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PORÓWNANIE RÓĩNYCH ROZWIĄZAē
KONSTRUKCYJNYCH STALOWYCH KOPUà
Paweá Saáapa, Jacek Jaworski
Szkoáa Gáówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Streszczenie. W pracy porównano róĪne rozwiązania konstrukcyjne stalowych kopuá parabolicznych (Īebrowych, Schwedlera i typu lamella) o Ğrednicy D = 46 m i wysokoĞci
H = 8 m. Stosowano sztywne i przegubowe poáączenia prĊtów. UwzglĊdniono obciąĪenia
staáe, wiatrem i Ğniegiem. Na podstawie obliczeĔ wykonanych w programie Robot dobrano
przekroje prĊtów potrzebne ze wzglĊdu na speánienie warunków SGN i SGU. Stwierdzono,
Īe w wiĊkszoĞci przypadków o masie konstrukcji decydują ugiĊcia (przyjĊto dopuszczalne
wartoĞci przemieszczeĔ: pionowych D/300, poziomych H/150). Stwierdzono, Īe najkorzystniej ze wzglĊdu na niewielką masĊ wypadáy kopuáy Schwedlera. Dla kopuáy lamella
zasadne okazaáo siĊ dodanie równoleĪników. ZwiĊkszenie liczby podpór w przypadku kopuáy Īebrowej z poáączeniami sztywnymi nieznacznie zmniejszyáo masĊ konstrukcji.
Sáowa kluczowe: stalowe kopuáy, kopuáa Īebrowa, kopuáa Schwedlera, kopuáa lamella

WSTĉP
Stosowane w budownictwie rodzaje kopuá omówiono obszernie w ksiąĪce àubiĔskiego i ĩóátowskiego [2004]. W niniejszej pracy porównano róĪne rozwiązania konstrukcyjne kopuá o ksztaácie parabolicznym, Ğrednicy D = 46 m i wysokoĞci H = 8 m. Chodziáo
o znalezienie najlepszego wariantu kopuáy do przykrycia projektowanej hali wystawowej
(rys. 1) o kubaturze 20 120 m3 [Saáapa 2013]. Elementy noĞne konstrukcji zaprojektowano z prostokątnych i kwadratowych rur ze stali gatunku S355.
Poáudniki (Īebra) oparte są w czĊĞci dolnej przegubowo na Īelbetowej belce wieĔczącej sáupy noĞne hali (kopuáy Īebrowe i Schwedlera podparto w 20 punktach, kopuáĊ
typu lamella w 30), a w czĊĞci górnej zamocowane są sztywno do stalowego pierĞcienia szczytowego o Ğrednicy 3,38 m dla kopuá Īebrowej i Schwedlera oraz 2,61 m dla
kopuáy lamella. Na poszycie dachowe przewidziano panele szklane zespolone ze szkáa
reÀeksyjnego.
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Rys. 1.
Fig. 1.
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Projektowany budynek (przekrój)
Designed building (cross-section)

PORÓWNANIE KOPUà: ĩEBROWEJ, SCHWEDLERA I LAMELLA
Pokazane na rysunku 2 trzy rodzaje kopuá zaprojektowano tak, Īe tworzą piĊü rozwiązaĔ konstrukcyjnych: kopuáĊ Īebrową, w której poáudniki (Īebra) są sztywno poáączone
z równoleĪnikami (poáączenie spawane); kopuáĊ Īebrową z przegubowym poáączeniem
poáudników z równoleĪnikami (poáączenie Ğrubowe); kopuáĊ Schwedlera, w której poáudniki są sztywno poáączone z równoleĪnikami i z prĊtami skratowania; kopuáĊ Schwedlera z przegubowym poáączeniem poáudników z równoleĪnikami i z prĊtami skratowania;
kopuáĊ lamella ze sztywnym poáączeniem prĊtów (przegubowe poáączenie krzyĪulców
nie zapewnia sztywnoĞci konstrukcji).

a)

b)

c)

Rys. 2.
Fig. 2.

Schematy konstrukcyjne kopuá: a – Īebrowej, b – Schwedlera, c – lamella
Design solutions: a – ribbed dome, b – Schwedler dome, c – lamella dome
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UwzglĊdniono obciąĪenia staáe ciĊĪarem wáasnym konstrukcji prĊtowej i panelami
szklanymi o ciĊĪarze 1,4 kN·m–2, dwa warianty (symetryczny i asymetryczny) obciąĪenia Ğniegiem dla 3 strefy wedáug PN-EN 1991-1-3 i obciąĪenia wiatrem dla 1 strefy,
III kategorii terenu oraz wysokoĞci poniĪej 300 m n.p.m. wedáug PN-EN 1991-1-4. WartoĞü szczytowej prĊdkoĞci wiatru wyniosáa qp = 0,65 kN·m–2. Utworzono kombinacje tych
obciąĪeĔ zgodnie z zaáącznikiem krajowym do normy PN-EN 1990. ObciąĪenia zostaáy
sprowadzone do siá skupionych dziaáających w wĊzáach konstrukcji. Sposób uwzglĊdnienia obciąĪeĔ pokazano na rysunku 3.

a)

a)

c)

e)

Rys. 3.

Fig. 3.

b)

d)

f)

ObciąĪenia kopuáy: a – staáe, b – równomierne obciąĪenie Ğniegiem, c – nierównomierne
obciąĪenie Ğniegiem, d – oddziaáywanie wiatru na powierzchnie zewnĊtrzne, e – oddziaáywanie wiatru na powierzchnie wewnĊtrzne – ssanie, f – oddziaáywanie wiatru na powierzchnie wewnĊtrzne – parcie
Dome loads: a – dead load, b – balanced snow load, c – unbalanced snow load, d – wind
external pressure, e – wind internal negative pressure – suction, f – wind internal positive
pressure
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Obliczenia wykonano zgodnie z PN-EN 1993-1-1 w programie Autodesk Robot
Structural Analysis Professional 2012, dla kopuá z poáączeniami sztywnymi wedáug teorii
I i II rzĊdu, a z wĊzáami przegubowymi – wedáug teorii I rzĊdu. Wyniki podano w tabeli 1 (dane w nawiasach dotyczą teorii II rzĊdu). OkreĞlono siáy wewnĊtrzne w prĊtach
konstrukcji i dobrano przekroje dla kaĪdej z grup prĊtów. Ze wzglĊdu na warunek stanu
granicznego noĞnoĞci konstrukcje noĞne kopuá Īebrowych i Schwedlera charakteryzowaáy siĊ masą rzĊdu 30–40 ton, masa kopuáy lamella wyniosáa ponad 50 ton. JednoczeĞnie
kopuáy Īebrowe i lamella charakteryzowaáy siĊ duĪymi ugiĊciami. W tabeli 1 podano
najwiĊksze wartoĞci pionowych i poziomych przemieszczeĔ wĊzáów konstrukcji.
Tabela 1. Parametry porównywanych konstrukcji
Table 1. Data of compared constructions
Kopuáa
Dome

ĩebrowa
Ribbed dome

Schwedlera
Schwedler dome

Lamella
Lamella

Rodzaj poáączeĔ
Kind of joints

Sztywne
Rigid

Przegubowe
Hinged

Sztywne
Rigid

Przegubowe
Hinged

Sztywne
Rigid

Maks. siáy w poáudnikach
[kN]
Max. forces in ribs

392,2
(392,5)

389,1

394,8
(397,4)

396

242,6
(243,0)

Dobrany przekrój
poáudników
Chosen ribs section
Masa z warunku SGN [kg]
Mass from the ULS
condition
Maks. przemieszczenie
pionowe/poziome [cm]
Max. displacement
vertical/horizontal
Ponownie dobrany
przekrój poáudników
Again chosen ribs section

RP
RP
RP
150×100×10 200×100×12 120×60×8

37514

23,2 / 12,9

33923

62,1 / 35,5

RP
100×60×8

RP
120×80×10
(140×80×10)

33914

31142

51776
(57834)

2,3 / 0,9
(2,3 / 1,0)

2,5 / 1,0

22,2 / 9,9
(21,1 / 9,1)

RP
100×60×8

RP
140×140×8

RK
RK
RP
220×220×12 300×300×12 120×60×8

Masa dla warunków SGN
i SGU [kg]
Mass from the ULS and
SLS conditions

67 864

60 131

33 914

31 142

61 396

Maks. przemieszczenie
pionowe/poziome [cm]
Max. displacement
vertical/horizontal

9,2 / 5,1

9,1 / 5,1

2,3 / 0,9
(2,3 / 1,0)

2,5 / 1,0

10,4 / 4,6
(12,4 / 5,3)

25

26

87
(93)

99

54
(56)

Maks. wytĊĪenie przekroju
poáudników [%]
Max. effort of ribs section

Acta Sci. Pol.

Porównanie róĪnych rozwiązaĔ konstrukcyjnych...

55

PrzyjĊto warunki stanu granicznego uĪytkowalnoĞci, ograniczając przemieszczenia
pionowe wĊzáów do wartoĞci D/300 = 15,3 cm i poziome do H/150 = 5,3 cm. Aby speániü te warunki, dobrano ponownie przekroje grup prĊtów i okreĞlono masĊ konstrukcji.
W przypadku kopuá Īebrowych masa konstrukcji noĞnej wyniosáa 67,9 i 60,1 t, w zaleĪnoĞci od rodzaju poáączeĔ, a wytĊĪenie prĊtów (poáudników) – odpowiednio 25 i 26%.
W przypadku kopuáy lamella masa wzrosáa z 51,8 do 61,4 t, a wytĊĪenie poáudników
wyniosáo 54% (56%). Dla kopuá Schwedlera przemieszczenia wĊzáów byáy niewielkie
i nie byáo potrzeby zwiĊkszania przekroju prĊtów (tab. 1).
Masa konstrukcji noĞnej kopuáy Schwedlera wynosiáa, w zaleĪnoĞci od rodzaju poáączeĔ, 33,9 i 31,1 t, a stopieĔ wykorzystania przekroju poáudników 87 (93) i 99%. Kopuáa
Schwedlera okazaáa siĊ wiĊc najkorzystniejszym rozwiązaniem zarówno ze wzglĊdu na
wielkoĞü deformacji, jak i z uwagi na zuĪycie stali.
Szczegóáowe wyniki obliczeĔ dla kopuáy Īebrowej zamieszczono w tabeli 2 (dla teorii II rzĊdu w nawiasach). W kolejnych wierszach podano najwiĊksze siáy i momenty wystĊpujące w poáudnikach i równoleĪnikach, zebrane dla róĪnych prĊtów i róĪnych przypadków obciąĪeĔ. Siáy te nie wystĊpują jednoczeĞnie w jednym prĊcie. Podane wartoĞci
dotyczą pierwszej fazy obliczeĔ, w której byáy speánione jedynie warunki SGN. NastĊpnie podano najwiĊksze siáy wystĊpujące dla jednego prĊta w wymiarującym przypadku
obciąĪenia. O doborze przekrojów poáudników z rur prostokątnych decydowaáo zginanie,
wykorzystanie noĞnoĞci na wyboczenie nie przekraczaáo 30% (przy wspóáczynnikach
wyboczenia równych odpowiednio 0,86 i 0,90). Decydującym przypadkiem obciąĪenia
byáa kombinacja obciąĪenia staáego, nierównomiernego obciąĪenia Ğniegiem jako obciąĪenia dominującego i obciąĪenia wiatrem (ze ssaniem dla powierzchni wewnĊtrznych)
jako obciąĪenia towarzyszącego. Dobrane przekroje poáudników podano w tabeli 1. Przekroje równoleĪników w kopule o poáączeniach sztywnych dobrane z warunków SGN
i SGU to odpowiednio RP 120 × 120 × 6,3 i 120 × 120 × 10, a dla kopuáy z poáączeniami
przegubowymi RK 90 × 90 × 4.
Tabela 2. Siáy w prĊtach kopuáy Īebrowej
Table 2. Forces in ribbed dome bars
Kopuáa Īebrowa
Ribbed dome
Maks. siáy w poáudnikach
N [kN] /My / Mz [kN·m]
Max. forces in ribs
Maks. siáy w równoleĪnikach
N [kN] /My / Mz [kN·m]
Max. forces in rings
Wymiarujące siáy w poáudnikach
N [kN] /My / Mz [kN·m]
Forces in ribs in critical case

Poáączenia sztywne
Rigid joints

Poáączenia przegubowe
Hinged joints

394 / 18,3 / 30,1
(392,5 / 37,6 / 34,1)

391,6 / 105,2 / 20,6

136,9 / 13,1 / 20,6
(128,6 / 8,85 / 14,5)

118,9 / 0 / 0

368,1 / 0,3 / 29,5
(368,6 / 0,3 / 29,5)

234,4 / 103,3 / 0,01

Wyniki obliczeĔ wedáug teorii I i II rzĊdu (z uwzglĊdnieniem analizy nieliniowej
i efektu P-delta) nie róĪniáy siĊ znacznie. Zastosowanie analizy II rzĊdu wymogáo zwiĊkszenie przekroju poáudników kopuáy lamella, aby speániü warunek SGN, ale po uwzglĊdnieniu ugiĊcia i tak dobrano takie same przekroje.
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INNE ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE KOPUà: ĩEBROWEJ I LAMELLA
Sprawdzono wpáyw dwóch mody¿kacji konstrukcji. UwzglĊdniono kopuáy Īebrowe
z poáączeniami sztywnymi oparte na 60 podporach i kopuáĊ lamella ze sztywnymi poáączeniami prĊtów, w której dodano równoleĪniki (rys. 4).

a)
Rys. 4.
Fig. 4.

b)

Schematy kopuá: a – Īebrowej (60 podpór), b – lamella z równoleĪnikami
Design solutions of: a – ribbed dome (60 supports), b – trimmed lamella dome

WielkoĞci siá wewnĊtrznych w prĊtach kopuáy Īebrowej pokazano na rysunku 5, a w
tabeli 3 zamieszczono: wartoĞci siá w poáudnikach, potrzebny przekrój poáudników, masĊ
konstrukcji po speánieniu warunku noĞnoĞci i najwiĊksze wartoĞci przemieszczeĔ
pionowych i poziomych wĊzáów konstrukcji (wyniki wedáug teorii II rzĊdu podano
w nawiasach).

Rys. 5.

Fig. 5.

Siáy wewnĊtrzne przy
obciąĪeniach: staáym,
nierównomiernym Ğniegiem i towarzyszącym
wiatrem: a – siáy podáuĪne Fx, b – siáy poprzeczne Fy, c – siáy poprzeczne Fz, d – moment Mx,
e – moment My, f – moment Mz
Forces by: constant load,
unbalanced snow load
and accompanying wind
load: a – longitudinal
forces Fx, b – transversal
forces Fy, c – transversal
forces Fz, d – torque Mx,
e – torque My, f – torque
Mz

a)

b)

c)

d)

e)

f)
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Tabela 3. Parametry zmody¿kowanych konstrukcji
Table 3. Data of modi¿ed constructions
Kopuáa
Dome
Rodzaj poáączeĔ
Kind of joints
Maks. siáy w poáudnikach [kN]
Max. forces in ribs
Dobrany przekrój poáudników
Chosen ribs section
Masa z warunku SGN [kg]
Mass from the ULS condition
Maks. przemieszczenie
pionowe/poziome [cm]
Max. displacement
vertical/horizontal
Ponownie dobrany
przekrój poáudników
Again chosen ribs section
Masa dla warunków
SGN i SGU [kg]
Mass from the ULS
and SLS conditions
Maks. przemieszczenie
pionowe/poziome [cm]
Max. displacement
vertical/horizontal
Maks. wytĊĪenie przekroju poáudników [%]
Max. effort of ribs section

ĩebrowa – 60 podpór
Ribbed dome, 60 supports
sztywne
rigid

Lamella z równoleĪnikami
Trimmed lamella dome
sztywne
rigid

142,9 (145,2)

224,8 (224,5)

RP 120×60×8

RK 80×80×8

38 448

38 600

26,4 / 14,7
(26,3 / 14,0)

2,8 / 0,7
(2,8 / 0,8)

RP 180×100×8

RK 80×80×8

57 310

38 600

7,8 / 4,2
(7,8 / 4,1)

2,8 / 0,7
(2,8 / 0,8)

33

83 (85)

NastĊpnie ponownie dobrano przekrój poáudników tak, aby nie byáy przekroczone
dopuszczalne ugiĊcia, podano masĊ konstrukcji, najwiĊksze przemieszczenia wĊzáów
i najwiĊkszy stopieĔ wytĊĪenia przekroju poáudników.
Dodanie równoleĪników do kopuáy lamella wpáynĊáo bardzo korzystnie na zmniejszenie masy tej konstrukcji (do 38,6 ton). KopuáĊ Īebrową podpartą w 60 punktach z poáączeniami sztywnymi cechowaáa masa 57,3 tony – mniejsza niĪ dla analogicznej kopuáy
Īebrowej podpartej w 20 punktach.

KSZTAàTY ZDEFORMOWANYCH KONSTRUKCJI
Warto zwróciü uwagĊ na odmienny charakter deformacji konstrukcji dla róĪnych
kopuá, co pokazano na rysunku 6. Dla kopuáy Īebrowej widaü wyraĨną róĪnicĊ formy
odksztaácenia przy obciąĪeniu symetrycznym i asymetrycznym. Dla kopuá Schwedlera
i lamella deformacje dla obciąĪeĔ symetrycznych i asymetrycznych nie róĪnią siĊ w sposób tak istotny. W niektórych przypadkach wĊzáy konstrukcji przemieszczają siĊ do góry,
co jest widoczne na rysunku 6d dla kopuáy lamella.
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a)

c)
Rys. 6.
Fig. 6.

b)

d)

Odksztaácenia konstrukcji noĞnej kopuá: a – Īebrowej (obciąĪenia symetryczne), b – Īebrowej (obciąĪenia niesymetryczne), c – Schwedlera, d – lamella
Deformation of a structure: a – ribbed dome (symmetric load), b – ribbed dome (unsymmetric load), c – Schwedler dome, d – lamella dome

Istotny wpáyw na ksztaát deformacji konstrukcji ma zastosowany ukáad prĊtów. Kopuáa Schwedlera posiada krzyĪulce, które peánią funkcjĊ stĊĪeĔ i zmniejszają odksztaácenia konstrukcji. Pozbawiona stĊĪeĔ (krzyĪulców) kopuáa Īebrowa charakteryzuje siĊ
wiĊkszymi odksztaáceniami i znaczną zaleĪnoĞcią odksztaáceĔ od symetrii/asymetrii
obciąĪeĔ.
Wprowadzenie opisanych wczeĞniej zmian konstrukcyjnych nie zmieniáo zasadniczego ksztaátu deformacji badanych kopuá. Widaü to na rysunku 7a (kopuáa Īebrowa przy
obciąĪeniu asymetrycznym) i 7b (kopuáa lamella z dodanymi równoleĪnikami).

a)
Rys. 7.
Fig. 7.

b)

Odksztaácenia konstrukcji noĞnej kopuá: a – Īebrowej (60 punktów podparcia, obciąĪenia niesymetryczne), b – lamella z dodanymi równoleĪnikami
Deformation of a structure: a – ribbed dome (60 supports, unsymmetric load), b – trimmed lamella dome

PODSUMOWANIE
Stwierdzono, Īe w wielu opisywanych przypadkach o doborze przekrojów prĊtów
(a tym samym i masie konstrukcji) decydowaá warunek uĪytkowalnoĞci. NaleĪy jednak
uwzglĊdniü, Īe norma nie okreĞla dopuszczalnych wartoĞci przemieszczeĔ wĊzáów kopuá. PrzyjĊto je arbitralnie, stosując analogiĊ do wymagaĔ normowych stawianych innym
konstrukcjom o podobnym charakterze.
Mniejszymi masami charakteryzowaáy siĊ te konstrukcje, które posiadają elementy
peániące funkcjĊ stĊĪeĔ. Najkorzystniej pod tym wzglĊdem wypadáy w porównywanym
zakresie kopuáy Schwedlera. Dodanie do kopuáy lamella dodatkowych prĊtów (równoleĪników) spowodowaáo zmniejszenie masy konstrukcji o ponad 35%.
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Stwierdzono duĪą róĪnorodnoĞü ksztaátów zdeformowanych konstrukcji. W zaleĪnoĞci od rodzaju zadanego obciąĪenia wystĊpują odksztaácenia symetryczne, bliskie symetrycznym i asymetryczne. Przemieszczenia pionowe wĊzáów skierowane są najczĊĞciej
do doáu, ale moĪna teĪ zaobserwowaü przemieszczenia wĊzáów do góry.
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COMPARISON OF DIFFERENT DESIGNS OF STEEL DOMES
Abstract. Different designs of parabolic steel domes (ribbed dome, Schwedler dome, lamella dome) with the diameter D = 46 m and the height H = 8 m are compared in this
paper. Rigidly – joined and pin – connected systems were used. Dead loads, wind loads
and snow loads were included. Rods sections were chosen using results of the computation
in the program Robot and considering ULS and SLS conditions. It was found that in most
cases the mass of a construction was determined by permissible deformation (critical value
of the vertical deformation was set as D/300 and of the horizontal deformation as H/150).
The Schwedler dome shoved the smallest mass. The trimmed lamella dome demanded less
mass than the lamella dome without rings. The increase of the number of supports in the
rigidly – joined ribbed dome decreased slightly the construction mass.
Key words: steel domes, ribbed dome, Schwedler dome, lamella dome
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