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KOZŁOWSKI A., MARCINOWSKI J., SZMIGIERA E.: Uroczyste posiedze-

nie Sekcji Konstrukcji Metalowych KILiW PAN poświęcone jubileuszo-

wi 70-lecia urodzin Profesora Mariana Giżejowskiego.

Listy przesłane Profesorowi Marianowi Giżejowskiemu z okazji 

70-lecia urodzin.

KOZŁOWSKI A., MARCINOWSKI J., SZMIGIERA E.: Działalność Sekcji 
Konstrukcji Metalowych KILiW PAN w kadencji 2020‒2023 – wyzwania 
badawcze i normalizacyjne.
 Na tle historii powstania i działalności Sekcji Konstrukcji Metalowych 
w poprzednich kadencjach przedstawiono problematykę naukową planowa-

ną do realizacji w nowej kadencji oraz wyzwania badawcze stojące przed 
członkami Sekcji. Opisano również udział członków Sekcji w europejskich 
i krajowych komitetach normalizacyjnych, współpracę z Europejską 
Konwencją Konstrukcji Stalowych ECCS, współpracę z otoczeniem gospo-

darczym, stowarzyszeniami i przemysłem. Wspomniano także o realizowa-

nej w ramach działalności popularyzatorskiej współpracy z czasopismem 
„Inżynieria i Budownictwo”.

LABOCHA S., BARCEWICZ W., WIERZBICKI S., GIŻEJOWSKI M.: 
Wyzwania badawcze związane z realizacją stalowych konstrukcji pod-

pór linii elektroenergetycznych.
 Przedstawiono zakres projektów badawczych prowadzonych przez 
firmę Enprom Sp. z o.o. we współpracy z jednostkami naukowymi. 
Zaprezentowano badania doświadczalne całych obiektów w skali naturalnej 
oraz badania niszczące wyizolowanych elementów konstrukcyjnych i połą-

czeń, wykonanych na Politechnice Warszawskiej. Wyniki tych badań posłu-

żyły do oceny normowych procedur projektowych.

GIŻEJOWSKI M., WIEDRO P.: Wyboczenie giętno-skrętne stalowych 
kształtowników dwuteowych z dyskretnymi usztywnieniami przęsło-

wymi.
 Przedstawiono wybrane zagadnienia stateczności sprężystej elementów 
stalowych z dyskretnymi usztywnieniami przeciwskrętnymi. Uwzględniono 
metody analityczne oraz numeryczne. Wykorzystano programy LTBeam 
(belki) oraz LTBeamN (pręty ściskane i zginane w płaszczyźnie większej 
bezwładności przekroju), a także Abaqus. Szczegółowe rozważania zilustro-

wano wynikami obliczeń elementu z jednym usztywnieniem pośrednim. Na 
podstawie wykonanych analiz sformułowano wnioski praktyczne.

GLINICKA A., KRUK M.: Doświadczalne i teoretyczne wyznaczanie 
zmian sił krytycznych wyboczenia niesprężystego po korozji prętów 
stalowych w komorze mgły solnej.
 Przedstawiono analizę szacowania korozyjnych strat nośności prętów 
ściskanych ze stali S235JR po ich skorodowaniu w komorze mgły solnej. 
Względne zmniejszenie nośności próbek wyznaczono na podstawie: wyni-
ków badań wytrzymałościowych, wyników badań korozyjnych, średniej 
szybkości korozji i obliczeń.

GRZESZYKOWSKI B., SZMIGIERA E.: Wpływ rezerwy nośności i ciągli-
wości konstrukcji na jej zachowanie pod obciążeniem sejsmicznym.
 Na podstawie nieliniowej dynamicznej analizy ramy portalowej poddanej 
wymuszeniu sejsmicznemu przedstawiono zasady wyznaczania wymaganej 
ciągliwości poziomej konstrukcji. Obliczenia numeryczne wykonano za 
pomocą modelu lepko-sprężysto-idealnie plastycznego oscylatora o jednym 
stopniu swobody. Opisano metody projektowania konstrukcji stalowych 
i zespolonych stalowo-betonowych ze względu na oddziaływania sejsmiczne 
zgodnie z Eurokodem 8. Przedstawiono sposób wyznaczania sprężystego 
spektrum odpowiedzi konstrukcji oraz pokazano fizyczną interpretację współ-
czynnika zachowania q, a także metody wyznaczania tego współczynnika.

BARSZCZ A., GIŻEJOWSKI M., PĘKACKA M.: Praktyczny sposób sza-

cowania współczynników równoważnego momentu stałego przy zwi-
chrzeniu stalowych elementów zginanych.
 Przedstawiono różne podejścia do przybliżonego szacowania współ-
czynnika równoważnego momentu stałego Cbc . Zaproponowano wzory do 

przybliżonego wyznaczenia współczynników bazowych 1/Cbs i 1/Cba na 

podstawie wartości momentów w dyskretnej liczbie punktów symetrycznego 
i antysymetrycznego wykresu momentu zginającego. Wynikowe współczyn-

niki Cbc uzyskane z zaproponowanych wzorów zweryfikowano na podstawie 
wyników odnoszących się do „dokładnego” całkowania wyrażeń podcałko-

wych. Wyniki zamieszczono w tablicach i porównano na rysunkach, ocenia-

jąc dokładność wzorów przybliżonych w kontekście dokładności wymaganej 
w praktyce inżynierskiej.

STAŃCZYK A.: Żurawie na budowie wieżowca Varso w Warszawie.

KOZŁOWSKI A., MARCINOWSKI J., SZMIGIERA E.: KILiW Metal 
Structures Section session dedicated to the 70th anniversary jubilee 
of Professor Marian Giżejowski.

Letters sent to Professor Marian Giżejowski on the occasion of his 
70th birthday.

KOZŁOWSKI A., MARCINOWSKI J., SZMIGIERA E.: Activity of the Metal 
Structures Section of KILiW PAN in the 2020–2023 term ‒ research and 
standardization challenges.
 On the background of the history of the establishment and operation of 
the Metal Structures Section in previous terms, the scientific issues planned 
to be implemented in the new term as well as research challenges facing the 
members of the Section were presented. The participation of Section 
members in European and national standardization committees, cooperation 
with the European Convention for Constructional Steelwork ECCS, 
cooperation with the economic environment, associations, and industry was 
also described. The cooperation with the Inżynieria i Budownictwo magazine 
was also mentioned as part of the popularization activity.

LABOCHA S., BARCEWICZ W., WIERZBICKI S., GIŻEJOWSKI M.: 
Research challenges related to construction of steel towers for 
overhead transmission lines.
 The article reports the scope of research projects conducted by Enprom 
Ltd. in cooperation with scientific institutions. Experimental tests of entire 
objects on a natural scale are presented, as well as destructive tests of 
isolated structural members and connections, carried out at the Warsaw 
University of Technology. The results of the tests were used to evaluate 
standard design procedures .

GIŻEJOWSKI M., WIEDRO P.: Flexural-torsional buckling of steel 
double-tee beam-columns with lateral-torsional discrete restraints.
 Selected problems of elastic stability of steel structure elements with 
discrete lateral-torsional restraints are dealt with. Analytical and numerical 
methods are concerned. Numerical codes used are: LTBeam (for beams) 
and LTBeamN (for beam-columns) as well as Abaqus. Detailed calculations 
illustrate the stability behaviour of a steel element with a single span 
restraint. Practical conclusions are drawn on the basis of results made 
available.

GLINICKA A., KRUK M.: Experimental and theoretical determination of 
changes in inelastic buckling critical forces after corrosion of steel 
bars in a salt spray chamber.
 The paper presents an analysis of the estimation of the corrosion losses 
of the bearing capacity of S235JR steel compression bars after corrosion in 
the salt spray chamber. The relative decrease in the load capacity of the 
samples was determined on the basis of: strength test results, corrosion test 
results, average corrosion rate and calculations.

GRZESZYKOWSKI B., SZMIGIERA E.: Influence of overstrength and 
ductility on the behavior of structure under seismic loading.
 The method of determining the ductility demand of the portal frame 
subjected to the seismic forces was presented. Numerical calculations were 
performed using a viscoelastic ideally plastic SDOF oscillator. The Eurocode 
8 provisions on designing steel and composite steel-concrete structures due 
to seismic actions and the method of determining the elastic response 
spectrum was described. The physical interpretation of the behavior factor 
q as well as the methods of determining this factor were presented.

BARSZCZ A., GIŻEJOWSKI M., PĘKACKA M.: Practical evaluation of 
equivalent uniform moment factor for lateral-torsional buckling of 
bent elements.
 Different approaches for estimation of the equivalent uniform moment 
factor are presented Cbc. Equations for an approximate estimation of basic 
factors 1/Cbs and 1/Cba taking into account moments in the set of discrete 
points of symmetric and antisymmetric moment diagrams are proposed. The 
obtained results of Cbc based on the approximate equations are verified with 
use of results based on the “exact” integration of integral functions. The 
results are presented in tables and in figures, verifying the accuracy of 
approximate equations with regard to the level of accuracy required for 
engineering practice .

STAŃCZYK A.: Cranes at the construction site of the Varso skyscraper 
in Warsaw.


