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1. Słowniczek nazw zwyczajowych 
Octanorm – „Firma OCTANORM

®
 powstała w roku 1968 w Niemczech. Główna siedziba 

firmy mieści się w Filderstadt koło Stuttgartu. OCTANORM
®
 jest dzisiaj światowym, 

wiodącym producentem aluminiowych systemów do zabudowy powierzchni targowych, 

przenośnych systemów do prezentacji wizualnych oraz indywidualnych systemów 

meblowych.” 

Źródło:” http://www.octanorm.pl/pl/o-firmie.html” [4] 

 

Elstar – „Firma ELSTAR powstała w 1984 roku w Poznaniu, początkowo specjalizując się w 

obróbce skrawaniem i ślusarstwie. Obecnie jest wiodącym producentem profili i konstrukcji 

aluminiowych w Polsce.” 

Źródło:” http://www.elstar.poznan.pl/o-nas/” [5] 

System standard 4,5mm – Jeden z systemów profili aluminiowych firmy Elstar. Pozwala na 

budowanie stoisk wystawienniczych targowych, reklam wizualnych oraz ich konstrukcji 

lekkich.  

Źródło: „http://www.elstar.poznan.pl/oferta/profile-aluminiowe/system-45-mm/” [5] 

Domek, pawilon, kiosk, buda – zwyczajowe nazwy konstrukcji wykonanej z sytemu Standard 

4,5MM zaprojektowanej i wykonywanej przez firmę PHU Timex; Konstrukcję dokładniej 

omówiono w niniejszym opracowaniu w rozdziale 3. 

Stopka – stalowy element podporowy płyt podłogowych; Rysunek 1 rozdział 3.1; szkic w 

tabeli w rozdziale 4.1 

Łączyna ścienna – element ryglowy łączący najczęściej dwa słupki; szkic w rozdziale 4.1. 

Las – zwyczajowa nazwa pierwszego etapu montażu w systemie standard 4,5MM; obejmuje 

etap połączenia słupków łączynami w poziomie terenu 

Ofryzowanie – zwyczajowa nazwa pasa łączyn i wypełnień biegnącego wokół pawilonu na 

wysokości 2,5 metra nad poziomem podłogi; pełni funkcję dekoracyjną ( taką samą jak fryz w 

budownictwie ) oraz ochronną/estetyczna – zasłania konstrukcję dachu zarówno przed 

podmuchami wiatru jak i oczami użytkowników 

Podfryzówka – element wykonany z poliwęglanu komorowego wypełniający prześwit między 

ścianami pawilonu a ofryzowaniem; jego zadaniem jest zwiększenie szczelności pawilonu i 

nie wpuszczenie podmuchów wiatru do wnętrza domku 

Winkielek – drobny element mocujący w kształcie litery „L”, równoramienny z 

nawierconymi otworami. Swoją budową umożliwia zamocowanie go do słupka w szybki 

sposób 
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2. Wstęp 
Branża wystawiennicza jest prężnie rozwijającą się gałęzią gospodarki w sektorze usług.  

Pod wieloma względami podobna do branży budowlanej. Popularne są tu wszelkiego rodzaju 

konstrukcje drewniane o dowolnych kształtach jak i również rozwiązania systemowe. Bazują 

one na prostocie montażu i powtarzalności elementów. Najbardziej rozpowszechnionym 

systemem jest niemiecki Octanorm, mający swoje oddziały również w Polsce. Systemową 

Alternatywą są produkty polskiej firmy Elstar. W ich ofercie znajduje się między innymi 

„System standard 4,5MM” przeznaczony głównie do wykonywania stoisk targowych 

umiejscowionych wewnątrz hal wystawienniczych. W jednym z polskich przedsiębiorstw 

pojawił się innowacyjny pomysł zaadaptowania ww. konstrukcji jako zabudowy zewnętrznej.  

Celem niniejszej pracy jest sprawdzenie przypadku ustawienia tego typu konstrukcji 

 w otwartym terenie, przez co byłaby narażona na działania warunków atmosferycznych jako 

głównego typu obciążenia. Z racji pierwotnych założeń – przeznaczony wyłącznie 

do zastosowania wewnątrz hal lub innych obiektów – system standard 4,5MM w fazie 

wstępnego opracowania i optymalizacji nie mógł zostać zaprojektowany na zróżnicowane 

warunki pogodowe. Należy więc dokładnie przeanalizować i zestawić wszystkie obciążenia  

w szczególności wiatr oraz ciężar własny, które wydają się być znaczącymi czynnikami  

w utrzymaniu lub utracie stateczności globalnej, jak i lokalnej. Wybrać odpowiedni schemat 

statyczny, będący jak najlepszym odzwierciedleniem rzeczywistości. Na koniec, korzystając  

z warunku wytrzymałości w postaci funkcji, gdzie zmienną jest prędkość wiatru, należy 

oszacować maksymalny poziom naporu ciśnienia prędkości wiatru na powierzchnie 

analizowanej konstrukcji.  

 

3. Opis konstrukcji. Metodyka wznoszenia. 

3.1. Opis konstrukcji 

Innowacyjność pomysłu ww. przedsiębiorstwa polega na dość śmiałym założeniu,  

że elementy systemu standard 4,5MM zaprojektowane przede wszystkim po to by służyły  

w warunkach wewnętrznych, będą równie dobrze pracować wystawione na efekty i kaprysy 

zróżnicowanej pogody. Oczywistym faktem jest, że ekspozycja wystawiona w środku hali nie 

będzie narażona na opady deszczu, ani na gwałtowne podmuchy wiatru. Z tego względu,  

aby w ogóle rozważać problem wytrzymałości konstrukcji na otwartym terenie, trzeba: 

a) bezwzględnie zapewnić zadaszenie, 

b) uwzględnić wzmocnienie elementów nośnych nadając im odpowiednią sztywność, 

aby mogły  przeciwstawiać się obciążeniu wiatru, 

c) opracować technologię podwyższonej podłogi, będącą w stanie zniwelować 

nierówności terenu. 

Wszystkie te odrębne części powinny być ze sobą odpowiednio dobrze połączone, tak aby 

zagwarantować wspólną pracę całej konstrukcji, którą w takim przypadku można śmiało 
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nazwać „domkiem” czy „pawilonem”.  

Z racji specyfiki branży wystawienniczej żadnych imprez targowych nie organizuje się na 

terenach zewnętrznych w miesiącach listopad-marzec. Wynika to z prostej przyczyny: zbyt 

niskie temperatury oraz możliwe opady śniegu skutecznie zniechęcają potencjalnych 

zwiedzających do wyjścia z domów.  

Trzymając się wcześniej wspomnianych podpunktów, zaprojektowano, a następnie 

opatentowano
1
 typ konstrukcji opisany poniżej na załączonych schematach:  

 

Rysunek 1 – widok na element sytemu podparcia płyt podłogowych 

 

Rysunek 2 – widok na połączenie śrubowe elementów podłogi 

                                                 
1
 Firma PHU Timex w 2009 r. złożyła wniosek patentowy na technologię wykonania podniesionej podłogi 

wykorzystywanej w pawilonach 
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Na rysunkach zaprezentowano istotne detale technologii wykonania warstwy podłogowej.  

Jej głównymi zaletami są, oprócz szybkości montażu, niezbyt duża waga oraz możliwość 

dostosowania wysokości podparcia w zakresie od 7 cm do nawet 1 metra z dokładnością  

do  0,5 cm. Taka dowolność została osiągnięta poprzez zastosowanie połączenia pręta 

gwintowanego z nakrętką, na której oparta jest „stopka”. Element ten składa się z tulei,  

w którą wchodzi pręt gwintowany oraz z płaskiej blachy, do której są przyspawane śruby 

[Rysunek 1]. Służą one przede wszystkim do zespolenia metalowych elementów podparcia  

z płytami podłogowymi, a przy okazji złączenia tychże płyt ze sobą[Rysunek 2]. 

 

 

 

Rysunek 3 – widok na szczegół połączenia płyty podłogowej na stopce krawędziowej 

Aby zapewnić połączenie warstw podłogi z resztą konstrukcji stosuje się dłuższe pręty 

gwintowane. Są one zlokalizowane po obwodzie obrysu pawilonu. Na tak przygotowaną 

podporę, nasuwa się pierwszy element konstrukcji aluminiowej systemu standard 4,5MM – 

słupek [Rysunek 3]. 

Następnie należy zadbać o wypełnienie przestrzeni pomiędzy słupkami. W tym celu mocuje 

się rygle w postaci „łączyn ściennych”. Długością są one dopasowane do modułowego 

ustawienia prętów gwintowanych, na które nałożone są słupki w rozstawie co 100 cm. 

Element mocujący składa się z metalowych zacisków [Rysunek 4]. Wypełnienie pomiędzy 

łączynami stanowi płyta ścienna ze spienionego PCW[Rysunek 5]. Innym sposobem 

wykończenia powierzchni pionowych jest montaż okien lub drzwi.   
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Rysunek 4 - Uchwyt zaciskowy systemu standard 4,5mm 

 

Rysunek 5 – Wypełnienie ścienne z płyty ze spienionego PCW 

Aby nadać konstrukcji odpowiednią sztywność skręca się ruszt dachowy z łączyn szerokich. 

Różnią się one od standardowych tym, że mają ponad trzykrotnie wyższy przekrój 

poprzeczny oraz są wyposażone w dwa uchwyty mocujące na każdym z końców. Takie 

rozwiązanie znacząco zwiększa sztywność połączenia słupek-łączyna w płaszczyźnie 

pionowej [Rysunek 6]. 
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Rysunek 6 - Łączyny rusztu dachowego 

Ostatnim, ale nie najmniej ważnym elementem składowym konstrukcji jest jej zadaszenie. 

Wykonane jest ono z płyty falistej z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym. Płyty 

dachowe zostały przycięte w arkusze 2,5m x 1m i są układane na zakład ok. 30 cm 

 na szerokość i około 50 cm na długość. Spadek dachu wygenerowany jest poprzez ułożenie 

krokwi dachowych na odpowiednio niższych poziomach. Jedną z takich krokwi, wykonaną 

z płyty OSB i ułożoną na podporach, można zauważyć na [Rysunek 6]. Aby nie dziurawić 

płyt dachowych zamiast przykręcać je na stałe do krokwi, układa się na nich drewniany ruszt 

wykonany z desek sosnowych o długościach około 3 metrów połączonych ze sobą wkrętami 

do drewna. Całość jest przymocowana po krawędzi do słupków specjalnymi uchwytami 

dociskowymi. 

 

Rysunek 7 - Drewniany ruszt dachowy 

 

3.2. Metodyka wznoszenia 
 

Główną ideą systemów wystawienniczych, jakim jest między innymi system standard 4,5MM, 

jest ich łatwość montażu oraz możliwość wielokrotnego użytku. Elementy muszą być 

jednorodne, aby magazynowanie i transport nie generowały dodatkowych trudności. 
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Natomiast różnorodność typów profili powinna zapewniać projektowanie konstrukcji 

o dowolnych kształtach i rozmiarach.  

Zarówno w przypadkach innych obiektów inżynierskich, tak i tu główną zasadą, którą należy 

się kierować podczas montażu, jest krótkie wyrażenie „od dołu do góry”. Analogicznie jak  

w przypadku wznoszenia domów jednorodzinnych pierwszym etapem koniecznym  

do wykonania następnych jest wylanie betonu pod ławy fundamentowe, natomiast ostatnim 

będzie ułożenie dachówek na dachu. Nie inaczej jest w przypadku omawianych w tej pracy 

pawilonów. Tak więc kolejnymi etapami montażu są: 

1) Dowóz materiałów na miejsce budowy 

2) Tyczenie narożników pawilonu 

3) Ustawianie pierwszego panelu płyty podłogowej ( poziomowanie ) 

4) Ustawienie całej podłogi wraz z ułożeniem wykładziny dywanowej oraz z warstwą 

zabezpieczającą przed nadmiernym zawilgoceniem i zabrudzeniem w postaci folii 

polietylenowej kładzionej na zakład 

 

Rysunek 8 – Etap czwarty (możliwa przerwa technologiczna) 

5) Wykonanie tak zwanego „lasu” – nałożenie słupków na wystające pręty gwintowane,  

spięcie „łączynami” obwodu pawilonu, skręcenie rusztu dachowego 

 

Rysunek 9 – Etap piąty (możliwa przerwa technologiczna) 
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6) Zamontowanie pierwszego rzędu ścian 

 

Rysunek 10 – Etap szósty (możliwa przerwa technologiczna) 

7)  „Ofryzowanie” pawilonu 

8) Zamontowanie drugiego rzędu ścian, drzwi, okien 

9) Montaż „podfryzówek” 

10) Ułożenie dachu: rozłożenie elementów podparcia, paneli dachowych, skręcenie 

drewnianego rusztu od strony zewnętrznej  

11) Roboty wykończeniowe: instalacja elektryczna, elementy wystroju, sufit podwieszany 

 

Rysunek 11 - Pawilon gotowy do użytku 

Etapy te nie są sobie równe, ani pod względem czasu, ani pod kątem robocizny. Podział 

wynika z użycia pewnej grupy elementów charakterystycznej dla danego stopnia 

zaawansowania robót. Jak również rozpoczęcie kolejnych prac jest uwarunkowane 

ukończeniem innych, poprzedzających je. Jak widać na powyższym schemacie możliwe jest 

wykonanie przerw technologicznych na różnych stopniach ukończenia prac. I tak po etapach 

numer 4, 5, 6 możliwe jest zrobienie pauzy na okres dłuższy niż tylko parę godzin. O ile,  

w przypadku budowy wspomnianego wcześniej przykładowego domku jednorodzinnego, 

proces wznoszenia jest tak rozciągnięty w czasie, że przerwy pomiędzy pewnymi etapami 

mogą być znaczącej długości np. miesiąc, rok itd., tak przy pawilonach zwyczajowo 



12 

 

postępuje się w taki sposób, aby rozpoczynać i kończyć budowę tego samego dnia. Wynika to 

z faktu, że dopiero ukończona konstrukcja jest w największym stopniu przygotowana do 

przeciwstawiania się warunkom atmosferycznym. Przerywanie na innych etapach jest 

obarczone większym ryzykiem, a w niektórych przypadkach jest w ogóle niedopuszczalne. 

4. Obliczenia statyczne. 

4.1. Dane elementów 
W poniższej tabeli zestawiono wszystkie elementy ( zgodnie ze spisem poniżej ) występujące 

w omawianej konstrukcji wraz z ich wymiarami, danymi technicznymi takimi jak: materiał  

z którego zostały wykonane, ciężar jednostkowy i/lub gęstość oraz w ostatniej kolumnie 

podano ilość danego elementu w odniesieniu do pawilonu o wymiarach 5x5 metrów w rzucie. 

Ponieważ to właśnie pawilon o takich rozmiarach będzie podstawą do obliczeń niniejszego 

projektu. Dane te są niezbędne do określenia ciężaru całej konstrukcji. Wszystkie siły  

od ciężaru własnego poszczególnych elementów należy sprowadzić do jednej siły 

wypadkowej przyłożonej w środku ciężkości bryły.  

Spis elementów:  

1. Pręt gwintowany 

2. Stopka ( ciężar ze śrubami )  

3. Panel podłogi 

4. Słupek 

5. Łączyna ścienna 

6. Panel ścienny 

7. Łączyna rusztu dachowego 

8. Podpora pod dach 

9. Krokiew 

10. Panel dachowy 

11. Deski drewnianego rusztu dachowego 

 

Tabela 1 - Dane elementów składowych 

Lp. Element Wymiary [mm] Materiał ciężar Liczba 

1. Pręt 

gwintowany 

Stal 

ocynkow

ana 

0,5kg / szt 36 
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Lp. Element Wymiary [mm] Materiał ciężar Liczba 

 
2. Stopka 

 

 

Stal 

ocynkow

ana 

Poczwórna: 

1,1 kg/szt. 

Podwójna: 

0,8 kg/szt. 

16+20

= 36 

3. Panel 

podłogi 

99cm x 99cm x 2,5cm Płyta 

OSB 3 

Gęstość: 

610kg/m3 

Waga: 

15 kg/szt. 

25 

4. Słupek 

 

EN-AW 

6060 

1,20 kg/m 

( 

powierzchnia

: 

4,45 cm2 ) 

20 
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Lp. Element Wymiary [mm] Materiał ciężar Liczba 

5. Łączyna 

ścienna 

 

EN-AW 

6060 

0,87 kg/szt. 

0,93 kg/mb 

(powierzchni

a: 3,24 cm2, 

długość 950 

mm ) 

75+8= 

83 

6. Panel 

ścienny 

119,5cm x 96,8cm x 4 mm Płyta 

spieniona 

z PCW 

Gęstość 

0,6g/cm3 

2,4kg/m2 

2,7 kg/szt. 

50+14

m2 

7. Łączyna 

rusztu 

dachowego 

 

EN-AW 

6060 

1,96 kg/szt. 

2,06 kg/mb; 

L=950 mm 

40+3+

2= 45 

8. Podpora pod 

dach 

 

Stal 

ocynkow

ana 

1,1 kg/szt. 12+8= 

20 

9. Krokiew 200cm x 8cm x 5cm OSB 3 4,9 kg/szt. 8 

10. Panel 

dachowy 

250cm x 100 cm x 0,08 cm  Płyta 

falista z 

poliestru 

wzmocni

onego 

włóknem 

szklanym 

Waga ok. 

1kg/m2 

2,5 kg/szt. 

24 

11. Deski rusztu 

dachowego 

353,5cm x 14cm x 2,54cm Drewno 

sosnowe 

7 kg/szt. 

Gęstość:  

560 kg/m3 

8+4= 

12 
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4.2. Zestawienie obciążeń 
Analizując pracę konstrukcji oraz jej otoczenie, zestawiono możliwe do wystąpienia 

obciążenia: 

 Oddziaływania, które mogą wpływać na konstrukcję: 

a. Ciężar własny  

b. Wiatr  

c. Obciążenia wyjątkowe: przewracający się człowiek 

d. Obciążenia montażowe : człowiek chodzący po dachu itp.  

e. Obciążenie eksploatacyjne : wyposażenie stoisk, obciążenie tłumem 

Należy zwrócić uwagę, że pierwsze dwa typy obciążeń są o nieco wyższym priorytecie  

w porównaniu do pozostałych. Obciążenie ciężarem własnym występuje cały czas i jest 

jedyną siłą, która przeciwstawia się parciu wiatru. Z kolei obciążenie wiatrem to największe 

możliwe obciążenie działające na omawianą konstrukcję. Tym bardziej jeśli weźmiemy pod 

uwagę możliwość ustawienia pawilonu w obszarze wysokogórskim, gdzie prędkość 

podmuchów wiatru często sięga 100 km/h. W przypadku lekkich elementów (wykorzystane 

są w głównej mierze z elementy aluminiowe oraz lekkie tworzywa sztuczne) tak duża 

prędkość wiatru może być krytyczna. Pozostałe przypadki mogą zostać uwzględnione  

w późniejszym etapie badań. Obciążenia te są tymczasowe i zwiększają stateczność obiektu. 

Można je teraz pominąć z tego powodu, że występują one znacznie rzadziej, są o znaczeniu 

lokalnym dla konstrukcji (obciążenie montażystą na dachu) oraz uwzględnienie ich 

(wyposażenie, tłum) w analizie stateczności całego domku działałoby korzystnie. Szukając 

najbardziej niekorzystnego przypadku odrzucono korzystne działanie obciążeń 

eksploatacyjnych oraz montażowych w analizie stateczności obiektu, a wzięto pod uwagę 

jedynie ciężar własny oraz obciążenie wiatrem. 

 

 Ciężar własny: 

Na całkowity ciężar własny obiektu składają się ciężary poszczególnych jego elementów 

przemnożone przez ich liczbę i zsumowane. 

1. Pręt gwintowany: 
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2. Stopka: 

 

               
 

  
      

               
 

  
     

                           

3. Panel podłogi: 

             
 

  
       

                   

4. Słupki:  
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5. Łączyna rusztu dachowego: 

 

               
 

  
        

                  

 

 

 

 

6. Łączyna ścienna: 

 

               
 

  
       

                  

 

 

 

 

 

 

7. Panel ścienny: 
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8. Podpora pod dach: 

 

              
 

  
      

                  

9. Krokiew: 

              
 

  
      

                 

10. Panel dachowy: 

               
 

  
      

                    

11.  Deski rusztu dachowego: 

             
 

  
      

                    

 

Całkowity ciężar własny konstrukcji 
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 Obciążenie wiatrem wg Eurokod 1991-1-4  [1]: 

Przyjęto do obliczeń najbardziej niekorzystną lokalizację pawilonów w jakiej dotychczas 

zdarzyło się je stawiać tj. w terenie górskim, otwartym  

Lokalizacja: Bielsko-Biała  

Wysokość n.p.m. : A = 420 m 

Kategoria terenu: III – obszary regularnie pokryte roślinnością albo budynkami lub  

z pojedynczymi przeszkodami oddalonymi od siebie na odległość nie większą niż 20 ich 

wysokości 

Strefa wiatrowa: 3 

 

Rysunek 12 – Schemat pawilonu – oznaczenia 

B = 5 m 

L = 5 m 

H = 3,3 m 

α = 5°  kąt nachylenia dachu 

a = 0,25 m  okap dachu wystający poza obrys ścian 

a1 = 0,5 m  okap dachu wystający poza obrys ściany tylnej 

 

 Bazowa prędkość wiatru: 
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Cdir = 1 ze względu na dowolne położenie konstrukcji względem wiejącego wiatru 

Cseason = 1 ze względu na brak danych meteorologicznych 

                                 
 

 
 

 Wysokość odniesienia 

 

Ze = 3,3 m wysokość odniesienia jest równa wysokości całkowitej budynku, jeśli brak 

dominujących otworów w przegrodach zewnętrznych 

Zi = Ze = 3,3 m wysokość odniesienia do obliczeń ciśnienia wewnętrznego 

 Rzeźba terenu: 

Nie ma potrzeby uwzględniania rzeźby terenu ( orografii ) 

Co = 1 

 Współczynnik ekspozycji: 

               

           

           

          
 

  
 
    

       
 

  
            

                             
         

         
           

                               

 

 Ciśnienie wiatru: 

Ściany: 

Ze względu na to, że rzut rozpatrywanej konstrukcji jest kwadratem, wystarczy sprawdzić 

tylko jedną ścianę. 
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h = 3,1 m 

ze = h = 3,1 m 
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 Wyznaczenie współczynników ciśnienia dla ścian:  

 

Mniejszy z dwóch: 

           

      

 

 
     

      

 

 
      

A  

Pole powierzchni: 

 

 
   

 

 
            

           

          

                                                        

B 

Pole powierzchni: 
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D  

Pole powierzchni: 

                  

          

E 

Pole powierzchni: 
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 Dach: 
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F 

Pole powierzchni: 

 

 
 

 

  
 

 

 
 

 

  
          

          

G 

Pole powierzchni: 

     
 

 
  

 

  
      

 

 
  

 

  
         

           

          

                                                              

H 

Pole powierzchni: 

 
 

 
 

 

  
     

 

 
 

 

  
          

          

I  

              

 

 Ciśnienie wewnętrzne: 

 

Z braku możliwości oszacowania nieszczelności konstrukcji oraz od dowolności 

kształtowania za każdym razem innej ilości okien w konstrukcji przyjęto, że ciśnienie 

wewnętrzne może przyjmować dwie wartości +0,2 i -0,3. Dla każdego pola należy 

wybrać bardziej niekorzystną wartość. 
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 Zestawienie wyników: 
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4.3. Opis modelu numerycznego: 

Przyjęto następujący model obliczeniowy konstrukcji pawilonu wykonany w programie 

Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2015: 

 

Rysunek 13 – Model obliczeniowy widok prętowy 

Na powyższym rysunku widać, że uproszczając model przyjęto wszystkie podpory jako 

utwierdzenia, co odpowiada rzeczywistości tylko częściowo, ponieważ jeśli pawilon jest 

ustawiony na podłożu o niskim współczynniku tarcia (przewiduje się ustawienie pawilonu na 

terenie trawiastym z częściowo zagłębionymi w gruncie podporami lub na kostce brukowej, 

podłożu betonowym lub innej powierzchni utwardzonej) możliwe jest przesunięcie domku na 

skutek naporu wiatru na jego powierzchnie boczne. Do utwierdzenia dochodzą 

dziesięciocentymetrowe pręty, którym nadano przekrój stalowy tulei, która jest składową 

stopek podporowych pod podłogą (patrz tabela w rozdziale 3.1.). Płyty podłogi 

zamodelowano jako panele, nadając im odpowiednie parametry płyt OSB. W tym celu trzeba 

było dodać nowy materiał do biblioteki materiałów programu Robot. Każda z płyt oparta jest 

na czterech narożach na wyżej wspomnianych prętach tulei za pomocą węzłów sztywnych, co 

dokładnie odpowiada rzeczywistości – połączenie śrubowe z [rysunku 2]. Konstrukcja nośna 

pawilonu składa się z elementów prętowych połączonych na sztywno, którym nadano 

przekrój oraz dane materiałowe również w zgodzie z rzeczywistością. Przestrzenie pomiędzy 

prętami wypełnione zostały panelami, którymi nadano cechy płyt paneli ściennych (patrz 

tabela w dziale 3.1. Zestawienie obciążeń). Dach pawilonu został potraktowany w sposób 

uproszczony, ze względu na problem ukształtowania siatki elementów skończonych w 

programie obliczeniowym, skąd mogłyby pojawić się niedokładne wyniki. Tak więc przyjęto 

go jako panel płaski podparty w sposób ciągły na dwóch belkach podporowych symulujących 

krokwie, które stanową element podporowy połaci dachu. Na poniższych rysunkach 

zaprezentowano model z włączoną widocznością przekrojów oraz model z uwidocznionymi 

panelami: 
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Rysunek 14 – Model obliczeniowy – widoczność przekroi profilów włączona 

 

Rysunek 15 – Model obliczeniowy – włączona widoczność paneli 

4.4. Sytuacje obliczeniowe: 
Powinno się sprawdzić sytuację obliczeniową nie tylko gotowej konstrukcji, ale także w 

przypadku wspomnianych wcześniej [ Punkt 4.4.] przerw technologicznych po etapach nr 4,5 

i 6. Konieczne jest zatem określenie zróżnicowanych obciążeń – ciężaru własnego oraz 

powierzchni bocznych szczególnie narażonych na działanie wiatru – w różnych sytuacjach. 

Należałoby sprawdzić kolejne sytuacje obliczeniowe: 

1) Konstrukcja samej podłogi  - obciążenie wiatrem, ciężarem własnym, obciążenia 

montażowe; model pozioma tarcza podparta siatką podpór w rozstawie 1x1 m 

2) Konstrukcja podłogi z lasem – te same obciążenia jak w przypadku sytuacji pierwszej, 

model również niemal ten sam 
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3) Konstrukcja podłogi, jeden rząd ścian – obciążenia wiatrem, ciężarem własnym, 

montażowe; model wzbogacony o zwiększoną powierzchnię boczną w postaci paneli 

4) Konstrukcja całego pawilonu – nowe obciążenia wiatrem, ciężarem własnym i 

montażowe; model uzupełniony o wszystkie pozostałe elementy  

Jak łatwo zauważyć sytuacje nr 1 i 2 są bardzo podobne z punktu widzenia obciążenia 

wiatrem. Konstrukcja lasu stawia znikomy opór dla powietrza ponieważ składa się z cienkich 

słupków (o szerokości 4 cm) mocno osadzonych i połączonych w sposób utwierdzony z 

podłożem. Różnica będzie natomiast w obciążeniu ciężarem własnym. Ciężar lasu będzie 

działał jak najbardziej na korzyść zachowania stateczności przez tarczę podłogi. Biorąc to pod 

uwagę sytuacja numer dwa będzie korzystniejsza niż pierwsza. Nie mniej jednak ze względu 

na ograniczony czas oraz zakres projektu inżynierskiego sytuacje od 1 do 3 zostaną pominięte 

na tym etapie. Celem niniejszej pracy jest znalezienie takiej prędkości wiatru, która byłaby 

krytyczna dla stateczności omawianej konstrukcji. Jak już wcześniej ustalono - ciężar własny 

i wiatr są najważniejszymi obciążeniami. Najbardziej niekorzystna sytuacja, jest więc wtedy, 

kiedy: 

- powierzchnia boczna pawilonu jest największa, 

- wieje silny wiatr, 

- wnętrze jest puste – obiekt pozbawiony dodatkowego balastu w postaci wyposażenia, czy 

obecności ludzi.  

 

4.5. Wyniki obciążenia wiatrem wg EC 
Na opisany w punkcie 4.3. model obliczeniowy nałożono obciążenia wyznaczone w punkcie  

4.2. co przedstawiono na poniższych rysunkach: 

 

Rysunek 16 – Obciążenie wiatrem według EC 
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Na każdy panel ścienny oraz dachowy nałożono obciążenie równomiernie rozłożone na 

płaszczyźnie. Wartość tego obciążenia została wprowadzona zgodnie z punktem 4.2 

 

Rysunek 17 - Deformacje na prętach 

Największe wartości deformacji występują w pierwszym (licząc w kierunku działania wiatru) 

polu dachowym. Tak duża wartość (ponad 13 metrów) wynika z małej sztywności panelu o 

dużej powierzchni, na którą działa znaczna siła ssania wiatru. Taki wynik wskazuje na złą 

konstrukcję dachu, którą należałoby udoskonalić.  

 

Rysunek 18 – Naprężenia YY w układzie lokalnym; warstwa górna 
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4.6. Interpretacja wyników obciążenia wiatrem 

Z doświadczenia (prób terenowych) wiadomo, że jednym z pierwszych oznak zniszczenia 

obiektu wskutek naporu wiatru jest wydmuchiwanie pojedynczych paneli ściennych. Każdy z 

powstałych w ten sposób otworów zmniejsza powierzchnię boczną, na którą działa parcie 

wiatru. W konsekwencji pawilon globalnie jest obciążony mniejszą siłą pochodzącą od parcia 

wiatru. Zatem najbardziej niekorzystna sytuacja, w której wystąpią największe siły w układzie 

wystąpi wtedy, kiedy zostanie osiągnięty krytyczny poziom obciążenia co najmniej jednego z 

pól ściennych. Podczas badań przeprowadzonych w laboratorium przez profesora Ryszarda 

Walentyńskiego z moją asystą oraz na podstawie późniejszych obliczeń został ustalony 

poziom krytyczny obciążenia panelu ściennego tuż przed jego wyrwaniem z ramy prętowej. 

Maksymalne obciążenie, wynosi 0,4 kPa.  

Niestety, analizując wyniki zestawienia obciążeń wiatrowych według Eurokodu [1], można 

zaobserwować, że wartość ta jest przekroczona w każdym możliwym polu obliczeniowym. 

Głównym problemem oraz powodem przekroczenia tych wartości jest fakt, że norma 

wiatrowa jest przewidziana dla budynków, które nie mogą ulec zniszczeniu/uszkodzeniu 

przez co najmniej 5o lat. W toku projektowym przewidziany jest czas powrotu 

pięćdziesięcioletni. Sprowadza się to do tego, że należy uwzględnić każdy wiatr, który 

występuje z prawdopodobieństwem większym niż 0,02. Inną sprawą jest to, że Eurokod 

wprowadza pewne nadwyżki do zestawień obciążeń w celu poprawy bezpieczeństwa. 

Natomiast omawiana przeze mnie konstrukcja ma z założenia stać 3 dni. Doliczając czas 

montażu i demontażu okres ten może się wydłużyć do 5-7 dni. Nie ma więc potrzeby 

obliczania jej na okres 50 lat. Nie jest istotna również zaniżona wytrzymałość pawilonu z 

powodu zawyżonych współczynników bezpieczeństwa obciążeń wiatrowych. Celem 

niniejszej pracy jest odnalezienie maksymalnej wartości prędkości wiatru, którą jest w stanie 

przenieść konstrukcja nośna pawilonu przy jak najbardziej wiernym odwzorowaniu 

rzeczywistości. Znajomość tej liczby ma wysoką wartość informacyjną dla firmy, która stawia 

tego typu obiekty. Z tego powodu proces wyznaczania obciążeń od wiatru zostanie 

przeprowadzony z użyciem programów komputerowych.  

 

 

4.7. Obciążenie wiatrem przy pomocy programu Autodest Robot 
W najnowszej wersji programu Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2015 po raz 

pierwszy wprowadzono nowe narzędzie, które symuluje obciążenie wiatrem na zasadzie 

wirtualnego tunelu wiatrowego. Wyniki komputerowej generacji wiatru mogą być 

wykorzystane do późniejszej analizy konstrukcji lub weryfikacji podejścia opartego na 

Eurokodzie. Wcześniej omówiony model poddano symulacji wiatru o prędkości 23 m/s 

wiejącego z trzech różnych kierunków: X, X-Y i Y. Dla pierwszych obliczeń przyjęto wartość 

prędkości wiatru odpowiadającą prędkości bazowej vb,0 przyjętej podczas toku 

obliczeniowego zestawiania obciążeń wiatrowych za pomocą Eurokodu [1]. 
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Rysunek 19 – Symulacja obciążenia wiatrem 23m/s kierunek X- 

 

Rysunek 20 – Symulacja obciążenia wiatrem 23 m/s kierunek X-Y 
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Rysunek 21 - Symulacja obciążenia wiatrem kierunek Y- 

Wielokolorowa mapa obciążeń pomaga zobrazować, które fragmenty konstrukcji są 

najbardziej narażone na działanie wiatru. Ściana, która jest ustawiona na wprost wiejącego 

wiatru jest równo obciążona naporem wiatru. Z kolei pierwsze panele, które są zaraz na 

krawędzi sąsiednich ścian są najbardziej obciążonym elementem w całej konstrukcji. 

Natomiast ściana tylna względem kierunku działania wiatru jest niemal w ogóle nie poddana 

obciążeniu. Niemniej jednak przy takiej wartości prędkości wiatru poziom obciążenia 

krytycznego został przekroczony w wielu panelach, czego nie widać na rysunkach 19-21 z 

powodu nieprawidłowo wyświetlanej skali przez program komputerowy, lecz co widać na 

poniższym fragmencie wyodrębnionej tabeli obciążeń [Rysunek 22]. W tabeli zaznaczono 

cztery panele obciążone w największym stopniu (kolumna 6 – siły lokalne PZ) 

 

Rysunek 22 – Fragment tabeli obciążeń wiatru o  prędkość 23m/s na poszczególne panele (przypadek 3) 
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Obciążenia lokalne PZ są siłami działającymi prostopadle do powierzchni paneli ściennych. 

Maksymalną osiąganą wartością jest 0,77 kPa, co oczywiście jest większe niż szukane 

0,4 kPa. Oprócz tego w wielu innych panelach szukana wartość jest znacząco przekroczona. 

Pozostaje już tylko wyznaczenie prędkości wiatru, przy której poziom obciążenia krytycznego 

zostaje osiągnięty. Wówczas dla tej maksymalnej prędkości wiatru należy sprawdzić 

wytężenie pozostałych elementów konstrukcyjnych takich jak słupki i łączyny. Jeśli, żaden 

inny element konstrukcji nie jest wytężony powyżej 100 %, należy przyjąć, że pierwszym 

etapem przy zniszczeniu pawilonu pod naporem wiatru jest właśnie wypchnięcie panelu 

ściennego. Co oczywiście będzie potwierdzeniem doświadczeń przeprowadzonych w terenie. 

Drugim słabym punktem konstrukcji narażonej na wiatr jest miejsce połączenia ofryzowania 

z głównymi słupkami nośnymi. Następnym krokiem, po sprawdzeniu stateczności lokalnej, 

będzie sprawdzenie stateczności ogólnej, czyli przesuwu oraz momentu wywracającego. W 

tym celu niezbędne jest wykonanie badań dotyczących ustalenia współczynnika tarcia 

pomiędzy powierzchnią betonową, a stopką.  

 Próba nr 2 dla prędkości wiatru 20 m/s 

Rysunek 23 - Symulacja obciążenia wiatrem o prędkości 20m/s na kierunku X 

Zmniejszenie prędkości wiatru o 3 m/s ( ok. 10 km/h ) radykalnie obniżyło otrzymane 

wartości obciążeń lokalnych dla paneli ściennych. W tym przypadku w sposób wystarczający, 

ponieważ maksymalną otrzymaną wartością jest 0,40 kPa. Można więc założyć, że pawilon 

poddany krótkotrwałemu obciążeniu wiatrem o prędkości 20 m/s ( 72 km/h ) ulegnie 

pierwszemu etapowi zniszczenia, któremu odpowiada wypchnięcie co najmniej jednego 

panelu ściennego. Jak już wcześniej ustalono, najbardziej niekorzystna sytuacja obliczeniowa 

jest w przypadku pełnej ściany bez żadnych otworów. Każdy następny otwór zmniejsza parcie 

wiatru na powierzchnię boczną, co przekłada się na mniejsze wytężenie pozostałych 

elementów konstrukcyjnych. Skala na rysunku 23 również jest zaburzona. Skrajne wartości 
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skali nie odpowiadają skrajnym wartościom faktycznym, nałożonym na model. Z tego 

powodu ponownie przywołano fragment tabeli obciążeń [Rysunek 24]. 

 

Rysunek 24 - Tabela obciążeń dla prędkości wiatru 20 m/s (przypadek 10) 

Obiekty 303 oraz 318 są to panele fryzowe. Mają one znacznie mniejszą powierzchnie, co 

przekłada się na większą dopuszczalną maksymalną siłę obciążającą 

 

Rysunek 25 - Ilustracja najbardziej wytężonych paneli 

Na rysunku nr 25 zaznaczono kolorem czerwonym najbardziej wytężone panele ścienne ( 

czyli takie, które charakteryzują się wymiarami 119,5x96,8x0,4 cm)  tj. panele nr 164, 165, 

174, 175. Są to fragmenty ścian bocznych ustawionych równolegle do kierunku działania 

wiatru. W nieco większym stopniu są obciążone fryzy znajdujące się zaraz powyżej 
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zaznaczonych pól. Jednak pomimo nieco większego obciążenia pola te nie są zagrożone ze 

względu na ich znacznie mniejszą powierzchnię. Próby zniszczeniowe były przeprowadzane 

na panelu o wymiarach 1 metr na 1,12 metra. Z racji małej sztywności materiału 

wypełniającego otwory, im większa powierzchnia panelu, tym łatwiej o jego duże 

odkształcenie i w konsekwencji wypchnięcie. W celach porównawczych poziomu odkształceń 

zamodelowano metr bieżący ściany. Na poniższym rysunku przedstawiono wyniki deformacji 

na prętach dla ścianek pod obciążeniem 0.4 kPa. Można założyć, że przy przemieszczeniu 

punktu środkowego o ok. 25 cm następuje wypchnięcie panelu z mocowań prętowych. 

 

Rysunek 26 - Deformacja na prętach panelu ściennego pod obciążeniem 0,4 kPa prostopadle do powierzchni panelu 

Na kolejnych rysunkach pokazano obciążenia wygenerowane przez program komputerowy 

dla prędkości wiatru 20 m/s z zwróceniem szczególnej uwagi na najbardziej narażone panele 

ścienne. Pokazano również wyniki deformacji na prętach. Porównując wyniki z rysunku 28 z 

rysunkiem 26 widać, że przyjęta krytyczna wartość deformacji punktu środkowego nie została 

przekroczona. Na tej podstawie można ostatecznie potwierdzić przyjęcie odpowiedniej 

maksymalnej wartości prędkości wiatru na poziomie 20 m/s. Sprawdzono również czy 
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kierunek działania wiatru ma wpływ na obciążenie ścianek. Analizując sytuację z rysunku 29 

można wnioskować, że tylko w przypadku działania wiatru w sposób prostopadły do 

wybranej ściany będzie skutkować w maksymalne obciążenia na panelach zorientowanych 

równolegle do kierunku wiatru. W przypadku, gdy wiatr wieje pod kątem 45 stopni w 

stosunku do konstrukcji, żaden z paneli nie jest usytuowany równolegle do kierunku działania 

wiatru.  

 

Rysunek 27 – Obciążenia od wiatru na najbardziej obciążony panel ścienny 

 

Rysunek 28 - Wyniki przemieszczeń [cm] na prętach i panelach dla założonego poziomu obciążeń 

Wyniki obciążenia parciem wiatru wiejącego pod kątem 45 stopni do obiektu przedstawiono 

na poniższych rysunkach. Dzięki różnokolorowej mapie wyświetlonej przez program Robot 

wyraźnie widać, które fragmenty konstrukcji są obciążone w największym stopniu. Tym 
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razem skala wyświetlana przez program komputerowi odpowiada wygenerowanym 

obciążeniom. Dla porównania ponownie wyodrębniono fragment tabeli obciążeń z 

wyróżnionymi panelami nr 164,165,176,177 jako najbardziej obciążonymi w przypadku 

sprawdzania przypadku wiatru wiejącego z kierunku X+, aby porównać obciążenie 

przypadające na nie jest większe, czy mniejsze.  

 

Rysunek 29 - Kierunek wiatru XY 20 m/s 

 

 

Rysunek 30 – Fragment tabeli obciążeń dla wiatru 20 m/s o kierunku X-Y (przypadek 11) 
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5. Obliczenia wytrzymałościowe 

5.1. Analiza badań laboratoryjnych 

5.1.1. Nośność połączenia na wyrwanie: 

 Schemat statyczny doświadczenia: 

 

Rysunek 31 - Schemat statyczny podczas badania nośności połączenia 

Element pionowy to słup. Do słupa została zapięta łączyna rusztu dachowego. Przekroje 

elementów zgodne z [Tabela 1]. Doświadczenie polegało na stopniowym zwiększaniu 

obciążenia przyłożonego na wolnym końcu łączyny. Odległość od osi słupa do osi 

przyłożenia obciążenia wynosiła 0.95m. Stopniowe obciążenie zrealizowano poprzez 

pojedynczo dokładane kostki brukowe do podwieszonego kosza na końcu łączyny. Kostki 

brukowe wcześniej ponumerowano oraz zważono. Pięciokrotne powtórzenie doświadczenia 

wskazało na wytrzymałość 17 kostek brukowych, co przekładało się na udźwig 47 kg na 

wysięgu 95 cm.  

 Moment zginający w połączeniu: 

 

Rysunek 32 - Wyznaczenie momentu zginającego w połączeniu 
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 Siła wyrywająca: 

W połączeniu występuje moment zginający:  

            

Ramię sił w węźle: 

           

Siła wyrywająca działająca w osi zamka: 

   
  

  
 

    

     
         

 

Graniczna wartość siły osiowej, dla której jeszcze nie nastąpiło wyrwanie, wynosi 3 kN. 

Przyjęto nośność połączenia pojedynczego zamka na wyrywanie osiowe równą 3 kN. 

 

5.1.2. Współczynnik tarcia podłoża 

Technologia systemu podniesionej podłogi stosowanej w omawianych pawilonach umożliwia 

usytuowanie ich na dowolnym typie podłoża. Drugą zaletą jest niwelacja znacznych 

nierówności terenu dzięki stosowaniu prętów gwintowanych o różnych długościach. 

W przypadku montażu domków na terenie trawiastym, w zgodzie ze sztuką wykonawczą, 

pierwsze stopki podporowe zakopuje się poniżej poziomu terenu. Dzięki takiemu zabiegowi 

konstrukcja jest zabezpieczona przed przesunięciem w skutek działania sił wiatru.  

Inaczej jest jednak w przypadku, gdy domki są stawiane na terenie utwardzonym, wyłożonym 

kostką brukową lub asfaltem. Wówczas nie przewiduje się kotwienia podpór ze względu na 

dużą czasochłonność tego procesu w skutek utrudnień wynikających z trwałości wierzchniej 

warstwy podłoża.  

Wobec tego konieczne jest sprawdzenie możliwości przesunięcia obiektu na powierzchni 

pokrytej kostką brukową lub innym utwardzonym gruncie. W tym celu przeprowadzono 

doświadczenie, którego celem było wyznaczenie współczynnika tarcia.  

Współczynnik tarcia metalowej stopki o powierzchnię wykonaną z kostki brukowej ustalono 

metodą równi pochyłej. Doświadczenie polegało na ustawieniu pochylni w postaci płyty OSB 

o znanej długości 100 cm pod pewnym, początkowym kątem. Następnie, jej powierzchnię 

wyłożono kostką brukową, której zapewniono brak możliwości przesunięcia. Na tak 

przygotowaną pochylnię ustawiono jedną stopkę. Kolejnym krokiem było powolne 

zwiększanie kąta nachylenia pochylni w celu znalezienia takiego położenia, w którym stopka 

zacznie się zsuwać. Ostateczną wartość kąta nachylenia wyznaczono za pomocą zależności 

trygonometrycznych. W tym celu zmierzono długość przyprostokątnej leżącej naprzeciwko 

kąta alfa (zgodnie z poniższym schematem). Odległość ta wynosiła 45 cm.  
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Kąt nachylenia równi jest równy kątowi między wektorami Fn i Fg, co wynika z podobieństwa 

trójkątów. W momencie rozpoczęcia ruchu prawdziwe są zależności: 

     
          

     
           

Podczas gdy współczynnik tarcia jest równy: 
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5.1.3. Nośność winkielka na ścinanie 

Przeprowadzono doświadczenie mające na celu wyznaczenie nośności winkielka na ścinanie. 

W tym celu przygotowano dwa słupki o długości 40 cm, dwa winkielki, deskę o długości 80 

cm. Wszystkie elementy zamocowano w taki sposób, w jaki pracują w rzeczywistej 

konstrukcji, co pokazano na poniższym schemacie: 

 

1 – winkielek nieobciążony   2 - deska 

3 – słupek     4 – winkielek obciążony 

Obciążenie zwiększano stopniowo co 2,5 kg poprzez ustawianie kostek brukowych jedna na 

drugiej w miejscu oznaczonym strzałką na schemacie. Początkowo obciążenie przyłożone 

było w środku rozpiętości deski, lecz zabrakło obciążników w trakcie trwania eksperymentu. 

Z tej przyczyny należało zmienić układ w taki sposób, by tylko jeden z winkielków był 

poddany obciążeniu. Dopiero wówczas nastąpiło zniszczenie, po osiągnięciu wartości 

obciążenia 150 kg.  

 

Rysunek 33 - Schemat statyczny układu podczas trwania eksperymentu dot. ustalania nośności winkielka na ścinanie 

Nośność winkielka na ścinanie przyjęto na poziomie 1,5 kN. 
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5.1.4. Nośność słupa na zginanie 

 

   
    

  
    

σz – naprężenia zginające 

Mz – moment w przekroju  

Y – odległość najbardziej wysuniętego punktu od środka ciężkości 

Iz – moment bezwładności przekroju 

 

Moment bezwładności przekroju odczytano z notatki obliczeniowej w programie Robot  

             

Najbardziej oddalony punkt przekroju od środka ciężkości 

       

 

Ra – wytrzymałość aluminium na rozciąganie/ściskanie charakterystyczna 

Ra = 180 MPa = 18 kN/cm
2
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Przyjęto: 

          

 

5.2. Analiza stanu wytężenia newralgicznych punktów 

konstrukcji 

5.2.1. Odrywanie dachu 

Z modelu obliczeniowego wyodrębniono fragment konstrukcji – dach. Obciążenia zostały 

wygenerowane przez automatyczne narzędzie omówione wcześniej (patrz punkty 4.5 – 4.7).  

 

Rysunek 34 - Schemat obciążenia wiatrem o prędkości 20m/s 

W miejscach mocowania konstrukcji drewnianego rusztu dachowego do słupków konstrukcji 

fryzu zamodelowano podpory jako utwierdzenia.  

 

Rysunek 35 - Miejsca zamocowań winkielków na konstrukcji dachu 
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Rysunek 36 - Reakcje pionowe winkelków 

Na powyższym rysunku zestawiono wyniki reakcji pionowych. Największa wartość wynosi 

0,89 kN , przyrównując ją do wytrzymałości winkielka na ścianie wyznaczonej w punkcie 

5.1.3 równą 1,5 kN otrzymujemy odpowiedź, że nośność winkielka na ścinanie nie zostanie 

przekroczona przy założonej prędkości wiatru 20 m/s.  
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5.2.2. Analiza pojedynczej ramy konstrukcji nośnej 

Należy sprawdzić dla maksymalnego obciążenia wiatrem wytężenie pojedynczej ramy nośnej 

wydzielonej z konstrukcji.  

Wydzielono ramę składającą się z dwóch słupków, pięciu łączyn rusztu dachowego 

połączonych ze sobą na sztywno oraz dołączonych słupków fryzowych po obu stronach ramy. 

 Schemat statyczny: 

 

Rysunek 37 - Schemat statyczny pojedynczej ramy 

Zgodnie ze wcześniejszymi postanowieniami węzły są sztywne, a podparcie jest utwierdzone 

w celach uproszczonej analizy konstrukcji.  

Ramę obciążono największym możliwym obciążeniem biorąc pod uwagę maksymalną 

nośność paneli ściennych zanim zostaną wypchnięte przez wiatr. Wzięto pod uwagę dwa 

przypadki obciążenia ramy:  

1. Dla ramy zorientowanej równolegle do kierunku działania wiatru 

2. Dla ramy zorientowanej prostopadle do kierunku działania wiatru 

 

Rysunek 38 - Przypadek pierwszy i drugi obciążenia ramy wiatrem (strzałką oznaczono kierunek wiatru) 
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Oba przypadki różnią się mocno od siebie. W pierwszym obciążenie przekazane z paneli 

ściennych na elementy prętowe działa od wewnątrz na zewnątrz konstrukcji po obu stronach 

ramy z równą siłą równoważąc efekty swojego oddziaływania. W drugim natomiast 

obciążenie jest mniejsze o około połowę, ale za to działa o tym samym zwrocie, przez co 

potęguje efekty wywierane na ramę.  

Wytężenie ramy analizowano w przypadku połączenia działania wiatru oraz ciężaru 

własnego. 

 Schemat obciążenia: 

 

Rysunek 39 - Obciążenie ramy wiatrem dla przypadku pierwszego 

 

Rysunek 40 - Obciążenie ramy wiatrem dla przypadku drugiego 
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Jako, że rama jest symetryczna w płaszczyźnie rysunku nie ma potrzeby sprawdzania 

obciążenia wiatrem dla jego przeciwnych zwrotów. Na rysunku 34 widać obciążenie jednej 

strony ramy obciążeniem równomiernie rozłożonym o wartości 0,25 kN/m, co wynika ze 

wcześniejszych obliczeń (rozdział 3.7). Dla wiatru wiejącego z prędkością 20 m/s 

maksymalne parcie na ścianie frontowej wynosi 0,25 kPa. Słupki są w rozstawie metrowym, a 

więc zbierają obciążenie z pasa paneli ściennych o szerokości 1 m. Natomiast po stronie 

zawietrznej ściana tylna jest prawie w ogóle nie obciążona, więc na drugim słupku ramy nie 

występuje żadne obciążenie.  

Na rysunku nr 35 zaprezentowano drugi przypadek obciążenia, w którym rama jest 

zorientowana prostopadle do kierunku wiatru. Najbardziej niekorzystna jest sytuacja dla 

pierwszej ramy zaraz za ścianą frontową, bowiem to tam działają największe siły ssania 

wiatru. Przyjęto maksymalne obciążenie występujące dla wiatru wiejącego z prędkością 20 

m/s. Siły te pochodzą od wiatru opływającego konstrukcję, dlatego ich zwroty są skierowane 

od wewnątrz na zewnątrz pawilonu.  

 Zestawienie wyników dla przypadku 1. : 

 

Rysunek 41 - Wykres momentów Mz dla przypadku 1. 
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Rysunek 42 - Wykres sił Fx dla przypadku 1. 

 

 Zestawienie wyników dla przypadku 2. :  

Rysunek 43 - Wykres momentów Mz dla przypadku 2. 
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Rysunek 44 - Wykres sił Fx dla przypadku 2. 

 

Newralgicznym punktem ramy są jej naroża, co jest spowodowane występującymi w nich 

momentami zginającymi. Szczególnie podatne na zniszczenie są połączenia słupków 

fryzowych z ramą. Korzystając z wcześniejszych badań laboratoryjnych ustalono, że 

graniczna nośność takiego połączenia ( połączenie słupka z łączyną szeroką, dwuzamkową ) 

wynosi niecałe 0,5 kNm. Porównując wyniki obu przypadków można zauważyć, że 

przypadek 1 generuje większy moment zginający w węzłach ramy. Sytuacja, gdy wiatr 

napiera na powierzchnię pawilonu tylko od jednej strony jest bardziej niekorzystna. 

Maksymalny moment wynosi 0,31 kNm, co przekłada się na siłę rozciągającą górny z dwóch 

zamków łączyny z siłą 2,08 kN, do tego należy uwzględnić wpływ siły osiowej o wartości 

0,24 kN, co razem daje 2,32 kN. 

        

       
         

                        

             

    

 
      

Porównując łączną siłę wyrywającą zamek z nośnością na wyrwanie widać, że przy 

obciążeniu wiatrem o prędkości 20 m/s, jeszcze w chwili, gdy wszystkie panele ścienne są 

wewnątrz mocowań, wytężenie węzłów ramy sięga ok. 80 %. 
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 Wytężenie słupków – nośność na zginanie 

Zgodnie z punktem 4.1.4. niniejszego opracowania nośność słupków na zginanie przyjęto na 

poziomie 49 kNm. Analizując rysunki od 36 do 39 można zauważyć, że maksymalny moment 

zginający w słupie występuje przy obciążeniu w przypadku pierwszym i wynosi 0,44 kNm. 

                       

Pozostałe elementy konstrukcyjne takie jak łączyny i słupki są wytężone w sposób 

minimalny. Zapasy nośności są znacząco większe, niż w przypadku węzła ramy. 

 

5.3. Analiza stateczności na przesuw i obrót 

5.3.1. Wyznaczenie środka ciężkości układu przy pomocy geometrii mas 

 Środek ciężkości stopki:  

 

Powierzchnia: 

                      

Grubość: 
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Powierzchnia przekroju pierścieniowego: 

 

                                           

 

    
                          

               
        

           

y1  - odległość środka ciężkości stopki od osi podłogi  

gp – grubość podłogi 
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 Schemat zamocowania łączyny: 

y2  - odległość osi środka ciężkości łączyn rusztu dachowego od osi podłogi 

 

hł – wysokość łączyny 

           

          
 

 
          

 

 
                   

 Środek ciężkości fryzu 

Ze względu na to, że kształt fryzu ma dwie osi symetrii, środek ciężkości znajduje się na ich 

przecięciu, czyli w połowie wysokości fryzu 

              
 

 
 
  

 
 

                                

             

 

 Środek ciężkości dachu 

1 - łata 

2 - deska 

3 – płyta falista 

4 - krokiew 

5 – podpora pod dach 
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Nazwa Ilość Ciężar Ciężar całkowity 

Podpora pod dach 20 1,1 kg 22 kg 

Krokiew 8 4,9 kg 39,2 kg 

Panel dachowy 24 2,5 kg 60 kg 

Deski 12 7 kg 84 kg 

  SUMA 205,2 kg 

 

 

 Środek ciężkości podpory 

 

    
                         

               
         

 

Pole przekroju: 

                          

   
   

 
 

      

 
       

Objętość 
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 Środek ciężkości warstw dachu 

Łaty i deski traktowane jako jedna warstwa 

 

    
                               

      
 

    
                           

     
      

        

 Górna krawędź dachu ponad poziomem górnej krawędzi łączyny rusztu dachowego: 
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 Środki ciężkości poszczególnych warstw 

 

 

1 – oś podłogi 

2 – środek ciężkości stopek i prętów 

3 – środek ciężkości ścian 

4 – środek ciężkości rusztu łączyn dachowych 

5 – środek ciężkości fryzu 

6 – środek ciężkości warstw dachu 

 Ciężary własne warstw 

Zgodnie z punktem 3.1. i 3.2. 

Nr kompletu Ciężar 

1 3750  N 

2 180 + 336 = 516 N  

3 Słupki    15*2,5m*20 = 750 N 

łączyna ścienna             722  N        Razem:  2822 N 

wypełnienie  27 * 50 = 1350 N 

4 Słupki     15*0,175 m *16 = 43 N 

łączyny rusztu                      882 N       Razem: 925 N 

5 Łączyny  (5,5 * 2 + 5,75 * 2) * 2 m * 9,3 N/mb = 450 N 

słupki                                             15 * 0,7 * 20 = 210 N   Razem: 996 N 

Wypełnienia                           14 m2 * 24 N/m2 = 336 N 

6 Deski                     840 N 

panele dachowe     600 N 

Krokwie                392 N             Razem: 2052 N 

Podpory                220 N 
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 Środek ciężkości pawilonu względem osi podłogi: 

    
       

   
   

   
   
   

 

Gdzie: 
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5.3.2. Stateczność na obrót 
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 Wypadkowa Fw  

 

Fw to suma obciążeń na kolejne panele ściany frontowej 

Powierzchnia jednego metra bieżącego ściany: 

                       

Powierzchnia fryzu na jednym boku pawilonu: 

                       

 

Wartości sił odczytane z modelu obliczeniowego w Robocie dla wiatru o prędkości 20 m/s 

F1 = 0,18 kN/m
2 

F1 = 0,18 * 2,32 = 0,4276 kN 

F2 = 0,25 kN/m
2
 F1 = 0,25 * 2,32 = 0,5800 kN 

F3 = 0,26 kN/m
2
 F1 = 0,26 * 2,32 = 0,6032 kN 

F4 = F2 F1 = 0,25 * 2,32 = 0,5800 kN 

F5 = F1 F1 = 0,18 * 2,32 = 0,4276 kN 

F6 = 0,15 kN/m
2
 F1 = 0,15 * 2,32 = 05775, kN 

 RAZEM:  3,2 kN 
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 Wypadkowa Fw2  

Wartości sił odczytane z modelu obliczeniowego w Robocie dla wiatru o prędkości 20 m/s 

Dla każdego pola występuje ta sama wartość obciążenia równa 0,07 kN/m
2
 

       
  

  
         

  

  
                                

            

 Wypadkowa Fw1 

Wartości sił odczytane z modelu obliczeniowego w Robocie dla wiatru o prędkości 20 m/s 

Połać dachu podzielono na trzy strefy 

 

F1 = 0,27 kN/m
2 

F1 = 0,25 * 2*5 = 2,5 

kN 

F2 = 0,11 kN/m
2
 F1 = 0,25 * 2*5 = 1,1 

kN 

F3 = 0,10 kN/m
2
 F1 = 0,26 * 1*5 = 0,5 

kN 

 

 Zsumowanie sił: 
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 Sprawdzenie stateczności na obrót: 

Obrót nastąpi względem punktu A 

 

 

                                 27,65 kNm 

                                     

                                                        

             

                     

Nierówność prawdziwa – nie nastąpi obrót wokół punktu A 

 

 

 

 

5.3.3. Stateczność na przesuw 
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Nastąpi przesunięcie ! 

Ze względu na możliwy przesuw konstrukcji należy zwiększyć współczynnik tarcia np. 

poprzez zakotwienie obiektu. 
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6. Podsumowanie 
Przeprowadzone badania oraz późniejsza interpretacja wyników dostarczyły odpowiedzi na 

wiele pytań. Przede wszystkim udało się ustalić, czy konstrukcja domku wykonanego w 

wystawienniczym systemie standard 4,5MM może być użytkowana w otwartym terenie.  

Tak, korzystanie z takiego pawilonu jest bezpieczne. Jednak z zastrzeżeniem, że tylko wtedy, 

gdy prędkość wiatru nie jest większa niż 70 km/h. Zarówno obliczenia jak i dotychczasowe 

doświadczenie wskazują, że najsłabszym ogniwem konstrukcji są panele ścienne. To one jako 

pierwsze osiągają 100 % swojej nośności na wypchnięcie podczas zwiększania obciążenia 

wiatrem. Ich nośność ustalono laboratoryjnie na poziomie 0,4 kN/m
2
. Wartość ta jest na tyle 

niska, że przy obciążenia konstrukcji przy pomocy Eurokodu 1991-1-4 okazało się, że na 

każde pole ścienne przypada obciążenie powyżej 100 % nośności paneli ściennych, a w 

jednym polu wartość ta jest przekroczona 2,5 krotnie.  

Dzieje się tak z dwóch powodów. Po pierwsze, obiekt jest przeznaczony do użytku krótszego 

niż 7 dni, a zalecenia Eurokodu wskazują, że obiekty zaprojektowane według europejskiej 

normy powinny wytrzymać okres 50 lat. Różnica jest znacząca. Przekłada się to na większe 

prawdopodobieństwo zdarzenia maksymalnego wiatru. Podczas gdy w ciągu tych 7 dni, 

ryzyko jest dużo mniejsze. Po drugie, pawilony są wykonane z systemu technologicznego, 

który cechuje się szybkością montażu/demontażu i wielokrotnością użytku. Co za tym idzie, 

połączenia między elementami są zaprojektowane przede wszystkim pod względem 

szybkości, łatwości obsługi, a nie pod kątem dużej wytrzymałości. Węzły są drugim 

newralgicznym punktem konstrukcji pawilonów.  

Aby w przyszłości jeszcze raz podejść do próby obciążenia wiatrem zgodnie z Eurokodem 

1991-1-4 powinno się wcześniej zwiększyć nośność paneli ściennych na wypchnięcie. W tym 

celu można zastosować grubsze elementy wypełnienia w celu poprawy ich sztywności lub 

zastanowić się nad innym sposobem zamocowania w polu pomiędzy słupkami i łączynami w 

celu ograniczenia odkształceń.  

Na tę chwilę analiza wytrzymałościowa pawilonu została oparta o obciążenie wygenerowane 

przez program komputerowy. Nie jest to najlepszy sposób, ponieważ nie ma się wpływu na 

proces generacji obciążeń - brak wglądu w algorytm. Nie można również stworzyć funkcji 

obciążenia wiatrem w zależności od jego prędkości. Proces ustalania maksymalnej prędkości 

wiatru musiał być przeprowadzony metodą prób i błędów. Nie mniej jednak, szybszym, acz 

mniej dokładnym, wyjściem z tej sytuacji jest korzystanie z wirtualnego tunelu 

aerodynamicznego, niż przeprowadzić badania w rzeczywistym tunelu aerodynamicznym.  

Obliczenia wykonane w niniejszej pracy mają charakter symulacji, ale z jak najbardziej 

wiernym odzwierciedleniem rzeczywistości. Poprawność analizy potwierdzają 

dotychczasowe doświadczenia terenowe. Bowiem zdarzyło się już, że konstrukcja ta była 

narażona na porywy wiatru do 70 km/h zgodnie z numeryczną prognozą pogody 

Interdyscyplinarnego centrum modelowania matematycznego i komputerowego Uniwersytetu 

Warszawskiego. Prognoza ta cechuje się bardzo dobrą sprawdzalnością na poziomie błędu 

systematycznego nie większego niż 1 m/s dla obszaru Bielska-białej ( wyniki na miesiąc 

sierpień 2014 ).  



64 

 

Kolejnymi ważnymi punktami konstrukcji w aspekcie bezpieczeństwa są: nośność dachu na 

wyrywanie oraz stateczność całego domku na przesuw. Mimo, że według obliczeń wykazano, 

że zapasy nośności dachu na wyrwanie są spore ( wytężenie to tylko 60 % w przypadku 

maksymalnego wiatru ), to należy zwrócić szczególną uwagę podczas montażu na 

prawidłowe zamocowanie elementów utrzymujących dach. Nawet najmniejsza niedokładność 

będzie skutkowała znaczącym obniżeniem wytrzymałości połączenia.  

Ostatnim ważnym aspektem jest stateczność domku na przesuw. Z obliczeń wynika, że w 

momencie gdy wiatr osiągnie maksymalną dopuszczalną prędkość, a pawilon został 

ustawiony na podłożu wyłożonym kostką brukową może nastąpić przesunięcie. W 

przeciwieństwie do prób wykonywanych w tunelu aerodynamicznym, wiatr w przyrodzie nie 

wieje cały czas z taką samą prędkością, a tylko w porywach osiąga maksymalne wartości. 

Aby jednokrotny powiew wiatru był w stanie przesunąć domek na większą odległość powiew 

ten musiałby trwać przynajmniej parę sekund. Nie mniej jednak nie można dopuszczać 

sytuacji, aby miało miejsce jakiekolwiek przesunięcie. Powinno się rozważyć dociążenie 

pawilonów lub ich tymczasowe kotwienie w miejscach, gdzie są one ustawiane na podłożu 

gruntowym nie zapewniającym odpowiedniego współczynnika tarcia takiego jak np. kostka 

brukowa, asfalt itp.  
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