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Streszczenie. Podstawowym obszarem zastosowaĔ lekkich Ğcian osáonowych metalowo-szklanych są budynki uĪytecznoĞci publicznej. W normach technicznych okreĞlono podstawowe wáaĞciwoĞci Ğcian osáonowych, a takĪe podano informacje techniczne o wymaganiach eksploatacyjnych wraz z kryteriami badaĔ do okreĞlenia parametrów technicznych
metalowo-szklanych przegród budowlanych. Przywoáana norma odnosi siĊ jedynie do
przegród pionowych i do Ğcian odchylonych od pionu maksymalnie 15º. Postanowieniami normy objĊte są Ğciany osáonowe mające pionowe i poziome elementy konstrukcyjne,
poáączone ze sobą i zakotwione do konstrukcji noĞnej budynku. CaáoĞü powinna tworzyü
lekkie, ciągáe pokrycie zamykające przestrzeĔ. Pokrycie ma samodzielnie lub w poáączeniu
z konstrukcją budynku speániaü wszystkie normalne funkcje Ğciany zewnĊtrznej. Nie moĪe
peániü Īadnych wáaĞciwoĞci noĞnych konstrukcji budynku. Ustroje metalowo-szklane projektuje siĊ z uwzglĊdnieniem odrĊbnego schematu statyczno-wytrzymaáoĞciowego, innego
niĪ konstrukcja noĞna obiektu. Elementy noĞne fasady podlegają odrĊbnym sprawdzeniom
stanu granicznego noĞnoĞci i odrĊbnym (bardziej restrykcyjnym) sprawdzeniom warunków stanu granicznego uĪytkowania. Szczególną rolĊ w tych ukáadach peánią poáączenia
sáupów oraz rygli, doczoáowe poáączenia technologiczne sáupów i poáączenia elementów
usztywniających – ciĊgien. Doczoáowe poáączenia koánierzowe są jednym z podstawowych elementów zapewniających integralnoĞü konstrukcji oraz speánienie przez systemowe rozwiązania przeszkleĔ wymogów szczelnoĞci z uwagi na przenikanie wody opadowej
i in¿ltracjĊ powietrza oraz wielu innych cech zapewniających poprawną pracĊ przeszkleĔ.
W pracy przedstawiono zagadnienia konstrukcyjno-wytrzymaáoĞciowe poáączeĔ stosowanych obecnie w rozwiązaniach ustrojów noĞnych fasad metalowo-szklanych kategorii D,
z tzw. koánierzem wewnĊtrznym.
Sáowa kluczowe: konstrukcje metalowo-szklane, poáączenie koánierzowe wewnĊtrzne,
Ğciana osáonowa
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WSTĉP
Prezentowany typ poáączenia pojawiá siĊ na rynku budowlanym stosunkowo niedawno. Z uwagi na nietypowy sposób rozmieszczenia áączników Ğrubowych dotychczasowy sposób analizy tego typu poáączeĔ, jak w klasycznych poáączeniach doczoáowych
stalowych szkieletów konstrukcyjnych, wykazywaá przy duĪych wartoĞciach momentów
zginających niedobory noĞnoĞci. Dokáadniejsze analizy numeryczne, przy zastosowaniu
oprogramowania wykorzystującego MES, oraz obserwacje zachowania siĊ omawianych
poáączeĔ w warunkach rzeczywistych potwierdzają rezerwy noĞnoĞci w tego typu wĊzáach. Aktualne jest wiĊc poszukiwanie dokáadniejszej ĞcieĪki analizy poáączeĔ koánierzowych fasad. InĪynierowie budowlani zaczĊli szukaü rozwiązaĔ dotyczących wzmocnienia wĊzáów w konstrukcjach juĪ zrealizowanych, w których zwiĊkszeniu ulegáy
wartoĞci obciąĪeĔ wiatrem (np. wskutek zmiany norm, przebudowy struktur fasadowych,
nadbudowy obiektu).
AnalizĊ przeprowadzono na przykáadzie wĊzáa wystĊpującego w sáupie stalowym istniejącej konstrukcji fasady i zadaszenia atrium czĊĞci elewacji budynku Centrum Handlowego wybudowanego w latach 2006–2009. Przedmiotowy sáup metalowo-szklanej
Ğciany osáonowej ma wysokoĞü 23,0 m i wykonany zostaá z rury o przekroju 508,8 × 20,
ze stykami montaĪowymi Ğrubowymi w formie poáączeĔ koánierzowych (rys. 1).

Rys. 1.
Fig . 1.

Widok koánierzowego poáączenia wewnĊtrznego (po lewej) i konstrukcji fasady, gdzie
zostaáy one zastosowane (po prawej – w ramce zaznaczono poáoĪenie koánierza)
View of the inner Àange connection (left) and columns of the façade structure with this
conections (right – location of Àange is marked by frame)

Przedstawione na rysunku 1 poáączenie koánierzowe zastosowane zostaáo jako styki
sáupa rurowego. Ze wzglĊdu na walory estetyczne doczoáowe styki elementów rurowych
są powszechnie akceptowane przez architektów w nowych realizacjach budynków uĪytecznoĞci publicznej. Przy wysokoĞciach sáupów do 23,0–27,0 m nie ma moĪliwoĞci wykonania trzonu takiego sáupa z jednego elementu. Poáączenie koánierzowe umieszczane
jest wtedy na wysokoĞci 10,0–14,0 m. Zastosowanie wĊzáowych elementów záącznych
(Ğrub, blach, Īeber) wymaga ich zamaskowania od zewnątrz osáaniającą blachą gruboĞci
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0,5–1,0 mm. Tak osáoniĊte poáączenie staje siĊ zupeánie niewidoczne przez uĪytkowników obiektu, dając wraĪenie gáadkiego i smukáego trzonu sáupa rurowego.
AnalizĊ wytrzymaáoĞciową poáączenia podjĊto w 2011 roku w ramach prowadzonych
prac eksperckich oceniających noĞnoĞü i wáasnoĞci uĪytkowe fasady budynku o wysokoĞci
23,0 m i szerokoĞci okoáo 40 m. Fasada opieraáa siĊ na czterech podstawowych sáupach
powiązanych teowymi ryglami poziomymi i usztywniającymi kratownicami okapowymi.
METODYKA OBLICZEē
W zakresie prac eksperckich wykonano obliczenia potwierdzające noĞnoĞü wĊzáów
i áączników Ğrubowych w sposób odpowiadający algorytmowi stosowanemu do poáączeĔ
koánierzowych podlegających dziaáaniu duĪej siáy osiowej i momentu zginającego.
W dalszej czĊĞci prac zajĊto siĊ analizą numeryczną wĊzáów, poszukując rezerw noĞnoĞci ze wzglĊdu na moĪliwoĞü przeniesienia znaczących momentów zginających przez
elementy wĊzáowe w obrĊbie poáączenia. Wykorzystując komercyjne oprogramowanie,
stworzono model numeryczny ww. poáączenia, pokazany na rysunku 2. Zaprezentowany
model poáączenia koánierzowego analizowany byá w programie Ansys 11 Workbench.
Do obliczeĔ i modelowania przyjĊto siatkĊ dyskretyzacyjną posiadającą 51 021 wĊzáów
i 9794 elementów. Do obliczeĔ przyjĊto stal S275, moduá sprĊĪystoĞci E = 210 GPa
i wspóáczynnik Poissona 0,3. Na podstawie wykonanej analizy numerycznej otrzymano
mapy rozkáadu naprĊĪeĔ Hubera-Misesa, które pozwoliáy na okreĞlenie rzeczywistej noĞnoĞci poáączenia.

Rys. 2.
Fig. 2.

Widok modelu numerycznego analizowanego poáączenia koánierzowego
View of the numerical model of the calculates connection

Prowadzone badania zmierzaáy w dwóch kierunkach. Pierwsze analizy prowadziáy
do okreĞlenia wartoĞci naprĊĪeĔ w elementach wĊzáów w odniesieniu do generowanych
oddziaáywaĔ normowych od wiatru na strukturĊ ustroju fasadowego. Drugi etap prac po-
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legaá na wyznaczeniu maksymalnych, dopuszczalnych normowo naprĊĪeĔ w najbardziej
wytĊĪonych elementach poáączenia. Wyznaczone w ten sposób wartoĞci dopuszczalnych
naprĊĪeĔ posáuĪyáy do analizy odwrotnej i okreĞlenia maksymalnego, dopuszczalnego
obciąĪenia ciĞnieniem od dziaáania wiatru struktury fasady. Wyniki odniesiono do wartoĞci normowych ciĞnienia wiatru na fasadĊ.
Na tym etapie przygotowano równieĪ modele deformacji poáączeĔ, pokazujące przebieg procesu ich zniszczenia. Wyznaczono miejsca koncentracji naprĊĪeĔ i wyznaczono
punkty w wĊĨle, gdzie rozpoczynaá siĊ proces zniszczenia elementu wĊzáowego. Zagadnienie Ğledzenia procesu zniszczenia wniosáo bardzo istotne uwagi do sposobu wzmocnienia elementów ustroju prĊtowego fasady. Obraz zdeformowanego poáączenia w chwili
zniszczenia przedstawia rysunek 3.

Rys. 3.
Fig. 3.

Schemat zniszczenia z karbem naprĊĪeniowym (mapa naprĊĪeĔ Hubera-Misesa), czĊĞci
A, B, C
Schematic representation of the destruction of the connection (stress map Huber-Mises),
parts A, B, C

Dokonując analizy obliczeniowej przedstawionego poáączenia i odnosząc jej wyniki
do analizy numerycznej, stwierdzono, Īe wyniki MES odbiegają od wyliczeĔ prowadzonych zgodnie z procedurą normową. NoĞnoĞü elementów wĊzáowych analizowanych
numerycznie poáączeĔ wykazywaáa kilkunastoprocentowo wiĊksze wartoĞci noĞnoĞci niĪ
wyliczone zgodnie z procedurą normową. W obliczeniach zgodnych z normą wykazano
niedobory noĞnoĞci poáączenia przy normowym obciąĪeniu ciĞnieniem dziaáania wiatru
na strukturĊ fasady i analizowany ustrój sáupowy. Niedobory noĞnoĞci wykazane zostaáy w áącznikach Ğrubowych i spoinach uĪebrowania (spoina áącząca blachĊ poáączenia
z Īebrem usztywniającym). Z tego wzglĊdu zaproponowano wzmocnienie pozwalające
na zwiĊkszenie noĞnoĞci Ğruby poprzez przesuniĊcie Ğrodka obrotu grupy áączników na
krawĊdĨ poáączenia i zwiĊkszenie obwodu spoin áączących blachĊ wĊzáową z Īebrami
pionowymi. Ksztaát zaproponowanych, jako wzmocnienie, portalikowych blach usztywActa Sci. Pol.
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niających zapewnia dostĊp do áączników i kontrolĊ spoin podczas kolejnych, rokrocznych przeglądów okresowych obiektu. Schemat wzmocnienia pokazano na rysunku 4.
Elementy usztywniające „U”
Strengthening plate ”U”
Miejsce wstawienia elem. „U”
Place mounting plates ”U”
v16

6xM30/90 kl.10.9(10)

Schemat blachy wzmacniającej „U”
Elements ”U”

Rys. 4.
Fig. 4.

Zaproponowane wzmocnienie poáączenia koánierzowego w postaci dodatkowych Īeber
gr. 16 mm, spawanych spoiną czoáową wzdáuĪ obwodu zewnĊtrznego sáupa
The proposed strengthening the connection Àange plates 16 mm, weldet along the outer
circumference of the column

Poáączenie ze wzmocnieniem poddano równieĪ analizie numerycznej, odnosząc
otrzymane wyniki wartoĞci wytĊĪenia do normowego ciĞnienia wiatrem dziaáającego na
metalowo-szklaną strukturĊ Ğciany.
Dokonano ponadto porównania wartoĞci noĞnoĞci prezentowanego poáączenia ze
wzmocnieniem i bez jego wzmocnienia portalikowymi blachami uĪebrowaĔ.
Na rysunku 5 pokazano wartoĞci naprĊĪeĔ zastĊpczych Hubera-Misesa w takiej samej
fazie obciąĪenia analizowanego poáączenia jak w analizie poáączenia bez wzmocnienia.
W pracy porównano wartoĞci maksymalnych naprĊĪeĔ w rozpatrywanym poáączeniu,
uzyskując zwiĊkszenie noĞnoĞci poáączenia ze wzmocnieniem rzĊdu 40%.
Nadmieniü naleĪy, Īe portalikowe wstawki z blachy nie zwiĊkszają istotnie ciĊĪaru rozpatrywanego sáupa ani teĪ nie utrudniają sposobu montaĪu tego typu konstrukcji.
Zapewniają ponadto jego ciągáoĞü tak, Īe nie wpáywają istotnie na obniĪenie noĞnoĞci
wyboczeniowej sáupa.
W miejscach koncentracji wzmacnianych wĊzáów naprĊĪenia byáy rzĊdu 150 N·mm–2,
a wiĊc byáy o rząd wielkoĞci mniejsze od wystĊpujących w wĊzáach przed wzmocnieArchitectura 13 (4) 2014
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Rys. 5.

Fig. 5.
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Poglądowy widok rozpatrywanego poáączenia ze wzmocnieniem (po lewej) oraz obraz
jego deformacji przy wartoĞciach siá odpowiadających normowemu ciĞnieniu wiatru
dziaáającego na metalowo-szklaną strukturĊ fasady
Schematic view of strengthening connection (left) and deformation under load wind pressure acting on the metal-glass structure

niem. Zmieniá siĊ równieĪ rozkáad naprĊĪeĔ. Najbardziej wytĊĪonym, a zarazem niebezpiecznym miejscem staáa siĊ Ğruba rozciągana. Jest to element mogący byü w duĪo
áatwiejszy sposób poddany wymianie. NaleĪy mieü na uwadze moĪliwoĞü zniszczenia
Ğruby w wyniku zmĊczenia bĊdącego skutkiem zmiennych (znaczących) naprĊĪeĔ rozciągających od oddziaáywania wiatru na strukturĊ fasady.
W Īeberkach wzmacniających poáączenie najbardziej wytĊĪonym miejscem jest skraj
Īebra (rys. 6). Miejsce z zarejestrowanymi najwiĊkszymi wartoĞciami naprĊĪeĔ Hubera-Misesa wskazano dodatkowym oznaczeniem.

Rys. 6.
Fig. 6.

Obraz stanu naprĊĪeĔ w Īeberkach wzmacniających (ramach portalikowych)
The level of stress in the reinforcement plates

WĊzeá z zastosowanymi Īebrami charakteryzuje siĊ ponadto mniejszą deformacją
(1,68 mm) w porównaniu z wĊzáem bez wzmocnieĔ (deformacja 2,78 mm) przy tym saActa Sci. Pol.
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mym obciąĪeniu ciĞnieniem wiatru dziaáającym na analizowaną powierzchniĊ struktury
fasady budynku.
W związku z wnioskami páynącymi z analizy wzmocnieĔ zajĊto siĊ dokáadniejszą
analizą wzmocnionego poáączenia koánierzowego z uwagi na same Ğruby. W ramach zrealizowanych badaĔ analizowano w wybranych poáączeniach zachowanie siĊ Ğrub M24
klasy 10.9 zarówno w wĊzáach niesprĊĪonych, jak i w wĊzáach sprĊĪonych (rys. 7).

Rys. 7.
Fig. 7.

Obraz pracy Ğruby we wzmacnianym wĊĨle (z ramkami portalikowymi)
Stress in the bolt in the conection with metal frames

W poáączeniach sprĊĪonych przyjĊto sprĊĪenie na poziomie 290 kN. Przy dokáadnej
analizie Ğrub duĪą rolĊ odgrywaáy detale w postaci Ğrednicy otworów okrągáych i podkáadek o Ğrednicy 28 mm. Na tym etapie badaĔ potwierdzono, Īe samo sprĊĪenie Ğrub
znacząco zwiĊksza sztywnoĞü wĊzáa. W tym przypadku przemieszczenia wĊzáa zostają
zredukowane okoáo 15%, a dociąĪone zostają Īeberka i elementy wzmocnieĔ ramek portalikowych. JednoczeĞnie zwiĊksza siĊ naprĊĪenie wypadkowe w Ğrubach, ale elementy
te mogą w doĞü áatwy sposób byü wymieniane i mody¿kowane.

PODSUMOWANIE
Z prowadzonych badaĔ nad prezentowanym typem poáączenia wynika, Īe:
1. Przed uĪyciem wzmocnienia w postaci portalikowych ramek usztywniających koánierz w poáączeniu najwiĊksze naprĊĪenia zastĊpcze wystĊpowaáy w najbardziej wytĊĪonym Īeberku, na styku z pierĞcieniem stalowym. Przekraczaáy one kilkakrotnie wartoĞü
granicy plastycznoĞci stali zastosowanej w poáączeniu. Po zastosowaniu wzmocnienia
naprĊĪenia znacząco spadáy. W miejscu poprzedniej koncentracji naprĊĪeĔ wynosiáy juĪ
tylko 150 N·mm–2.
2. Zarejestrowane wartoĞci naprĊĪeĔ dla poáączeĔ ze wzmocnieniem i bez wzmocnienia przedstawia tabela 1. W wĊĨle wzmacnianym nastĊpuje istotny spadek wartoĞci
naprĊĪeĔ w miejscach, w których wystĊpowaáa inicjacja zniszczenia poáączenia. Stan
naprĊĪenia (ze wzglĊdu na towarzyszące temu stanowi odksztaácenia) ujĊty w tabeli 1
jest traktowany jako zniszczenie wĊzáa, a wiĊc SGN wedáug PN i norm PN-EN zgodnych
Architectura 13 (4) 2014
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Tabela 1. WartoĞci naprĊĪeĔ w fazie zniszczenia poáączenia „z” i „bez” wzmocnienia wĊzáa blachami portalowymi
Table 1. Stres values in step destruction of connection “with” and “without” the strengthening of
joint
WĊzeá
Connection
1
(bez wzmocnieĔ)
(without strengthened)
2
(ze wzmocnieniem)
(strengthened)
Redukcja [%]
Reduction [%]

Miejsce wystĊpowania
najwiĊkszych naprĊĪeĔ
The place of great stress

NaprĊĪenia
Stress
[N·mm–2]

NaprĊĪenia*
Stress
[N·mm–2]

Deformacje
Deformation
[mm]

dolne Īeberko
the lower plate

1152

1152

2,78

karb w ramce „U”
point in the frame “U”

412

816

1,68

–

279

141

165

*Maksymalne naprĊĪenia zastĊpcze w elementach poáączenia, áącznie ze Ğrubami.
*The maximum stress in the elements of connections, together with bolts.

z eurokodami. Otrzymano obraz wpáywu wzmocnienia na zwiĊkszenie noĞnoĞci analizowanego poáączenia.
3. W dalszym etapie zasadne jest, by kontynuowaü badania związane z zagadnieniami
noĞnoĞci zmĊczeniowej áączników wzmocnionych poáączeĔ. Zagadnienie to związane
jest z charakterystyką i specy¿ka obciąĪeĔ od dziaáania wiatru, generujących naprĊĪenia
o znacznych wartoĞciach w rozciąganych áącznikach Ğrubowych.
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CHARACTERISTIC ACCIDENTS CONNECTIONS FOR METAL-GLASS
STRUCTURE
Abstract. This paper is dedicated to the critical condition of steel structure connections of
the recently built industrial hall. It presents results of connection analysis for steal columns
dedicated to metal-glass fasade.
Key words: metal-glass structure, screw (Àange) connection, curtain wall
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