-
jenia poprzecznego;
νRd,cs – wytrzymałość na ścinanie płyty ze zbro-
jeniem poprzecznym.

Norma EC2 [9] przyjmuje założenie,
że rysa niszcząca przechodzi przez prze-
krój pod kątem 26,6°. Założenie to deter-
minuje miejsce występowania podsta-
wowego obwodu kontrolnego u1, który
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przyjmuje się zazwyczaj w odległo-
ści 2d od lica podpory w sposób mini-
malizujący jego długość. W przypadku,
gdy mamy do czynienia z dużym roz-
łożonym naciskiem znajdującym się
wewnątrz podstawowego obwodu kon-
trolnego, należy sprawdzić obwody
znajdujące się bliżej lica podpory.

Odporność na przebicie płyty ze zbro-
jeniem poprzecznym (νRd,cs) zależy
w 75% od nośności płyty bez zbrojenia
poprzecznego. Wynika to z faktu, iż
podczas badań zauważono, że w pierw-
szej fazie pracy zarysowanie oraz od-
kształcenia zbrojenia są na tyle małe, że
nie powodują żadnych naprężeń w stali,
co w konsekwencji oznacza, że do pew-
nego momentu pracuje sama płyta bez
zbrojenia. W momencie osiągnięcia ob-
ciążenia stanowiącego ok. 70% nośno-
ści na przebicie analogicznego połącze-
nia bez zbrojenia poprzecznego, zaryso-
wanie robi się na tyle duże, że do współ-
pracy wciągane jest zbrojenie i cały po-
zostały przyrost obciążenia przejmowa-
ny jest właśnie przez nie [15]. Istotną
sprawą jest ograniczenie możliwości
wzmocnienia nośności płyty przez do-
danie zbrojenia poprzecznego. Dopiero
w 2015 r. wydano korektę do normy
[10] ograniczającą możliwości wzmoc-
nienia do zakresu νRd,cs ≤ 1,5 νRd,c.

Zalecenia Międzynarodowej Fede-
racji Konstrukcji Betonowych (FIB)
Model Code 2010 [3]. W normie Model
Code 2010 (MC2010 [3]) zaprezento-
wano nowe, odmienne podejście do ana-
lizy zagadnienia przebicia. Metoda ta
bazuje na teorii krytycznej rysy ukośnej
(CSCT – Critical Shear Crack Theory).
W polskim piśmiennictwie zagadnienia
przebicia wg normy Model Code 2010
zostały przedstawione m.in. w [11 ÷ 14].
W odróżnieniu od normy EC2 [9],
Model Code 2010 w warunkach nośno-
ści operuje siłami „V”, a nie napręże-
niami „v”. W ogólnym przypadku noś-
ność na przebicie płyty składa się z siły
przenoszonej przez beton (VRd, c) oraz
siły przenoszonej przez zbrojenie po-
przeczne (VRd,s) jeśli takie zostało za-
stosowane:

VRd = VRd,c + VRd,s (4)

Podobnie jak w normie europejskiej
wymaga się sprawdzenia co najmniej
dwóch kryteriów. Jako pierwszy należy

sprawdzić warunek dotyczący maksy-
malnej nośności płyty ze względu na
zniszczenie betonowego krzyżulca ści-
skanego (VEd ≤ VRd,max). Wyraźną różni-
cą w stosunku do EC2 [9] jest jednak
fakt, że warunek ten sprawdza się
w podstawowym obwodzie kontrolnym
b1, a nie w licu słupa. Niezależnie od te-
go warunku, w podstawowym obwodzie
kontrolnym sprawdza się również kry-
terium nośności płyty przyjmujące po-
stać VEd ≤ VRd. Jednocześnie w przypad-
ku zastosowania zbrojenia poprzeczne-
go znaleźć należy obwód kontrolny
bout, w którym zostanie spełniony waru-
nek VEd ≤ VRd,c. Obwód ten determinuje
zasięg, w jakim należy stosować zbro-
jenie na przebicie.

Koncepcja przyjmowania podstawo-
wego obwodu kontrolnego nawiązuje
do normyACI 318 [2] i zakłada nachyle-
nie rysy niszczącej pod kątem 45°. Otrzy-
muje się wtedy obwód kontrolny w od-
ległości 0,5d od krawędzi podpory (pola
obciążenia). W przypadku stosowania
podpór o dużych wymiarach obwody
kontrolne należy redukować. Redukcja
ta ma na celu uwzględnić w przybliżony
sposób koncentrację naprężeń stycznych
w narożach podpory. Z praktycznego
punktu widzenia ma to szczególne zna-
czenie przy stosowaniu głowic, ponie-
waż okazuje się, że w przypadku płyt
o określonej wysokości użytecznej dv za-
stosowanie głowicy o wysokości więk-
szej od 3dv przynosi niewielki wzrost
nośności ze względu na brak przyrostu

długości obwodu kontrolnego. Warto
zauważyć brak tego ograniczenia w obec-
nej normie EC2 [9].

Jedną ze zmian w MC2010 [3] jest po-
dejście do uwzględniania wpływu mimo-
środowości obciążenia. W EC2 [9]
wpływ ten był uwzględniany przez zwięk-
szenie oddziaływania (vEd,mimośrodowe = β •
vEd,symetryczne). W przypadku zaleceń orga-
nizacji FIB wpływ ten otrzymujemy
przez redukcję obwodu kontrolnego
za pomocą współczynnika ke, co w kon-
sekwencji oznacza redukcję nośności
złącza (vRd,mimośrodowe = ke • vRd,symetryczne).
Można stwierdzić, że współczynnik ke
jest odwrotnością współczynnika β
z normy EC2 [9]. Podobny wniosek
postawiono w [11]. Zgodnie z normą
MC2010 [3], podczas projektowania
można wykonywać obliczenia wg czte-

rech poziomów przybliżenia (Levels of
Approximation). W przypadku wykony-
wania koncepcji lub ustalania gabary-
tów elementów zaleca się korzystanie
z pierwszego poziomu przybliżenia
(I LoA), który jest najbardziej uprosz-
czony (przez co również najmniej eko-
nomiczny), jednak z tego powodu bar-
dzo szybki w realizacji.

W przypadku potrzeby wykonywania
dokładniejszych obliczeń można posłu-
żyć się wyższymi poziomami przybliże-
nia i tak, do wymiarowania konstrukcji
(projekty wykonawcze) zaleca się stoso-
wanie poziomów II oraz III, natomiast
poziom IV, który jest najbardziej wyra-
finowany i często opiera się na analizie
nieliniowej, zaleca się stosować jedynie
przy wykonywaniu ekspertyz. W przy-
padku przebicia parametrem, który
można obliczać wg wybranego poziomu
przybliżenia, jest graniczny kąt obrotu
płyty (ψ), wpływający bezpośrednio
na nośność połączenia. Szczegółowe in-
formacje dotyczące obliczeń znaleźć
można w artykule [11].

Norma amerykańska ACI 318-14
wraz z komentarzem [2]. Sprawdze-
nie stanów granicznych nośności prze-
bicia w procedurach amerykańskich wg
ACI 318 [2] odbywa się podobnie jak
w EC2 przez porównanie obliczenio-
wych naprężeń wywołanych obciąże-
niem z nośnością złącza płytowo-słupo-
wego obliczanego wg wzoru:

νn = φ • (νc + νs) (5)
gdzie:
νc – naprężenia przenoszone przez płytę bez
zbrojenia poprzecznego;
νs – naprężenia przenoszone przez umieszczone
w płycie zbrojenie na przebicie;
φ – współczynnik bezpieczeństwa przyjmujący
w przypadku ścinania i przebicia wartość 0,75.

Krytyczny obwód kontrolny, w któ-
rym należy sprawdzić warunek nośności
(νEd ≤ νn), przyjmuje się w odległości
0,5d od lica słupa (pola obciążenia).
W odróżnieniu od opisanych przepi-
sów, obwód ten można przyjąć jako pro-
stokątny, bez uwzględniania zaokrągleń
przy narożach. W przypadku podpór
okrągłych obwód kontrolny należy do-
brać jako kwadrat o polu równym polu
okręgu utworzonego przez krawędź od-
daloną o 0,5d od krawędzi słupa. Otwo-
ry w płycie uwzględnia się w przypad-
ku, kiedy znajdują się bliżej niż 10h
od krawędzi pola obciążenia (h – wyso-
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kość płyty). Jest to warunek bardziej re-
strykcyjny od podanych w zaleceniach
europejskich (<6d) czy FIB (<5,5d).
Odporność płyty ze względu na przebi-
cie oblicza się jako minimum z trzech
wartości.

νc = min (0,332 • λ • √fck;
0,083 • (2 + (4/ß) • λ • √fck;

0,083 • (2 + (αs • d)/b0))• λ • √fck (6)
gdzie:
λ – współczynnik materiałowy dla betonów lek-
kich. W przypadku betonów standardowych
λ = 1,0; β = c1/c2 ≥ 1,0 – współczynnik zależny od
wymiarów podpory (c1, c2 – wymiary podpory);
b0 – długość obwodu kontrolnego;
αs – współczynnik zależny od usytuowania słu-
pa równy: 40 (słupy wewnętrzne), 30 (słupy kra-
wędziowe), 20 (słupy narożne);
d = (dy + dz)/2 – wysokość użyteczna przekroju.

W obliczeniach nośności płyty zbro-
jonej poprzecznie norma uwzględnia
50% nośności płyty niezbrojonej oraz
naprężenia, które są w stanie przenieść
pręty zbrojeniowe. Jest to analogia do
normy EC2, w której zakłada się
uwzględnienie 75% nośności vc.

Zalecenia amerykańskie dodatkowo
wymagają, aby naprężenia powstające
w przekroju kontrolnym nie przekracza-
ły wartości: νn,max = φ • 0,498 • √fck w przy-
padku stosowania wiotkich prętów zbro-
jeniowych oraz νn,max = φ • 0,664 • √fck
w przypadku stosowania sztywnych
wkładów zbrojeniowych. Wymagania te
ograniczają możliwości wzmocnienia
złącza płytowo-słupowego przez zbroje-
nie poprzeczne. Wzmacniając płytę
strzemionami, można uzyskać dodatko-
wo 50% nośności połączenia, natomiast
z zastosowaniem wkładów sztywnych
(np. trzpieni dwugłówkowych) nośność
może się zwiększyć nawet o 100%.
W sytuacji potrzeby zastosowania zbro-
jenia poprzecznego należy (analogicz-
nie jak w poprzednich normach) wyz-
naczyć obwód bout, który determinuje
wymagany zakres zastosowania zbroje-
nia. Norma wymaga, aby naprężenia
w obwodzie bout były nie większe niż
νc.out = φ • 0,166 • λ • √fck.

Opis analizowanej konstrukcji
Do analizy numerycznej wybrano

wydzielony strop budynku o konstruk-
cji płytowo-słupowej z rozstawem słu-
pów w siatce 6,5 x 6,5 m z płytą stropo-
wą grubości 24 cm. Prezentowana kon-
strukcja stropu analizowana była pod

kątem sposobów przykładania obciąże-
nia zmiennego w [1]. Porównanie metod
normowych wyznaczania nośności
na przebicie i wymaganego zbrojenia
wykonano w miejscach przedstawio-
nych na rysunku, oznaczonych jako
P1, P2, P3. W każdym z tych miejsc roz-
patrzono dwie kombinacje sił działa-
jących w słupie; (1) Nmax wraz z mo-
mentami odpowiadającymi tej sile; (2)
Mmax = max (Mx, max; My, max) wraz z mo-
mentem oraz siłą normalną odpowiada-
jącą momentowi Mmax.

Porównania dokonano w kilku aspek-
tach. Pierwszym z nich jest wpływ mo-
mentów zginających na nośność połącze-
nia płyta – słup. Jako wartość reprezen-
tatywną w przypadku normy [9] przyję-
to współczynnik β, normy [3] odwrot-
ność współczynnika ke, natomiast normy
[2] stosunek naprężeń vEd (V+M)/vEd(V),
gdzie: vEd(V+M) – naprężenia styczne
wywołane działaniem siły przebijającej
oraz momentem zginającym; vEd(V) –
naprężenia styczne wywołane siłą prze-
bijającą. Następnie porównywano no-
śność połączenia płyta – słup bez zbro-
jenia poprzecznego VRd,c wyrażoną
w [kN] (w przypadku norm [2, 9] war-
tości naprężeń przemnożone przez pod-
stawowy obwód kontrolny oraz wyso-
kość użyteczną). Podobnie porównano
wartość graniczną nośności VRd,max.
W kolejnym kroku wyznaczono i zesta-
wiono wyniki zapotrzebowania na zbro-
jenie Asw, jak również przedstawiono
wyniki zasięgu zbrojenia poprzecznego,
które obliczono jako odległość rout,rz od
podpory (np. wg [9] rout,rz = rout – 1,5 • d).
Jako ostatnią wartość porównawczą

przedstawiono całkowite zapotrzebowa-
nie na zbrojenie dla danego złącza. Wy-
znaczone wartości przedstawiono w ta-
belach 1 – 3. W tabeli 3, w kolorze
białym oznaczono komórki, w których
obliczenia wymaganego zbrojenia wy-
konano w celach porównawczych po-
mimo przekroczenia warunku dopusz-
czalnych naprężeń vRd, max.

Wnioski
Na podstawie przeprowadzonej anali-

zy stwierdzono, że najbardziej wrażliwy
na działanie obciążenia mimośrodowe-
go jest model obliczeń wg normy

Rzut kondygnacji z lokalizacją punktów
P1, P2 i P3
Plan view of slab with point location P1, P2
and P3

Tabela 1. Wyniki dla słupa w punkcie P1
Table 1. Results for column at point P1

Porówny-
wana

wartość
EC2

MC2010 ACI
318-14

I LoA II LoA III LoA
β (1/ke) 1,03 1,03 1,03 1,03 1,07

VRd,c [kN] 588,00 294,00 418,00 490,00 627,00

VRd,max [kN] 881
(3305) 706,00 1004,00 1175,00 945,00

Asw [cm2] 3,05 8,67 5,73 4,12 5,76

Asw,min [cm2] – 7,82 7,82 7,82 –

rout,rz [cm] 20,00 64,70 35,10 24,90 43,20

Asw,tot [cm2] 6,79 35,09 15,85 10,12 33,96

Tabela 2. Wyniki dla słupa w punkcie P2
Table 2. Results for column at point P2

Porówny-
wana

wartość
EC2

MC2010 ACI
318-14

I LoA II LoA III LoA
β (1/ke) 1,22 1,34 1,34 1,34 1,83

VRd,c [kN] 362,40 153,63 212,00 301,72 418,98

VRd,max [kN] 544
(2039) 368,70 508,81 724,13 631,55

Asw [cm2] 2,13 5,04 3,23 0,65 5,44

Asw,min [cm2] – 4,89 4,89 4,89 –

rout,rz [cm] 30,40 76,90 42,15 15,37 69,80

Asw,tot [cm2] 6,79 27,17 13,30 5,10 39,62

Tabela 3. Wyniki dla słupa w punkcie P3
Table 3. Results for column at point P3

Porówny-
wana

wartość
EC2

MC2010 ACI
318-14

I LoA II LoA III LoA
β (1/ke) 1,97 1,45 1,45 1,45 2,05

VRd,c [kN] 205,00 90,61 116,61 247,35 262,26

VRd,max [kN] 307,5
(1153) 217,47 279,86 501,13 395,31

Asw [cm2] 2,69 3,52 2,66 – 4,00

Asw,min [cm2] – 3,27 3,27 – –

rout,rz [cm] 89,80 104,36 67,58 – 214,90

Asw,tot [cm2] 24,21 24,62 14,72 – 95,95
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ACI 318-14 [2]. Wpływ momentów
zginających ma w tym przypadku naj-
większe znaczenie. Zgodnie z EC2 [9],
współczynnik β słupa narożnego, obli-
czony metodą ogólną, wyniósł 1,97.
Oznacza to, że momenty zginające dzia-
łające na połączenie płyta-słup spowo-
dowały prawie dwukrotne zwiększenie
naprężeń stycznych w przekroju kon-
trolnym w stosunku do naprężeń, któ-
re wywołała sama siła przebijająca.
W przypadku zastosowania metody
uproszczonej podawanej przez normę
EC2 [9] zalecana wartość współczynni-
ka β wynosi 1,50. Przyjęcie takiej war-
tości dałoby znacznie mniejsze warto-
ści naprężeń, a zarazem mogłoby spo-
wodować błędne oszacowanie ilości
potrzebnego zbrojenia na przebicie.
Z tego powodu przy przyjmowaniu
wartości współczynnika mimośrodo-
wości obciążenia należy dokładnie
przeanalizować konstrukcję pod kątem
spełnienia wymagań pozwalających
na skorzystanie z metody uproszczonej
opisanej w EC2 [9].

Najbardziej ostrożna w przyjmowa-
niu nośności złącza bez zbrojenia po-
przecznego jest MC2010 [3]. Jedynie
bardzo czasochłonne obliczenia przy-
bliżenia III stopnia wykazują porówny-
walne wartości (różnica ok. 20%) do
nośności obliczonych wg norm EC2 [9]
i ACI 318-14 [2]. Norma MC2010 [3],
wprowadzając poziomy przybliżenia ob-
liczeń, niewątpliwie umożliwia szybkie
oszacowanie nośności złącza (I LoA),
ale nośność ta w stosunku do obliczeń
przeprowadzanych za pomocą kolej-
nych przybliżeń jest mocno zaniżona.
Najbardziej „optymistyczna”, przy obli-
czaniu wartości nośności połączenia bez
zbrojenia na przebicie, jest norma ame-
rykańska [2]. Należy jednak pamiętać,
że przy obliczaniu zapotrzebowania na
zbrojenie wg tej normy można uwzględ-
nić jedynie 50% nośności samej płyty.
W normie EC2 [9] oraz MC2010 [3]
uwzględnia się odpowiednio 75% oraz
100% tej nośności. Z tego względu naj-
większe wartości zbrojenia uzyskuje się
wg normy ACI 318-14 [2].

W przypadku obliczonych wartości
zbrojenia wg MC2010 [3] można za-
uważyć duże znaczenie warunku na mi-
nimalne zbrojenie poprzecze. W punk-
tach P1 oraz P2 przy poziomie przy-

bliżenia II LoA oraz III LoA było one
decydujące. Wynika z tego, że w nie-
których przypadkach warto wykonać
znacznie krótsze obliczenia metodą
drugiego przybliżenia i sprawdzić, czy
wymagane zbrojenie przekracza po-
trzebne zbrojenie minimalne. Jeżeli nie
przekracza tej wartości, to nie ma po-
trzeby wykonania obliczeń wg trzecie-
go poziomu przybliżenia III LoA. Moż-
na jednak zauważyć efektywność wy-
konywania obliczeń najbardziej dokład-
nych w przypadku słupa narożnego
(punkt P3), ponieważ wykazały one, że
zbrojenie na przebicie nie jest wymaga-
ne. W dużych obiektach obliczenia te
mogą pociągnąć za sobą znaczną opty-
malizację kosztów budowy. Jednocze-
śnie stwierdzono, że obliczenia trzecie-
go poziomu przybliżenia III LoA mo-
głyby pozwolić na zastosowanie cień-
szej płyty stropowej, co zdaje się być
jeszcze większą redukcją kosztów
wznoszenia obiektu.

W obliczeniach całkowitego zapo-
trzebowania na zbrojenie poprzeczne
niewątpliwie istotną rolę odgrywają wa-
runki konstrukcyjne, które należy
uwzględnić przy projektowaniu zbroje-
nia. Odległość ostatniego obwodu zbro-
jenie wg normy EC2 [9] (1,5d od obwo-
du uout) pozwalała na zaprojektowanie
mniej zbrojenia niż w przypadku obli-
czeń wg normy ACI 318-14 [2]. Dodat-
kowo ograniczenie naprężeń granicz-
nych w obwodzie bout wg normy
ACI 318-14 [2] spowodowało istotne
oddalenie się tego obwodu od podpory,
co skutkowało koniecznością stosowa-
nia dużej liczby prętów zbrojeniowych.
Odległość granicznego obwodu bout od
podpory miała również istotny wpływ
na całkowite zapotrzebowanie na zbro-
jenie poprzeczne przy obliczaniu wg
MC2010 [3].

Otrzymane różnice pomiędzy wyni-
kami uzyskanymi z obliczeń wg wybra-
nych metod normowych wykazują, że
przyjęcie podejścia obliczeniowego ma
istotny wpływ na otrzymane wyniki.
Jednocześnie analizy wyników obliczeń
wg poszczególnych norm i wyników ba-
dań eksperymentalnych wykazują, że
przyjęte metody obliczeń, w połączeniu
z ideą stosowania częściowych współ-
czynników bezpieczeństwa stosowa-
nych w przypadku danej normy, dają

odpowiedni poziom gwarancji nośności
[4, 15]). Można zatem wysunąć wnio-
sek, że znajomość różnych podejść ob-
liczeniowych daje projektantowi kon-
strukcji szansę na optymalizację rozwią-
zań projektowych.
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