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Raport wymiarowania stali do programu Rama3D/2D:

Wszystkie obliczenia są wykonywane w osiach głównych. W dalszych oznaczeniach zmiennych w raporcie oś Y oznacza oś główną Yg, a oś Z oznacza oś główną Zg.

Geometria:
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Nazwa profilu:
IPE 360

Długość pręta:
L = 6.00 m

Gatunek stali:
St3S

Wytrzymałość stali:
fd = 215.00 MPa

Pole przekroju:
A = 72.74 cm2

Momenty bezwładności:
Jy = 16267.87 cm4
Jz = 1043.46 cm4

Wskaźniki wytrzymałości:
Wy = 903.77 cm3
Wz = 122.76 cm3

Momenty bezwładności na skręcanie:
It = 37.32 cm4

Wycinkowy moment bezwładności:
Iw = 31358.03 cm6

Wskaźnik wytrzymałości na ściskanie:
Wyc = 903.77 cm3

Wskaźnik wytrzymałości na rozciąganie:
Wyt = 903.77 cm3

Element prosty, nr pręta:3
Punkt nr: 1 na pręcie, położenie: 0.00 m

Wartości sił wewnętrznych w punkcie w układzie osi globalnych:
N = 13.28 kN
Ty = Vy = 0.00 kN
Tz = Vz = 187.55 kN
My = 221.75 kNm
Mz = -0.00 kNm



Stateczność globalna:
Długość pręta:
L = 6.00 [m]

Współczynniki długości wyboczeniowych:
my = 0.90
mz = 1.00
mw = 1.00

Smukłość porównawcza:
l = 0.00

Smukłość pręta:
ly = 0.00
lz = 0.00

Stan krytyczny:
Współczynnik redukcyjny nośności:
Y = 0.00

Smukłość względna pręta:
ly = 0.00
lz = 0.00

Współczynniki wyboczeniowe:
jy = 0.00
jz = 0.00


Nośność na rozciąganie:
Nośność przekroju:
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Siły poprzeczne:
Maksymalny rozstaw żeber:
Lz = 6.00 [m]

Siła VRz:
Współczynnik niestateczności:
jpv = 1.00
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Siła VRy:
Współczynniki niestatecznooci:
jpv1 = 1.00
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Momenty zginające:
Moment zginający MRy:
Klasa przekroju:  1
apy = 1.00
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Moment zginający MRz:
Klasa przekroju:  1
apz = 1.00
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Współczynnik zwichrzenia:
Odległość między stężeniami pasa ściskanego:
Lst = 6.00 [m]

jL = 1.00

Wykorzystanie nośności:
Zginanie:
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Warunek przekroczony!!!
Zginanie ze ścinaniem:
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Warunek przekroczony!!!
Maksymalne ścinanie:
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Element prosty, nr pręta:3
Punkt nr: 2 na pręcie, położenie: 3.30 m

Wartości sił wewnętrznych w punkcie w układzie osi globalnych:
N = -5.99 kN
Ty = Vy = -0.00 kN
Tz = Vz = -0.05 kN
My = -111.68 kNm
Mz = 0.00 kNm



Nośność na ściskanie:
Klasa przekroju:
Klasa ścianki orodnika = 1
Klasa ścianki pasów = 1
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Siły poprzeczne:
Maksymalny rozstaw żeber:
Lz = 6.00 [m]

Siła VRz:
Współczynnik niestateczności:
jpv = 1.00
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Siła VRy:
Współczynniki niestatecznooci:
jpv1 = 1.00
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Momenty zginające:
Moment zginający MRy:
Klasa przekroju:  1
apy = 1.00
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Moment zginający MRz:
Klasa przekroju:  1
apz = 1.00
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Współczynnik zwichrzenia:
Odległość między stężeniami pasa ściskanego:
Lst = 6.00 [m]

jL = 1.00

Wykorzystanie nośności:
Stan krytyczny:
Współczynniki interakcji si3:
Dy = 0.00
Dz = 0.00

Zginanie:
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Zginanie ze ścinaniem:
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Maksymalne ścinanie:
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Element prosty, nr pręta:3
Punkt nr: 3 na pręcie, położenie: 6.00 m

Wartości sił wewnętrznych w punkcie w układzie osi globalnych:
N = 19.62 kN
Ty = Vy = -0.00 kN
Tz = Vz = -172.79 kN
My = 172.87 kNm
Mz = -0.00 kNm



Nośność na rozciąganie:
Nośność przekroju:
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Siły poprzeczne:
Maksymalny rozstaw żeber:
Lz = 6.00 [m]

Siła VRz:
Współczynnik niestateczności:
jpv = 1.00
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Siła VRy:
Współczynniki niestatecznooci:
jpv1 = 1.00
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Momenty zginające:
Moment zginający MRy:
Klasa przekroju:  1
apy = 1.00
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Moment zginający MRz:
Klasa przekroju:  1
apz = 1.00
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Współczynnik zwichrzenia:
Odległość między stężeniami pasa ściskanego:
Lst = 6.00 [m]

jL = 1.00

Wykorzystanie nośności:
Zginanie:
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Zginanie ze ścinaniem:
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Maksymalne ścinanie:
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Maksymalne ugięcie elementu:

Położenie: x = 3.18 [m]

Lista grup obciążeń:
Nazwa grupy obciążeń
Ciężar własny
Stałe
Wiatr z lewej
Obc. użytkowe3
Obc. użytkowe7
Obc. użytkowe12
Obc. użytkowe17
Obc. użytkowe19
Obc. użytkowe21
Obc. użytkowe24
Obc. użytkowe26
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