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Streszczenie 

Niniejsza praca dotyczy oceny nośności ściskanych i zginanych pasów kratownicy z kształtowników giętych na zimno o przekrojach 
poprzecznych otwartych. Występowanie zginania w pasie kratownicy jest efektem przyjętej przez projektanta i producenta 
określonej technologii wytwarzania systemowych dźwigarów kratowych. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie metodyki 
postępowania przy budowaniu modeli numerycznych, najlepiej odwzorowujących zachowania się prętów kratownicy spawanej z 
kształtowników giętych na zimno, z mimośrodami dodatnimi w węźle. Stopniowe wprowadzanie coraz bardziej zaawansowanych 
metod analizy numerycznej pozwoliło na śledzenie wpływu zastosowanej metody na uzyskiwane wyniki oraz umożliwiło ich analizę 
i ocenę. 

Abstract 

The topic of this research is establishing load-carrying capacity of compressed and tensed chords of trusses made of cold-formed 
open cross-sections. Occurrence of bending in the truss’ chord is the result of specific production technology assumed by the 
designer and producer of lattice girder’s systems. The aim of this research is to present methodology of conduct while creating 
numerical models that best depict the behaviour of members of trusses made of welded cold-formed sections with positive 
eccentricities in nodes. Gradual introduction of more and more advanced methods of numerical analysis allowed for observation of 
the influence of the assumed method on the results and allowed for analysis and assessment of these methods. 
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1. Wstęp 

W ostatnich latach można zaobserwować bardzo duże 
zainteresowanie lekkimi konstrukcjami z kształtowników 
giętych na zimno. W praktyce projektowej coraz większy nacisk 
kładzie się na racjonalne kształtowanie zarówno samych prętów 
jak i projektowanych z nich konstrukcji cienkościennych. 
Pomimo, iż w tej dziedzinie wciąż prowadzone są nowe badania 
i opracowywane normy, nadal nie wszystkie aspekty pracy tego 
typu konstrukcji zostały zbadane i wyjaśnione. Wiele zagadnień 
wciąż wymaga przeprowadzenia zarówno szczegółowych analiz 
numerycznych jak również badań doświadczalnych. Celem 
niniejszej pracy jest przedstawienie metodyki postepowania 
przy budowaniu modeli numerycznych, najlepiej 
odwzorowujących zachowania się prętów kratownicy spawanej 
z kształtowników giętych na zimno, z mimośrodami dodatnimi 
w węźle.  

2. Problem badawczy 

Pod uwagę wzięto systemowe rozwiązania hal stalowych, 
gdzie głównymi układami nośnymi są ramy z ryglami 
kratowymi wykonanymi z kształtowników giętych na zimno o 
przekrojach poprzecznych otwartych. W konstrukcji typowego 

 
1. Introduction 

During the last years, great interest in light constructions 
made of cold-formed sections has been observed. In design 
practice, rational shaping of both bars and thin-walled 
constructions made of these bars, is stressed. Despite the fact 
that this area is constantly subjected to new research and new 
norms are described, some aspects of work in this type of 
constructions remain unexplained and uninvestigated. Many 
issues still require both detailed numerical analysis and 
experimental research. This work aims at presenting 
methodology of conduct while creating numerical models that 
best depict the behaviour in members of trusses made of welded 
cold-formed sections with positive eccentricities in nodes. 

2. Research problem 

The basis for this research are system solutions for steel 
halls with main lifting structures consisting of frames with 
girder stiffeners made of cold-formed open cross-sections. In 
the construction of typical monoslope, trapezoid-shaped lattice 
girder, assuming regular spacing of nodes, the angle of 
crossheads changes. The greater the angle in crossheads, the 
greater the value of positive eccentricity, and therefore, the 
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jednospadowego dźwigara kratownicowego o kształcie 
trapezowym przy założeniu stałego  rozstawu węzłów, zmienia 
się kąt nachylenia krzyżulców. Im większy kąt nachylenia 
krzyżulca, tym większa wartość mimośrodu dodatniego, a co za 
tym idzie i wartość siły tnącej. Strefa występowania 
największych mimośrodów dodatnich przypada w rejonie 
kalenicy. Zgodnie z obecnym stanem wiedzy Bródka J., (2001), 
Bródka J. (2006), (PN-EN 1993-1-8) wymiarując pasy dźwigara 
kratownicowego należy uwzględnić występowanie mimośrodu, 
co w efekcie prowadzi do konieczności lokalnego zwiększenia 
przekroju pasa w strefie przywęzłowej. W praktyce realizuje się 
to przez wzmocnienie pasa nakładkami o przekrojach ceowych, 
tak jak to pokazano na Rys. 1. 

 

value of shearing force. The roof-area is where the greatest 
positive eccentricities occur. According to the current state of 
knowledge Bródka J., (2001), Bródka J. (2006), (PN-EN 1993-
1-8) when dimensioning top chords of lattice girders, one 
should take into consideration the occurrence of eccentricities 
by applying basic dimensioning rules known from the durability 
of materials, which results in the necessity to locally increase 
the diameter of the chord in the node-area. In practice, this is 
realized by strengthening the chord with cover plates made of 
channel sections, as shown in Fig. 1. 

 

 
Rys. 1. Węzeł z nakładkami wzmacniającymi: a) widok i przekrój, b) Fot. M. Gordziej – Zagórowska. 
Fig. 1. Node with strengthening cover plates: a) view and cross - section, b) Fot. M. Gordziej – Zagórowska. 
 

Uwzględniając powyższe założono następującą hipotezę 
badawczą: nośność ściskanego i zginanego pasa dźwigara 
kratowego, wykonanego z kształtowników giętych na zimno o 
przekrojach poprzecznych otwartych jest większa niż to wynika 
ze znanych dotychczas metod wymiarowania konstrukcji 
stalowych, z uwagi na przestrzenny charakter pracy pasa o 
przekroju kapeluszowym. 

3. Model badawczy 

Zaplanowano badania nośności węzła kratownicy z 
mimośrodem dodatnim na modelu w skali 1:1. Model 
zaprojektowano z kształtowników giętych na zimno o 
przekrojach poprzecznych otwartych: pasy dźwigara z przekroju 
kapeluszowego, natomiast pręty skratowania z ceowników z 
usztywnieniami brzegowymi. Docelowo wszystkie połączenia 
w węzłach kratownicy przewidziano jako śrubowe. Ze względu 
na duży kąta nachylenia krzyżulców - 60°, charakterystyczny 
dla tego typu dźwigarów, w węzłach pasów uzyskano 
występowanie mimośrodu dodatniego.  

W pierwszym etapie analizy, połączenia śrubowe 
zastąpiono spawanymi. Dzięki takiemu podejściu uniknięto, na 
tym etapie, uwzględniania w modelu numerycznym 
skomplikowanego zagadnienia podatności połączeń śrubowych. 
W dalszych etapach prowadzonych badań podatność połączeń 
zakładkowych będzie uwzględniania przy użyciu zależności 
wyznaczonych przez Dubina D. (1997), Dubina D. (2005) i 
Słowiński K.(2010). 

Do analizy przyjęto węzeł z mimośrodem dodatnim 
znajdujący się na pasie ściskanym, ze względu na to, że ścianki 

 Considering all of the above, the following research 
hypothesis was assumed: The load-carrying capacity of a lattice 
girder made of cold-folded open cross-sections is larger than it 
may be assumed on the basis of current dimensioning methods 
for steel constructions, due to spatial character of work 
performed by the hat-section chord. 

3. Research model 

Research on load-carrying capacity of truss’ node with 
positive eccentricity was planned on a model in 1:1 scale. The 
model was designed with the use of cold-folded open cross-
sections: chords from hat sections, and truss’ members from 
channel sections hardened to the sides. At the final stage, all 
connections in nodes were designed as screw connections. Due 
to large angle of crossheads - 60°, which is characteristic for 
this type of girders, chord’s webs show positive eccentricity.  

At the first stage of analysis, screw connections were 
replaced by welding. This approach helped to avoid, at this 
stage, the complex issue of plasticity of screw connections. In 
further stages of research, plasticity of lap joints will be taken 
into consideration by using relationships developed by Dubina
D. (1997), Dubina D. (2005) and  Słowiński K.(2010) 

For the purpose of analysis a node with positive 
eccentricity, located next to the top chord, was chosen, as the 
walls of compressed elements, unlike walls of tensed elements, 
are prone to local instability.  

The research model was loaded with horizontal node force P 
which constitutes the main stress in the investigated 
construction. Additionally, horizontal forces were introduced to 



ZK2014 – Konstrukcje metalowe / Metal Structures 2–4 lipca / July 2014, Kielce-Suchedniów, Poland 

elementów ściskanych są narażone na lokalną utratę 
stateczności, co nie będzie miało miejsca w przypadku elementu 
rozciąganego. 

Model badawczy obciążono pionową siłą węzłową P, która 
stanowi główne obciążenie badanej konstrukcji. Dodatkowo do 
pasów wprowadzono równoważące się siły poziome H, w celu 
zwiększenia siły ściskającej w pasie dolnym, tak aby model 
lepiej odzwierciedlał rozkład sił w pasach występujących w 
rzeczywistej konstrukcji. Widok modelu badawczego i jego 
schemat statyczny przedstawiono na Rys. 2. 

 

the chords in order to make sure that the model truly depicts the 
distribution of forces occurring in chords used in real 
constructions. The view of the research model and its static 
scheme are presented in Fig. 2. 

 
Rys. 2. Model badawczy (opracowanie własne na podstawie [3]). 
Fig. 2. Research model (own work on the basis of [3]). 
 

4. Model numeryczny 

Wstępną analizę numeryczną wykonano w programie Marc 
Mentat – MSC Software. Do odwzorowania modelu 
badawczego w formie modelu obliczeniowego zastosowano 
elementy powłokowe. Dyskretyzację modelu przeprowadzono 
przy użyciu elementów 4-węzłowych, w miarę możliwości 
zbliżonych do kwadratu oraz kilku 3-węzłowych, 
zastosowanych w modelu spoiny. Konstruowanie i siatkowanie 
modelu obliczeniowego przeprowadzono w programie 
AutoCAD przy zastosowaniu elementów powierzchniowych 
3D, a następnie importowano gotowy, posiatkowany model do 
programu Marc Mentat, gdzie przyporządkowano 
poszczególnym elementom geometrycznym odpowiednie 
elementy skończone i cechy materiałowe oraz określono 
podpory i obciążenie. 

Z uwagi na czasochłonność modelowania, w badaniach 
wstępnych założono, że pręty w węzłach będą połączone 
spoinami, których model wykonano z elementów powłokowych 
o bardzo dużej sztywności, tak aby jedynie pełniły rolę 
nieodkształcalnych łączników, a nie elementów, które mogą się 
deformować pod wpływem obciążenia. 

Analizy numeryczne przeprowadzono dla dwóch modeli 

 
4. Numerical model 

In order to perform a preliminary numerical analysis, Marc 
Mentat – MSC Software was used. For reconstruction of 
numerical model in the form of computational model, surface 
elements were used. Discretization of the model was performed 
with the use of 4-node elements, which resembled squares to the 
extend it was possible, and several 3-node elements used in the 
weld model. Construction and meshing of the computational 
model was conducted in the AutoCAD programme with the use 
of 3D surface elements. Subsequently, a ready, mashed model 
was imported to the Marc Mentat programme, where adequate 
finite elements and material features were assigned to specific 
geometric shapes, and supports and loading were defined.  

As it has already been mentioned, due to the time-
consuming nature of the process of numerical modelling, 
welded nodes were used during the preliminary analysis. Welds 
were made with the use of surface elements of great stiffness, in 
order to make sure that they function as inflexible nodes not 
prone to deformation when loaded.  

Numerical analysis were performed for two models of 
trusses with different member’s walls thickness. The first model 
was created from 5mmthick surface elements (truss members) 
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kratownic z różnymi grubościami ścianek prętów. Pierwszy 
model opracowano z elementów powłokowych o grubości 5mm 
(pręty skratowania) i 6 mm (pasy), uzyskując tym samym  
przekroje klasy pierwszej. Natomiast drugi model został 
opracowany z elementów o grubości odpowiednio 2mm i 3mm, 
co kwalifikuje przekroje do klasy czwartej. 

W obu przypadkach wykonano analizę liniową i nieliniową. 
Analizą nieliniową rozpatrywano w dwóch aspektach: 
geometrycznym i materiałowym. W przypadku modelu 
pierwszego (przekroje klasy 1) zastosowano model materiału 
sprężysto-plastycznego oraz sprężysto-plastycznego ze 
wzmocnieniem, jako bardziej odpowiadającego rzeczywistej 
charakterystyce wytrzymałościowej stali. Model drugi 
(przekroje klasy 4) wymagał zastosowania analizy 
wyboczeniowej z uwagi na lokalną utratę stateczności. W 
analizach nieliniowych zaobserwowano dystorsyjną formę 
utraty stateczności krzyżulców, spowodowaną odchylaniem się 
swobodnych (niezamocowanych) zagięć stopek ceownika 
Rys. 3. 

Ponadto przeprowadzono analizę wyboczeniową z uwagi na 
stateczność globalną konstrukcji, uwzględniając określone dla 
danej klasy przekroju zastępcze wartości imperfekcji. 
Stopniowe wprowadzanie coraz bardziej zaawansowanych 
metod analizy numerycznej pozwoliło na śledzenie wpływu 
zastosowanej metody na uzyskiwane wyniki oraz umożliwiło 
ich analizę i ocenę. 

and 6mm thick surface elements (chords), thereby creating first 
class sections. The second model, however, was created from 
2mm and 3mm respectively, which qualifies the sections to the 
fourth class.  

In both cases, linear and non-linear analysis was conducted. 
Non-linear analysis was performer in two aspects: geometrical 
and material. In the case of the first model (made of the first 
class sections), the plastic and elastic model was used alongside 
with the plastic and elastic model with additional support, as 
such model more closely resembles the real durability 
characteristics of steel. The second model (made of class 4 
sections) required the use of buckling analysis due to local 
instability. In non-linear analysis, distortive instability of 
crossheads was observed, caused by buckling of free 
(unmounted) folds of channel section’s flange Fig. 3.  

Additionally, a buckling construction was performed due to 
global stability of the construction, taking into consideration 
substitute imperfection values for specific classes of sections. 
Gradual introduction of more and more advanced methods of 
numerical analysis allowed for following the influence of the 
chosen method on results and enabled their analysis and 
assessment. 

 
Rys. 3. Wyniki analizy nieliniowej a) widok analizowanej konstrukcji, b) dystorsyjna forma utraty stateczności krzyżulca. 
Fig. 3. Results of the non-linear analysis a) view of the analysed construction, b) distortive form of instability in crossheads 
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