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Szanowni Państwo!
BIM (ang. Building Information Modeling), czyli modelowanie 
informacji o budynku, to obecnie bardzo popularny termin. 
Znajdziemy go niemal w każdym czasopiśmie budowlanym 
i usłyszymy o nim na każdej konferencji i w wielu wystąpieniach 
inżynierskich. Z drugiej strony znacznie trudniej jest odnaleźć 
przykłady pełnego wdrożenia koncepcji BIM w projektowaniu, 
zarządzaniu budową bądź w zarządzaniu eksploatacją inwestycji 
budowlanej. Początki zawsze są trudne, jednak warto przyspie-
szyć wdrażanie BIM, bo w coraz większej liczbie krajów trudno 

jest sprzedać obiekt bez powykonawczego modelu BIM. Nie chcę pisać szerzej o powszech-
nie znanych zaletach BIM, takich jak całkowita eliminacja ryzyka kolizji międzybranżowych 
w projektowaniu czy zapewnieniu pełnej bazy wiedzy o obiekcie i wbudowanych wyrobach, 
zainstalowanych urządzeniach i instalacjach itd. Chcę natomiast zwrócić uwagę na bardzo 
jeszcze u nas powszechną, papierową i zazwyczaj bardzo obszerną dokumentację powy-
konawczą, której objętość często obejmuje kilkadziesiąt grubych segregatorów. W halach 
produkcyjnych dochodzi do tego dokumentacja technologiczna i już mamy archiwum 
wymagające wydzielonego pomieszczenia. Profesjonalne oprogramowanie wykorzystu-
jące koncepcję BIM pozwala wszystkie elementy dokumentacji (rysunki, specyfi kacje, do-
kumentację materiałową, harmonogramy, rozliczenia, umowy, instrukcje obsługi itd.) scalić 
z obiektem, jako kolejne „wymiary” modelu. Posługiwanie się takim archiwum jest znacznie 
wygodniejsze niż wertowanie segregatorów. Wybór dostępnych na świecie programów 
komputerowych, które w pełni modelują budynek, nie jest duży, jednak bez trudu w na-
szym kraju można już nabyć oprogramowanie na najwyższym światowym poziomie. Warto 
zauważyć, że na krajowym rynku nieruchomości przemysłowych coraz częściej stawiane 
jest pytanie o dostępność modelu BIM dla obiektu będącego przedmiotem transakcji.

W aktualnej edycji poradnika, jak zawsze, porcja artykułów na różne tematy, jednak ogni-
skujące się wokół ciekawych zagadnień budownictwa halowego. Jest też o BIM, ale także 
o obciążeniu śniegiem, bezpieczeństwie pożarowym hal, zagadnieniach projektowych 
i wykonawczych.

Zapraszam do lektury całego wydania 

Andrzej Czemplik
redaktor naczelny czasopisma „Nowoczesne Hale”

– dodatek specjalny –
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Projektowanie stężeń w hali 
– kilka uwag praktycznych

z prętów okrągłych (czasem z kształtowników), któ-
re w obliczeniach modelowane są jako cięgna. Takie 
pręty pracują tylko na rozciąganie i dlatego ich sku-
teczność jest duża przy stosunkowo małym przekroju 
poprzecznym. 
Pomimo stosowania zaawansowanych programów 
obliczeniowych działających w przestrzeni trójwy-
miarowej w większości konstrukcji halowych moż-
na wyróżnić płaskie układy nośne, ramy lub kraty. 
Nawet jeżeli konstrukcja jest modelowana i wy-
miarowana przestrzennie, to układy nośne, które 
przenoszą obciążenia z dachu, w zasadzie pracują 
jako układy płaskie. Elementy ułożone w kierunku 
prostopadłym do układów głównych traktowane 
są jako drugorzędne, jako układy stężające. Wszyst-
kie elementy stężające, a wśród nich: zastrzały, tęż-
niki czy cięgna, są istotną częścią konstrukcji i mają 
decydujący wpływ na nośność samego układu 
głównego. Nie tylko zapewniają stateczność ogól-
ną całego obiektu, ale także wpływają na wytęże-
nie poszczególnych elementów, bo ograniczają ich 
długości wyboczeniowe.

Stężenia dachowe
w harmonii ze ścianą szczytową
Zwykle nie ma problemów z usytuowaniem i ukształ-
towaniem stężeń połaciowych na dachu. Trzeba tylko 
unikać kolizji z przewodami instalacji wychodzących 
ponad dach, a także wziąć pod uwagę rozkład świetli-
ków dachowych. Czasem dopuszcza się usytuowanie 
stężeń cięgnowych pod świetlikami, bo przesłaniają 
światło otworu tylko w niewielkim stopniu.
Konstruktor przy projektowaniu stężeń na dachu musi 
jednak pamiętać, że mają one wpływ na długość wy-
boczeniową pasa górnego wiązara lub blachownicy 
oraz że mogą stanowić podporę dla słupów ściany 
szczytowej. Rozstaw słupów pośrednich w ścianie 
szczytowej powinien pokrywać się z węzłami kra-
townicy stężającej dach, czyli z węzłami stężenia 
połaciowego poprzecznego (rys. 1). 
Jeżeli rytm węzłów w stężeniach nie będzie współgrał 
z rozstawem słupów w ścianie szczytowej, to belka 
oczepowa (nr 5 na rys. 1a i b) będzie zginana w dwóch 
płaszczyznach. Oczywiście jest to dopuszczalne, ale 
rozwiązanie takie będzie droższe, bo potrzebna będzie 

Aby prawidłowo zaprojektować stęże-
nia w hali, trzeba jednocześnie pomy-
śleć o kilku rzeczach, na pozór ze sobą 
niezwiązanych. Ogólne zasady mó-

wiące, że stężenia powinny być na końcach hali, 
w co ósmym polu i przy dylatacjach, nie zawsze 
wystarczą. Na temat stężeń w halach można prze-
czytać w wielu publikacjach i artykułach [1], [2]. 
Celem tego artykułu nie jest powielanie wcześniej-
szych informacji, ale wskazanie pewnych istotnych 
aspektów związanych z projektowaniem i kształ-
towaniem stężeń. Warto przypomnieć i zaakcen-
tować pewne reguły, które pomogą prawidłowo 
ukształtować stężenia w hali.
Głównym zadaniem stężeń jest zapewnienie statecz-
ności ogólnej obiektu oraz sprowadzenie do funda-
mentu sił poziomych działających na konstrukcję. Ge-
neralnie stężenia w hali można podzielić na stężenia 
dachowe (pionowe i poziome, poprzeczne i podłużne) 
oraz stężenia pionowe słupów (wewnętrzne i w ścia-
nach zewnętrznych). Pod względem ekonomicznym 
najkorzystniejsze są stężenia krzyżowe wykonane 
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belka o większym przekroju. Należy również pamię-
tać, że przyjęcie stężeń połaciowych poprzecznych 
w polu przedskrajnym (rys. 1b) wiąże się z koniecz-
nością zastosowania dodatkowych tężników (nr 2), 
które przekażą siły od parcia wiatru ze słupów ściany 
szczytowej na stężenia połaciowe. Długość wybocze-
niową pasa górnego dźwigara z płaszczyzny układu 
należy przyjąć jako równą odległości pomiędzy wę-
złami w stężeniu (rys. 1a i b). Zdarza się, że projektanci 
przyjmują wątpliwe założenie, że każda płatew przy-
trzymuje pas górny dźwigara, nawet gdy pokrycie 
dachowe jest wykonane z płyt warstwowych. Zało-
żenie to jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy pokazane 
na rys. 1a i b pręty stężenia (nr 4) będą dodatkowo 
połączone z płatwią w punkcie, gdzie się krzyżują. 
Jeżeli w hali stosowane są płatwie z profi li zimnogiętych 
i stężenia cięgnowe, to warto zaprojektować tężniki 
(nr 2) w każdym polu stężonym, jako dodatkowe ele-
menty usytuowane pod płatwiami. Zwykle montaż ram 
rozpoczyna się od pola stężonego. Najpierw stawiane 
są dwa układy poprzeczne razem ze stężeniami, a póź-
niej montowane są płatwie. Nie można odpowiednio 
napiąć prętów stężenia, jeżeli nie ma tężników przeno-
szących ściskanie. Brak tężników oznacza konieczność 
montażu niektórych płatwi, tych, które mają pełnić 
funkcję słupków w stężeniu. Oczywiście jest to moż-
liwe, ale niepotrzebnie komplikuje i wydłuża montaż.

Stężenia słupów wewnątrz hali 
zwykle przeszkadzają
Rzadko można kształtować stężenia wewnątrz hali 
w dowolny sposób, zazwyczaj inwestor nie życzy 

Rys. 1. Stężenie połaciowe poprzeczne: a) w polu skrajnym; b) w polu przedskrajnym;
1 – słup ściany szczytowej, 2 – tężnik dachowy, 3 – pas górny wiązara (blachownicy), 
4 – stężenie prętowe (cięgno), 5 – belka górna ściany szczytowej (oczepowa), 6 – płatew 
dachowa, 7 – postać wyboczeniowa pasa górnego wiązara
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Rys. 2. Podciąg kalenicowy i słupy wewnętrzne w hali jako układ stężający
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nosi siły poziome od wiatru działającego na ścianę 
szczytową (rys. 2). 
W konstrukcji pokazanej na rys. 2 dźwigary kratowe 
na dachu rozstawione są co 6 m. Jednak co drugi 
układ poprzeczny nie ma słupa środkowego. Układ 
pełny, ze słupem środkowym, oprócz własnego ob-
ciążenia musi przenieść także siły poziome działające 
na sąsiednie układy niepełne. Wobec tego w płasz-
czyźnie ramy działa obciążenie od wiatru w paśmie 
o szerokości 12 m. Oprócz tego słup wewnętrzny 
jest zginany w drugim kierunku, przenosząc ob-
ciążenie od działania wiatru na ścianę szczytową. 
W tym konkretnym przypadku hala miała szerokość 
60 m (2 x 30 m), długość 72 m (12 x 6 m), a wysokość 
użytkową liczoną do spodu wiązara – 12 m. Większość 
obciążeń od parcia wiatru na ścianę szczytową, któ-
rej powierzchnia wynosi około 850 m2, przypadała 
na układ kalenicowy składający się ze słupów we-
wnętrznych i z podciągu. Słup wewnętrzny był zginany 
w dwóch płaszczyznach i musiał mieć odpowiednią 
nośność w obu kierunkach. W omawianej hali słup 
był wykonany jako dwugałęziowy z dwóch profi li IPE 
400 (rys. 3a). Alternatywą może być słup zbudowany 
z dwuteowników ułożonych w dwóch prostopadłych 
kierunkach (rys. 3b).

Stężenia słupów 
w ścianach zewnętrznych
Otwory w ścianach zewnętrznych: bramy, drzwi i okna, 
wymuszają sposób kształtowania stężeń. Najlepiej i naj-
taniej byłoby usytuować stężenia krzyżowe z cięgien 
w polach przy narożnikach hali (rys. 3) oraz w polu, 

Rys. 3. Stopa słupa zginanego w dwóch kierunkach: a) słup dwugałęziowy, b) słup wzmocniony w kierunku prostopadłym do płaszczyzny ramyStopa słupa zginanego w dwóch kierunkach: a) słup dwugałęziowwy b) słup wzmocniony w kierunku prostopadłym do płaszczyzny rw

a) b)

portalowej z profi li pełnościennych lub kratowych 
prostopadle do ram głównych.
Czasem trzeba wyeliminować część słupów we-
wnętrznych i zastosować podciąg, który stanowi 
podporę dla układów niepełnych, bez słupa środ-
kowego. Podciąg razem ze słupami tworzy portal, 
który nie tylko zastępuje część słupów, ale także prze-

sobie dodatkowych elementów pomiędzy słupami. 
Dlatego, aby nie obniżać walorów użytkowych hali, 
słupy wewnętrzne nie mogą być stężone krzyżami 
z cięgien, trzeba je stężać inaczej. Jednym ze sposo-
bów jest takie ukształtowanie geometrii stężenia, aby 
w środku był jak największy prześwit ponad posadzką 
(fot. 1). Droższym rozwiązaniem jest wstawienie ramy 
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gdzie jest stężenie połaciowe poprzeczne. Zdarza się 
jednak, że bramy są zlokalizowane na długości całej 
ściany i nie ma możliwości zaprojektowania stężeń 
schodzących, aż do fundamentu. A przecież o efek-
tywności stężenia w największym stopniu decyduje 
jego sztywność w dolnej części. 
Na rys. 4 pokazany jest jeden moduł konstrukcji hali, 
w którym wzdłuż ściany bocznej zaprojektowano 
dwie bramy o szerokości około 12 m i jedną o szero-
kości około 10 m. 
W ścianie z bramami zamiast stężenia w narożu skła-
dającego się z cięgien trzeba było zaprojektować 
swego rodzaju portal ze skratowaniem w górnej 
części. Na dodatek skratowanie to musiało przenieść 
obciążenie z dachu z odcinka o szerokości 12 m. Po-
dobnie jak w konstrukcji z rys. 2, odległość pomiędzy 
słupami środkowymi wynosiła 12 m. Jednak w tej 
hali, aby zapewnić odpowiednią sztywność portalu 
kalenicowego, w jednym polu trzeba było dołożyć 
zastrzały pod podciągiem.

Podsumowanie
Stężenia są jednym z ważniejszych elementów w kon-
strukcjach halowych. Jednak czasem są niedoce-
niane, są wymiarowane zgrubnie lub przyjmowane 
na podstawie doświadczenia. Pokutuje przekonanie, 
że oprócz stężeń obudowa ścian i dachu w pewnym 
stopniu usztywnia konstrukcję hali. Znane są przecież 
przypadki, kiedy w eksploatowanym już obiekcie jakiś 
pręt stężenia został usunięty, a hala nadal stała. Takie 
podejście może doprowadzić do awarii konstrukcji, 
a w skrajnym przypadku – nawet do katastrofy bu-

Rys. 4. Moduł hali z szerokimi bramami wzdłuż ściany podłużnej

dowlanej, bo bez szczegółowych obliczeń nie można 
stwierdzić, czy obudowa ma wystarczającą nośność, 
aby zapewnić stateczność ogólną obiektu. 
W typowych halach, jeżeli nie ma przeciwwskazań, 
należy stosować stężenia krzyżowe z prętów. Jest 
to rozwiązanie najtańsze. Jeżeli komunikacja w hali 
wymusza inne rozwiązanie, to niepolecanym, bo chy-
ba najdroższym, rozwiązaniem jest zaprojektowanie 
ramy blachownicowej w miejscu usuniętego krzyża. 

Warto włożyć trochę wysiłku, przeanalizować kilka 
rozwiązań i poszukać takiego, które będzie lżejsze 
i tańsze, a jednocześnie spełni swoją funkcję. 

Piśmiennictwo
1. Biegus A.: Obliczanie stężeń hal o konstrukcji stalowej we-

dług Eurokodu 3. „Nowoczesne Hale”, nr 1/2011.
2. Kucharczuk W.: Stężenia hal stalowych – przegląd rozwią-

zań konstrukcyjnych. „Nowoczesne Hale”, nr 4/2013.
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Automatyczny monitoring 
stalowych konstrukcji dachów

na bezpieczeństwo), ale tylko, jeżeli zaistnieją obiek-
tywne przesłanki. To, czy i kiedy odśnieżać, powinno 
więc być określane w sposób możliwie wiarygodny. 
To zadanie realizuje system monitorowania kon-
strukcji dachu. 
Takim rozwiązaniem, które już obecnie monitoruje 
dachy o łącznej powierzchni ~ 1 600 000 m2, jest 
system automatycznego monitoringu elementów 
konstrukcji dachów WISENE®.
Podstawowym celem stosowania tego systemu jest 
zwiększenie bezpieczeństwa użytkowania obiektu 
poprzez wiarygodne określanie stopnia zagrożenia 
bezpieczeństwa konstrukcji dachu przez obciążenia 
zmienne, np. śnieg, oraz automatyczne ostrzeganie 
o wykrywanych zagrożeniach (SMS, e-mail, WWW). 
Drugim ważnym celem jest wymierne zmniejszanie 
kosztów użytkowania obiektów dzięki tworzeniu 
możliwości racjonalnego zarządzania odśnieżaniem 
dachów i minimalizacji ryzyka uszkodzeń dachu pod-
czas odśnieżania.
Wielkością fizyczną wykorzystywaną w systemie 
WISENE® do realizacji monitoringu jest ugięcie elemen-

tów konstrukcji dachu pod obciążeniem zmiennym, 
określane przez pomiar przemieszczenia pionowe-
go lub przemieszczenia kątowego. Przemieszczenia 
pionowe są wyznaczane z bezpośrednich pomiarów 
odległości punktów leżących na monitorowanych 
elementach do powierzchni bazowej, na ogół po-
sadzki, wykonywanych Laserowymi Urządzeniami 
Pomiarowymi (LUP) (rys. 1).
Podstawową cechą i zaletą LUP jest możliwość wah-
liwego, nierozciągliwego mocowania do elemen-
tów konstrukcji dachu monitorowanego obiektu 
(zapewniającego grawitacyjną stabilizację położenia 
osi optycznej lasera w przestrzeni – optymalne roz-
wiązanie zapewniające odporność na wszelkie ruchy 
monitorowanej konstrukcji poza mierzonym prze-
mieszczeniem pionowym) i wykonywania laserowych 
pomiarów odległości w kierunku pionowym w dół 
do stabilnego podłoża. Ten unikalny sposób moco-
wania i pomiaru zapewnia dużą stabilność pomiarów, 
automatyzację, swobodę rozmieszczania punktów 
pomiarowych w obiekcie oraz możliwie minimalne 
zanieczyszczanie optyki LUP. Warto podkreślić, że błąd 

W ostatnich latach zwiększa się zapo-
trzebowanie na monitoring dachów 
obiektów wielkopowierzchniowych. 
Pierwszą przyczyną tego stanu jest ogól-

noświatowa potrzeba zwiększania bezpieczeństwa, 
w tym także bezpieczeństwa obiektów budowlanych. 
Drugą przyczyną są zmiany klimatyczne, nasilające się 
globalnie, prowadzące do zwiększenia częstotliwości 
i intensywności występowania ekstremalnych zjawisk 
pogodowych, w tym również opadów śniegu, co zna-
lazło już nawet odzwierciedlenie w odpowiednich 
aktach prawnych. Narastanie obciążeń zmiennych, 
np. zalegający śnieg, może prowadzić do przekra-
czania stanów granicznych konstrukcji, skutkując 
zagrożeniem bezpieczeństwa użytkowania obiektu. 
Nie mając wiedzy o odpowiedzi konstrukcji (stopniu 
wytężenia) na zaistniałe obciążenia zmienne, osoby 
odpowiedzialne podejmują – najczęściej niepotrzeb-
nie – akcję odśnieżania.
Odśnieżanie to proces bardzo kosztowny i na ogół 
niszczący poszycie dachu, a często również instalacje 
znajdujące się na nim. Odśnieżać trzeba (ze względu 



Rys. 1. Laserowe Urządzenie Pomiarowe (LUP) typu LUK-17.1.3 Rys. 2. Inklinometryczne Urządzenie Pomiarowe (IUP) z Modułem Inklinometru typu IM3-16/1.1
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pomiaru pionowego jest określony przez cosinus kąta 
odchylenia osi optycznej lasera od pionu. Ponieważ 
funkcja cosinus jest bardzo wolnozmienna dla małych 
wartości kąta, to pionowy pomiar jest tym samym 
mało wrażliwy na zmiany odchylenia osi optycznej 
od pionu – wszelkie ruchy obiektu. Jest to wielka 
zaleta i przewaga tej metody pomiaru (pomiar pio-
nowy) nad innymi porównywalnymi rozwiązaniami.
Pomiar za pomocą LUP, mimo swoich zalet, ma pewne 
ograniczenia wynikające z pomiaru optycznego, utrud-
niające jego stosowanie w niektórych przypadkach. 
Należą do nich m.in.: potrzeba dostępu do stabilnej 
bazy, wrażliwość na duże zanieczyszczenia powietrza, 

wilgoć i ujemne temperatury. Alternatywą dla LUP 
w systemie WISENE® są Inklinometryczne Urządzenia 
Pomiarowe (IUP).
IUP wykonują pomiary przemieszczeń kątowych po-
przez określanie z bezpośrednich pomiarów kątów 
obrotu przekrojów poprzecznych monitorowanych 
elementów (rys. 2).
Podstawową zaletą IUP jest możliwość pracy w trud-
nych warunkach, takich jak:
• bardzo niskie temperatury (do -40°C), np. nieobu-

dowane wiaty,
• szronienie,
• bardzo wysokie temperatury (> 50°C),

• duża wilgotność,
• duże zapylenie,
• agresywne opary,
• niestabilne lub niedostępne optycznie podłoże, 

np. lustro wody czy zalegający śnieg/błoto.
Ważną cechą i również ogromną zaletą LUP i IUP 
jest całkowita bezprzewodowość – zasilanie z we-
wnętrznych baterii i kontakt za pomocą komunikacji 
radiowej. Bezprzewodowość zapewnia m.in. łatwą, 
szybką i tanią instalację, modernizację i rozbudowę 
systemu. Urządzenia pomiarowe, połączone w sieć 
radiową, zwaną Wireless Sensor Network, pracującą 
pod nadzorem urządzenia centralnego, wspólnie 
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Rys. 3. Schemat systemu
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tworzą system. Decyzję, które z urządzeń – LUP czy 
IUP – wykorzystać do monitorowania danego ele-
mentu konstrukcji, podejmuje konstruktor obiektu, 
uwzględniając jego charakterystykę.
System monitorowania ma następujące właściwości, 
które zapewniają jego bardzo wysoką wiarygodność, 
a także bezkonkurencyjność na rynku:
• realizuje wielostopniowy system ostrzegania o za-

grożeniach, dający czas na przygotowanie działań 
prewencyjnych, czyli monitoruje, a nie tylko wy-
krywa określony stan wytężenia;

• wykorzystuje pomiar wiarygodnych wielkości – 
przemieszczenia pionowego i/lub kątowego;

• realizuje pionowy, laserowy pomiar przemiesz-
czenia pionowego ze stabilizacją grawitacyjną osi 
optycznej lasera, zapewniającą bardzo małą wrażli-
wość na zaburzenia, np. termiczne czy wynikające 
z obciążeń ruchy obiektu;

• realizuje precyzyjny pomiar kątów obrotu przekro-
jów poprzecznych za pomocą czujników inklino-
metrycznych typu MEMS;

• nie wymaga kalibracji na obiekcie, obciążeń prób-
nych etc.;

• automatycznie dopasowuje częstotliwość pomia-
rów do wykrytego zagrożenia;

• ostrzega wieloma kanałami komunikacji z „potwier-
dzaniem odbioru”;

• nie wymaga jakiejkolwiek modyfi kacji elementów 
konstrukcji: nawiercania, spawania itp.; montaż urzą-
dzeń pomiarowych jest całkowicie nieinwazyjny; 
instalacja, modernizacja czy rozbudowa są bardzo 
łatwe, szybkie i tanie – montaż systemu w typowej 

hali o powierzchni rzędu 10 000 m2 wykonywany 
jest w jeden dzień;

• oferuje – dzięki bezprzewodowości – możliwość 
swobodnej konfi guracji urządzeń w przestrzeni 
(instalacja, rozbudowa, modyfi kacja etc. – obiekty 
„żyją”).

• zapewnia zdalny dostęp i możliwość zmiany para-
metrów;

• archiwizuje wyniki wszystkich pomiarów i informa-
cje o wszystkich istotnych zdarzeniach, które zaszły 
w systemie; zapewnia zdalny i lokalny, bezpieczny 
dostęp z przyjaznym interfejsem przez Internet lub 
lokalnie oraz import archiwalnych danych pomia-
rowych w formacie Excel;

• jest autonomiczny, ale umożliwia scentralizowane 
zarządzanie wieloma monitorowanymi obiektami;

• jest „odporny” na zanik zasilania i brak dostępu 
do Internetu.

Z punktu widzenia kosztów eksploatacji systemu 
istotną wielkością jest okres zwrotu z inwestycji (ROI). 
Z analizy kilkudziesięciu wykonanych projektów wy-
nika, że średni koszt systemu odpowiada średniemu 
kosztowi 1-2 odśnieżań, stąd inwestycja w WISENE® 
może zwrócić się j uż w 0,5-2 sezony. Dodatkowo, 
w wyniku racjonalnego zarządzania odśnieżaniem, 
zmniejsza się ryzyko uszkodzeń pokrywy dachu 
i instalacji na nim zamontowanych, co może wyge-
nerować kolejne, nawet bardzo duże oszczędności 
i skrócić czas zwrotu inwestycji.
System WISENE® został wybrany jako system automa-
tycznego monitoringu konstrukcji dachów w ponad 
100 obiektach przemysłowych, logistycznych i han-

dlowych na terenie Polski, Czech i Łotwy, monitorując 
już ponad 1 600 000 m2. W zrealizowanych projektach 
osiągnięto, według informacji od klientów, planowany 
okres zwrotu z inwestycji od 0,5 roku do 2 lat. 
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Obciążenie śniegiem
na dachach łukowych 
– przegląd dostępnych norm i zaleceń projektowych

nych, następuje korekta sposobu odwzorowywania 
rzeczywistego układu śniegu na dachach walcowych. 
Szczególnie dla przypadków asymetrycznych proste 
modele stosowane dawniej w normach [2] i [6] zosta-
ją zastąpione schematami bardziej wymagającymi, 
jak np. w [1]. 
Sposób ustalania całkowitego obciążenia śniegiem 
zaproponowany w normie amerykańskiej, a oparty 
na mocno zróżnicowanych współczynnikach częścio-
wych (nawet do 40% wartości), pozwala na uszcze-
gółowienie oddziaływań do konkretnego przypadku, 
ale niesie ze sobą ryzyko braku zgodności obliczeń 
przy zmianach w użytkowaniu obiektu czy ekspo-
zycji na wiatr.
Wydaje się, że rozkład śniegu na dachach zakrzywionych 
przedstawiony w [4] jest bardziej zbliżony do rozkładu 
rzeczywistego. Uwzględnienie częściowego ześlizgu 
śniegu (poniżej kąta granicznego) odtwarza sytuację 
często widoczną na dachach łukowych i przyczynia 
się do redukcji obciążenia. 
W kontekście dalszych rozważań warte podkreślenia 
byłyby różnica w sposobie formowania zasp śnieżnych 

Studiując zalecenia międzynarodowych norm 
projektowych oraz norm krajów, w których 
występują obfi te opady śniegu, można wy-
różnić dwa modele obliczeniowe określające 

obciążenie śniegiem dachu – stosowany w większości 
norm i opracowań model multiplikatywny, w którym 
wynikiem jest iloczyn obciążenia śniegiem gruntu 
i współczynników korygujących, oraz będący podsta-
wą normy [1] mieszany model addytywno-multipli-
katywny, który jest sumą kilku składowych obciążenia 
śniegiem. Formułując niniejsze opracowanie, omówio-
no pokrótce sześć norm lub zaleceń projektowych.
Prezentowane przez autorów sposoby formowania 
obciążenia zastępczego zalegającego śniegu na eta-
pie projektowania różnią się nie tylko uzyskiwanymi 
wartościami maksymalnymi, co tłumaczyć można 
położeniem geografi cznym, ale także kształtem zasp 
śnieżnych, co wskazuje na odmienność ujęcia tematu 
i poziom zaawansowania badań. 
Zauważono, że wraz z rozwojem zaawansowanych 
metod obliczeniowych i ze zwiększeniem czasochłon-
ności badań, w tym przy użyciu tuneli aerodynamicz-

utworzonych przez wiatr oraz usytuowanie obciąże-
nia śniegiem w części zawietrznej lub nawietrznej 
dachów łukowych. Porównania te zostaną opisane 
przez autorów w dalszych pracach naukowych.

Procedura wg PN-80/B-02010 
– Norma Polska [2]
Wartość obciążenia śniegiem S

k
 ustala się według 

wzoru: S
k
 = Qk · C, gdzie:

Qk – wartość obciążenia śniegiem gruntu ustalana 
w zależności od położenia geografi cznego (strefa śnie-
gowa) i wysokości nad poziomem morza, C – współ-
czynnik zależny od kształtu dachu określający rozkład 
zalegającego śniegu. 
Istotą modelu multiplikatywnego, na którym bazuje 
norma, jest porównanie dwóch przypadków obcią-
żeniowych. Dla równomiernego rozkładu obciążenia 
współczynnik przyjmuje stałą wartość C = 0,8 na ca-
łej szerokości dachu. Do wyznaczenia skutków asy-
metrycznego obciążenia dachu, spowodowanego 
wg założeń normy wpływem wiatru, wykorzystano 
rozkład trójkątny, a współczynnik maleje wraz ze spad-

13
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Fot. 1. Śnieg i nawisy śnieżne zalegające na dachu łukowym
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kiem nachylenia C = 0,3 + 10 · (f/L) < 2,3. Graniczny 
kąt nachylenia połaci, powyżej którego śnieg ulega 
całkowitemu ześlizgnięciu, dla obu przypadków wy-
nosi 60°. Spośród dwóch przypadków obliczeniowych 
należy wybrać bardziej niekorzystny.

Procedura wg PN-EN 1991-1-3:2005
– Norma Europejska [3]
Obciążenie śniegiem S określa wzór: 

S = µ
i
 · C

e
 · C

t
 · S

k

gdzie:
µ

i
 –  współczynnik zależny od kształtu dachu i roz-

kładu obciążenia;
C

e
 –  współczynnik ekspozycji zależny od wystawienia 

na działanie wiatru;
C

t
 –  współczynnik termiczny zmniejszający wartość 

obciążenia wskutek uciekającego przez dach 
ciepła; 

S
k
 –  wartość obciążenia śniegiem  gruntu – S

k
 ustala 

się w zależności od położenia geografi cznego 
(strefa śniegowa) i wysokości nad poziomem 
morza.

Współczynnik kształtu µ
i
 odzwierciedla swobodny 

rozkład śniegu na dachu wraz z możliwością jego 
przemieszczenia przez wiatr z pominięciem wyjąt-
kowych zasp śnieżnych od wystających elemen-
tów lub budynków sąsiadujących. Konieczna jest 
analiza dwóch przypadków rozmieszczenia śniegu: 
symetrycznego i niesymetrycznego. Dla obciąże-
nia symetrycznego, podobnie jak w normie [2], 
współczynnik przyjmuje wartość µ

i
 = 0,8. Obciążenie 

niesymetryczne przedstawiono w postaci trójkątów 
równoramiennych, a wartość maksymalną ustalono, od-
miennie niż w [2], w ¼ rozpiętości dachu, co ilustruje rys. 1. 
Graniczny kąt zalegania śniegu wynosi 60°, a przy-
padkiem decydującym jest bardziej niekorzystny.
Współczynnik C

e
 pomaga ustalić wielkość pokrywy 

śnieżnej dachów w zależności od warunków tereno-
wych otaczających obiekt. Wartości zamieszczone 
w normie wahają się od 0,8 dla płaskich obszarów bez 
przeszkód do 1,2 dla budowli otoczonych wysokimi 
drzewami lub znacznie niższych niż otaczający teren.

Topnienie zalegającego śniegu wskutek uciekające-
go przez dach ciepła odzwierciedla współczynnik C

t
, 

przy czym redukcja obciążenia powinna być uwzględ-
niana wyłącznie dla budynków źle izolowanych, któ-
rych powierzchnia umożliwia odprowadzenie wody 
z topniejącego śniegu i jego swobodny ześlizg, jak 
np. szklarnie. 

Procedura wg ANSI/ASCE 7-93 
– Normy Amerykańskie [4]
W normie amerykańskiej [4], wyznaczając obciąże-
nie na dachy walcowe, należy poprzedzić obliczenia, 
ustalając wartość obciążenia przypadającego na da-
chy płaskie ze wzoru: 

p
f
 = 0,7 · C

e
 · C

t
 · I · p

g
 

gdzie:
C

e
 –  współczynnik uwzględniający wystawienie 

na działanie wiatru umożliwiający redukcję lub 
zwiększenie obciążenia śniegiem w zakresie 
sześciu wartości od 0,7 do 1,2;

C
t 

–  współczynnik zwiększający obciążenia w przy-
padku braku ogrzewania budynku lub jego naj-
wyższej kondygnacji przyjmowany odwrotnie 
niż w normie europejskiej [3]; wartością wyj-
ściową również jest C

t 
= 1,0, jednak ulega ona 

zwiększeniu dla budynków trwale nieogrze-
wanych i zadaszeń wolnostojących w zakresie 
od 1,0 do 1,3; dla budynków słabo izolowanych 
(U > 2,5 W/m2 · k), jak szklarnie i ogrody zimowe, 
współczynnik przyjmuje wartość 0,85;

I
 

–  współczynnik konsekwencji zniszczenia;
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p
g 

–  obciążenie śniegiem gruntu w funtach na stopę2, 
gdzie: 10 funtów na stopę2 = 48,8 kg/m2.

Rozkład śniegu na dachach walcowych p
s
 uzyskuje 

się, mnożąc wartość p
f
 przez składową C

s
. Współ-

czynnik C
s
 ustalany jest na podstawie diagramów 

rozkładu w zależności od składowej C
t
 oraz kąta na-

chylenia stycznej powierzchni walcowej w punktach 
charakterystycznych: miejscu rozpoczęcia zsuwu 
śniegu, 30° i 70°, i waha się od 1,0 do 0 (powyżej 
70°). Usytuowanie punktu inicjującego częściowy 
zsuw śniegu jest konsekwencją przeznaczenia bu-
dynku i izolacyjności przegrody (współczynnik C

t
), 

ale także obecności płotków śnieżnych i możliwości 
odprowadzenia śniegu poza powierzchnię dachu. 
Różnice pomiędzy poszczególnymi sytuacjami 
są dosyć znaczne. Wartości kątów przyjmuje się 
między 5-15° dla dachów umożliwiających swo-
bodny zsuw do 30-45° dla przekryć go ogranicza-
jących. Postanowienie to w porównaniu do norm 
europejskich jest podejściem bardziej liberalnym. 
Zasadność założeń normy amerykańskiej mogą 
potwierdzać obserwacje dachów w okresie zimo-
wym. Widok wolnego od pokrywy śnieżnej dachu 
łukowego, podobnie jak tworzenie zasp śnieżnych 
i nawisów lodowych przy okapach wiat (co zostało 
uwzględnione, zwiększając współczynnik C

t
), nie 

jest zjawiskiem rzadkim.
Asymetryczny rozkład pokrywy śnieżnej tworzy się 
w oparciu o założenie, że śnieg z połaci nawietrznej 
został w całości zdmuchnięty przez wiatr. Natomiast 
obciążenie połaci zawietrznej zmienia się liniowo 
i osiąga wartość maksymalną 2p

s
/C

e
 przy kącie 30°, 

jak na rys. 1. Wartość obciążenia śniegiem w kalenicy 
wynosi 0,5 p

f
. Powyżej kąta 70° obciążenie śniegiem 

nie występuje.

Zalecenia wg SNiP 2.01.07-85 
wraz z poprawką z 2003 roku [6]
Norma [6], stworzona na potrzeby projektowania na te-
renie byłego ZSRR, stosowana jeszcze do niedawna 
przez projektantów rosyjskich, w wielu aspektach po-
krywała się z Polską Normą [2]. Multiplikatywny model 
wyznaczania obciążenia śniegiem został ograniczo-

ny do jednego wzoru: S = S
g
 · µ, gdzie ciężar śniegu 

na gruncie zostaje skorygowany współczynnikiem 
zależnym od kształtu dachu. Okres powrotu dla obli-
czeniowej wartości obciążenia śniegiem wynosił 25 lat, 
co było podejściem bardziej ryzykownym. Swobodnie 
zalegający śnieg na dachach walcowych został przed-
stawiony zastępczym modelem w kształcie paraboli 
o wartości maksymalnej 1,0. Asymetryczny rozkład 
obciążenia pokrywa się z propozycją normy [2]. Gra-
niczny kąt zalegania śniegu, inaczej niż w pozostałych 
przytoczonych normach, wynosił 50°. 
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Zalecenia wg ISO 4355:1998 [1]
Odmienny sposób sformułowania działającego obcią-
żenia podjęto w normie [1]. Addytywno-multiplika-
tywny model polegający na sumowaniu składowych 
obciążenia śniegiem ma zastosowanie najprawdopo-
dobniej wyłącznie w nowej normie rosyjskiej, Korei 
Południowej, a częściowo także w Japonii. Głównym 
założeniem metody jest jeden przypadek obciążeniowy 

składający się z części obciążenia równomiernego i nie-
równomiernego (podobnie jak w normie [4] zastępczy 
rozkład pokrywy śnieżnej defi niowany jest wyłącznie 
na części zawietrznej dachu). Dobór współczynni-
ków korygujących, uwzględniających kształt dachu, 
wymaga skorzystania ze skomplikowanych wzorów 
zawierających wiele zmiennych, jak chociażby: C

e
, 

C
t
 i C

m
 (określającą właściwości poślizgowe pokrycia 

dachowego). Kształt zasp śnieżnych spowodowanych 
wiejącym wiatrem przedstawiono na rys. 1.

Zalecenia wg AIJ Recommendations for 
loads on buildings, Chapter 5: 
Snow loads – Norma Japońska [5]
Formułując wartość obciążenia, zastosowano, od-
miennie niż w normach europejskich, podejście 
umożliwiające redukcję granicznych wartości spo-
wodowaną możliwością częściowego odśnieżania 
dachu. Rozwiązanie to w metodyce europejskiej sto-
sowane jest wyłącznie jako zalecenie naprawcze przy 
ekspertyzach istniejących obiektów wykazujących 
przekroczenie stanów granicznych. Uzasadnieniem 
takiego rozwiązania jest fakt, że w niektórych miej-
scach Japonii opady śniegu w ciągu zimy sięgają 
kilku metrów i odśnieżanie dachów jest praktyko-
wane. 

Piśmiennictwo
1. ISO 4355:1998 Bases for design of structures – Determination 

of snow loads on roofs.
2. PN-B-02010:1980 Obciążenia w obliczeniach statycznych 

– Obciążenie śniegiem.
3. PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziaływania na kon-

strukcje – Część 1-3: Oddziaływania ogólne – Obciążenie 
śniegiem.

4. ASCE/SEI 7-93 Minimum Design Loads for Buildings and 
Other Structures.

5. AU Recommendations for loads on buildings, Chapter 5: Snow 
loads. Architectural Institute of Japan.

6. SNiP 2.01.07-85* Stroitielnyje normy i prawiła. Nagruzki 
i wozdiejstwia. Moskwa 1987.

Rys. 1. Porównanie współczynników kształtu rozkładu obciążenia śniegiem na dachach łukowych wg różnych norm
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BIM2.FM  
Technologia BIM w zarządzaniu nieruchomością

ności realizacyjne skutkują wysokimi kosztami eks-
ploatacji i wieloma problemami technicznymi, które 
muszą rozwiązać służby eksploatacyjne. Building In-
formation Model (BIM) to zorientowana obiektowo 
baza danych o elementach obiektu z ergonomicz-
nym interfejsem grafi cznym. Jako spójne narzędzie 
komunikacji pomiędzy uczestnikami procesu stwarza 
warunki synergii zasobów fi nansowych, czasowych 
i intelektualnych.
W wirtualnym modelu budynku każdy element jest 
odwzorowany poprzez geometrię 3D, ale przede 
wszystkim poprzez zapis parametrów fi zycznych 
i funkcjonalnych. Takie holistyczne podejście do do-
starczania inwestycji umożliwia wysoką transpa-
rentność procesów, a kolaboracja międzybranżowa 
w naturalny sposób zapewnia uczestnikom szerszą 
perspektywę postrzegania przedsięwzięcia inwe-
stycyjnego. Z organizacyjnego punktu widzenia 
najistotniejszymi aspektami BIM są zapewnienie 
płynności oraz dokładności w przepływie informacji 
oraz integracja różnych źródeł wiedzy o nierucho-
mości z modelem 3D.

Obecnie rozwiązania klasy BIM2.FM są wielo-
krotnie tańszą i łatwiejszą w użytkowaniu 
alternatywą wobec starszych rozwiązań 
przemysłowych opartych na technologii 

SQL, kierowanych dotychczas wyłącznie do kombi-
natów petrochemicznych i off -shore, które wymagają 
wielomilionowych inwestycji i wysoko wykwalifi ko-
wanej kadry IT.
Każda inwestycja budowlana może być scharakte-
ryzowana z perspektywy wskaźników defi niujących 
poniesione koszty kapitałowe na etapie projekto-
wania i realizacji (ang. Capital Expenditures – CapEx) 
oraz te związane z późniejszą eksploatacją (ang. 
Operational Expenditures – OpEx). Nie ma wątpli-
wości, że w celu optymalizacji kosztowej projektu 
należy poznać całkowity koszt cyklu życia projektu 
(ang. Total Expenditures – ToTex), czyli środki po-
niesione, począwszy od fazy koncepcyjnej, przez 
założony okres użytkowania, aż po modernizację/
rozbiórkę budowli. 
Niestety w praktyce budowlanej takie kompleksowe 
podejście do projektu nie jest standardem. Oszczęd-

BIM jest postrzegany w Polsce mylnie jako wyłącznie 
innowacyjne narzędzie projektowe, podczas gdy 
ta technologia jest na świecie szeroko stosowana 
w celu usprawnienia procesów O&M (ang. Opera-
tions and Maintenance), gdzie przejmuje funkcję in-
teraktywnej cyfrowej dokumentacji eksploatacyjnej, 
tzw. BOOM (ang. Building Owner Operations Model). 

Strategia Zarządzania Informacją
Diagram na rys. 3 w bardzo precyzyjny sposób po-
twierdza, jak istotne jest efektywne zarządzanie in-
formacją. Realizując projekt zgodnie z tradycyjnym 
modelem (pole żółte), musimy liczyć się z nieunik-
nioną utratą wiedzy na kolejnych etapach inwestycji. 
Im dalszy etap projektu, tym większa ilość informacji 
jest niewykorzystana i/lub tracona. Należy pamiętać, 
że odtworzenie potrzebnych danych jest najczę-
ściej procesem czasochłonnym i kosztownym, ale, 
co najistotniejsze, w wielu przypadkach nieosiągal-
nym. Wynika to z faktu, że część informacji pocho-
dzi z tzw. danych zanikowych, których nie jesteśmy 
w stanie wygenerować ponownie. Może to być 
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spowodowane dynamiką procesu inwestycyjnego, 
ale również aspektem czysto ludzkim, gdyż tradycyj-
nie zarządzany proces inwestycyjny charakteryzują 
wielokrotne zmiany zespołu prowadzącego projekt. 
Wraz z ludźmi odchodzi wiedza, a tworzenie nowego 
zespołu wymaga znacznych nakładów czasowych 
i fi nansowych. Oczywiście takie reaktywne działa-
nia rzadko przynoszą oczekiwany rezultat i część 
informacji jest utracona bezpowrotnie ze szkodą 
dla procesu eksploatacji.
Koncepcja zintegrowanej bazy danych zmienia dia-
metralnie stan rzeczy. W modelu przechowywane 
są trwale informacje o parametrach majątku. Są one 
kompletne, aktualne, łatwo dostępne i można z nich 
korzystać przez cały cykl życia budowli (oznaczone 
kolorem niebieskim na rys. 3).
Koszty związane z OpEx wynikają z eksploatacji obiek-
tu w trakcie całego cyklu życia. Facility Management 

jest fi nalnym etapem procesu inwestycyjnego i trak-
towany jest przez wielu branżystów jako element 
poboczny inwestycyjnej układanki (rys. 3). Takie po-
dejście do tego etapu procesu inwestycyjnego może 
mieć bardzo negatywne konsekwencje. Efektywne 
zarządzanie obiektem w okresie operacyjnym repre-
zentuje aspekt biznesowy procesu inwestycyjnego, 
a każda utrata informacji potrzebnych na tym etapie 
to znaczny spadek produktywności, czyli de facto 
generowanie dodatkowych kosztów. Biorąc pod 
uwagę całkowite koszty życia obiektu (ang. Building 
Life-Cycle Cost – BLCC), to właśnie okres eksploatacji 
angażuje najwięcej środków fi nansowych (ponad 
80% kosztów całkowitych cyklu życia obiektu). 
Krajowy Instytut Standaryzacji oraz Technologii (ang. 
National Insitute of Standards and Technology) prze-
prowadził w USA analizę, która wykazała, że problemy 
z interoperacyjnością systemów IT generują straty 

rzędu 15,8 miliarda dolarów rocznie. Z czego ponad 
2/3 (10,8 miliarda dolarów) tej kwoty przypisuje się 
nieefektywnym systemom wspierającym zarządza-
nie obiektem w okresie eksploatacji.

Integracja 
i kontekstowe zarządzanie danymi
Kolejną zaletą integracji BIM z bazami dokumentów 
jest możliwość kontekstowego linkowania elemen-
tów w wirtualnej przestrzeni 3D z dokumentami 
tekstowymi i rysunkami 2D w różnych formatach.
Proces integracji BOOM, czyli modelu BIM przygoto-
wanego specjalnie do celów O&M, może przyjmo-
wać formy od relatywnie prostej korelacji elementów 
3D z dokumentami po niezwykle złożone systemy in-
tegrujące interfejs 3D z systemami CMMS, BMS czy F-K.
Porównując funkcjonalność i ilość danych, należy 
zauważyć, że typowy CMMS posiada jedynie ok. 30% 
danych niezbędnych do efektywnej eksploatacji. Re-
alizacje typu BIM2.FM dają dostęp do 80% danych 
eksploatacyjnych, a czas dostępu jest 20-krotnie krót-
szy dzięki szerokiej integracji i ergonomii interfejsu.

Implementacja technologii BIM2.FM
Jak wspomniano, kluczowymi problemami, które 
rozwiązują aplikacje klasy BIM2.FM, są brak integra-
cji zebranych informacji oraz nasycenie systemów 
do zarządzania obiektem informacjami relewant-
nymi dla okresu eksploatacji oraz ergonomicznego 
interfejsu, pozwalającego użytkownikowi efektyw-
nie odszukiwać dokumenty powiązane z rzeczywi-
stością. Systemy takie jak: CMMS, CAFM, BAS, EMS 

Rys. 2. Widok wnętrza w 3D w technologii BIMRys. 1. Wirtualny model budynku w 3D (BIM)
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czy EDMS są niewątpliwie przydatne, ale ich wspól-
nym problemem jest brak interoperacyjności, przez 
co wymagana funkcjonalność nie jest pełna. Syste-
my działają płynnie, ale nie ma wspólnej platformy 
wymiany informacji – jest to źródło strat zasobów 
czasowych, a co za tym idzie – również fi nansowych.
Ciekawym, choć nietypowym zastosowaniem tech-
nologii jest integracja modelu BIM z dokumentacją 
techniczno-ruchową i automatyką centrum super-
komputerowego. Poprzez model BIM użytkownik 
w ergonomiczny sposób może trafi ć do informacji 
o konstrukcji i częściach eksploatacyjnych szafy 
komputerowej. 
Sygnały alarmowe z BMS są wizualizowane i precy-
zyjnie lokalizowane w przestrzeni wirtualnej.

Dla kogo jest BIM2.FM?
Dynamiczny wzrost popularności BIM sprawia, 
że nowe rozwiązania są dostępne nie tylko dla 
mniejszego przemysłu, ale dla użytkowników lot-
nisk, szpitali, galerii handlowych czy biurowców, 
co w niedalekiej przyszłości pozwoli na powszech-
ną znaczną optymalizację kosztów prewencji awarii 
i utrzymania obiektów. Dziś BIM2.FM to szansa wzro-
stu konkurencyjności wynajmujących powierzchnie 
komercyjne czy zakładów zmuszonych do redukcji 
kosztów stałych produkcji. 
W kolejnych latach należy się spodziewać dynamicz-
nego wzrostu popularności technologii AR (ang. au-
gmented reality), która wesprze opisywane tu techno-
logie, uwalniając ręce serwisantów od współczesnych 
urządzeń mobilnych. 

Rys. 3. Diagram prezentujący efektywne zarządzanie nieruchomością Rys. 4. Model prezentujący integrację BIM

Rys. 5. Wizualizacja sygnałów alarmowych z BMS
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Fot. 1. Pierwsze przekrycia prętowo-cięgnowe: Arena w Raleigh, 
USA (1950-1953, arch. Maciej Nowicki)

Fot. 2. Pierwsze przekrycia prętowo-cięgnowe: fabryka papieru 
Burgo, Mantua, Włochy (1960, arch. Pier Luigi Nervi)
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Zalety prętowo-cięgnowych 
konstrukcji hal

podówczas niepodzielnie konstrukcji kopuł. Entu-
zjastami nowych możliwości kształtowania formy 
architektonicznej byli tacy słynni twórcy jak: Eero 
Saarinen, Frei Otto, Kenzo Tange, Pier Luigi Nervi, 
a w późniejszym okresie – Norman Foster, Nicholas 
Grimshaw, Santiago Calatrava. W Polsce kilka intere-
sujących obiektów o konstrukcji prętowo-cięgnowej 
powstało wg projektów: Wacława Zalewskiego, An-
drzeja Skoczka, Wojciecha Zabłockiego, a obecnie 
Piotra Łabowicza i Marcina Kulpy. 

Równolegle z nowymi konstrukcjami prętowo-cię-
gnowymi następował również postęp w dziedzinie 
tradycyjnych kratownicowych systemów pręto-
wych. Miarą tego postępu mogą być coraz większe 
rozpiętości przekryć osiągane przez konstrukcje 
tego typu. Kopuły lamellowskie pozwoliły na prze-
kroczenie 200 m. Były to amerykańskie hale: Astro-
dome w Huston (196 m) z 1965 roku i New Orlean 
Superdome (207 m) z 1975 roku. Jeszcze większą roz-
piętość (216 m) uzyskała japońska dwuwarstwowa 

W edycji poradnika „Budujemy Hale” 
z 2017 r. autor przedstawił przegląd 
stworzonych do tej pory systemów 
prętowo-cięgnowych, czyli układów 

konstrukcyjnych, w których zasadniczą rolę odgrywa-
ją wiotkie elementy rozciągane: cięgna i membrany. 
Opierając się na monografi i Władysława Borusiewi-
cza, dokonał ich ogólnego podziału na konstrukcje: 
linowe, powłokowe z siatkami utworzonymi z cięgien 
oraz konstrukcje membranowe. Niniejszy artykuł jest 
kontynuacją tego zagadnienia.
Pierwsze nowoczesne konstrukcje powłokowe zbudo-
wał rosyjski inżynier Władimir Szuchow na wystawie 
w Niżnim Nowgorodzie w 1896 roku. Dachy mem-
branowe wykonywane z zespawanych blach pojawiły 
się w USA w latach 30. XX wieku. Znaczący wzrost 
zainteresowania systemami prętowo-cięgnowymi 
w połowie XX wieku spowodowała Arena w Rale-
igh zbudowana w latach 1950-1953 wg koncepcji 
Macieja Nowickiego. Nowatorska forma rozciąganej, 
dwukrzywiznowo wygiętej powłoki stanowiła rady-
kalną zmianę myśli inżynierskiej na tle panujących 



Fot. 3. Poszukiwanie nowych form architektonicznych: dach olimpijskiego welodromu w Atenach (2004, 
arch. Santiago Calatrava)
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Fot. 4. Specjalne wymagania użytkowe: redukcja liczby podpór – hala lotniska Stansted, Anglia 
(1981-1991, arch. Norman Foster)
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kopuła Fukuoka Dome z 1993 roku. Imponujących 
rozmiarów płaski dwuwarstwowy ruszt przestrzen-
ny Symbol Zone wg projektu Kenzo Tange przekrył 
duży obszar wystawy Expo w Osace w 1970 roku. 
Kratownice o dwustumetrowej rozpiętości przerzu-
cono nad stadionem Esprit Arena w Düsseldorfi e 
w 2004 roku, a dwie główne kratownice składanego 
dachu nad stadionem Lucas Oil Arena w Indianapolis 
osiągnęły w 2008 roku rozpiętość 230 m. Kratownico-
we łuki rusztu składanego dachu nad ukończonym 
w 2014 roku stadionem w Singapurze przy rozpię-
tości 310 m mają wysokość konstrukcyjną 10 m. Po-
dobną rozpiętość ma kratownicowy łuk przestrzenny 

niosący dach stadionu Wembley w Londynie. Przez 
ostatnie kilkadziesiąt lat systemy prętowo-cięgnowe 
rywalizują ze stalowymi układami kratownicowymi 
w największych prestiżowych obiektach. Projekto-
wanie i realizacja konstrukcji prętowo-cięgnowych 
wymagają rozwiązywania wielu problemów, które 
nie występują w przypadku konstrukcji tradycyjnych. 
Zostały one opisane w artykule opublikowanym przez 
autora w poradniku „Budujemy Hale 2017”. Przy kilku 
realizacjach linowych i membranowych zdarzyło się, 
że popełnione błędy lub zaniedbania skutkowały 
kosztownymi awariami, które, jak dotąd, szczęśliwie 
nie pociągnęły za sobą ofi ar. 

Można więc postawić pytanie: jakie względy prak-
tyczne przemawiają na korzyść systemów prętowo-
-cięgnowych i formuły konstrukcyjnej polegającej 
na założonym z góry podziale na elementy ściskane 
i rozciągane. 

Czynniki wpływające na wybór 
konstrukcji prętowo-cięgnowej
Analiza najważniejszych obiektów zrealizowanych 
z zastosowaniem prętowo-cięgnowych systemów 
konstrukcyjnych pozwoliła sformułować listę czyn-
ników, które mają decydujący wpływ na podejmo-
wanie decyzji o wyborze i zastosowaniu w praktyce 



22

Fot. 5. Obiekty o konstrukcji prętowo-cięgnowej realizowane w trudnych warunkach klimatycznych:
Hajj Terminal, Jeddah, Arabia Saudyjska (1981, arch. Fazlur Rahman Khan) 
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Fot. 6. Lokalizacja w trudnych warunkach gruntowych: hala lodowiska w Oxford (1984, arch. Grimshaw 
Architects)
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tego typu konstrukcji, a także determinują możliwości 
kształtowania ich formy: 
Poszukiwanie nowatorskich konstrukcji umoż-
liwiających realizację obiektów atrakcyjnych pod 
względem architektonicznym w celu podniesienia 
prestiżu miasta, regionu lub państwa, a także cieka-
wych form, które stają się znakiem rozpoznawczym 
miejsca lub imprezy o szerokim zasięgu. W 1964 roku 
Japonia zachwyciła świat obiektami olimpijskimi z da-
chami powłokowymi, nawiązującymi do lokalnych 
tradycyjnych form. W 2004 roku Grecja przeznaczyła 
ogromne kwoty na sfi nansowanie obiektów o śmia-
łej, niespotykanej dotąd konstrukcji podwieszonej 
do łuków (fot. 3). 

Rosnące wymagania użytkowe, polegające np. 
na wykonaniu przekryć o dużej powierzchni bez 
podpór pośrednich, realizacji składanych dachów itp. 
Tego typu wymagania są oczywiste w przypadku sta-
dionów sportowych, ale czasem również w obiektach 
użyteczności publicznej i zabytkowych. Hala odlotów 
lotniska w Stansted pod Londynem otrzymała rusz-
towy dach wsparty na stalowych rurowych słupach, 
które w nietypowy sposób silnie odchylono od pionu, 
nadając całemu budynkowi wyrazisty charakter (fot. 4). 
Słupy sprowadzono ku dołowi, grupując je po cztery. 
Pozwoliło to na czterokrotną redukcję liczby podpór 
w poziomie użytkowym hali w stosunku do liczby punk-
tów podparcia dachu i uzyskanie znacznych rozpię-

tości między podporami. Składany dach o konstrukcji 
pierścieniowo-linowej wzniesiono nad terenem prze-
znaczonym dla letnich koncertów w twierdzy Kufstein 
położonej w dolinie rzeki Inn w Austrii. Powierzchnia 
dachu wyniosła 2000 m2, a średnica – 52 m. Zastoso-
wano system ściągania membrany do środka wzdłuż 
15 radialnie ułożonych cięgien.
Wymagana lekka konstrukcja ze względu na sła-
be podłoże gruntowe, zagrożenia sejsmiczne albo 
niską nośność istniejących elementów wsporczych, 
które są na przykład częściami obiektu historyczne-
go. W 1984 roku w Oxford na obszarze o trudnych 
warunkach gruntowych powstała hala lodowiska, 
której zasadniczy ustrój nośny został oparty na belce 
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umieszczonej w podłużnej osi budynku i podwieszonej 
do dwóch masztów o wysokości 30 m ustawionych 
poza obrysem rzutu. Odległość między masztami 
wynosi 72 m (fot. 6). Podwieszenie pozwoliło na wy-
konanie wspomnianej belki grzbietowej z dwóch 
przekrojów skrzynkowych o niewielkich rozmiarach. 
Z kolei zastosowanie układu cięgnowego w konstrukcji 
przekrycia zabytkowego dziedzińca paryskiego Louvru 
zmniejszyło poziome oddziaływania przekazywane 
na mury budynku. 
Specjalne warunki lokalizacyjne, jak np. trudne wa-
runki klimatyczne związane z silnym wiatrem, nasłonecz-
nieniem lub pojawiającymi się intensywnymi opadami 
śniegu. W 1981 roku zbudowano nad terminalem lotni-

ska Hajj Terminal w Jeddah w Arabii Saudyjskiej mem-
branowe przekrycie o powierzchni 420 000 m2. Dach 
utworzony z 210 stożków podwieszonych za pomocą 
cięgien do słupów chroni rzesze pielgrzymów udających 
się do Mekki przed palącymi promieniami słońca (fot. 5). 
W Astanie, stolicy Kazachstanu, Norman Foster w latach 
2006-2010 zrealizował centrum rozrywki Khan Shatyr 
z przekryciem powłokowym w formie ogromnego na-
miotu rozpiętego na rzucie elipsy o wymiarach 200 × 
195 m. Obiekt został zlokalizowany w regionie o bardzo 
surowym klimacie kontynentalnym, gdzie temperatury 
wahają się między -35°C w zimie i +35°C latem. Pod-
stawową kwestią było uzyskanie wewnątrz łagodnego 
mikroklimatu. Pokrycie wykonano z trzech warstw folii 

ETFE tworzących poduszki o wymiarach 3,5 × 30 m. 
Dzięki dobrej izolacyjności zapewniono utrzymanie 
temperatury w całej kubaturze wnętrza od +14°C w zi-
mie do + 29°C latem. 
Wymagania „zrównoważonego rozwoju” – analiza 
łącznych kosztów budowy, eksploatacji i utylizacji po za-
kończeniu użytkowania wypada korzystniej dla syste-
mów prętowo-cięgnowych niż tradycyjnych konstrukcji 
belkowych, a nawet kratownicowych. Wyraźnie mniejsze 
jest również obciążenie naturalnego środowiska przez 
emisję CO

2
 oraz niższe zapotrzebowanie energetyczne.

Redukcja kosztów budowy, np. metodą eliminacji 
rusztowań, skrócenia czasu budowy, obniżenia cię-
żaru własnego konstrukcji.

Fot. 7. Nowoczesne materiały membranowe: tkanina Tensotherm o wysokiej izolacyjności termicznej: 
hala sportowa Mount St. Mary’s University, Maryland (2015) 

Fot. 8. Nowoczesne materiały membranowe: tkanina Tensotherm o wysokiej izolacyjności termicznej: 
przezroczysta folia ETFE: Eden Project, Kornwalia (2001, arch. Grimshaw Architects)
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Wykorzystanie relatywnie tanich lub łatwo do-
stępnych materiałów, np. żelbetu i stali na konstruk-
cje wsporcze konstrukcji membranowych. Kilka hal 
o konstrukcji prętowo-cięgnowej, wzniesionych w Ja-
ponii w latach 90. XX wieku wyposażono w elementy 
ściskane wykonane z drewna. Dzięki temu nawet tak 
nowoczesne konstrukcje uzyskały lokalny, tradycyjny 
charakter (fot. 10). 
Pojawienie się nowych wyrobów cięgnowych 
i membranowych o nieosiągalnych wcześniej 
właściwościach: niskim ciężarze własnym, wyso-
kiej wytrzymałości na rozciąganie, trwałości, od-
porności na starzenie i agresywne oddziaływanie 
środowiska, zdolności do samooczyszczania i elimi-

nacji zanieczyszczeń, doskonałej przezroczystości, 
a także odpornych na zmiany temperatury otocze-
nia w bardzo szerokim zakresie oraz na działanie 
ognia (fot. 7 i 8).
Wprowadzanie coraz doskonalszego oprogramo-
wania służącego do projektowania formy i wykony-
wania obliczeń konstrukcyjnych układów prętowo-
-cięgnowych i membranowych z uwzględnieniem 
wzajemnego oddziaływania odkształceń i obciążeń, 
czyli tzw. teorii II rzędu, a także oprogramowania 
przeznaczonego do przygotowywania wykrojów 
membran (fot. 9).
Podniesienie poziomu bezpieczeństwa podczas 
prac budowlanych dzięki montażowi zasadniczej 

konstrukcji nośnej na poziomie terenu i następnie 
unoszenie jej do poziomu docelowego.
Przedstawione przykłady potwierdzają tezę, że for-
muła konstrukcyjna systemów prętowo-cięgnowych 
polegająca na założonym z góry podziale na elementy 
ściskane i rozciągane umożliwia kształtowanie efek-
tywnych ekonomicznie postaci konstrukcji nośnych, 
dzięki którym obiekty realizowane za ich pomocą mogą 
uzyskiwać interesujące i unikatowe formy architekto-
niczne. Mogą one stanowić atrakcyjną alternatywę 
dla dominujących ciągle ustrojów kratownicowych, 
a w wielu przypadkach okazują się jedynym rozwią-
zaniem konstrukcyjnym gwarantującym powodzenie 
inwestycji.  

Fot. 10. Wykorzystanie dostępnych lokalnie materiałów: drewniany szkielet hali Izumo Dome, Japonia 
(1992, arch. Kajima Design)

Fot. 9. Wprowadzanie coraz doskonalszego oprogramowania umożliwia realizację złożonych form 
plastycznych: Opera Leśna w Sopocie (2011, arch. Jacek Szczęsny)
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Błędy ludzkie
przy budowie niektórych typów hal namiotowych
Wymagania prawne i normowe dotyczące bezpieczeństwa

rów, wynikające z działalności eksperckiej, wskazują, 
że uczestnicy procesu budowlanego oraz producenci 
i użytkownicy hal często nie radzą sobie z problemami 
generowanymi przez takie lekkie konstrukcje. Szcze-
gólnie dotyczy to dachów dwuspadowych o małym 
nachyleniu, krytych wiotkimi plandekami. Jedna z ta-
kich hal, która stała się przedmiotem sporu sądowego 
oraz analizy katastrof budowlanych, które miały miejsce 
w ostatnich latach, zainspirowała autorów do zajęcia 
się tematem hal namiotowych w szerszym ujęciu.
 Rozwiązania stosowane dziś przy budowie obiek-
tów namiotowych były znane już Nomadom ponad 
10 000 lat temu. Największym wyzwaniem dla budow-
niczych było obciążenie wiatrem i śniegiem takich 
konstrukcji, skutkiem czego z czasem zaczęto stoso-
wać napinanie materiału między linami, co stało się 
możliwe dzięki wynalezieniu włókien syntetycznych 
o dużej wytrzymałości [9]. Doprowadziło to do powsta-
nia niezwykłych współczesnych konstrukcji, jak: prze-
krycie Stadionu Olimpijskiego w Monachium (fot. 1b), 
portu lotniczego Denver czy membranowo-linowej 
konstrukcji amfi teatru Kadzielnia w Kielcach [3]. Niezwy-

kłą historię rozwoju konstrukcji namiotowych można 
prześledzić m.in. u Salvadoriego [9], natomiast Kowal 
opisał współczesne realizacje pneumatyczne w arty-
kule [4], a problemy z projektowaniem – w artykule [2].

Katastrofy obiektów namiotowych
Skłonność do popełniania błędów jest wpisana w psy-
chologiczną naturę człowieka i towarzyszy każdej 
działalności ludzkiej. Działalność inżynierska wymaga 
podejmowania decyzji przy stosunkowo dużym stop-
niu ryzyka, a skala obiektów budowlanych sprawia, 
że decyzje błędnie podjęte przez inżyniera budow-
lanego mogą mieć poważne konsekwencje. Błędy 
ludzkie są rezultatem zarówno działań, jak i zaniechań 
człowieka, jednak wielu z nich można uniknąć dzięki 
zastosowaniu systemu kontroli jakości, obejmującego 
etapy: projektowania, wykonania i utrzymania obiek-
tów budowlanych [5]. Systemu tego najwyraźniej za-
brakło w przypadku katastrof kilkunastu dużych hal 
namiotowych o różnym przeznaczeniu, które zawaliły 
się lub groziły zawaleniem w przeciągu kilku ostatnich 
lat. Pod naporem śniegu w 2010 roku uległy zniszcze-

Pod pojęciem namiotu należy rozumieć schro-
nienie składające się z tkanin rozpiętych 
na szkieletowej lekkiej konstrukcji, często 
z odciągami. Obiekty takie towarzyszą ludz-

kości od zarania dziejów: małe są używane do celów 
wypoczynkowych, turystycznych lub ogrodniczych, zaś 
większe pełnią szereg funkcji użytkowych, od namio-
tów wystawowych (fot. 1a), bankietowych, cyrkowych, 
przez hale handlowe i magazynowe, aż do namiotów 
wojskowych czy nawet hangarów. Zaczynają być 
stosowane nie tylko przy organizacji krótkotrwałych 
imprez, ale stają się też obiektami całorocznymi. Rodzi 
to szereg komplikacji prawno-technicznych związa-
nych z użytkowaniem takich obiektów w naszej stre-
fi e klimatycznej, głównie ze względu na obciążenie 
śniegiem i wiatrem.
Coraz większą popularnością w kraju cieszą się hale 
namiotowe, stawiane zarówno jako obiekty tymcza-
sowe, jak i całoroczne. Obiekty takie, zależnie od pla-
nowanej funkcji, wymagają w świetle ustawy o pra-
wie budowlanym [13] albo uzyskania pozwolenia 
na budowę, albo zgłoszenia. Praktyka i wiedza auto-
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Fot. 1. Przykłady współczesnych zadaszeń namiotowych: a) tymczasowe namioty na letnich targach 
książki, b) stałe zadaszenie Stadionu Olimpijskiego w Monachium [20]
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niu namiotowy dach magazynu chmielu w pobliżu Poznania (fot. 2a) oraz dach 
hali namiotowej rzeszowskiej fi rmy, która magazynowała w nim elementy wypo-
sażenia wnętrz. Pomimo ubezpieczenia odmówiono wypłaty odszkodowania, ar-
gumentując, że konstrukcja hali nie była przystosowana do użytkowania w zimie. 
W 2013 roku zawaliła się tymczasowa hala namiotowa nad lodowiskiem miejskim 
w Bydgoszczy (fot. 2b), również ze względu na niedostosowanie do krajowych 
warunków klimatycznych. Dwa lata później runął tymczasowy dach lodowiska 
w Szczecinie (fot. 2c), a w kilku innych halach udało się zapobiec katastrofi e dzię-
ki szybkiej interwencji nadzoru budowlanego. W 2013 roku doszło do zerwania 
membrany przekrycia Stadionu Fonte Nova w Salvadorze (Brazylia), przeciążonej 
z powodu nagromadzenia się wody po dużych opadach deszczu. Opis tej kata-
strofy wraz z fotografi ą zniszczonego dachu można znaleźć w artykule [1].
Szczegóły i przyczyny kilku katastrof krajowych i zagranicznych zostały opisane 
przez autorów szerzej w artykule [7].

Przepisy prawne
Obiekty z przekryciem namiotowym są budowane na podstawie pozwolenia 
budowlanego lub tylko zgłoszenia, o ile spełniają kryteria tymczasowych obiek-
tów budowlanych: są niepołączone trwale z gruntem i przewidziane do rozbiórki 
lub przeniesienia w inne miejsce. W tym pierwszym przypadku konieczne jest 
dołączenie do dokumentacji projektu budowlanego, w drugim teoretycznie wy-
starczą odpowiednie szkice lub rysunki. Istnieje przepis, na podstawie którego 
właściwy organ może nałożyć obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie 
określonego obiektu (art. 30 pkt 7 Ustawy Prawo budowlane [13]), jednak zdaniem 
autorów jest on zbyt rzadko wykorzystywany. Inspektorzy nadzoru budowlane-
go mają obowiązek nadzorowania i kontroli warunków bezpieczeństwa ludzi 
i mienia (art. 81.1 Ustawy Prawo budowlane), mają również prawo do żądania 
od inwestora wszelkich wyjaśnień, a nawet dostarczenia ekspertyz w celu usta-
lenia faktycznego stanu technicznego obiektu budowlanego (art. 81c ust. 2 Pb). 
Problem projektowania i budowy dużych hal namiotowych w krajowych wa-
runkach klimatycznych okazuje się na tyle trudnym zagadnieniem, że uzasad-
nione jest żądanie ekspertyzy jako dowodu wysokospecjalistycznego, jeśli tylko 



Fot. 2. Zawalone dachy namiotowe: a) magazynu chmielu koło Poznania, b) lodowiska miejskiego w Bydgoszczy, c) hali lodowiska w Szczecinie
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zachodzi uzasadnione podejrzenie zagrożenia dla 
zdrowia i życia ludzi.
Pierwszym błędem popełnianym w procesie budowy 
hal namiotowych jest błąd organizacyjno-prawny: 
inwestorzy nadużywają procedur budowy hal na-
miotowych „na zgłoszenie”, przy akceptacji takiego 
trybu przez organy administracji architektonicz-
no-budowlanej. Chcąc zaoszczędzić, zamawiają 
u producentów hale namiotowe, które często nie 
są dostosowane do krajowy ch warunków klimatycz-
nych. Ulegają zapewnieniom niektórych producen-
tów zamieszczonym w folderach, w których roi się 
od bzdurnych zapisów niemających nic wspólnego 
ani z zasadami fi zyki, ani nawet logiką i ze zdrowym 
rozsądkiem. Czasem dopiero po jakimś mniej lub 
bardziej tragicznym zdarzeniu inwestor dowiaduje 
się, że instrukcja użytkowania, którą otrzymał od pro-
ducenta namiotu, jest nic nie wartym, czasem wręcz 
niezgodnym z prawem zbiorem zapisów fi zycznie 

i technicznie niemożliwych do zrealizowania, a za-
kupiony wraz z obiektem powtarzalny projekt zawie-
ra liczne błędy merytoryczne. Zapisy w niektórych 
folderach można uznać wprost za sugestię łamania 
prawa: „Co cztery miesiące należy odnawiać zgłosze-
nie – a urzędnicy mogą zażądać przesunięcia hali 
np. o 5 cm. Mogę ci powiedzieć, że 95% klientów 
decyduje się na pierwsze zgłoszenie bez odświeża-
nia go co 4 miesiące, a hala stoi 5, 15 i więcej lat bez 
żadnych problemów” [19].
Oczywiście nie ma żadnej możliwości „przesunięcia” 
hali czy „odświeżenia” zgłoszenia, bowiem inwestor 
ma obowiązek rozebrać obiekt tymczasowy ze wzglę-
du na upływ terminu oznaczonego w zgłoszeniu. 
Obowiązek ten wynika wprost z przepisów ustawy 
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 
Co istotne, inwestor jest zobowiązany do dobrowol-
nego wykonania tego obowiązku bez konieczności 
podejmowania działań przez organ administracji 

architektoniczno-budowlanej, który wydał pozwole-
nie [6]. Takie wprowadzanie w błąd jest ewidentnie 
spowodowane chciwością i bezmyślnością niektó-
rych producentów. Natomiast ignorancja i beztroska 
osób pracujących w organach administracji architek-
toniczno-budowlanej, projektujących takie obiekty 
oraz zarządzających nimi z ramienia właściciela, 
jest niezrozumiała. Osoby te mają wiedzę koniecz-
ną do oceny zjawisk technicznych, potwierdzoną 
uprawnieniami budowlanymi, zatem ich działania nie 
można usprawiedliwić brakiem wiedzy technicznej 
czy przepisów prawnych.
Podstawową kwestią umożliwiającą uznanie obiektu 
za tymczasowy jest wymóg braku trwałego związania 
z gruntem. Uznanie, że dany obiekt jest trwale związany 
z gruntem, wiąże się z łącznym spełnieniem dwóch 
przesłanek: połączenie musi mieć trwały charakter 
w sensie czasowym oraz fi zycznym. O ile pierwsza 
przesłanka jest oczywista i zależy wprost od czasu 
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Fot. 3. Tymczasowa hala namiotowa w Krynicy-Zdroju we wrześniu 2015 r., na pierwszym planie 
widoczna konstrukcja podłogi nietrwale oparta na podłożu

fo
t. 

m
at

er
ia

ły
 a

rc
hi

w
al

ne
 P

IN
B

www.budujemyhale.com

użytkowania, o tyle drugą może zinterpretować tylko fachowiec. Sens fi zyczny 
trwałego związania z gruntem należy rozumieć w kontekście mechaniki budowli 
i sprowadza się on do oceny, czy możliwe jest odłączenie obiektu budowlanego 
od podłoża w sposób niepowodujący zmiany jego schematu statycznego. Ana-
lizując zagadnienie przez pryzmat zapewnienia stateczności obiektu, nie sposób 
przyjąć, aby duża hala namiotowa mogła być nietrwale związana z gruntem. Brak 
trwałego związania z gruntem prowadziłby bowiem do ryzyka przewrócenia, po-
derwania lub przesunięcia hali pod wpływem działania wiatru, co przy uwzględ-
nieniu jej rozmiarów i masy stanowiłoby ogromne zagrożenie. Takie rozumienie 
pojęcia „trwale związane z gruntem” jest prezentowane w licznym orzecznictwie 
sądów administracyjnych [14-18]: 
• „O trwałym związaniu z gruntem nie decydują możliwości techniczne przenie-

sienia tego obiektu w inne miejsce. Podstawowe znaczenie ma natomiast usta-
lenie, czy posadowienie jest na tyle trwałe, że opiera się czynnikom mogącym 

zniszczyć ustawioną na nim konstrukcję i zapewnia bezpieczeństwo. O tym, czy 
dany obiekt jest trwale związany z gruntem, w istocie decydują jego parametry 
techniczne: wielkość, konstrukcja, przeznaczenie i względy bezpieczeństwa”.

• „Obiekt budowlany trwale związany z gruntem musi co do zasady posiadać 
odpowiednio przygotowane podłoże wymagające wykonania stosownych 
robót ziemnych. Należy przez to rozumieć mocne połączenie w takim stopniu, 
że odłączenie spowodowałoby zasadniczą zmianę w sensie technicznym, unie-
możliwiającą np. ponowne posadowienie danego obiektu w innym miejscu 
bez konieczności ponownego przygotowania podłoża. Sama tylko techniczna 
możliwość przeniesienia obiektu na inne miejsce nie ma zatem istotnego zna-
czenia”.

Zatem sam wymóg powiązania słupów hali z gruntem przez odpowiednie zako-
twienie uniemożliwia uznanie jej za tymczasowy obiekt budowlany. Nietrwałe 
połączenie jest możliwe tylko w przypadku niektórych obiektów namiotowych, 
stawianych na krótki okres (por. fot. 1a i 3). I tylko takie namioty mogą być stawia-
ne bez procedury pozwolenia budowlanego. Przy czym istnieją przepisy, dzięki 
którym można zawsze wyegzekwować projekt budowlany hali namiotowej, na-
wet jeśli inwestor próbuje ją wybudować jako tymczasowy obiekt budowlany.
Wymagany poziom niezawodności konstrukcji jest zależny od potencjalnych konse-
kwencji zniszczenia. W celu różnicowania niezawodności w normie PN-EN 1990 [10] 
wprowadzone zostały trzy klasy konsekwencji zniszczenia i odpowiadające im od-
powiednio poziomy niezawodności. Im większe ryzyko utraty życia, strat material-
nych i środowiskowych, tym wyższa powinna być klasa niezawodności konstrukcji, 
co pociąga za sobą konieczność odpowiedniej kontroli procesu projektowania 
i wykonania konstrukcji.
Hale namiotowe, które zawaliły się w Bydgoszczy i Szczecinie, pełniły funkcje lo-
dowisk miejskich. Nietrudno sobie wyobrazić, jakie byłyby skutki tych katastrof, 
gdyby przebywały w nich dzieci z rodzicami, zatem powinny one mieć najwyższą 
klasę niezawodności RC3. W świetle norm konstrukcje tego typu powinny zostać 
poddane zaostrzonemu nadzorowi projektowemu DSL3 (projekt sprawdzany 
przez inną jednostkę projektową), a wykonywanie konstrukcji tej klasy powinno 
być nadzorowane przez stronę trzecią (niezależnego inspektora nadzoru, oprócz 
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kierownika budowy). Niestety, obowiązujące krajowe 
przepisy prawne [13] nie przewidują wprost różnico-
wania środków kontroli procesu budowy obiektów 
tymczasowych. Widać tu rozbieżność między norma-
mi a krajowym prawem, które w przypadku obiektów 
tymczasowych nie wymusza konieczności stosowania 
zróżnicowanego systemu kontroli jakości, kluczowego 
z punktu widzenia zachowania właściwej niezawod-
ności konstrukcji [5]. Dlatego organy administracji 
budowlanej powinny podejrzliwie przyglądać się 
próbom budowy hal namiotowych przeznaczonych 
do użytku publicznego jako obiektów tymczasowych.

Stan normalizacyjny
Podstawowe wymagania dotyczące spełnienia stanów 
granicznych bezpieczeństwa obiektów budowlanych 
dotyczą w takim samym stopniu obiektów stałych 
co tymczasowych. Od 2003 roku ustawa o normali-
zacji [12] zniosła, co prawda, obowiązek stosowania 
polskich norm, jednak w przepisach budowlanych 
nie są określone inne drogi spełnienia wymagań 
podstawowych bezpieczeństwa obiektów budow-
lanych. Zatem obowiązek stosowania norm, dobro-
wolnych w świetle ustawy o normalizacji, jest w nich 
niejako ukryty. Aktualne normy europejskie zostały 
przez autorów przytoczone w artykule [8], przy czym 
bardziej szczegółowo opisano w nim problematykę 
stosowania normy dotyczącej projektowania namio-
tów PN-EN 13782 [11], która zdaniem autorów jest 
powszechnie nadużywana w kraju.
Norma ta określa wymagania bezpieczeństwa prze-
nośnych, tymczasowych namiotów o powierzchni 

większej niż 50 m2 oraz mniejszych, ustawionych blisko 
siebie. Podaje warunki dotyczące montażu, użytko-
wania, a także zgodności i kontroli takich obiektów. 
Ze względu na to, że większość hal namiotowych musi 
być trwale połączona z gruntem, znacznie ograniczają 
się liczba i rodzaj obiektów, przy których projektowa-
niu można przywołać normę PN-EN 13782. 

Uwagi końcowe
Namioty przewidziane do całorocznego użytkowania 
mają charakter budowli trwałych. Nie można zatem 
wprost projektować ich według zapisów normy na-
miotowej, przewidzianej do wykonania namiotów 
stawianych na krótki okres. Dodatkowym problemem 
jest fakt, że projektanci i producenci hal namioto-
wych stosują tę normę wybiórczo, przytaczając tylko 
te zapisy, które są im na rękę, błędnie interpretując 
część z nich i pomijając szereg innych, kluczowych 
ze względu na bezpieczeństwo obiektu.  
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Analiza zdolności poszycia 
z płyt warstwowych do stabilizacji płatwi

żeń na nią oddziałujących. Coraz bardziej istotna staje 
się możliwość współpracy obudowy z konstrukcją 
nośną hali, co pozwala zredukować koszty budowy 
poprzez zmniejszenie przekrojów elementów kon-
strukcyjnych. Eurokod PN-EN 1993-1-3 [2] wyróżnia 
w projektowaniu 3 możliwe zakresy współpracy obu-
dowy z konstrukcją, zwane klasami konstrukcyjnymi:
• klasa konstrukcyjna III to klasyczny przypadek, 

w którym zakłada się, że obudowa przenosi jedynie 
obciążenia prostopadłe do swojej powierzchni, nie 
wspomagając elementów konstrukcyjnych hali;

• klasa konstrukcyjna II pozwala uwzględniać w ob-
liczeniach możliwość stabilizacji pojedynczych 
elementów konstrukcji poprzez ich odpowiednie 
połączenie z obudową; w tym przypadku obudowa 
przenosi zatem dodatkowo niewielkie siły działa-
jące w jej płaszczyźnie, poprawiając stateczność 
elementów zginanych lub ściskanych;

• klasa konstrukcyjna I jest najbardziej rozbudo-
waną formą współpracy obudowy z konstrukcją 
hali; projektując w tej klasie, uwzględnia się udział 
poszycia w nośności i stateczności całego układu 

konstrukcyjnego, rozdzielając obciążenie (zwykle 
oddziaływanie wiatru) na elementy konstrukcji 
i obudowę.

Aby jednak można było uwzględnić w projektowaniu 
współpracę konstrukcji z poszyciem, należy mieć pew-
ność, że spełnione są wszystkie niezbędne warunki, 
przede wszystkim związane z odpowiednim sposobem 
połączenia tych elementów ze sobą [3]. O ile zasto-
sowanie poszycia z blachy fałdowej pozwala zwykle 
spełnić te warunki bez problemu, o tyle w przypadku 
płyt warstwowych sytuacja staje się mniej oczywista. 
Wynika to z faktu nieco odmiennego systemu łączenia 
elementów ze sobą, a co za tym idzie – ze sposobu 
ich współpracy.

Współpraca poszycia z konstrukcją 
Typowe przekrycie dachu z blachy fałdowej można 
przedstawić jako zbiór przepon, czyli powtarzalnych 
segmentów składających się z kilku podstawowych 
elementów i połączeń między nimi (rys. 1). To właśnie 
odpowiedni system połączeń pozwala na skuteczne 
przenoszenie sił poprzecznych w takiej przeponie [4]. 

Zdecydowana większość obecnie użytkowa-
nych hal jest ogrzewana, a co za tym idzie 
– musi mieć odpowiednią izolację termicz-
ną przegród zewnętrznych. Zastosowanie 

w tym celu płyt warstwowych jako obudowy niesie 
za sobą wiele korzyści. Przede wszystkim płyta war-
stwowa jest kompletnym elementem przegrody, 
niewymagającym dodatkowych warstw. Pozwala 
to na szybkość i prostotę montażu, co obniża kosz-
ty robocizny oraz gwarantuje odpowiednią estetykę 
wykonania obiektu.
Szeroki asortyment płyt warstwowych z uwagi na ich 
grubość i rodzaj zastosowanego materiału termoizo-
lacyjnego, kształt i sposób fałdowania okładzin czy też 
wreszcie możliwość doboru odpowiedniego koloru, 
a nawet wzoru [1] pozwala na spełnienie niemal każ-
dych wymagań technicznych i estetycznych. W dobie 
obecnej minimalizacji kosztów takie zalety poszycia 
z płyt warstwowych często okazują się jednak niewy-
starczające. Od współczesnej obudowy ścian i dachu 
hali wymaga się bowiem już nie tylko odpowiedniej 
izolacyjności oraz bezpiecznego przenoszenia obcią-



Rys. 1. Schemat pracy przepony z blachy fałdowej
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W przypadku płyt warstwowych występuje najczę-
ściej tylko jeden rodzaj połączeń – pomiędzy płytami 
warstwowymi a płatwiami (lub innymi elementami 
nośnymi). Z uwagi na niewielką sztywność łącznika 
oraz znikomą sztywność termoizolacyjnego rdzenia 
płyty niemal całe obciążenie w płaszczyźnie poszy-
cia przenoszone jest przez dolne okładziny płyt [5]. 
Te zaś nie są ze sobą połączone na długości, zatem 
siła poprzeczna nie jest przekazywana z jednej płyty 
na drugą. W związku z tym każda z płyt warstwowych 

pracuje niezależnie (rys. 2). Para sił R
1
-R

2
 występują-

cych w łącznikach na ramieniu c wywołuje moment 
stabilizujący zapobiegający obrotowi płatwi wokół 
słabszej osi [6]. 
Wartość wywołanego momentu jest tym większa, 
im większy jest kąt obrotu  płatwi. W przypadku 
imperfekcji łukowej największy moment stabilizują-
cy wystąpi zatem na końcach elementu [7] (rys. 3).
Takie rozwiązanie charakteryzuje się znacznie niższą 
efektywnością w przenoszeniu obciążeń w płaszczyźnie 

poszycia niż w przypadku blachy fałdowej. Również 
nośność i trwałość samego połączenia [8] wzbudzają 
wiele wątpliwości. Z tego względu wśród projektantów 
istnieje duża nieufność do projektowania w innej niż 
III klasa konstrukcyjna w przypadku obudowy z płyt 
warstwowych [9]. 
Z uwagi na małą efektywność współpracy płyt war-
stwowych z konstrukcją w dalszej części artykułu 
analizowano jedynie możliwości współpracy płyt 
z płatwiami w ramach II klasy konstrukcyjnej.

Rys. 2. Schemat pracy poszycia z płyt warstwowych
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Stabilizacja elementów zginanych 
a właściwości płyt warstwowych
Sztywność
Zgodnie z PN-EN 1993-1-1 [10] belka może zostać 
uznana za zabezpieczoną przed zwichrzeniem, je-
żeli jej pas ściskany jest odpowiednio połączony 
ze sztywną tarczą. 
Poszycie dachowe spełnia warunki sztywnej tarczy, 
jeżeli jego sztywność S wynosi (1):

 (1)⎟⎟⎠

⎞
⎜⎜⎝

⎛
++≥ ππ

gdzie:
– E – moduł sprężystości podłużnej,
– G – moduł sprężystości poprzecznej,
– I

z
, I

w
, I

t
 – charakterystyki przekroju elementu stabi-

lizowanego,

– h – wysokość przekroju elementu stabilizowanego,
– L – długość elementu stabilizowanego.
Niespełnienie tego warunku nie wyklucza jeszcze 
możliwości uwzględnienia poszycia w stabilizacji 
belki, należy jednak wówczas uwzględnić w analizie 
ograniczoną wartość sztywności tarczy.
Zgodnie z [6] sztywność poszycia z płyt warstwowych 
można wyznaczyć ze wzoru (2):

 (2)∑
=

⋅
⋅

=

gdzie:
– k

v
 – sztywność połączenia płyty warstwowej z belką, 

obliczana wg [6] lub określana na podstawie badań 
doświadczalnych,

– B – szerokość płyty warstwowej,
– c

k
 – rozstaw łączników,

– n
k
 – liczba par łączników przypadających na jedną 

płytę warstwową (zazwyczaj n
k
 = 1).

W tab. 1 przedstawiono wymagane przez normę [10] 
wartości sztywności tarczy zgodnie ze wzorem (1) dla 
kształtowników IPE.
Tymczasem dla typowych parametrów poszycia z płyt 
warstwowych, tj.:
– k

v
 = 2,3 kN/mm (odczytano z [6]),

– B = 1000 mm,
– c = 900 mm,
– n

k
 = 1,

wartość sztywności S
i
 obliczona według wzoru (2) wy-

nosi zaledwie:

=⋅
⋅

=

Jest to wartość dalece niewystarczająca do pełnej 
stabilizacji którejkolwiek z płatwi przedstawionych 
w tab. 1. Zatem zgodnie z normą [10] poszycie to nie 
może być traktowane jako sztywna tarcza.
Aby określić wpływ takiego poszycia na stateczność 
płatwi, należy przeprowadzić analizę stateczności bel-
ki z uwzględnieniem obliczonej sztywności poszycia. 
Z uwagi na sposób stabilizacji elementu najbardziej 
adekwatnym podejściem jest uwzględnienie w analizie 
sztywności na obrót względem słabszej osi przekroju 
zgodnie ze wzorem (3):

∑
=

⋅=  (3)

Rys. 3. Rozkład momentu stabilizującego dla imperfekcji łukowej
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Dla powyższych danych otrzymano:

==⋅=

Obliczenia przeprowadzono w programie LTBeam [11], 
przyjmując schemat statyczny belki swobodnie pod-
partej oraz uwzględniając podporę ciągłą na kierun-
ku v’  o sztywności 931,5 kNm/m. Wartości momentów 
krytycznych przedstawiono w tab. 2. Dla porównania 
w tab. 3 zestawiono wartości momentów krytycznych 
przy założeniu braku współpracy (S

v’ 
= 0).

Dla czytelności obliczeń do dalszych rozważań przy-
jęto tylko wybrane przypadki, oznaczone w tab. 2 i 3 
ciemniejszym kolorem.
Podstawiając zaznaczone ciemniejszym kolorem 
wartości momentów krytycznych do wzoru na no-
śność belki na zwichrzenie zgodnie z [10], uzyskano 
dopuszczalne wartości współczynnika zwichrzenia 


LT
 (S) z uwagi na sztywność stabilizującego poszy-

cia (tab. 4).
Na podstawie wyników z tab. 4 wyraźnie widać, 
że uwzględnienie współpracy z poszyciem, nawet przy 
jego niewielkiej sztywności, daje znaczące korzyści, 
zwiększając nośność belek nawet 4-krotnie. Należy 
jednak zaznaczyć, że w żadnym z analizowanych 
przypadków nie uzyskano pełnej nośności na zgina-
nie, zatem stabilizacja płatwi płytami warstwowymi 
jest tylko częściowa.
W analizach pominięto wpływ opisanej w [6] sztyw-
ności przeciwskrętnej, z uwagi na jej niewielki wpływ 
i znaczne niepewności związane z wykonawstwem. 
Zapewnienie odpowiedniej jakości robót może być 

IPE
Rozpiętość przęsła [m]

3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0

100 7925 7398 7154

120 7955 7527 7295

140 8934 8238 7859 7631

160 9764 9187 8839 8613

180 11 075 10 221 9706 9371

200 12 512 11 785 11 314 10 990

220 14 450 13 400 12 719 12 252 11 918

240 16 566 15 623 14 976 14 514 14 172

270 16 790 15 829 15 142 14 634 14 248

Tab. 1. Wymagana sztywność tarczy dachowej [kN] dla typowych płatwi IPE

IPE
Rozpiętość przęsła [m]

3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0

100 61,4 59,4 58,1

120 73,8 71,8 70,5

140 89,9 87,1 85,1 83,7

160 105,0 102,3 100,4 99,0

180 116,3 112,8 110,4 108,6

200 141,4 137,9 135,4 133,4

220 163,7 159,1 155,7 153,1 151,0

240 185,9 181,5 178,0 175,3 173,1

270 210,7 206,6 202,2 199,1 196,5

Tab. 2. Wartości momentów krytycznych [kNm] dla kształtowników IPE przy uwzględnieniu podpory ciągłej na kierunku v’ o sztywności 
931,5 kNm/m
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stal S355 S235

współpraca z poszyciem tak nie tak nie

IPE 100 0,93 0,29 0,95 0,41

IPE 120 0,91 0,24 0,94 0,35

IPE 140 0,89 0,21 0,93 0,31

IPE 160 0,87 0,22 0,91 0,32

IPE 180 0,83 0,2 0,89 0,29

IPE 200 0,82 0,21 0,88 0,31

IPE 220 0,79 0,2 0,87 0,29

IPE 240 0,76 0,19 0,85 0,28

IPE 270 0,72 0,18 0,82 0,26

Tab. 4. Wartości współczynnika zwichrzenia χLT (S) dla wybranych przypadków belek IPE z uwagi na sztywność stabilizującego poszycia

przesłanką do uwzględnienia tejże sztywności, jednak 
nie wpłynie ona zasadniczo na zdolność stabilizacji.

Nośność
Zgodnie z [6] stabilizacja płatwi wywołuje w najbar-
dziej obciążonych skrajnych połączeniach z płytami 
warstwowymi siły o wartości (4):

∑⋅⋅

⋅α⋅⋅π⋅=
 (4)

gdzie:
– M

k
 – moment zginający w płatwi,

– e
0
 – wstępna imperfekcja płatwi,

– B – szerokość płyty warstwowej,
– c – rozstaw łączników,
– L – długość płatwi,
– h – wysokość płatwi,
–  – współczynnik zwiększający z uwagi na efekty 
II rzędu, obliczany według wzoru (5):

 (5)

⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛ π⋅+⋅

⋅−

=α

∑
=

W ramach weryfi kacji poprawności i dokładności 
wzoru (4) przeprowadzono analizę numeryczną 

IPE
Rozpiętość przęsła [m]

3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0

100 6,1 4,6 3,7

120 7,3 5,9 4,9

140 10,9 8,8 7,4 6,4

160 13,1 11,0 9,5 8,4

180 18,3 15,4 13,2 11,7

200 21,8 18,8 16,5 14,8

220 29,9 25,7 22,6 20,2 18,2

240 35,8 31,4 28,1 25,4 23,2

270 42,4 37,8 34,1 31,1 28,6

Tab. 3. Wartości momentów krytycznych [kNm] dla kształtowników IPE przy braku podpory ciągłej
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GMNIA przykładowej, 9-metrowej belki swobod-
nie podpartej, wykonanej z kształtownika IPE 270. 
Do budowy modelu użyto elementów powłokowych 
o boku 20 mm. Pracę płyt warstwowych zamodelo-
wano w postaci prętów kratownicowych o długości 
3 m, na jednym końcu połączonych z płatwią w miej-
scu występowania łączników, na drugim zaś łączą-
cych się parami i dodatkowo połączonych prętem 
kratownicowym równoległym do osi płatwi (rys. 4). 
Charakterystykę prętów dobrano w taki sposób, 
aby odzwierciedlały zachowanie się pojedynczych 
połączeń, których parametry, na podstawie badań 
doświadczalnych opisanych w pracy [12], przyjęto 
o wartości:
– sztywność: k

v
 = 700 N/mm,

– nośność: F
Rk

 = 1500 N.
Model uwzględniał wstępną imperfekcję w posta-
ci wygięcia pasa górnego płatwi, zgodnie z formą 
utraty stateczności przy zginaniu. W analizie przy-
jęto idealnie sprężysto-plastyczną charakterystykę 
materiałową stali S235.
Na rys. 4 przedstawiono zależność przemieszcze-
nia pasa górnego od przyłożonego obciążenia dla 
dwóch analizowanych przypadków. W pierwszym 
z nich przyjęto liniową charakterystykę połączeń, 
a zatem w analizie uwzględniano jedynie sztyw-
ność poszycia. W drugim przypadku uwzględ-
niono dodatkowo nośność graniczną połączeń 
wynoszącą 1500 N.
Ograniczenie nośności łączników do 1500 N skut-
kowało znaczącym spadkiem nośności całej płatwi 
– o 33%, z 5,2 kN/m do 3,5 kN/m. Po osiągnięciu Rys. 6. Model numeryczny analizowanej płatwi

Rys. 4. Zależność przemieszczenia pasa górnego – obciążenie płatwi 
dla liniowej i nieliniowej charakterystyki połączeń

Rys. 5. Zależność siła w łącznikach – obciążenie płatwi dla różnych 
lokalizacji połączeń

maksymalnej nośności w skrajnych połączeniach 
(płyta warstwowa 1) następował gwałtowny wzrost 
siły w dalszych połączeniach (płyty warstwowe 
od 2 do 4), które jednak również nie były w stanie 
przejąć przypadającego na nie obciążenia (rys. 5), 
w związku z czym następowała gwałtowna utrata 
stateczności całego elementu. 
Na rys. 7 przedstawiono wyniki analizy numerycznej 
w formie zależności siły w skrajnych połączeniach 
od przyłożonego obciążenia. Wyniki z analizy po-
równano z rezultatami uzyskanymi z obliczeń we-
dług wzoru (4).
Wyniki uzyskane obydwoma sposobami wykazują 
satysfakcjonującą zgodność. Obliczenia z użyciem 
wzoru (4) charakteryzują się mniejszą nieliniowością 

w stosunku do rezultatów analizy MES. Osiągnięcie 
nośności granicznej połączenia (1500 N) nastąpiło 
jednak przy podobnej wartości obciążenia, zatem 
w dalszych rozważaniach korzystano ze wzoru (4).
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Dla wybranych przypadków (oznaczonych w tab. 2 
i 3 ciemniejszym kolorem) określono maksymalne 
obciążenie płatwi, przy którym następuje osiągnięcie 
nośności skrajnych połączeń, tożsame z osiągnięciem 
nośności całej płatwi. Na tej podstawie określono 
nośność płatwi na zwichrzenie z uwagi na zdolność 
połączeń do przejmowania sił stabilizujących. Nośność 
tę przedstawiono w tab. 5 w formie współczynnika 
zwichrzenia 

LT
 (F

R
). 

Na podstawie powyższych wyników wyraźnie widać, 
że przy większych przekrojach belek nośność połą-
czeń między płytami warstwowymi a płatwiami jest 
niewystarczająca i skutkuje znaczną redukcją nośności 
płatwi na zwichrzenie.
W tab. 6 przedstawiono podsumowanie ograniczeń 
nośności płatwi na zwichrzenie płynących z niewy-
starczającej sztywności bądź nośności stabilizującego 
poszycia z płyt warstwowych.
W żadnych z analizowanych przypadków nie udało 
się osiągnąć pełnej nośności stabilizowanej belki. Dla 
małych kształtowników redukcja nośności jest niewiel-
ka, jednak wraz ze zwiększaniem przekroju elementu 
zdolność do jego stabilizacji spada, by w skrajnych 
przypadkach tylko nieznacznie podnieść nośność 
stabilizowanej płatwi. 

Liczba łączników a zdolność stabilizacji
W analizowanych przypadkach założono, że na każ-
dą płytę warstwową przypadają 2 łączniki, co jest 
najczęściej stosowaną praktyką. Nasuwa się za-
tem pytanie, czy, zwiększając liczbę łączników, 
można zwiększyć nośność stabilizowanej belki. 

IPE S235 S355

100 1,00 1,00

120 1,00 1,00

140 1,00 0,86

160 1,00 0,71

180 0,89 0,59

200 0,74 0,49

220 0,63 0,42

240 0,54 0,36

270 0,46 0,31

Tab. 5. Wartości współczynnika zwichrzenia χLT (FR) dla wybranych przypadków belek IPE z uwagi na nośność połączeń ze stabilizującym 
poszyciem

 ograniczenie z uwagi na sztywność poszycia  ograniczenie z uwagi na nośność poszycia

IPE S235 S355

100 0,93 0,95

120 0,91 0,94

140 0,89 0,86

160 0,87 0,71

180 0,83 0,59

200 0,74 0,49

220 0,63 0,42

240 0,54 0,36

270 0,46 0,31

Tab. 6. Zestawienie wartości współczynnika zwichrzenia χ
LT z uwagi na ograniczenia zdolności poszycia 

do stabilizacji dla wybranych przypadków belek IPE
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Odpowiedź wprawdzie jest twierdząca, niestety 
skuteczność takiego zabiegu jest mocno ograni-
czona. Należy bowiem pamiętać, że, dodając ko-
lejne pary łączników, będą one usytuowane coraz 
bliżej środka, a co za tym idzie – ramię działania 
sił będzie coraz mniejsze. Samo rozmieszczenie 
łączników również jest mocno ograniczone, za-
równo przez kształt profilu górnej okładziny, jak 
również wytyczne normowe dotyczące zachowa-
nia odpowiedniej odległości pomiędzy łącznika-
mi, aby uniknąć redukcji ich nośności. Nie zawsze 
jest również możliwość umieszczenia dwóch 
łączników w jednej dolinie fałdy górnej okładziny, 
natomiast dodanie łącznika w fałdzie sąsiedniej 
już znacząco obniża jego efektywność. Wszystkie 
te ograniczenia sprawiają, że faktyczna korzyść 
z zastosowania większej liczby łączników to zwy-
kle co najwyżej dwukrotne zwiększenie wartości 
nośności i sztywności połączenia, co jednak nie 
przekłada się wprost proporcjonalnie na nośność 
stabilizowanego elementu. 

Wnioski
Przeprowadzone analizy wykazały, że zarówno sztyw-
ność, jak i nośność poszycia z płyt warstwowych 
są zazwyczaj niewystarczające do pełnej stabilizacji 
płatwi dachowych. Pomimo to w wielu przypad-
kach pozytywny wpływ poszycia z płyt warstwo-
wych jest na tyle zauważalny, że warto rozważyć 
uwzględnienie go w obliczeniach. Zwiększenie 
liczby łączników może dodatkowo zwiększyć ten 
efekt, jednak nie rozwiązuje to generalnego pro-

blemu ograniczonych możliwości poszycia z płyt 
warstwowych do współpracy z konstrukcją. Roz-
wiązaniem podnoszącym efektywność współpra-
cy może okazać się zmiana metody łączenia płyt 
warstwowych z elementami konstrukcji, a także 
wprowadzenie skutecznej techniki łączenia płyt 
warstwowych między sobą, co pozwoliłoby na cał-
kowitą zmianę sposobu przekazywania obciążeń 
na konstrukcję.  
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Rys. 7. Zależność siła – obciążenie płatwi dla skrajnych łączników
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Zasady projektowania 
płyt warstwowych

sztywne i odporne na działanie czynników zewnętrz-
nych okładziny wprowadza się gruby, ale lekki rdzeń 
(fot. 1a-b). Rdzeń zwiększa odległość pomiędzy okła-
dzinami, dzięki czemu znacząco wzrastają nośność 
i sztywność elementu. Niejako przy okazji rdzeń spełnia 
dodatkowe funkcje, np. w elementach stosowanych 
na obudowę hal rdzeń stanowi izolację termiczną. 
Wprowadzenie rdzenia ma bezsprzeczne zalety, ale 
skutkuje również niekorzystnymi efektami. Materiały 
stosowane na rdzenie charakteryzują się niskim mo-
dułem sprężystości poprzecznej, a zatem konieczne 
jest uwzględnienie wpływu deformacji postaciowych 
rdzenia. Przypomnijmy, że w klasycznych teoriach 
stosowanych do analizy typowych konstrukcji trakto-
wanych jako jednorodne efekt odkształceń postacio-
wych jest pomijany. Odmienna sytuacja ma miejsce 
w przypadku konstrukcji warstwowych, w których 
efekt ścinania jest porównywalny do efektu zginania. 
Inną cechą materiałów stosowanych na rdzenie jest to, 
że pod wpływem długotrwałych obciążeń dochodzi 
do zjawiska pełzania. Jest ono rozumiane jako wzrost 
odkształceń (a więc i przemieszczeń) elementu kon-

strukcyjnego poddanego stałym obciążeniom w dłu-
gim okresie. Efekt ten uwzględnia się poprzez zmianę 
(redukcję) modułu sztywności poprzecznej materiału 
rdzenia. Zjawisko to jest istotne w przypadku elemen-
tów poddanych długotrwałym obciążeniom (ciężarem 
własnym, śniegiem) i dotyczy przede wszystkim płyt 
dachowych i sufi tów podwieszonych. Inną cechą 
charakterystyczną analizy płyt warstwowych jest ko-
nieczność uwzględnienia oddziaływań termicznych. 
Izolacyjność termiczna rdzenia powoduje, że w okładzi-
nach płyty warstwowej występują różne temperatury, 
co wywołuje odpowiednie deformacje, siły wewnętrz-
ne i naprężenia. Wpływ oddziaływań termicznych jest 
porównywalny z wpływem pozostałych obciążeń, 
a czasami nawet zdecydowanie od niego większy [3].

Zasady projektowania płyt warstwowych
Złożoność budowy płyty warstwowej, wzajemne 
inter akcje pomiędzy warstwami, deformacje po-
staciowe rdzenia oraz różnorodność oddziaływań 
zewnętrznych powodują, że w analizie elementów 
warstwowych rozróżniamy wiele mechanizmów 

P łyty warstwowe są coraz powszechniej-
szym i docenianym rozwiązaniem mate-
riałowym. Jako obudowa dachów i ścian 
są lekkie, mają dobrą nośność, a dodatkowo 

są doskonałym izolatorem termicznym. W artykule 
prezentujemy specyfi kę tych płyt, sposoby ich pro-
jektowania oraz podstawowe rodzaje uszkodzeń, 
którym mogą ulegać.
Płyty warstwowe są produkowane i stosowane 
w Polsce od ponad 40 lat. Interesującą historię roz-
woju tej branży budownictwa przedstawiono w [1]. 
Dynamiczny rozwój płyt warstwowych wynika z ich 
bezsprzecznych zalet. Elementy te cechują się dużą 
nośnością przy niewielkim ciężarze oraz doskonałą 
izolacyjnością termiczną. Z punktu widzenia realizacji 
inwestycji jeszcze bardziej istotne są masowy charakter 
produkcji oraz krótki czas montażu. Liczne zalety płyt 
warstwowych zostały omówione m.in. w [2].

Istota płyty warstwowej
Z punktu widzenia mechaniki istota płyty warstwowej 
wydaje się bardzo prosta. Pomiędzy dwie cienkie, ale 
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zniszczenia. Procedury projektowania uwzględniające 
te mechanizmy zostały zawarte w normie [4], będącej 
obecnie podstawą specyfi kacji płyty warstwowej jako 
produktu. Warto zauważyć, że polska nazwa produk-
tu (płyta warstwowa) jest dość niefortunna. Pojęcie 
„płyta” może sugerować, że z punktu widzenia me-
chaniki element jest traktowany jako dwuwymiarowy. 
Tymczasem w całej normie [4] elementy warstwowe 
są traktowane w sposób spójny i konsekwentny jako 
jednowymiarowe elementy belkowe. Zastosowanie 
modelu belkowego (z uwzględnieniem efektu ścina-
nia) jest pewnym uproszczeniem, ale z drugiej stro-
ny takie uproszczenie umożliwia wykonanie analizy 
statycznej bez specjalistycznego oprogramowania. 
Model belkowy należy uznać za właściwy, dopóki 

warunki podparcia i obciążenia można traktować 
jako funkcję tylko jednej zmiennej położenia. Więk-
szość elementów (płyt) warstwowych spotykanych 
w praktyce można traktować jako elementy belkowe.
Zasady projektowania płyt warstwowych są spójne 
z podstawami projektowania konstrukcji zawartymi 
w PN-EN 1990:2004 [5]. W celu sprawdzenia stanów 
granicznych wartości projektowe Ed efektów oddzia-
ływania należy porównywać z wartościami projek-
towymi odpowiadającymi odporności Rd lub właści-
wemu kryterium użytkowania Cd, biorąc pod uwagę 
częściowe współczynniki materiałowe M. Rozróżnia 
się stany graniczne nośności (ULS – ang. ultimate limit 
state) oraz stany graniczne użytkowania (SLS – ang. 
serviceability limit state):

E
ULS:d 

≤ Rd (1)

E
SLS:d 

≤ Cd  (2)

Wartości projektowe efektów oddziaływania E
ULS:d

 i E
SLS:d

 
wyznacza się, sumując charakterystyczne efekty oddzia-
ływania z uwzględnieniem odpowiednich współczyn-
ników obciążenia 

F
 i współczynników kombinacji . 

Przy projektowaniu płyt warstwowych uwzględnia się 
oddziaływania trwałe (np. ciężar własny płyty) oraz 
oddziaływania zmienne (śnieg, wiatr, obciążenia użyt-
kowe). W normie [4] do obciążeń zmiennych wyraźnie 
zakwalifi kowano też efekty klimatyczne związane np. 
z różnicą temperatur pomiędzy okładzinami płyty war-
stwowej. W przypadku płyt stosowanych jako dach 

Fot. 1. Wycinek płyty warstwowej: a) z gładkimi okładzinami, rdzeń z wełny mineralnej, b) z górną okładziną głęboko profi lowaną, rdzeń poliuretanowy

a) b) 
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lub sufi t podczas projektowania należy dodatkowo 
uwzględnić pełzanie materiału rdzenia.

Mechanizmy zniszczenia 
płyt warstwowych
Przy sprawdzaniu stanów granicznych nośności na-
leży uwzględnić następujące możliwości uszkodze-
nia (rys. 1):
• osiągnięcie granicy plastyczności przez materiał 

okładziny – z konsekwencją zniszczenia płyty,
• pomarszczenie (lokalna utrata stateczności) okła-

dziny płyty – z konsekwencją zniszczenia płyty,

• uszkodzenie rdzenia w wyniku ścinania,
• uszkodzenie zespolenia pomiędzy okładziną i rdze-

niem,
• uszkodzenie okładziny profi lowanej przy ścinaniu,
• zgniecenia rdzenia nad podporą (skrajną lub po-

średnią),
• uszkodzenie płyty w punktach zamocowania 

do konstrukcji podpierającej.
Jak widać z tego zestawienia, rozpatruje się wiele róż-
norodnych mechanizmów zniszczenia. Wyjaśnienia wy-
magają dwa pierwsze przypadki, a w zasadzie dopisek 
„z konsekwencją zniszczenia”. W stanie granicznym no-

śności dopuszcza się powstanie przegubu plastycznego 
(na skutek uplastycznienia lub pomarszczenia okładzi-
ny), jeśli ten przegub nie powoduje przejścia układu 
statycznego w mechanizm. Wyjaśniono to na rys. 2. 
Cyframi 1 i 2 oznaczono kolejność powstawania 
przegubów.
Dyskusyjny jest przypadek przedstawiony na rys. 2f. 
W układzie wieloprzęsłowym (inaczej niż jednoprzę-
słowym) powstanie teoretycznego przegubu w przęśle 
nie prowadzi do zmiany układu w mechanizm. Mimo 
to, biorąc pod uwagę pozostałe zapisy normy [4], na-
leży przypuszczać, że autorzy normy, pisząc „bez kon-
sekwencji zniszczenia”, mieli na myśli tylko zniszczenie 
na podporze pośredniej. Zdecydowanie przychylam 
się do takiej interpretacji, wiedząc, jak przebiega i czym 
skutkuje pomarszczenie okładziny w przęśle. 
Uważny czytelnik przyzwyczajony do klasycznych 
konstrukcji jednorodnych z pewnością podda w wąt-
pliwość to, że pierwsze pomarszczenie lub uplastycz-
nienie okładziny może pojawić się w przęśle. Przecież 
w przypadku konstrukcji jednorodnych maksymalny 
moment występuje nad podporą pośrednią. Tej zasa-
dy nie stosuje się do układów warstwowych, w któ-
rych uwzględnia się deformacje postaciowe rdzenia. 
Skończona sztywność rdzenia skutkuje zmniejszeniem 
momentów zginających nad podporami i zwiększe-
niem ich w przęśle. Problem ten był omawiany w [6]. 
Wyjaśnijmy jeszcze, że zgodnie z normą [4] dopuszczal-
ne są dwie metody analizy konstrukcji: analiza spręży-
sta i plastyczna. Analizę sprężystą należy stosować dla 
stanu granicznego użytkowania i można stosować dla 
stanu granicznego nośności. Analiza plastyczna jest 

a) b) c) d) e)

Rys. 1. Schematy podstawowych mechanizmów zniszczenia: a) uplastycznienie rozciąganej okładziny, b) pomarszczenie ściskanej 
okładziny, c) ścięcie rdzenia, d) uszkodzenie zespolenia między okładziną i rdzeniem, e) zgniecenie rdzenia (np. nad podporą)
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stosowana tylko dla stanu granicznego nośności. Nieco 
upraszczając problem, w analizie plastycznej przyjmu-
je się, że w miejscu powstania przegubu plastycznego 
pozostaje pewien określony moment zginający. W prak-
tyce inżynierskiej często przyjmuje się, że ten moment 
wynosi zero. Takie uproszczenie jest dopuszczalne, 
biorąc pod uwagę punkt E.7.2.3 normy [4].
Kombinacje efektów oddziaływania dla stanu granicz-
nego nośności określa się zgodnie z relacją:

1
011

i
kiiQikQkGd QQGS (3)

gdzie:


k
 – wartość charakterystyczna oddziaływania trwałego,

Q
k1 – wartość charakterystyczna dominującego od-

działywania zmiennego,
Q

ki 
– wartość charakterystyczna niedominującego 

oddziaływania zmiennego (i > 1),


G
 – częściowy współczynnik bezpieczeństwa dla 

oddziaływania trwałego,


Qi
 – częściowy współczynnik bezpieczeństwa dla 

oddziaływania zmiennego i,
0i

 – współczynnik kombinacji dla oddziaływania 
zmiennego i.
Odpowiednie wartości współczynników są podane 
w tablicach E.6, E.7 i E.8 normy [4].
Zauważmy, że zaledwie dwa oddziaływania zmienne 
(np. wiatr, różnica temperatur) generują 4 kombinacje: 
a) działanie samego wiatru,
b) działanie samej różnicy temperatur,
c) dominujący wiatr, niedominująca różnica temperatur,
d) dominująca różnica temperatur, niedominujący wiatr.

Rozróżnienie przypadku parcia i ssania wiatru oraz 
różnicy temperatur zimą i latem powoduje, że kom-
binacji jest więcej. Dla płyt dachowych, w których 
uwzględnia się również efekty pełzania, w ogólnym 
przypadku występuje kilkaset kombinacji efektów 
oddziaływań.
W stanach granicznych użytkowania uwzględnia się 
następujące możliwości uszkodzenia:
• osiągnięcie granicy plastyczności przez materiał 

okładziny – bez konsekwencji zniszczenia płyty,

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

Rys. 2. Interpretacja przegubów prowadzących do zniszczenia płyty: a) początkowy schemat statyczny, b) układ z przegubem – bez 
konsekwencji zniszczenia, c) układ z dwoma przegubami – bez konsekwencji zniszczenia, d) pierwszy przegub prowadzący do zniszczenia, 
e) drugi przegub prowadzący do zniszczenia, f) układ dyskusyjny – omówienie w tekście

• pomarszczenie (lokalna utrata stateczności) okła-
dziny płyty – bez konsekwencji zniszczenia płyty,

• uszkodzenie rdzenia w wyniku ścinania,
• uszkodzenie zespolenia pomiędzy okładziną i rdze-

niem,
• osiągnięcie określonego ugięcia dopuszczalnego.
Dla dachów i sufi tów podwieszonych dopuszcza się 
ugięcie wynoszące:
• 1/200 rozpiętości – przy działaniu obciążeń krót-

kotrwałych,
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• 1/100 rozpiętości – przy działaniu obciążeń długo-
trwałych (tzn. przy uwzględnieniu efektu pełzania).

W przypadku ścian dopuszcza się przemieszczenia 
wynoszące 1/100 rozpiętości. Limity przemieszczeń 
mogą być nieco dyskusyjne. Z tego powodu przy 
doborze płyt warstwowych zalecałbym kierować się 
zdrowym rozsądkiem. Szczególnie w przypadku płyt 
o dużej rozpiętości (powyżej 6 m) warunek 1/100 roz-
piętości wydaje się zbyt łagodny. Na szczęście warunek 
osiągnięcia limitu przemieszczenia jest warunkiem 
krytycznym tylko w przypadku płyt jednoprzęsłowych 
o znacznej grubości rdzenia.
W stanie granicznym użytkowania rozróżnia się dwa 
przypadki kombinacji:
a) kombinację charakterystyczną (sporadyczną) – dla 

oceny zniszczenia nad podporami pośrednimi:

1
01

1 i
kiik

j
kd QQGS  (4)

b) kombinację częstą – dla oceny przemieszczeń:

1
10111

1 i
kiiik

j
kd QQGS (5)

gdzie:
0i

 – współczynnik kombinacji dla oddziaływania 
zmiennego i (i > 1),
11 – współczynnik kombinacji dla dominującego 
efektu oddziaływania Q

k1,


1i – współczynnik kombinacji dla innych (niedomi-
nujących) efektów oddziaływania Q

ki
 (i > 1).

Co prawda nie określono tego wyraźnie w [4], ale należy 
się domyślać, że uszkodzenie rdzenia w wyniku ścina-

nia oraz uszkodzenie zespolenia pomiędzy okładziną 
i rdzeniem należy analizować dla charakterystycznej 
(sporadycznej) kombinacji obciążeń. 

Podsumowanie 
Jak widać powyżej, zniszczenie nad podporami po-
średnimi (uplastycznienie lub pomarszczenie okładziny 
bez konsekwencji zniszczenia) zakwalifi kowano jako 
stan graniczny użytkowania. Może to powodować 
pewne nieporozumienia w środowiskach, które nie 
znają szczegółów normy [4]. Wystarczy nadmienić, 
że w opracowywanych przez producentów płyt war-
stwowych tablicach dopuszczalnych rozpiętości (lub 
obciążeń) wartość rozpiętości lub obciążenia wyni-
kająca z uszkodzenia płyty nad podporą środkową 
zazwyczaj jest włączana do jednej grupy z wymaga-
niami wynikającymi ze spełnienia warunków granicz-
nych nośności. Zdając sobie sprawę z przyzwyczajeń 
inżynierów, nie widzę w tym nic złego. Istotne jest 
jednak to, aby osoba używająca takich tablic wiedziała 
i rozumiała, co one przedstawiają i z czego wynikają. 
Na zakończenie pozostaje jeszcze wyjaśnić, że efekty 
oddziaływań wyznacza się, wykorzystując klasyczną 
teorię belek warstwowych, biorąc pod uwagę defor-
macje postaciowe materiału rdzenia. Charakterystyczne 
wartości przemieszczeń i sił wewnętrznych dla wybra-
nych schematów statycznych, dla elementów z cien-
kimi i gładkimi (lub mikroprofi lowanymi) okładzinami, 
przedstawiono w tablicy E.10.1 [4]. Dla określonych sił 
wewnętrznych bardzo łatwo wyznaczyć ekstremalne 
naprężenia, wykorzystując wzory znane z podstawo-
wego kursu wytrzymałości materiałów. Odpowiednie 

zależności zostały zestawione w rozdziale E.7 [4]. Znacz-
nie trudniej wyznaczyć siły wewnętrzne dla płyt z okła-
dzinami głęboko profi lowanymi. Co prawda w tablicy 
E.10.2 [4] podano odpowiednie wartości dla schematu 
belki jednoprzęsłowej, jednak wynikają one z przybliżo-
nego rozwiązania problemu i w praktyce nie znajdują 
szerokiego zastosowania. Tym bardziej że rzeczywiste 
układy często są bardziej skomplikowane. Wszystkich 
zainteresowanych projektowaniem płyt (a w zasadzie 
belek) warstwowych z okładzinami głęboko profi lowa-
nymi odsyłam do monografi i [7, 8, 9]. 
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Firma Adamietz działa na polskim rynku już blisko 
25 lat. Przez ten czas konsekwentnie rozwija się 
i podnosi kompetencje w zakresie obsługi inwe-
stycji budowlanych. Dotychczasowe realizacje za-

równo na rynku polskim, jak i międzynarodowym pozwoliły 
na ukształtowanie stabilnej pozycji, charakteryzującej się 
kompleksowością w realizowanych inwestycjach. 
Przedsiębiorstwo specjalizuje się w obsłudze inwestycji bu-
dowlanych w pełnym spektrum obiektów kubaturowych, 
m.in.: obiektów przemysłowych, biurowych, budynków uży-
teczności publicznej, hal magazynowych i salonów samo-
chodowych. Na czele spółki stoi założyciel i jedyny właściciel 
Rajmund Adamietz, któremu udało się zgromadzić wokół 

siebie doświadczony zespół fachowców i wyspecjalizowaną 
kadrę kierowniczą. 
Firmę Adamietz wyróżniają: jakość, elastyczność i szybkość 
w działaniu. Najważniejszym elementem działalności jest 
ciągły rozwój, który przekłada się na skuteczną i komplek-
sową obsługę oraz zadowolenie klienta. Firma zatrudnia 
własne wykwalifi kowane brygady w zakresie prac żelbeto-
nowych, montażu konstrukcji, dachów i ścian – to pozwa-
la na sprawne działanie i pełną koncentrację na realizacji 
efektu fi nalnego, a co za tym idzie – pełnego zadowole-
nia inwestora. Takie podejście jest wynikiem realizowanej 
przez Spółkę strategii rozwoju fi rmy, na którą mocny nacisk 
kładzie właściciel.

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI:
• Generalne wykonawstwo 

obiektów kubaturowych

• Produkcja profi li zimnogiętych

• Produkcja płyt warstwowych

• Projektowanie i produkcja 
konstrukcji stalowych

ADAMIETZ Sp. z o.o. 

47-100 Strzelce Opolskie 
ul. Braci Prankel 1
tel. +48 77 463 00 65 
fax +48 77 463 92 00 
e-mail: strzelce@adamietz.pl 
e-mail: biuro@arpanel.pl
www.adamietz.pl, www.arpanel.pl

Biuro Techniczne Katowice
ADAMIETZ Sp. z o.o.
40-020 Katowice
ul. Przemysłowa 10 p. 417
tel./fax +48 32 228 30 51
e-mail: katowice@adamietz.pl

Biuro Techniczne Wrocław
ADAMIETZ Sp. z o.o.
53-012 Wrocław
ul. Wyścigowa 56H p. 39
tel. +48 71 733 04 80

Adamietz
– jakość, doświadczenie 

i kompleksowość realizacji
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Firma jest członkiem Stowarzyszenia Wykonawców Da-
chów Płaskich i Fasad DAFA, otrzymała kilkakrotnie nagro-
dę Gazela Biznesu, jest członkiem Business Centre Club 
oraz Programu Rzetelna Firma. Spółka odebrała również 
nagrodę jako przedsiębiorstwo najszybciej zwiększające 
swoją wartość w Plebiscycie Diamentów Forbesa 2016. 
Spółka Adamietz ma wdrożony Program Zakładowej 
Kontroli Produkcji, odpowiednio certyfi kowany. Firma 
posiada własną fabrykę profi li zimnogiętych, zarówno 
konstrukcyjnych, jak i wykończeniowych. Kolejnym 
etapem rozwoju Spółki było powstanie w 2014 roku 
fabryki płyt warstwowych ARPANEL. Wszystkie te pro-
jekty przyczyniły się do szybszej i lepszej realizacji 
strategii kompleksowości usług w zakresie inwestycji 
budowlanych. Dzięki nim Spółka może pozwolić so-
bie na realizację nowoczesnych rozwiązań w zakresie 

konstrukcji ścian oraz dachów hal i obiektów budow-
lanych, w konstrukcji stalowej i żelbetowej. 
Od 5 lat fi rma Adamietz produkuje najwyższej jakości 
płyty warstwowe/sandwich panels pod marką Arpa-
nel, z rdzeniami PIR, MiWo, które świetnie uzupełniają 
portfolio produktowe grupy, jak też stanowią unikalny 
wyróżnik na rynku generalnego wykonawstwa.
Jednocześnie w ramach grupy Adamietz funkcjonuje 
pełnowymiarowa wytwórnia konstrukcji stalowych, 
która stanowi zaplecze konstrukcyjne. Spółka realizuje 
projekty jako generalny wykonawca na podstawie doku-
mentacji inwestorów, jak też w formule „design & build”.
Produkty Grupy Adamietz są sprzedawane także na inne 
rynki europejskie, w szczególności na rynek niemiecki. 
Natomiast spółka Opex, również należąca do Grupy 
Adamietz, w swoim podstawowym zakresie realizuje 

projekty budowlane na rynkach niemieckim, austriackim 
i w krajach Beneluksu, we współpracy m.in. z takimi po-
tentatami rynku budowalnego jak np. Bilfi nger Berger.
Firma Adamietz rozwija się w bardzo szybkim tempie, 
nie tylko z roku na rok generując coraz wyższe obro-
ty, ale również poszerzając obszar swojej działalno-
ści. Obecnie klienci spółki mogą korzystać z obsługi 
w siedzibie głównej spółki w Strzelcach Opolskich oraz 
licznych biurach terenowych, m.in.: w Katowicach, 
we Wrocławiu, w Łodzi, Lesznie czy Opolu. 
Rok 2019 będzie dla Spółki wyjątkowy, nie tylko pod 
względem zakończenia spektakularnych realizacji 
projektów budowlanych – fi rma Adamietz będzie 
obchodzić 25-lecie powstania, co podkreśla jakość, 
stabilność i konsekwencję  w działaniu. 

Zapraszamy do współpracy!
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ATLAS WARD POLSKA SP. Z O.O.

SIEDZIBA SPÓŁKI

AWARD Business Park
ul. Zwycięska 41
53-033 Wrocław 
tel. +48 71 360 53 55

ODDZIAŁ KRAKÓW

ul. Mikołajska 13
31-027 Kraków
tel. +48 609 860 337

ODDZIAŁ POZNAŃ

ul. Wichrowa 1A
60-449 Poznań 
tel. +48 609 881 663

BIURO SZCZECIN

ul. Pomorska 53
70-812 Szczecin 
tel. +48 514 608 158

www.atlasward.pl
NOWA SIEDZIBA ALTLAS WARD POLSKA SP. Z O.O., AWARD BUSINESS PARK, WROCŁAW
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Atlas Ward Polska Sp. z o.o. jest fi rmą budowlaną o ogólnopolskim za-
sięgu. Jako Generalny Wykonawca oferuje kompleksowe rozwiązania 
w zakresie doradztwa, projektowania, produkcji i realizacji. Potencjał 
Spółki umożliwia zarządzanie wieloma procesami inwestycyjnymi 

równocześnie. Specjalizuje się w budowie obiektów produkcyjnych i maga-
zynowych, handlowo-usługowych, biurowych oraz ekologicznych. 

Atlas Ward Polska gwarantuje indywidualnie dedykowane rozwiązania archi-
tektoniczne, konstrukcyjne, techniczne oraz profesjonalne wsparcie na wszyst-
kich etapach procesu inwestycyjnego.

W ciągu 20-letniej działalności fi rma zrealizowała już ponad 550 obiektów 
o łącznej powierzchni przekraczającej 2 600 000 m2.

BIALMED SP. Z O.O., OBIEKT MAGAZYNOWY Z BUDYNKIEM BIUROWYM, 14 600 m2, PISZ

BILFINGER CRIST OFFSHORE SP. Z O.O., 26 750 m2, SZCZECIN
ZAKŁAD WIELKOGABARYTOWYCH KONSTRUKCJI STALOWYCH
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ZAPROJEKTUJ I  WYBUDUJ 
Atlas Ward Polska Sp. z o.o. oferuje współpracę w sys-
temie „zaprojektuj i wybuduj”. Model ten zakłada jed-
no centrum odpowiedzialności za realizację zarówno 
wizji i koncepcji architektonicznej, dokumentacji pro-
jektowej, jak i pozostałych etapów procesu inwesty-
cyjno-budowlanego. Spółka przyjmuje rolę Doradcy 
i Generalnego Wykonawcy całej inwestycji, dbając 
o każdy element wpływający na jakość procesu oraz 
przyszłego użytkowania.

GENERALNY WYKONAWCA
Szczegółowy zakres zobowiązań jako Generalnego 
Wykonawcy Spółka określa zawsze indywidualnie, 
po gruntownym zapoznaniu się z potrzebami Inwe-
stora. Bierze pełną odpowiedzialność za cały proces 
inwestycyjno-budowlany. Począwszy od rozpoznania 
koncepcji Klienta, poprzez projektowanie, prowadze-
nie procesów administracyjno-formalnych, produkcję 
i realizację budowy, aż po oddanie obiektu do użytko-
wania i opiekę nad klientem w okresie gwarancyjnym.

EKSPERT KONSTRUKCJI
Atlas Ward Polska od początku swojej działalności wy-
konuje obiekty halowe. Zrealizowała kilkaset projek-
tów, stając się tym samym liderem w Polsce. Projektuje 
i nadzoruje proces produkcji i montażu konstrukcji 
stalowych, gwarantując najwyższe standardy jakości. 
Jest Certyfi kowanym Producentem Konstrukcji Stalo-
wych, zgodnie z normą PN-EN 1090-1, wydanym przez 
jednostkę notyfi kowaną TÜV NORD (na konstrukcję wy-
stawia Deklarację Własności Użytkowych i znak CE). 

WAJNERT MEBLE SP. Z O.O., MIĘDZYBÓRZ
OBIEKT PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWY Z CZĘŚCIĄ BIUROWĄ, 10 200 m2

T&P POLSKA SP. Z O.O., 11 700 m2, ŻARÓW
KOMPLEKS PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWY Z BUDYNKIEM BIUROWYM

MPGK W KATOWICACH SP. Z O.O., KATOWICE
ZAKŁAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW, 16 000 m2

HANKE TISSUE SP. Z O.O., KOSTRZYN NAD ODRĄ
KOMPLEKS PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWY, 21 260 m2

48
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BOMBARDIER TRANSPORTATION SP. Z O.O., OBIEKT PRODUKCYJNY, 12 000 m2 , WROCŁAW

TEMPO KONDELA, OBIEKT MAGAZYNOWY, 9 000 m2, SŁOWACJA



www.budujemyhale.com50

PR
O

M
O

CJ
A

50

Commercecon Generalne Wykonawstwo
Budujemy Twoją Przyszłość

Jesteśmy doświadczonym Generalnym Wykonawcą 
obiektów przemysłowych, w tym hal stalowych o róż-
nym przeznaczeniu w Polsce i za granicą.
Oferujemy konkurencyjne cenowo i jakościowo usługi 

obejmujące: projektowanie, dostawę oraz montaż konstrukcji 
stalowych, obudów ścian i pokrycia dachów.
Stosujemy najnowocześniejsze technologie, zgodne z obowią-
zującymi normami bezpieczeństwa. Współpracujemy z fi rmami, 
które oferują sprawdzone produkty i usługi najwyższej jakości. 
Korzystamy wyłącznie z materiałów renomowanych produ-
centów, aby zapewnić najwyższe standardy naszych realizacji.
COMMERCECON stale wzbogaca swoją ofertę, aby spełniać 
rosnące wymagania Inwestorów i dostosować się do zmien-
nych warunków na rynku budowlanym. Jesteśmy otwarci 
na realizację obiektów przemysłowych o różnym przezna-
czeniu, takich jak:
• Hale produkcyjne.
• Hale magazynowe.
• Hale handlowe.
• Hale sportowe.
• Budynki socjalne.
• Centra logistyczne.
• Salony samochodowe i serwisowe.
• Inne obiekty przemysłowe.

Wzrost liczby zamówień utwierdza nas w przekonaniu, że to, 
co robimy, oraz w jaki sposób pracujemy, spełnia oczekiwa-
nia naszych Klientów. Dzięki rzetelności i prokonsumenckiej 
postawie stale powiększamy nasze portfolio realizacji i za-
dowolonych Inwestorów.
Nasza fi rma to nie tylko projekty hal stalowych i budowa hal, 
ale przede wszystkim ludzie! Dzięki zgranemu i oddanemu 
Zespołowi pracującemu w oparciu o wzajemne zaufanie za-
pewniamy dobrą jakościowo i kompleksową obsługę Inwe-
storów. Od projektu, poprzez sprawną dostawę i efektywny 
montaż, aż po odbiór inwestycji.

ZALETY NASZYCH OBIEKTÓW
Zalety obiektów dostarczanych przez COMMERCECON to:
• Optymalna konstrukcja stalowa hali (ekonomiczne zużycie 

stali).
• Dostosowanie wielkości hali do potrzeb Klienta (indywi-

dualne projekty hal stalowych).
• Szeroki wachlarz rozwiązań w zakresie obudowy i poszy-

cia dachu.
Nasze hale charakteryzują się:
• Znakomitymi parametrami izolacyjności akustycznej 

i cieplnej, które można adaptować do indywidualnych 
potrzeb Klienta.

logo

Siedziba 

COMMERCECON Sp. z o.o. Sp. k.
95-050 Konstantynów Łódzki 
ul. Inwestycyjna 5
tel. +48 42 632 10 20
fax +48 42 632 10 39
e-mail: biuro@commercecon.pl
www.commercecon.pl

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI:

Generalne wykonawstwo 
obiektów przemysłowych
Projektowanie 
Dostawa 
Montaż hal stalowych
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• Odpornością na warunki atmosferyczne.
• Dokładnością montażu.
• Wygodą użytkowania.
• Bezawaryjną eksploatacją.
• Wysoką estetyką elewacji, jak i konstrukcji hal sta-

lowych.

NASZA OFERTA
Firma COMMERCECON Spółka z ograniczoną odpo-
wiedzialnością Sp. k. oferuje kompleksowe rozwiąza-
nia w zakresie:
• Generalnego wykonawstwa obiektów przemysło-

wych.
• Projektowania hal stalowych.
• Budowy hal stalowych.
• Montażu konstrukcji stalowych.
Oferujemy również wykonawstwo poszczególnych 
etapów realizacji projektu (na przykład wykonanie lek-
kiej obudowy ścian czy poszycia dachu oraz montaż 
lub dostawa konstrukcji stalowej).
Towarzyszymy naszym Klientom od samego początku 
aż po końcowy odbiór inwestycji. 
Niewątpliwą zaletą lekkich hal stalowych jest krótki 
czas ich realizacji.

COMMERCECON współpracuje z zaufanymi podwyko-
nawcami oraz nadzoruje i koordynuje cały przebieg reali-
zacji, czuwając nad sprawnym i terminowym postępem 
prac. Nasze priorytety to satysfakcja Klienta oraz tworzenie 
funkcjonalnych i bezpiecznych konstrukcji. Dostosowu-
jemy zamówienie do indywidualnych potrzeb Inwestora, 
zachowując przy tym wszelkie standardy bezpieczeństwa.

Każdy Klient może liczyć na fachową pomoc na-
szych pracowników w zakresie planowanej inwe-
stycji. Proponujemy szeroki wachlarz rozwiązań 
w zależności od przeznaczenia obiektu i oczekiwań 
Inwestora.

Zapraszamy do współpracy! 

Pracowaliśmy m.in. dla: 
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Programy RFEM oraz RSTAB są podstawą modularnych platform 
oprogramowania fi rmy DLUBAL Software. Umożliwiają defi -
nicję płaskich oraz przestrzennych ustrojów konstrukcyjnych, 
przeprowadzenie obliczeń statycznych i dynamicznych oraz 
kompleksowe zaprojektowanie elementów konstrukcji w mo-
dułach dodatkowych, stanowiących integralną część progra-
mów podstawowych. Dodatkowe wsparcie dla technologii BIM 
(Building Information Modeling) w postaci wspólnych interfejsów 
z wieloma innymi platformami (Revit, Tekla Structures) znaczą-
co usprawnia cały proces projektowy, pozwalając zaoszczędzić 
cenny czas i zapewniając spójność tworzonej dokumentacji. 
Program RFEM – główny produkt fi rmy DLUBAL Software 
– stwarza możliwość projektowania wszystkich rodzajów 

konstrukcji, włączając w to elementy prętowe, powierzch-
niowe i bryłowe (1-, 2- i 3-wymiarowe elementy skończo-
ne), a także efektywne łączenie wymienionych elementów 
w ramach jednego, spójnego modelu. Sprawne siatkowa-
nie, podlegające pełnej kontroli użytkownika, może być 
na wiele sposobów modyfi kowane, zarówno na poziomie 
globalnym, jak i lokalnie – w odniesieniu do poszczególnych 
elementów konstrukcyjnych. Siatkę można też zagęszczać 
przy pojedynczych punktach bądź liniach, na wiele różnych 
sposobów. Program RFEM umożliwia przeprowadzenie ob-
liczeń według: geometrycznej analizy liniowej, nieliniowej 
analizy II rzędu (z uwzględnieniem efektów P-Delta i P-del-
ta), analizy dużych deformacji oraz analizy postkrytycznej. 

DLUBAL Software – programy RFEM i RSTAB

Siedziba 

DLUBAL Software Sp. z o.o.
40-158 Katowice
ul. Jesionowa 22
tel. +48 32 782 46 26 
e-mail: info@dlubal.pl
www.dlubal.pl

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI:

• tworzenie oprogramowania,

• sprzedaż,

• wdrażanie i szkolenia 
z programu oraz Eurokodów.

CECHY OPROGRAMOWANIA:

− budowa modułowa – pakiet 
precyzyjnie dobierany 
w zależności od potrzeb klienta,

− licencje wieczyste,

− darmowe licencje edukacyjne 
dla uczelni (symboliczna 
opłata manipulacyjna),

− darmowe licencje studenckie,

− 90-dniowe, pełne wersje 
testowe (www.dlubal.pl).

mgr inż. Kamil Kozdroń, specjalista ds. technicznych i rozwoju

Z aawansowane oprogramowanie do przestrzennej analizy statycznej, 
dynamicznej i wymiarowania dużych konstrukcji ze wsparciem dla technologii BIM

Rys. 2. Konstrukcje żelbetowe: przestrzeń handlowo-rekreacyjna „Oxigeno” 
w San José (Kostaryka); projekt fi rm Jerde oraz z3rch

Rys. 1. Konstrukcje stalowe: wielofunkcyjny stadion w Uyo (Nigeria); projekt 
fi rmy formTL Ingenieure für Tragwerk und Leichtbau GmbH
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Możliwe jest stosowanie różnego rodzaju nieliniowości, 
w tym materiałowych, a także zaawansowane podejście 
do defi niowania imperfekcji prętów i powierzchni dla 
dokładnej analizy stateczności elementów lub całego 
układu. Globalne i lokalne formy utraty stateczności, 
głównie w układach bez zdefi niowanych imperfekcji, 
mogą też alternatywnie posłużyć do automatycznego 
wyznaczania odpowiednich długości wyboczeniowych.
Do programu zaimplementowano rozbudowane bi-
blioteki materiałów i przekrojów, oparte na normach 
europejskich oraz pozaeuropejskich, a także katalo-
gach znanych producentów. Defi nicja obciążeń i ge-
nerowanie ich automatycznych kombinacji również 
odbywają się w oparciu o dokumenty europejskie 
(Eurokod), z uwzględnieniem wszystkich załączników 
krajowych, lub dodatkowe – pozaeuropejskie. Wbudo-
wane w program generatory parametrycznych ukła-
dów konstrukcyjnych oraz obciążeń klimatycznych 
(rys. 3) ułatwiają i przyspieszają proces modelowania 
typowych konstrukcji inżynierskich.
Szybkie generowanie modeli powierzchniowych 
na bazie ustrojów prętowych pozwala w prosty sposób 
przygotować nietypowe fragmenty modeli prętowych 
do powłokowej analizy MES (rys. 6).
Program RSTAB stanowi uproszczoną alternatywę 
dla programu RFEM, pozbawioną możliwości analizy 
konstrukcji powierzchniowych i bryłowych. Na ogół 
służy zatem projektowaniu wyłącznie wszelkiego ro-
dzaju ustrojów szkieletowych.

Zapytania: info@dlubal.pl
Więcej informacji: www.dlubal.pl

Rys. 3. Wbudowany (w programy bazowe) generator obciążenia 
śniegiem; programy RFEM i RSTAB

Rys. 6. Analiza MES wybranego węzła dźwigara kratowego (model 
prętowo-powłokowy); program RFEM

Rys. 8. Konstrukcje drewniane: amfi teatr w Bytomiu (Polska); mo-
del; architektura: PLUS8.PL Architekci, statyka: Zbyněk Šrůtek

Rys. 4. Konstrukcje membranowe: przykładowy model zoptyma-
lizowanej konstrukcji

Rys. 5. Konstrukcje membranowe: przykładowy szablon cięcia dla 
konstrukcji membranowej

Rys. 7. Konstrukcje żelbetowe: przestrzeń handlowo-rekreacyjna 
„Oxigeno” w San José (Kostaryka); model obliczeniowy w progra-
mie RFEM
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Produkty Kingspan oraz ESSMANN doskonale się uzupełniają, 
dlatego też można je stosować razem w jednej inwestycji 
budowlanej, dając tym samym klientowi więcej komfortu, 
szybszą realizację, zwiększoną efektywność energetyczną 
oraz lepszą ochronę przeciwpożarową.
Ponieważ częścią strategii fi rmy KINGSPAN jest rozwój pro-
duktów i rozwiązań systemowych dla trwałego udoskona-
lania efektywności energetycznej i ochrony przed dymem, 
Kingspan stworzył globalny pion Kingspan Light & Air. W nim 
połączone zostały podstawowe kompetencje dla długo-
trwałego doświetlania, naturalnego odpowietrzania i roz-
wiązań zarządzania dymem na dachach płaskich i fasadach 
budynków niemieszkalnych. ESSMANN z wieloletnią histo-
rią, jako wiodący europejski producent i oferent rozwiązań 
dotyczących światła, powietrza i bezpieczeństwa dachów 
płaskich i fasad, stał się ważnym i integralnym elementem 
nowej dywizji Kingspan Light & Air. 

PRODUKTY 
Głównym celem działalności jest dostarczanie rozwiązań 
w zakresie doświetlania i oddymiania dla największych 
obiektów magazynowych, produkcyjno-magazyno-
wych i handlowych czołowych inwestorów na terenie 
całej Polski.
Szerokie portfolio dostępnych produktów obejmuje między 
innymi: świetliki kopułkowe, pasma świetlne, klapy dymowe 
sterowane pneumatycznie oraz elektrycznie, klapy dolotowe 
oraz szeroką gamę urządzeń sterujących zarówno systema-
mi oddymiania, jak i przewietrzania.
Oferowane produkty charakteryzują się wysoką trwałością 
i jakością oraz parametrami pracy w pełni spełniającymi 
wymagania rynku.
Produkty mogą być dostosowane do indywidualnych po-
trzeb klienta z zachowaniem wymaganych właściwości i przy 
zastosowaniu odpowiedniej jakości materiałów.

Kingspan Light & Air
| ESSMANN Polska Sp. z o.o.
 Stara Iwiczna
ul. Nowa 23
05-500 Piaseczno
www.essmann.pl
www.kingspanlightandair.com

Pod koniec 2016 roku fi rma 
Essmann GmbH dołączyła 
do koncernu Kingspan.

Nowy właściciel, notowany 
na giełdzie Kingspan, jest 
światowym liderem w dziedzinie 
projektowania oraz produkcji 
wysokiej jakości materiałów 
izolacyjnych, materiałów 
konstrukcyjnych oraz systemów 
elewacyjnych. Obrót fi rmy 
Kingspan przekracza 2,7 mld 
euro, a w całej branży budowlanej 
jest ceniony za duży wkład 
i zaangażowanie na rzecz innowacji, 
nowoczesnego wzornictwa, 
jakości i wiedzy technicznej.

Kingspan Light & Air | ESSMANN Sp. z o.o.
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OBSŁUGA KLIENTA I INWESTYCJI
Indywidualne podejście do każdego klienta, know-how 
oraz profesjonalizm pozwalają nam na dopasowanie 
rozwiązań do konkretnych potrzeb. 
Zakres działalności fi rmy obejmuje całą Polskę, a do dys-
pozycji klientów pozostają nasi regionalni przedstawicie-
le, którzy służą pomocą w przygotowaniu wyceny syste-
mów oraz szeroko pojętym doradztwem technicznym. 
Dział techniczny oraz logistyki zapewnia kompleksową 
obsługę z zakresu zamówień, dostawy produktów oraz 
koordynacji montażu i dla każdej inwestycji.
Elastyczność, krótki czas dostawy oraz terminowość 
pozwalają na dopasowanie harmonogramu prac 
projektowych do rzeczywistych terminów procesu 
inwestycyjnego.

PROJEKTOWANIE I DORADZTWO TECHNICZNE
Firma oferuje usługi związane z projektowaniem 
systemów oddymiania w oparciu o normy krajowe 
i zagraniczne, zarówno na etapie budowlanym, jak 
i wykonawczym. 
Kilka razy do roku organizowane są szkolenia dla archi-
tektów i konstruktorów w zakresie produktowym, jak 
i projektowania systemów oddymiania i przewietrzania.
Kingspan Light & Air | ESSMANN Polska z siedzibą 
w Starej Iwicznej, gm. Piaseczno, oferuje wsparcie 
projektowe oraz doradztwo w zakresie najbardziej 
optymalnych rozwiązań już na początkowym etapie 
inwestycji. Wykonywane projekty z zakresu oddymia-
nia bądź przewietrzania zawierają dobór produktów 
spełniających wszystkie wymagania klienta, dopaso-
wane do jego indywidualnych potrzeb. Na życzenie 

klienta fi rma może zorganizować szkolenie produk-
towe w dogodnym terminie i miejscu. 

MONTAŻ/SERWIS
Firma dysponuje kilkunastoma zespołami montażowymi 
działającymi na terenie całej Polski, dzięki czemu może 
pozwolić sobie na realizację wielu obiektów jednocze-
śnie. Dobra koordynacja robót pozwala na płynną re-
alizację założonych celów i efektywne doprowadzenie 
procesu montażowego do końca.

Zakres usług obejmuje również konserwację, serwis 
urządzeń zarówno w okresie gwarancyjnym, jak i po jego 
upływie. Firma Kingspan Light & Air | ESSMANN Polska 
w ciągu ponad 20 lat działalności w Polsce stała się jed-
nym z liderów rynku systemów doświetleniowych i od-
dymiających w Polsce. Dołączenie do grupy Kingspan 
zaowocowało rozszerzeniem portfolio wysokiej jakości 
produktów oraz zwiększeniem elastyczności produkcyj-
nych spółki, co będzie miało wymierny wpływ na dalszy 
dynamiczny rozwój działalności w Polsce. 



www.budujemyhale.com

PR
O

M
O

CJ
A

56

Ocmer to jedyna w Polsce fi rma budująca w systemie 
Remco. Stawia na lekką konstrukcję oraz duże rozpiętości 
bez słupów wewnętrznych (do 70 m).
Przywiązuje wagę do optymalizacji, co wymiernie wpły-
wa na zmniejszenie kosztów inwestycji i wygodniejsze 
użytkowanie obiektu. Hale dopasowuje do indywidual-
nych potrzeb. Pomaga w doborze najlepszych wariantów 
przy danej specyfi kacji obiektu, zarówno w kontekście typu 
konstrukcji dachu, obudowy hali, naświetli dachowych, liczby 
i wielkości bram, potrzebnych doków oraz drzwi, jak i suwnic 
oraz wciągników. Firma posiada własne biuro projektowe, 
dlatego sprawnie reaguje i szybko wprowadza modyfi kacje 
pożądane przez Inwestora.
W formule „zaprojektuj i wybuduj” koordynuje wszystkie 
etapy realizacji, począwszy od projektowania i modyfi kacji 

projektów, poprzez formalności urzędowe, kończąc na bu-
dowie obiektu i zagospodarowaniu otoczenia.

Ocmer Sp. z o.o. należy do holenderskiej Grupy Janssen 
de Jong wraz z Remco Ruimtebouw, Hercuton b.v., Hafkon 
International i ServicebouwPlus. Remco Ruimtebouw, dzię-
ki wykorzystaniu zoptymalizowanego systemu konstruk-
cji stalowych, bardzo szybko stał się międzynarodowym 
liderem w budownictwie przemysłowym. To wyjątkowo 
doświadczony wykonawca obiektów wielkopowierzch-
niowych. Tak więc współpraca w ramach grupy jest zna-
komitą okazją do wymiany doświadczeń i nieustannego 
poszerzania umiejętności oraz czerpania z najlepszych 
wzorców, szczególnie w przypadku skomplikowanych 
przedsięwzięć.

Firma Ocmer istnieje
od 1994 roku,
a więc już od 25 lat!

To generalny wykonawca hal 
stalowych oraz hybrydowych 
(mieszanych).

ZAJMUJE SIĘ DOSTAWĄ 
I MONTAŻEM HAL:
• produkcyjnych, 
• magazynowych

(także wysokiego składowania), 
• logistycznych, 
• handlowych, 
• stacji kontroli pojazdów,
• sortowni i chłodni
oraz hangarów lotniczych.

 Solidna konstrukcja dla Twoich inwestycji

OCMER Sp. z o.o.

90-437 Łódź
al. Kościuszki 80/82
tel. +48 42 634 87 90 
e-mail: offi  ce@ocmer.com.pl

OCMER
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W swojej ofercie posiada różne rozwiązania kon-
strukcyjne i technologiczne. Dba o każdy szczegół, 
nie zapominając o aspektach estetycznych. Wykonuje 
hale o różnych typach konstrukcji, zarówno blachow-
nicowej, jak i kratownicowej, jedno- i wielonawowe.

Firma zrealizowała już około 300 inwestycji i wy-
budowała ponad milion metrów kwadratowych 
powierzchni!
To wiarygodny partner, co potwierdzają zadowoleni 
klienci powracający z kolejnymi budowami, a także setki 

Ocmer kładzie nacisk na:
• ekonomiczne zużycie stali i rozsądne koszty inwestycji,

• realizację projektów przy użyciu nowoczesnych technologii,

• poszukiwanie optymalnych, tańszych rozwiązań 
bez obniżenia jakości i funkcjonalności,

• szybk i montaż konstrukcji i obudowy hal,

• skuteczne zabezpieczenie antykorozyjne,

• dostosowanie proponowanych rozwiązań do klasy pożarowej obiektu.

otrzymanych referencji. Od 2005 roku fi rma posiada 
certyfi kat systemu zarządzania jakością ISO. Jest 
doceniana przez kapitułę programu Przedsiębiorstwo 
Fair Play już od kilkunastu lat i rekomendowana przez 
Business Centre Club. 
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Działając w branży budowlanej od ponad 25 lat, posiadamy 
duże doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi inwe-
stycji budowlanych, co gwarantuje naszym klientom realizację 
powierzonych projektów zgodnie z najwyższymi standardami 
jakości, obowiązującymi normami oraz najlepszymi praktykami 
sztuki budowlanej. Od początku stawialiśmy na kompleksową 
obsługę inwestycji – od projektowania i produkcji elementów 
konstrukcyjnych, po budowę i montaż. Takie podejście pozwa-
la na redukcję kosztów po stronie inwestora oraz terminowe 
zakończenie nawet największych projektów. Wśród inwestycji 
zrealizowanych przez PROMUS Ruda Śląska na terenie Polski, 
Czech i Niemiec są zarówno całe zespoły architektoniczne, jak 

i pojedyncze obiekty użyteczności publicznej, przemysłowe, 
handlowo-usługowe oraz związane z ochroną środowiska. 
Doświadczenie, które zdobyliśmy podczas realizowania tych 
przedsięwzięć, a także znajomość specyfi ki różnych typów 
obiektów stanowią dla naszych klientów gwarancję, że je-
steśmy w stanie sprostać nawet najbardziej wyśrubowanym 
wymaganiom technicznym i organizacyjnym.
W ramach struktur naszego przedsiębiorstwa, oprócz wy-
kwalifi kowanych ekip budowlanych, znajdują się:
– pracownia projektowa, przygotowująca indywidualne 

rozwiązania inżynierskie, za których tworzenie odpo-
wiada zespół fachowców wyspecjalizowanych w pro-

PPUH PROMUS
Ruda Śląska Sp. z o.o.

41-709 Ruda Śląska
ul. gen. Hallera 18a 
tel. +48 32 342 06 00
e-mail: info@promus.com.pl
www.promus.com.pl

 RODZAJE DZIAŁALNOŚCI:

• budowa obiektów w systemie 
generalnego wykonawstwa,

• produkcja i montaż konstrukcji 
stalowych,

• kompleksowe projektowanie 
obiektów w oparciu o własną 
pracownię projektową,

• budowa obiektów w formule „pakiet 
hala”,

• konsulting i wsparcie w uzyskiwaniu 
pozwoleń na budowę.

Kompleksowa realizacja 
inwestycji budowlanych
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jektowaniu konstrukcji oraz systemów obudów 
ścian i dachów;

– wytwórnia konstrukcji stalowych, którą tworzą 
hale położone w Rudzie Śląskiej i Zabrzu; obecnie 
wytwórnia produkuje około 850 ton konstrukcji 
stalowej miesięcznie;

– dział logistyki – fl ota własnych ciągników siodłowych, 
które dostarczają konstrukcje stalowe we wskaza-
ne miejsce w określonym czasie, tak aby zapewnić 
ciągłość realizowanej inwestycji.

Każda z tych struktur składa się na kompleksowość i kom-
patybilność usług oferowanych przez naszą fi rmę. 
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Rex-Bud Budownictwo 
Sp. z  o.o. S.K.A.

93-119 Łódź, ul. Nieszawska 6/8
tel. +48 42 67 67 909
fax +48 42 67 45 948
e-mail: rexbud@rexbud.com.pl
e-mail: sekretariat@rexbud.com.pl
www.gruparexbud.com.pl 
www.rexbud.com.pl

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI:

• Generalne Wykonawstwo 
obiektów wielkokubaturowych 
z zakresu budownictwa 
przemysłowego

• Usługi deweloperskie – hale 
logistyczne, magazynowe 
i handlowe

• Produkcja nowoczesnych blach 
trapezowych, obróbek stalowych 
oraz szerokiej gamy elementów 
zimnogiętych

Grupa Rex-Bud to świetnie radzące sobie na rynku 
trzy fi rmy – Rex-Bud Budownictwo, Rex-Bud Pro-
perties i RBT – zajmujące się generalnym wykonaw-
stwem, usługami deweloperskimi oraz produkcją 

blach trapezowych i elementów zimnogiętych do zastoso-
wań przemysłowych. Najdłużej i najprężniej działa pierwsza 
marka, która może się pochwalić ponad 23-letnim doświad-
czeniem i ponad 1,5 mln m2 wybudowanych powierzchni 
przemysłowych. Ta rodzinna fi rma z powodzeniem konkuruje 
na rynku z dużo większymi od siebie przedsiębiorstwami.
Jesteśmy fi rmą o wyłącznie polskim kapitale specjalizującą się 
w GENERALNYM WYKONAWSTWIE inwestycji budowlanych 
w zakresie budownictwa przemysłowego i wielkokubaturowego. 
Zatrudniamy najlepszych specjalistów kadry zarządzającej 
i wykonawczej, stosujemy najnowocześniejsze technologie 
i posiadamy ogromne doświadczenie, dzięki czemu z po-
wodzeniem możemy podejmować nawet najtrudniejsze 
wyzwania na terenie całego kraju. 
Współpraca z fi rmą Rex-Bud Budownictwo w systemie 
Generalnego Wykonawcy zapewnia Inwestorowi:
• Kompleksową obsługę projektową w zakresie sprawnego 

opracowania dokumentacji architektoniczno-budowla-

nej planowanej inwestycji wraz z uzyskaniem wszelkich 
zgód i pozwoleń niezbędnych do wydania pozwolenia 
na budowę.

• Fachowe przygotowanie procesu budowy i pomoc In-
westorowi w zagadnieniach formalnoprawnych.

• Analizę dostarczonej przez Inwestora dokumentacji 
projektowej oraz propozycję jej optymalizacji poprzez 
propozycje rozwiązań alternatywnych, mających wpływ 
na zmniejszenie kosztów i czasu realizacji inwestycji.

• Kompleksową realizację inwestycji przez jednego, do-
świadczonego partnera.

• Pełną kontrolę nad budżetem, kosztami i harmonogra-
mem prac.

• Monitorowanie i raportowanie postępu i jakości prowadzo-
nych prac zgodnie z normami ISO 9001 oraz wewnętrzną 
polityką zachowania jakości.

• Koordynację wszystkich prac międzybranżowych na placu 
budowy zgodnie z technologią i zasadami wiedzy tech-
nicznej.

• Prowadzenie cyklicznych narad koordynacyjnych z udzia-
łem Zespołu Zarządzającego Budową, Generalnego Wyko-
nawcy, Inspektorów Nadzoru i przedstawiciela Inwestora.

Rex-Bud – inwestycje zadowolonych klientów
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• Przewidywanie i eliminowanie potencjalnego ryzyka 
w procesie budowy wraz z jego raportowaniem.

• Kontrolę jakości i terminowości prac z poszczegól-
nych zakresów.

• Możliwość elastycznego wprowadzania zmian przez 
Inwestora w trakcie trwania budowy.

• Ciągłość prowadzenia prac poprzez terminowe do-
stawy niezbędnych materiałów najwyższej jakości.

• Zachowanie bezpieczeństwa prowadzenia robót 
poprzez własny nadzór BHP.

• Wykonanie Inwestycji z uwzględnieniem ochrony 
środowiska naturalnego.

• Przygotowanie budynku do skutecznego odbioru 
służb państwowych i uzyskanie pozwolenia na użyt-
kowanie.

• Serwis powykonawczy i gwarancję szybkiego usu-
nięcia ewentualnych usterek powstałych w trakcie 
użytkowania obiektu. 

Każdorazowo proponujemy naszym Klientom spraw-
dzone rozwiązanie techniczne opracowane przez nasz 
zespół projektantów. Zapewniamy najwyższą jakość 
wykonania, znakomite parametry izolacyjności akustycz-
nej i termicznej, a także niskie koszty utrzymania oraz 
bezawaryjne użytkowanie realizowanych przez nas hal 
stalowych. Projektując hale, staramy się tworzyć obiekty 
wyjątkowe, które idealnie wkomponują się w już istnie-
jącą infrastrukturę, a jednocześnie będą nowoczesne 
i wyróżniające się ponadczasowym designem. 
Nasi Zadowoleni Klienci do nas wracają i to jest dla 
nas najlepszą rekomendacją! 
Zapraszamy do współpracy – www.gruparexbud.com.pl. 

Dostarczamy Klientom kompletne rozwiązania 
dla obiektów takich jak:
• hale magazynowe,
• hale wysokiego składowania,
• hale logistyczne,
• hale produkcyjne,
• hale produkcji spożywczej o najwyższych wyma-

ganiach,
• hale handlowe,
• hale sportowe,
• stacje obsługi samochodów,
• oraz inne obiekty przemysłowe. 

Firma Rodzaj 
obiektu Powierzchnia Wykorzystane produkty 

RBT
Rok 
budowy

GOODMAN 
Grodzisk 

Mazowiecki

Hala 
magazynowa 26 820 m2

Blacha trapezowa – dach 
i elewacje, profi le zimnogięte, 

obróbki blacharskie
2018-2019

DANFOSS 
Wrocław  

(Hillwood)

Budynek biurowy 
w wykonanej hali 

magazynowej
2000 m2

Profi le zimnogięte, obróbki 
blacharskie, podstawy pod pasma 

świetlne i klapy dymowe
2018-2019

PLC – hala 4 
(Park Logistyczny 

PLC Parzniew)

Hala 
magazynowa 10 200 m2

Blacha trapezowa – dach, profi le 
zimnogięte, wszystkie obróbki 

blacharskie
2018-2019

PLC – hala 3 DPD 
Polska (Park 

Logistyczny PLC 
Parzniew)

Hala logistyczna 
(Cross-Dock) 
z biurowcem 

12 500 m2
Blacha trapezowa – dach, profi le 

zimnogięte, wszystkie obróbki 
blacharskie

2018

HE 2 KUTNO – 
Hillwood

Hala logistyczno-
magazynowa   32 520 m2          

Blacha trapezowa – dach, profi le 
zimnogięte, wszystkie obróbki 
blacharskie, obudowa domków 

przeładunkowych

2018

CLM 
Lućmierz (dla 
FM Logistics)

Hala logistyczno-
magazynowa

11 500 m2                 
(II i III etap)

Blacha trapezowa – dach, profi le 
zimnogięte, wszystkie obróbki 

blacharskie
2018

DPD Lućmierz Hala logistyczna 
z biurowcem 6390 m2  Obróbki blacharskie, stalowe 

elementy wykończeniowe 2018

 HE Siechnice Hala logistyczno-
magazynowa 10 585 m2

Blacha trapezowa – dach, profi le 
zimnogięte, wszystkie obróbki 

blacharskie
2018

HE Stryków
 –Hillwood

Hala produkcyjno- 
magazynowa 25 320 m2

Blacha trapezowa – dach, profi le 
zimnogięte, wszystkie obróbki 

blacharskie
2018-2019

Prologis Park V       Hala DC7A 8000 m2
Blacha trapezowa – dach, profi le 

zimnogięte, wszystkie obróbki 
blacharskie

2018

Rhenus Logistics 
Bolesławiec

Hala produkcyjno- 
magazynowa

  21 350 m2 
(IB etap) 

63 150 m2

(wraz z II etapem)

Blacha trapezowa – dach, profi le 
zimnogięte, wszystkie obróbki 
blacharskie, obudowa domków 

przeładunkowych

2017-2018

W tabeli prezentujemy kilka wybranych realizacji Rex-Bud z 2018 roku
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WISENE® Sp. z o.o. 

02-829 Warszawa
ul. Taneczna 27 
www.wisene.pl
Facebook: www.facebook.com/Wisene/
LinkedIn: https://pl.linkedin.com/
company/wisene

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI:
Produkcja, dostawa, montaż i obsługa 
autorskiego, unikalnego w skali 
świata Systemu Automatycznego 
Monitorowania Elementów 
Konstrukcji Dachu – System WISENE® 
• Dostawa i montaż Systemu 

WISENE®
• Usługi wsparcia technicznego dla 

Systemu WISENE®
• Obsługa gwarancyjna 

i pogwarancyjna Systemu WISENE®
• Współpraca i koordynacja 

prac konstruktorów w zakresie 
zastosowania Systemu WISENE®

• WISENE® Management 
Centre + usługi dodatkowe 
związane z niezależnym łączem 
internetowym
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Atlas Ward Polska Sp. z o.o. jest fi rmą budowlaną o ogólnopolskim zasięgu. 
Jako generalny wykonawca oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie 
doradztwa, projektowania, produkcji i realizacji. Potencjał Spółki umoż-
liwia zarządzanie wieloma procesami inwestycyjnymi równocześnie. 
Specjalizuje się w budowie obiektów produkcyjnych i magazynowych, 
handlowo-usługowych, biurowych oraz ekologicznych. 

Atlas Ward Polska gwarantuje indywidualnie dedykowane rozwiązania 
architektoniczne, konstrukcyjne, techniczne oraz profesjonalne wsparcie 
na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego.

W ciągu 20-letniej działalności fi rma zrealizowała już ponad 550 obiektów 
o łącznej powierzchni przekraczającej 2 600 000 m2.

ATLAS WARD POLSKA Sp. z o.o.
AWARD Business Park

ul. Zwycięska 41, 53-033 Wrocław
www.atlasward.pl

Firma Adamietz działa na polskim rynku od 1994 roku. Jej założycielem 
i dotychczas jedynym właścicielem jest Rajmund Adamietz. W ciągu ponad 
20 lat działalności przedsiębiorstwo wyspecjalizowało się w kompleksowej 
obsłudze inwestycji budowlanych w pełnym spektrum obiektów kubaturo-
wych, m.in.: obiektów przemysłowych, biurowych, budynków użyteczności 
publicznej, hal magazynowych i salonów samochodowych. W fi rmie zgro-
madzony jest potencjał doświadczeń właściciela, który prowadził pierwotnie 
działalność na terenie Niemiec, a także potencjał wiedzy osób z różnych 
branż, o wieloletnim doświadczeniu w budownictwie, na różnych szczeblach 
i z różnych projektów, działalności badawczej oraz rozwoju przedsiębiorstw. 

Misją fi rmy są elastyczność i szybkość działania oraz ciągły rozwój w celu 
kompleksowej obsługi i zadowolenia klienta ze świadczonych usług. 

Od 2005 r. Adamietz Sp. z o.o. ma swoją siedzibę w Strzelcach Opol-
skich, gdzie obok pomieszczeń biurowych HQ firmy matki oraz części 
pozostałych firm z Grupy Adamietz znajdują się nowoczesne hale 
produkcyjne i magazynowe o łącznej powierzchni ponad 19 000 m2, 
w których zainstalowano nowoczesny park maszynowy (prasy, gilotyny, linie 
gięcia i profi lowania) do wytwarzania konstrukcji oraz elementów systemów 
obudowy hal, a także najnowocześniejszą w Polsce linię produkcyjną płyt 
warstwowych pod marką ARPANEL.

ADAMIETZ Sp. z o.o.
47-100 Strzelce Opolskie, ul. Braci Prankel 1
tel. +48 77 463 00 65, fax +48 77 463 92 00

e-mail: strzelce@adamietz.pl
e-mail: biuro@arpanel.pl

www.adamietz.pl, www.arpanel.pl

INDEKS
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Firma DLUBAL Software już od ponad 30 lat zajmuje się tworzeniem za-
awansowanych i jednocześnie łatwych w użytkowaniu programów do ana-
lizy statyczno-wytrzymałościowej i dynamicznej konstrukcji. Dziś stanowi 
ją ponad 200 pracowników obecnych w kilku krajach, pracujących nad 
nieustannym rozwojem i optymalizacją platformy, zapewniając jej możliwie 
najwyższą jakość i wydajność.

Programy RFEM oraz RSTAB, główne produkty fi rmy DLUBAL, stanowią 
podstawę modularnego systemu oprogramowania, umożliwiając defi nicję 
głównie przestrzennych modeli konstrukcji, które za pośrednictwem odpo-
wiednich modułów mogą zostać również kompleksowo zwymiarowane. 
Dodatkowe wsparcie dla technologii BIM, w postaci wspólnych interfejsów 
z wieloma innymi platformami (Revit, Tekla Structures), znacząco usprawnia 
proces projektowy, zapewniając przy tym spójność tworzonej dokumentacji.

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu pod adresem:
info@dlubal.pl 

Dlubal Software Sp. z o.o.
40-158 Katowice, ul. Jesionowa 22

tel. +48 32 782 46 26 
e-mail: info@dlubal.pl

www.dlubal.pl

Firma COMMERCECON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. oferuje 
kompleksowe rozwiązania w zakresie lekkich konstrukcji stalowych. 
• Generalne wykonawstwo obiektów przemysłowych.
• Projektowanie hal stalowych.
• Budowa i montaż hal stalowych.
• Dostawa i montaż innych konstrukcji stalowych.

Specjalizujemy się w kompleksowej realizacji obiektów przemysłowych 
na terenie całego kraju i poza granicami Polski. Podstawową działalnością 
pozostaje wykonawstwo budynków wielkopowierzchniowych, jak:
• Hale produkcyjne. 
• Hale magazynowe. 
• Hale handlowe. 
• Hale sportowe. 
• Budynki socjalne. 
• Centra logistyczne. 
• Salony samochodowe i serwisowe. 

COMMERCECON Sp. z o.o. Sp. k.
95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Inwestycyjna 5

tel. +48 42 632 10 20
fax +48 42 632 10 39

e-mail: biuro@commercecon.pl
www.commercecon.pl

INDEKS
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Firma Ocmer to generalny wykonawca hal stalowych oraz hal hybrydowych 
(mieszanych), działający już od 25 lat.
Wykonywane przez nas obiekty wielkopowierzchniowe są nie tylko w pełni 
funkcjonalne i atrakcyjne wizualnie, ale przede wszystkim bezpieczne. 

Zapewniamy doradztwo techniczne na etapie:
− szacowania kosztów inwestycji,
− koncepcji projektowej,
− optymalizacji kosztów uwzględniającej nowoczesne rozwiązania w budowie 

hal przemysłowych.

Zarządzamy przedsięwzięciami w zakresie:
− wykonania projektów do pozwolenia na budowę,
− uzyskiwania pozwoleń na budowę,
− dostawy i montażu hal,
− generalnego wykonawstwa obiektów przemysłowych,
− uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie.

Zapraszamy do wsp ółpracy!

OCMER Sp. z o.o.
90-437 Łódź, al. Kościuszki 80/82

tel. +48 42 634 87 90 
e-mail: offi  ce@ocmer.com.pl

Firma Kingspan Light and Air ESSMANN Polska z siedzibą w Starej Iwicznej 
jest od ponad 20 lat oddziałem czołowego europejskiego producenta syste-
mów doświetleniowych i oddymiających ESSMANN Gebaudetechnik GmbH.

Oferta zawiera szerokie spektrum usług – od projektu, poprzez dostawę, 
montaż aż po konserwację. Na liście najczęściej dostarczanych rozwiązań 
są: świetliki dachowe, pasma świetlne, klapy dymowe oraz elewacyjne klapy 
napowietrzające. Oferowane produkty charakteryzują się wysoką trwałością 
i jakością oraz parametrami spełniającymi wymagania rynku. Produkty mogą 
być dostosowane do indywidualnych potrzeb z zachowaniem wymaganych 
właściwości i odpowiedniej jakości materiałów. 

Firma oferuje usługi związane z projektowaniem systemów oddymiania 
w oparciu o normy krajowe i zagraniczne, zarówno na etapie budowlanym, 
jak i wykonawczym. 

Firma dysponuje kilkunastoma zespołami montażowymi działającymi 
na terenie całej Polski, dzięki czemu może pozwolić sobie na realizację 
wielu obiektów jednocześnie. Dobra koordynacja robót pozwala na płynną 
realizację założonych celów i efektywne doprowadzenie procesu montażo-
wego do końca.

Zakres usług obejmuje również konserwację, serwis urządzeń zarówno 
w okresie gwarancyjnym, jak i po jego upływie.

Kingspan Light + Air | ESSMANN Polska Sp. z o.o.
Stara Iwiczna, ul. Nowa 23

05-500 Piaseczno
tel. +48 22 750 33 41
fax +48 22 750 33 10

INDEKS



68 www.budujemyhale.com

Działając w branży budowlanej od ponad 25 lat, posiadamy duże doświadcze-
nie w zakresie kompleksowej obsługi inwestycji budowlanych, co gwarantuje 
naszym klientom realizację powierzonych projektów zgodnie z najwyższymi 
standardami jakości, obowiązującymi normami oraz najlepszymi praktykami 
sztuki budowlanej. Od początku stawialiśmy na kompleksową obsługę inwe-
stycji – od projektowania i produkcji elementów konstrukcyjnych, po budowę 
i montaż. Takie podejście pozwala na redukcję kosztów po stronie inwestora 
oraz terminowe zakończenie nawet największych projektów. Wśród inwe-
stycji zrealizowanych przez PROMUS Ruda Śląska na terenie Polski, Czech 
i Niemiec są zarówno całe zespoły architektoniczne, jak i pojedyncze obiekty 
użyteczności publicznej, przemysłowe, handlowo-usługowe oraz związane 
z ochroną środowiska.

PPUH PROMUS Ruda Śląska Sp. z o.o.
41-709 Ruda Śląska, ul. gen. Hallera 18a 

tel. +48 32 342 06 00
e-mail: info@promus.com.pl

www.promus.com.pl

Grupa Rex-Bud to świetnie radzące sobie na rynku trzy fi rmy – Rex-Bud Budownictwo, 
Rex-Bud Properties i RBT – zajmujące się odpowiednio: generalnym wykonawstwem, 
usługami deweloperskimi oraz produkcją blach trapezowych i obróbek stalowych. 

• Główną gałęzią działalności fi rmy Rex-Bud Budownictwo jest projektowanie 
i budowa hal przemysłowych w systemie generalnego wykonawcy. Rex-
-Bud Budownictwo może się pochwalić 23-letnim doświadczeniem i ponad 
1,5 mln m2 wybudowanych powierzchni przemysłowych o różnym przeznaczeniu.
www.rexbud.com.pl 

• Rex-Bud Properties oferuje inwestorom powierzchnie do wynajęcia, wzno-
sząc je na posiadanych przez siebie terenach lub wyszukując na ich potrzeby 
nowe lokalizacje. Najczęstszymi klientami w tym zakresie są fi rmy logistycz-
ne. W naszej ofercie posiadamy kilka doskonale zlokalizowanych obiektów, 
między innymi w Łodzi, Zgierzu i w Lućmierzu, w pobliżu autostrady A2.
www.rexbud.com.pl/properties
CLM Lućmierz to Centrum Logistyczne zrealizo wane na terenie o powierzchni 9,5 ha. 
26 000 m2 powierzchni tego obiektu jest wynajmowane przez fi rmy spedycyjne. 

• Marka RBT powstała w 2007 r. jako uzupełnienie portfolio działalności Gru-
py Rex-Bud na rynku budowlanym – aktualnie produkuje najwyższej klasy 
blachy trapezowe oraz profile zimno gięte i obróbki stalowe na potrzeby 
budownictwa przemysłowego. Posiadamy najnowocześniejszą linię techno-
logiczną do produkcji zarówno dachowej, jak i elewacyjnej blachy trapezowej 
oraz podstaw pod świetliki i klapy dymowe z elementów zimnogiętych.
www.rbt.com.pl

Rex-Bud Budownictwo Sp. z  o.o. S.K.A.
93-119 Łódź, ul. Nieszawska 6/8

tel. +48 42 67 67 909, fax +48 42 67 45 948
e-mail: rexbud@rexbud.com.pl

e-mail: sekretariat@rexbud.com.pl
www.gruparexbud.com.pl 

www.rexbud.com.pl
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Produkcja, dostawa, montaż i obsługa autorskiego, unikalnego w skali świata 
Systemu Automatycznego Monitorowania Elementów Konstrukcji Dachu 
– System WISENE® 
• Dostawa i montaż Systemu WISENE®
• Usługi wsparcia technicznego dla Systemu WISENE®
• Obsługa gwarancyjna i pogwarancyjna Systemu WISENE®
• Współpraca i koordynacja prac konstruktorów w zakresie zastosowania 

Systemu WISENE®
• WISENE® Management Centre + usługi dodatkowe związane z niezależnym 

łączem internetowym

WISENE® Sp. z o.o.
02-829 Warszawa, ul. Taneczna 27 

www.wisene.pl
Facebook: www.facebook.com/Wisene/

LinkedIn: https://pl.linkedin.com/company/wisene

Jedyne czasopismo
dla projektantów i wykonawców hal 

„Nowoczesne Hale” to specjalistyczny kwartalnik kierowany zarówno 
do osób, które zajmują się projektowaniem hal i budynków przemysłowych, 
jak i tych, które odpowiadają za ich budowę i wyposażenie. Czasopismo pełni 
funkcję nowoczesnej platformy wymiany informacji pomiędzy projektan-
tami, inwestorami a fi rmami wykonawczymi, będącej źródłem informacji 
o możliwościach, ciekawych rozwiązaniach i najnowszych technologiach 
w budownictwie wielkopowierzchniowym.

Zakres tematyczny: programy do obliczeń i projektowania, konstrukcje 
stalowe, dachy i fasady, posadzki, ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja, 
zabezpieczenia przeciwpożarowe, oddymianie, oświetlenie, transport we-
wnętrzny i magazynowanie.

Wydawcą czasopisma „Nowoczesne Hale” jest Elamed Media Group – lider 
w dostarczaniu wiedzy dla specjalistów. Codziennie wspieramy w pracy 
ponad 300 tysięcy profesjonalistów, gwarantując im dostęp do aktualnych 
i sprawdzonych informacji oraz światowych trendów. Wydajemy 25 czasopism 
branżowych, książki oraz multimedialne kursy na DVD, organizujemy także szko-
lenia i konferencje, inspirując do poszukiwania efektywnych kierunków rozwoju. 

„NOWOCZESNE HALE”
tel. 32 788 52 08
fax 32 788 51 09

e-mail: nowoczesnehale@elamed.pl
www.nowoczesnehale.elamed.pl
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Szkło fotowoltaiczne – fasady 
cji z fotowoltaiką jest jednak bardzo duży, przede 
wszystkim z uwagi na wielofunkcyjność tego typu 
rozwiązań. Elewacje BIPV produkują czystą energię 
elektryczną, jednocześnie spełniając wiele innych 
zadań o charakterze ekologicznym, ale także: bu-
dowlano-konstrukcyjnym, estetycznym, edukacyj-
nym i marketingowym. 

Metody integracji
Zarówno pod względem technicznym, jak i este-
tycznym istnieje wiele możliwości zastosowania 
szkła fotowoltaicznego w elewacji. Dla nowych 
budynków preferowane są rozwiązania BIPV, któ-
re umożliwiają bezpośrednią integrację urządzeń 
systemu solarnego z komponentami zewnętrznej 

przegrody. Polega to na trwałym połączeniu modu-
łu fotowoltaicznego i konwencjonalnego materiału 
budowlanego w jeden kompleksowy element lub 
całkowitym zastąpieniu tradycyjnych materiałów 
modułami PV (standardowymi lub specjalistyczny-
mi). W obu wypadkach rezultatem będzie innowa-
cyjna, wielofunkcyjna struktura generująca czystą 
energię elektryczną. Dzięki postępowi technologii 
BIPV w ostatnich latach wzrosła liczba realizacji 
tego typu fasad. 
Gdy decyzja o instalacji fotowoltaiki dotyczy budynków 
już zrealizowanych, np. w ramach termomodernizacji, 
pełna integracja z fasadami nie zawsze jest możliwa. 
Alternatywą jest wówczas dodanie paneli PV do ist-
niejącej konstrukcji. Dublowanie pokrycia dodatkowo 

W  artykule autorki opublikowanym w po-
radniku „Budujemy Hale 2018” przedsta-
wiono główne cechy i zasady funkcjo-

nowania technologii BIPV (ang. Building Integrated 
Photovoltaics). W tym artykule skupiono się na roz-
wiązaniach fasadowych. Nowoczesne szklane struk-
tury, coraz bardziej kompleksowe i zaawansowane 
technologicznie, są ważnym elementem strategii 
projektowania energooszczędnych, komfortowych 
budynków.
Jak dotąd, większość systemów fotowoltaicznych 
w budynkach halowych stanowiły instalacje dachowe, 
co wynika z chęci osiągnięcia maksymalnych zysków 
energetycznych przy jednoczesnym poniesieniu jak 
najmniejszych kosztów. Potencjał fasad dla integra-



Fot. 1. GDF Suez, Dijon. Semitransparentna szklana fasada BIPV dodana do budynku w ramach 
termomodernizacji

Fot. 2. M10 Solar Campus, Freiburg. Nachylona elewacja z trzema systemami BIPV: struktura wentylowana, 
elementy fasady ciepłej, system przeciwsłoneczny nad oknami 
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obciąża konstrukcję, zmienia formę i estetykę powło-
ki, a przeprowadzenie okablowania może prowadzić 
do utraty szczelności przegrody. Odpowiednie roz-
wiązania architektoniczne mogą być jednak bardzo 
efektowne i skuteczne (fot. 1).

Budowa fasady
Pod względem konstrukcyjnym w zasadzie wszystkie 
spośród obecnie stosowanych systemów fasadowych 
są odpowiednie dla integracji z modułami fotowol-
taicznymi. W zależności od przyjętego kryterium po-
działu można tu wymienić: 

− fasady ciepłe, zimne, mieszane,
− słupowo-ryglowe, elementowe (segmentowe),
− pionowe, nachylone itd. (tab. 1). 
Innym rozwiązaniem jest wykorzystanie do integra-
cji z fotowoltaiką elewacyjnych struktur specjalnej 
funkcji, takich jak:
− systemy przeciwsłoneczne (brise-soleil, żaluzje itp.),
− zadaszenia, markizy, 
− balustrady itd. 
Możliwości jest wiele, m.in. dlatego, że coraz bardziej 
zaawansowane pod względem technologicznym mate-
riały BIPV skutecznie funkcjonują w różnych warunkach.

Układ 
Większość elewacji to konstrukcje wertykalne. Z punk-
tu widzenia zysków energii słonecznej dla konwersji 
fotowoltaicznej nie jest to układ idealny. Trzeba jednak 
zauważyć, że w ostatnich latach pionowe ściany BIPV 
są coraz bardziej efektywne i zyskują na popularności, 
co wiąże się m.in. z silnie rozwijaną technologią mate-
riałów cienkowarstwowych (a-Si, CIS, CIGS). Efektyw-
nie wykorzystują one światło w szerokim zakresie fal, 
dlatego są skuteczne nawet w gorszych warunkach 
oświetlenia. W 2017 roku w Europie wśród elewacyjnych 
materiałów BIPV była to dominująca technologia [7]. 
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Kryterium Rodzaj struktury 
rodzaj konstrukcji – nachylenie prosta (pionowa), nachylona (nachylenie stałe/zmienne), zakrzywiona 

rodzaj konstrukcji – budowa
jednopowłokowa; wielowarstwowa

słupowo-ryglowa z wypełnieniem, słupowo-ryglowa ze szkleniem strukturalnym, słupowo-ryglowa 
ze szkleniem semistrukturalnym, kurtynowa, podwójna fasada, wypełniająca (okna), inne

sposób wentylowania wentylowana (fasada zimna), niewentylowana (fasada ciepła), mieszana (fasada ciepło-zimna)
izolacja termiczna ocieplana, nieocieplana
transparentność nieprzeźroczysta, częściowo transparentna

rodzaj szklenia
szklany moduł typu szkło – folia, szklany moduł typu szkło – szkło, szyby zespolone,inne struktury 

wielowarstwowe 

mocowanie szkła
widoczne, ukryte

mechaniczne, klejone, zawieszane, mieszane
punktowe, liniowe, inne

mobilność elementów
nieruchome, ruchome

sterowanie ręczne, sterowanie automatyczne

Tab. 1. Różne kryteria podziału elewacji BIPV 

www.budujemyhale.com

między typową ścianą a dachem. Najbardziej zaawan-
sowanym pod względem technicznym rozwiązaniem 
BIPV są struktury zakrzywione, o zmiennym stopniu 
nachylenia modułów PV względem słońca (fot. 3). 

Okładziny BIPV
W fasadach wentylowanych szklane moduły PV wy-
korzystuje się w roli zewnętrznej okładziny. Modular-
na, wielowarstwowa konstrukcja przegrody jest dla 
fotowoltaiki bardzo korzystna. Szczelina powietrzna 
między warstwą termoizolacji a okładziną BIPV umożli-
wia cyrkulację powietrza, zapobiegając nadmiernemu 
gromadzeniu się wilgoci i kondensacji pary wodnej. 
Jednocześnie chłodzi nagrzewające się moduły PV, 

co pozytywnie wpływa na ich wydajność energetycz-
ną – wzrost temperatury jest odwrotnie proporcjonal-
ny do sprawności ogniw PV; w trakcie pracy moduły 
osiągają temperaturę od 50 do 80°C, a ich parametry 
optymalizowane są dla warunków testowych STC (ang. 
Standard Test Conditions) +25°C. Jest to szczególnie 
ważne w przypadku technologii krystalicznych (c-Si), 
które najgorzej reagują na wysokie temperatury. 
Okładzinę BIPV montuje się tak samo jak konwencjo-
nalną – do specjalnej podkonstrukcji, którą tworzy ruszt 
z metalowych profi li (najczęściej aluminiowych). Wiel-
kość i rozstaw profi li są uzależnione od parametrów 
użytych modułów PV (ich wielkości, ciężaru, kształtu, 
układu). W przestrzeni za modułami poprowadzone 
jest okablowanie. 
Panele fotowoltaiczne nie pełnią funkcji konstrukcyj-
nej, tworzą jedynie ochronną, dekoracyjną skórę, za-
zwyczaj więc dąży się do tego, aby były jak najcieńsze 
i najlżejsze. W dodatku nie muszą być transparentne, 
ich tylna strona nie jest widoczna dla obserwatora. 
Najczęściej wybierane są więc standardowe moduły 
typu szkło – folia z ogniwami krystalicznymi (c-Si). 
Coraz popularniejsze stają się również cienkowar-
stwowe moduły szkło – szkło z ogniwami CIS/CIGS 
z uwagi na korzystną cenę i lepszą estetykę – czarny 
kolor i bardziej jednolity wygląd (fot. 3, 4).  
W halach przemysłowych, gdzie najczęściej stosuje 
się lekkie prefabrykowane systemy osłonowe, uży-
cie w ich miejscu szklanych paneli PV może wyda-
wać się dyskusyjne ze względów ekonomicznych. 
W praktyce zakres cen jest bardzo szeroki z uwagi 
na liczne możliwości rozwiązań konstrukcyjnych 

W celu osiągnięcia lepszych zysków energii z pro-
mieniowania bezpośredniego moduły PV nachyla się 
pod odpowiednim kątem. Może to dotyczyć jedynie 
pewnych fragmentów fasady (np. pasów międzykon-
dygnacyjnych, lameli przeciwsłonecznych), jak również 
całej jej powierzchni. Nachylone ściany są z pewno-
ścią efektowne, ale też kosztowne w realizacji, stosuje 
się je więc najczęściej w reprezentacyjnych strefach 
wejściowych. Szczególnie interesujące są szklane, 
transparentne struktury tego typu, które pozyskują 
energię słoneczną jednocześnie w sposób pasywny 
i aktywny (fot. 2, 5). 
We współczesnej architekturze coraz częściej pojawiają 
się ustroje powłokowe, w których zaciera się granica 



Fot. 3. Ferdinand-Braun-Institut für Höchstfrequenztechnik, Berlin Adlershof. Zakrzywiona fasada 
wentylowana z czarnych modułów CIS 

Fot. 4. Sulfurcell, Berlin Adlershof. Okładzina BIPV z modułów CIGS w połączeniu z konwencjonalnymi 
materiałami 
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i materiałowych – od ~100-150 €/m² dla okładziny 
fasadowej z prostą podkonstrukcją i ze standardo-
wymi modułami w technologii cienkowarstwowej 
do ~500 €/m2 dla wysokiej jakości rozwiązań z ogni-
wami krystalicznymi [7]. 

Fasady ciepłe 
Jednowarstwowe, niewentylowane szklane fasady 
łączą funkcje ochrony od warunków klimatycznych, 
akustyki i izolacji termicznej. Najczęściej wykonywane 
są w konstrukcji słupowo-ryglowej lub segmento-
wej. W takich przegrodach konwencjonalne szklenie 
można zastąpić:

− specjalnie produkowanymi do zastosowań archi-
tektonicznych modułami typu szkło – szkło z ogni-
wami krystalicznymi lub cienkowarstwowymi, 

− jeszcze bardziej złożonymi elementami BIPV będą-
cymi kombinacją szkła tradycyjnego i fotowolta-
icznego (np. szyby zespolone, których zewnętrzną 
stronę tworzy szklany moduł PV, a wewnętrzną – 
laminowane szkło bezpieczne).

Niezależnie od technologii ogniw i stopnia złożono-
ści wielowarstwowego szkła BIPV musi ono spełniać 
odpowiednie wymagania odnośnie do termoizola-
cyjności przegrody oraz bezpieczeństwa. Ponieważ 
fasada jest widoczna z obu stron, techniczne i este-

tyczne wymagania względem jej jakości są bardzo 
wysokie (fot. 5, 6). 
Główną cechą szklanych konstrukcji jest ich przezro-
czystość – jak dotąd materiały fotowoltaiczne mogą 
zapewnić jedynie częściową transparentność, w prak-
tyce jest to najczęściej 10-30%, maks. 50%. Semitran-
sparentne struktury są z pewnością najbardziej wielo-
funkcyjne, istotnie wpływają na bilans energetyczny 
i komfort wnętrza całego budynku. Generujące energię 
elektryczną szkło z ogniwami PV przepuszcza część 
promieniowania słonecznego, doświetlając wnętrze 
światłem dziennym i jednocześnie kontrolując jego 
nadmiar (fot. 5, 6). Z kolei energia cieplna ze słońca 
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Fot. 5. SMA, Niestetal. Pochylona semitransparentna szklana 
elewacja z ogniwami c-Si  
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w postaci zadaszeń nad otworami okiennymi, ekra-
nów, brise-soleil, żaluzji itp. (fot. 2, 7). Różnej budowy, 
kształtu i wymiaru elementy mocowane są w ukła-
dzie wertykalnym lub horyzontalnym, prostopadle 
do płaszczyzny powłoki lub pod innym kątem [4]. 
Dodatkowo kąt ich nachylenia może być zmienny – 
automatycznie sterowane systemy mobilne podążają 
za ruchem słońca. Mimo wyższych kosztów są z pew-
nością najbardziej efektywne. Zazwyczaj są to obra-
cane osiowo lamele (fot. 7), ale zrealizowano nawet 
całe ruchome ściany solarne. 
Na rynku dostępne są standardowe rozwiązania 
opracowane specjalnie pod kątem BIPV, oraz takie, 
które dostosowano zarówno do konwencjonalnych 
materiałów budowlanych, jak i modułów PV. 

Mocowanie 
Techniki mocowania szkła BIPV są różne, zależne 
od technologii użytych modułów PV, systemu kon-
strukcyjnego fasady i potrzeb estetycznych. Ogólnie 
można je podzielić na widoczne i ukryte. Wykorzy-
stywane są zarówno indywidualne rozwiązania, jak 
i standaryzowane. Wiele fi rm oferuje własne systemy 
mocujące dedykowane materiałom PV/BIPV lub po-
zwalające na wymienne stosowanie różnego typu 
materiałów, np.: płyt szklanych, ceramicznych, me-
talowych i modułów PV. 
Mechaniczne mocowanie polega na użyciu specjalnych 
zacisków, zatrzasków, klamer, kotew itd. Gdy elemen-
ty mocujące przechodzą przez panel (nity, wkręty), 
konieczne jest zapewnienie odpowiedniej szerokości 
rantu dookoła aktywnych ogniw słonecznych. W przy-

wraz z ciepłem pochodzącym od nagrzewających 
się modułów może być wykorzystana do ogrzania 
powietrza, wody, w systemach chłodzących czy 
wentylacyjnych. 

Fasady ciepło-zimne 
W strukturach mieszanych szklane moduły PV każde-
go typu można zastosować w części wentylowanej, 
np. w formie nieprzeźroczystych spandreli, natomiast 
w strefi e niewentylowanej – w postaci częściowo 
transparentnego szklenia BIPV (fot. 7). 

Podwójne fasady
Pod względem budowy podwójne fasady są bardzo 
korzystne dla integracji fotowoltaiki. Zintegrowane 
z zewnętrznym szkleniem moduły PV przejmują 
dodatkowo funkcję ochrony przeciwsłonecznej, bu-
forowa przestrzeń zapewnia do nich dobry dostęp 
i wentylację od tylnej strony. Systemy podwójnych 
fasad BIPV są jednak bardzo rzadko spotykane z uwagi 
na wysokie koszty.

Systemy przeciwsłoneczne
Przeszklone budynki wymagają odpowiedniej ochrony 
od słońca. Integracja ogniw PV z różnego typu szkle-
niem zastosowanym w elewacji jest w tym wypadku 
bardzo dobrym rozwiązaniem. Semitransparentne 
szkło BIPV w zależności od zastosowanej technolo-
gii zapewni różny poziom przepuszczalności światła 
do wnętrza i wrażenia wizualne. 
Szkło fotowoltaiczne można też wykorzystać w insta-
lowanych na fasadzie systemach przeciwsłonecznych 



Fot. 7. Dawna fabryka modułów PV, Gelsenkirchen. Z lewej: zakrzywiona fasada BIPV z semitransparentnym 
szkleniem i nieprzeźroczystą okładziną. W centrum: system pionowych ruchomych lameli szklanych z ogniwami 
PV i folią holografi czną. Z prawej: połączenie pionowej wentylowanej fasady, szyb zespolonych w oknach 
i nachylonej struktury BIPVFot. 6. M10 Solar Campus, Freiburg. Widok szklanej fasady BIPV z wnętrza budynku

Fot. 8. Szklana elewacja BIPV, Gelsenkirchen. Przykład systemu mocowania szklanych 
modułów bez obramowania oraz widoczne skutki ich delaminacji

Fot. 9. Elementy instalacji elektrycznej modułów – puszki łączeniowe i okablowanie
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padku mocowania punktowego moduł PV musi być 
przytwierdzony co najmniej w czterech miejscach. 
W powszechnie stosowanych systemach słupowo-ry-
glowych szkło BIPV będące wypełnieniem aluminiowej 
konstrukcji dociśnięte jest listwami na całym obwodzie.
Szklane moduły można też zawieszać tak samo jak kon-
wencjonalne panele w lekkich ścianach osłonowych. 
Niewidoczne od strony zewnętrznej mocowanie 
poprzez klejenie jest możliwe, ale ze względów bez-
pieczeństwa stosowane jest dodatkowe zabezpiecze-
nie mechaniczne, ukryte pod listwami maskującymi. 
W przypadku szklenia strukturalnego bezramowe 
moduły PV są klejone do aluminiowych ram, które 
następnie mocuje się do szkieletu nośnego fasady 
za pomocą wkrętów, niewidocznych od zewnątrz 
(widoczna jest uszczelka między szybami). W fasa-
dach semistrukturalnych od zewnątrz widoczna jest 
fuga silikonowa, która maskuje elementy mocujące. 
W systemach z otwartymi fugami należy zwrócić 
szczególną uwagę na to, by krawędzie nieobramowa-
nych szklanych modułów były dobrze zabezpieczone. 
W praktyce mogą się pojawić różne problemy – pęk-
nięcia, delaminacja szkła w wyniku ekstremalnych 
napięć termicznych nagrzewających się materiałów, 
przedostawanie się wilgoci i osadzanie brudu (fot. 8). 

Modularność
Dużą zaletą systemu fotowoltaicznego jest jego mo-
dularność. Pozwala instalować szklane moduły BIPV 
w postaci pojedynczych elementów (np. w oknach, 
żaluzjach), w większych grupach (np. pasy między-
okienne) lub pokrywać nimi całą elewację. Poszcze-

gólne panele można łączyć ze sobą lub zestawiać 
z innymi, konwencjonalnymi materiałami w różnych 
kompozycjach. 
Modularność jest też korzystna ze względów technicz-
nych. Powtarzalność elementów usprawnia montaż 
i demontaż w razie konieczności naprawy lub wymiany. 

Bezpieczeństwo i utrzymanie 
Niezależnie od przyjętych rozwiązań – metody inte-
gracji i użytych technologii PV – w każdym wypad-
ku należy pamiętać, że szkło fotowoltaiczne użyte 
w elewacji staje się jednocześnie materiałem bu-
dowlanym i elementem instalacji elektrycznej, która 
musi sprawnie działać i zapewniać bezpieczeństwo 
użytkownikom budynku. 
Wystawione na działanie różnych warunków – zarów-
no atmosferycznych, jak i związanych z eksploatacją 
budynku – musi być odporne na: opady, zmiany tem-
peratury, promieniowanie UV, uderzenia, i jednocze-
śnie spełniać różne wymagania odnośnie do bezpie-
czeństwa, jakości i trwałości. Trzeba pamiętać, że jest 
to materiał cięższy i grubszy od zwykłego szkła bu-
dowlanego, do czego dochodzą jeszcze okablowanie 
i puszki łączeniowe. 
Rozmieszczenie elementów instalacji elektrycznej 
musi umożliwiać dostęp w razie potrzeby, ale trzeba 
je też odpowiednio zabezpieczyć przed wilgocią, 
promieniami UV i innymi niekorzystnymi czynnikami. 
W wielowarstwowych konstrukcjach kable umieszczo-
ne w specjalnych korytkach ochronnych mogą zostać 
poprowadzone zarówno w szczelinie powietrznej, jak 
i w warstwie izolacji termicznej. W jednowarstwowych 

strukturach szklanych fasad ukrywa się je pod listwa-
mi maskującymi, w systemach profi lowych chowane 
są wewnątrz nich (fot. 9).
Ponieważ nawet częściowe zacienienie powierzchni 
modułu PV jest bardzo niekorzystne dla jego wydaj-
ności energetycznej, trzeba zwrócić uwagę na to, 
że ściany są najbardziej podatne na okresowe zacie-
nianie od innych budynków i zieleni. Należy także 
unikać ich zabrudzenia. Generalnie wystarczy czysz-
czenie modułów wodą opadową lub zastosowanie 
powłoki na szkle, która zapewni samooczyszczenia się 
materiału. Dostępne są też (dość kosztowne) specja-
listyczne systemy czyszczące.  
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Rok 2018 okazał się dużym zaskoczeniem dla wielu klientów, 
niestety negatywnym. Ceny energii elektrycznej poszybowały 
w górę, upadło też wiele fi rm energetycznych, pozostawiając 
klientów bez ostrzeżenia „na lodzie”. Każda fi rma, która padła 
ofi arą tego procederu, wie, jak dotkliwe ekonomicznie jest 
korzystanie z dostawy energii od sprzedawcy rezerwowego.
 Odbiorcy energii doświadczyli znacznego wzrostu cen, po-
mimo widniejących w umowie stawek na cały okres jej obo-
wiązywania. Niektórzy dostawcy posunęli się dalej i zmusili 
klientów do przedpłat i kolejnych podwyżek.
Wielokrotnie obroniliśmy naszych klientów w sprawach 
spornych z dostawcami mediów, chroniąc ich przed skut-
kami wysokich kar umownych.
Chcemy zainteresować Państwa oferowanymi przez nas 
działaniami mającymi na celu doprowadzenie do sytuacji, 
w której fi rma płaci tylko za to, czego potrzebuje.
Zastanowimy się wspólnie, czy zużywane przez fi rmę energia 
elektryczna i/lub gaz ziemny wykorzystywane są optymalnie. 
Czy zapisy umowne chronią interesy klienta? Czy sytuacja, 
w jakiej znajduje się obecnie fi rma, jest dla niej komforto-
wa? Czy wie ona, jak korzystać z pomocy podmiotów pu-
blicznych, stojących na straży rynku energetycznego? Czy 
po uruchomieniu nowej inwestycji będzie czas na dopaso-

wanie parametrów handlowych? Czy w fi rmie zatrudniona 
jest osoba, która ma odpowiednie kompetencje, a może 
lepiej wspomóc się fi rmą zewnętrzną? Czy wiemy, jakie 
działania prowadzić, aby maksymalnie zabezpieczyć interesy 
przedsiębiorstwa również w sytuacjach krytycznych? ESCO? 
Zwolnienie z akcyzy? To tylko mały wycinek ważnych pytań, 
na które pomożemy odpowiedzieć.
Już na etapie tworzenia nowej inwestycji można tak dopa-
sować parametry techniczne odbiorów, aby od pierwszego 
rachunku płacić tylko za to, czego potrzebujemy, i w pełni 
wykorzystać to, co daje rynek mediów.
Firmy mogą już dziś korzystać z rozwiązań rynkowych ge-
nerujących oszczędności, minimalizując wkład fi nansowy 
na modernizację, przeprowadzając ją w naszym systemie ESCO.
Współpracującym z nami fi rmom oferujemy również moż-
liwość przeprowadzenia procesu zwolnienia z akcyzy lub 
opłaty OZE. Sprawdzimy, czy Twoja fi  rma ma szansę z tych 
zwolnień skorzystać.
Serdecznie zapraszamy do kontaktu i współpracy.  

Piotr Makarowski 
p.makarowski@time4green.pl

Mateusz Czerwiński 
mateusz.czerwinski@parsymonia.pl
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Instalacje kolektorów słonecznych
w halach produkcyjnych

w końcowym zużyciu energii brutto w 2020 r. odpo-
wiadał co najmniej jego krajowemu celowi ogólnemu 
i w przypadku Polski ma osiągnąć poziom minimum 
15%. Energia ze źródeł odnawialnych (OZE) niekopal-
nych to energia: wiatru, promieniowania słonecznego, 
aerotermalna, geotermalna i hydrotermalna, oceanów, 
hydroenergia, energia pozyskiwana z biomasy, gazu 
pochodzącego z wysypisk śmieci, oczyszczalni ścieków 
i ze źródeł biologicznych (biogaz) [2]. 
W Polsce obecnie najlepiej rozwiniętym sektorem OZE 
są kolektory słoneczne, produkowane zarówno na eks-
port, jak i na rynek krajowy, znajdujący się w czołówce 
rynków świata [3, 4]. Ponadto instalacje z kolektorami 
słonecznymi cieszą się dużą popularnością ze wzglę-
du na: najniższe koszty wytwarzania ciepła w porów-
naniu do innych rozwiązań z OZE, krótki czas zwrotu 
inwestycji, możliwość skorzystania z programów 
wsparcia fi nansowego, możliwość zamontowania 
w budynkach nowo budowanych, jak i istniejących 
(fot. 1). Ciepło uzyskane z kolektorów słonecznych 
można wykorzystać: do podgrzewania ciepłej wody 
użytkowej, wody basenowej, wspomagania instalacji 

centralnego ogrzewania, podgrzewania wody w sta-
wach hodowlanych, w procesach technologicznych, 
w których wymagane jest ciepło niskotemperaturowe, 
w suszarnictwie, w klimatyzacji do celów chłodniczych 
w okresie letnim [4, 5]. Dostępne są również kolekto-
ry słoneczne w nowych rozwiązaniach technicznych, 
które można wykorzystać w instalacjach specjalnego 
przeznaczenia [6].

Instalacje kolektorów słonecznych
W warunkach polskich największą popularność zyskały 
aktywne (tj. z obiegiem czynnika wymuszonym przez 
pompę cyrkulacyjną) systemy instalacji słonecznej, przy-
gotowujące ciepłą wodę użytkową. Podstawowymi 
elementami tej instalacji są:
− kolektory słoneczne, 
− zbiornik magazynujący ciepłą wodę,
− układ transportujący podgrzany czynnik roboczy 

z kolektora do zbiornika (system rurociągów, pompy, 
wymiennik ciepła),

− armatura sanitarna (zawór bezpieczeństwa, naczynie 
wzbiorcze, odpowietrzniki),

Dynamika poboru ciepłej wody w hali pro-
dukcyjnej ma szczególny wpływ na uzysk 
energii z kolektorów słonecznych wyko-
rzystywanych do przygotowania ciepłej 

wody na cele sanitarne.
Budynki halowe należą do obiektów, w których zuży-
cie energii jest stosunkowo duże, przy czym większość 
energii zużywana jest na: ogrzewanie, wentylację i kli-
matyzację, oświetlenie oraz urządzenia elektryczne 
i technologię. Poprawa efektywności energetycznej 
budynków halowych wynika z wymagań i przepisów 
już obowiązujących oraz sukcesywnie wprowadzanych. 
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Go-
spodarki Morskiej z 21 czerwca 2013 r. zmieniające rozpo-
rządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy pro-
jektu budowlanego (Dz.U. z 2013 r., poz. 762 [1]) obliguje 
projektantów budynków do analizy możliwości racjo-
nalnego wykorzystania pod względem technicznym, 
ekonomicznym i środowiskowym odnawialnych źródeł 
energii. Ponadto każde państwo członkowskie zgodnie 
z wytycznymi Dyrektywy 2009/28/WE [2] musi zadbać 
o to, aby jego udział energii ze źródeł odnawialnych 



Fot. 1. Przykładowa instalacja wykorzystania ciepła słonecznego w budynku istniejącym
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− układ kontrolno-sterujący oraz wspomagające (szczy-
towe) źródło ciepła wykorzystujące energię elektryczną 
lub konwencjonalną. 

Ilość energii słonecznej docierającej do powierzchni zie-
mi zależy od: szerokości geografi cznej, pory dnia i roku 
(kąta padania promieni słonecznych), przejrzystości at-
mosfery, na którą wpływa stopień zachmurzenia, ilości 
zanieczyszczeń i aerozoli. Dla Polski można wyróżnić kil-
ka obszarów rocznego nasłonecznienia (rys. 1) [7]. Przy 
doborze kolektorów słonecznych należy uwzględnić 
również miejsce zabudowy i przeznaczenie instalacji, 
a także zrobić analizę nakładów inwestycyjnych i efek-
tywności energetycznej danej instalacji, uwzględniając 
sprawność cieplną kolektorów cieczowych płaskich 
(miedź – miedź, aluminium – miedź, aluminium – alu-
minium) bądź próżniowych rurowych [8]. 
W warunkach polskich system z kolektorami słonecz-
nymi ma największe wydajności w miesiącach letnich, 
zimą natomiast wymaga wspomagania dodatkowym 
źródłem ciepła, np. kotłem konwencjonalnym. Szacuje 
się, że instalacja do podgrzewania ciepłej wody użytko-
wej wykorzystująca kolektory słoneczne może pokryć 
około 60% rocznego zapotrzebowania na ciepłą wodę 
użytkową, przy czym w okresie od maja do września 
pokrycie wynosi 90%, natomiast w pozostałym okresie 
spada do około 30%. W przypadku hal produkcyjnych 
należy zwrócić szczególną uwagę na to, że na uzysk 
energetyczny instalacji ciepłej wody użytkowej z ko-
lektorów słonecznych wpływają oprócz warunków na-
słonecznienia harmonogram poboru ciepłej wody, czyli 
ilość ciepła zmagazynowanego w instalacji, oraz rozkład 
temperatury wody w zbiorniku [4, 9]. Instalowanie kolek-

torów słonecznych w halach nieużytkowanych w mie-
siącu letnim z powodu sezonu urlopowego może być 
nieopłacalne i powodować problemy eksploatacyjne.  

Wymiarowanie instalacji solarnej 
w budynku produkcyjnym 
Dobór powierzchni kolektorów i objętości zasobni-
ka magazynującego ciepłą wodę wymaga dokładnej 
analizy. Dostępne są: programy symulacyjne proste 
i bardziej zaawansowane, nomogramy, wytyczne fi rm 
produkujących kolektory. Ogólnie podstawą doboru 
powierzchni kolektorów słonecznych do podgrzewu 
wody użytkowej stanowi wartość zapotrzebowania 
na ciepłą wodę użytkową w ciągu doby. Jednak w halach 
produkcyjnych, gdzie specyfi ka rozbioru ciepłej wody 
jest inna niż w budynkach mieszkalnych, zagadnienie 

wymaga szczegółowych obliczeń, bowiem pojawia się 
pytanie, czy uzysk energii z kolektorów słonecznych bę-
dzie jednakowy dla hal zatrudniających taką samą licz-
bę osób pracujących na jedną zmianę, na dwie zmiany 
bądź na trzy zmiany, skoro zapotrzebowanie na ciepłą 
wodę jest takie samo.
W halach, w których pracuje duża liczba osób, zapotrze-
bowanie na ciepłą wodę użytkową jest praktycznie jed-
nakowe w ciągu roku. Specyfi ką instalacji ciepłej wody 
jest jej okresowe użytkowanie po zakończeniu każdej 
zmiany pracy na cele higieniczne do natrysków i umy-
walek. Instalacja pracuje okresowo, przy czym w całym 
okresie jej pracy występuje maksymalne zapotrzebowa-
nie na ciepłą wodę. Okresy użytkowania instalacji będą 
zależeć od liczby zmian pracy i dni roboczych/wolnych. 
Zazwyczaj po pierwszej zmianie rozbiór wody jest większy 
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Rys. 1. Mapa Polski z rozkładem nasłonecznienia [7]
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niż po zmianie drugiej i trzeciej, co spowodowane jest 
większą liczbą pracowników zatrudnionych na pierwszej 
zmianie i pewną liczbą pracowników biurowo-admi-
nistracyjnych pracujących w tym czasie. Czas trwania 
okresów rozbioru jest na ogół określony i trwa około 
20-30 minut. Pomiędzy głównymi okresami rozbiorów 
występuje zazwyczaj niewielkie zapotrzebowanie na cie-
płą wodę spowodowane sporadycznym korzystaniem 
z instalacji przez niewielką liczbę pracowników hali 
i biura [10]. W halach produkcyjnych na potrzeby natry-
sków przyjmuje się zużycie ciepłej wody w ilości 50 l/os. 
o temperaturze 40°C [9]. Obliczeniową temperaturę wody 
zimnej przyjmuje się na 5°C w przypadku, gdy źródłem 
zasilania w wodę wodociągu są źródła powierzchniowe, 
bądź 10°C, gdy źródłem są ujęcia wód podziemnych. 
Tak więc przed przystąpieniem do obliczania powierzchni 
kolektorów słonecznych i objętości zasobnika c.w.u. na-
leży dokładnie poznać dynamikę rozbioru ciepłej wody 
w obiekcie i przeanalizować wpływ liczby zmian pracy 
oraz dni wolnych od pracy na uzysk energii z kolekto-
rów słonecznych.
W publikacjach [9, 11] autorzy przedstawili wyniki szcze-
gółowej analizy wpływu dynamiki poboru ciepłej wody 
na uzysk energii z kolektorów słonecznych w halach 
produkcyjnych. W kroku godzinowym przez cały rok 
kalendarzowy obliczono temperaturę wody w zbiorni-
ku magazynującym w celu oceny poprawności doboru 
jego pojemności, występowania przegrzewu lub braków 
ciepłej wody oraz obliczono uzysk energii z kolektorów 
słonecznych, ilość energii rozproszonej i ilość energii z ko-
tła gazowego jako szczytowego źródła ciepła. W tab. 1 
pokazano wyniki analizy wpływu dynamiki rozbioru 

wody wynikające z liczby zmian pracy na uzysk energii 
z kolektorów słonecznych i kotła gazowego. Największy 
uzysk energii z kolektorów słonecznych (65,5%) otrzy-
mano dla hali pracującej na jedną zmianę, zaś najniższy 
(56,3%) – dla hali pracującej na trzy zmiany. Kocioł ga-
zowy musi dostarczyć 9,2% więcej energii w hali pra-
cującej na trzy zmiany. Wynika to z temperatury wody 
w zbiorniku po rozbiorze, czyli na koniec zmiany. Dla 
hali pracującej na jedną zmianę średnia temperatura 
wody w zbiorniku była najniższa, a spadek temperatury 
po rozbiorze wody był największy. Więcej energii można 
było więc zakumulować. Po weekendzie, gdy w hali nie 
było pracowników, woda w zasobniku osiągała wyso-
ką temperaturę i w przypadku hali, w której praca od-
bywała się na trzy zmiany, po zużyciu wody na koniec 
pierwszej zmiany jej temperatura nadal pozostawała 

wysoka i niemożliwe było przyjęcie energii z kolekto-
rów. Zastosowanie zbiornika o większej pojemności nie 
przynosiło żadnych korzyści. W układzie możliwe było 
zastosowanie kotła o mniejszej mocy dla hali, na której 
praca odbywa się na dwie i trzy zmiany, bowiem kocioł 
dogrzewał wodę o wyższej temperaturze [9].  
Kolejna analiza [11] pozwoliła sprawdzić wpływ mniejszej 
o połowę liczby kolektorów słonecznych na uzysk energii 
z kolektorów słonecznych dla tej samej hali pracującej 
na dwie zmiany. Znaczny udział energii z kotła gazowego 
i duża liczba włączeń kotła przed końcem drugiej zmia-
ny wskazywały, że ilość energii słonecznej pozyskiwanej 
po godz. 14.00, po zużyciu wody przez pierwszą zmianę, 
jest dużo mniejsza niż w godzinach przedpołudniowych 
i wskazane byłoby przeanalizowanie układu z liczbą ko-
lektorów zapewniających podgrzew wody dla połowy 
zatrudnionych osób. Wyniki analizy pokazano w tab. 2. 
Dla mniejszej o połowę liczby kolektorów słonecznych 
udział energii słonecznej oczywiście zmalał z 60% 
do 40,7%, ale nie spadł o 50% ze względu na połowę 
mniejszą liczbę kolektorów, lecz o 31,5%. Zastosowano 
również mniejszy zasobnik ciepłej wody. Szczegółowa 
analiza ekonomiczna wykazałaby opłacalność inwestycji. 
Wyniki analiz [9, 11] wykazały ponadto, że do obliczania 
pojemności zasobnika ciepłej wody założenie w warun-
kach polskich wartości 75 l/m2 powierzchni kolektora 
jest prawidłowe i zapewnia odpowiednią pracę ukła-
du solarnego. 

Podsumowanie
Wprowadzane etapowo w Polsce przepisy dotyczące efek-
tywności energetycznej budynków skłaniają inwestorów 



 Hala I Hala II Hala III
I zmiana I zmiana II zmiana I zmiana II zmiana III zmiana

Godziny pracy 6.00-14.00 6.00-14.00 14.00-22.00 6.00-14.00 14.00-22.00 22.00-6.00

Liczba pracowników [os.] 210 105 105 70 70  70
Liczba kolektorów słonecznych [szt.] 66 66 66

Moc kotła gazowego [kW] 220 120 120
Pojemność zasobnika wody [l] 10 000 10 000 10 000

Uzysk energii z kotła gazowego [%] 34,5 40,5 43,7
Uzysk energii z kolektorów słonecznych [%] 65,5 59,5 56,3

Tab. 1. Uzysk energii słonecznej i konwencjonalnej w zależności od liczby zmian wg [9]

 Hala IV Hala IV
I zmiana II zmiana I zmiana II zmiana

Godziny pracy 6.00-14.00 14.00-22.00 6.00-14.00 14.00-22.00
Liczba pracowników [os.] 106 106 106 106

Liczba kolektorów słonecznych [szt.] 68 34
Moc kotła gazowego [kW] 108 108

Pojemność zasobnika wody [l] 9500 5000
Uzysk energii z kotła gazowego [%]     40% 59,3%

Uzysk energii z kolektorów słonecznych [%] 60% 40,7%

Tab. 2. Uzysk energii słonecznej i konwencjonalnej w zależności od liczby kolektorów wg [11]
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do wykorzystania nowych rozwiązań technologicznych 
oraz odnawialnych źródeł energii. Najbardziej rozwiniętą 
w Polsce branżą w dziedzinie OZE są kolektory słoneczne. 
Łatwy dostęp do materiałów technicznych wspomagają-
cych dobór instalacji solarnych sprawia, że oszacowanie 
wielkości powierzchni kolektorów słonecznych, pojem-
ności zasobnika, uzysku energetycznego i opłacalność 
inwestycji dla małych i typowych instalacji solarnych nie 
stwarzają problemów. Przy wymiarowaniu dużych in-
stalacji, z nietypowym zapotrzebowaniem wody, należy 
dokonać szerokiej analizy możliwych do zastosowania 
rozwiązań, bowiem w zależności od dynamiki poboru 
wody udział energii z kolektorów słonecznych będzie 
się zmieniał, wpływając na koszty eksploatacyjne i czas 
zwrotu inwestycji. 
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Energooszczędne systemy 
wentylacji i klimatyzacji 
w budynkach halowych

wodzie wentylacyjnym [1]. Obecnie, ze względu 
na różne rozwiązania technologiczne oferowane 
przez producentów, takie rozróżnienie trudniej jest 
stosować. Z kolei wprowadzone nowe wymagania 
dla urządzeń wentylacyjnych zgodnie z rozporządze-
niami [4, 5] wprowadzają podział instalacji wentyla-
cyjnej ze względu na kierunek przepływu powietrza 
i przeznaczenie (rys. 1) [6].
Zadaniem klimatyzacji przemysłowej jest zapewnie-
nie w pomieszczeniu warunków wymaganych przez 
proces technologiczny (np. przechowalnia owoców 
i warzyw). Z uwagi na często wąski przedział wahań 
temperatury i wilgotności powietrza, a także jego 
specyfi czny skład nazywana jest również klimatyzacją 
precyzyjną [2]. Każda gałąź produkcji charakteryzuje 
się specyfi cznymi dla siebie cechami stanu powietrza 
wewnętrznego, czyli: emisją zanieczyszczeń, wyma-
ganiami czystości powietrza, parametrami cieplno-
-wilgotnościowymi. W pomieszczeniach, w których 
wydzielają się substancje szkodliwe dla zdrowia, 
powinna być zapewniona taka wymiana powietrza, 
aby nie były przekraczane wartości najwyższych do-

puszczalnych stężeń (NDS) tych substancji [7]. Dla 
grupy pomieszczeń, w których występują specyfi cz-
ne rodzaje zanieczyszczeń, najbardziej obciążające 
powietrze w danym pomieszczeniu (ciepło, wilgoć, 
pyły, gazy), konieczne są zastosowanie dokładnych 
metod obliczeniowych i przestrzeganie przepisów 
zgodnie z odpowiednimi rozporządzeniami, np. dla 
magazynów środków ochrony roślin oraz nawozów 
mineralnych i organiczno-mineralnych czy magazynów 
do przechowywania substancji chemicznych stoso-
wanych w procesach galwanotechnicznych itp. [7].
Wybór odpowiedniego rozwiązania układu wenty-
lacyjnego/klimatyzacyjnego w hali zależy od wielu 
czynników i każdorazowej analizy. Jeśli to możliwe, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami system musi 
być wyposażony w efektywny układ odzysku ciepła, 
który pozwala obniżyć koszty eksploatacyjne. 

Uwarunkowania prawne 
W kontekście rozważań tematu o efektywności 
energetycznej budynków instalacja wentylacyjna 
ma bardzo duże znaczenie. Często do opisu strat 

Koszty eksploatacji instalacji wentylacji lub 
klimatyzacji zależą od wielu parametrów, 
ustalanych indywidualnie dla danego syste-
mu na etapie projektowym. Wprowadzono 

nowe rozporządzenia dotyczące wymagań odnośnie 
do urządzeń wentylacyjnych stosowanych w budow-
nictwie mieszkalnym i niemieszkalnym.
Zastosowanie instalacji wentylacyjnej, a w szczegól-
ności klimatyzacyjnej, pozwala na zapewnienie wy-
maganych przez prawo i użytkownika odpowiednich 
warunków wewnętrznych w pomieszczeniu przez 
wytworzenie sztucznego środowiska o parametrach 
niezależnych od parametrów powietrza zewnętrz-
nego [1]. Instalacja wentylacyjna/klimatyzacyjna 
ma zawsze za zadanie przewietrzanie pomieszczenia 
i – w zależności od potrzeb – utrzymanie na wyma-
ganym poziomie jednego lub dwóch parametrów 
powietrza – temperatury i wilgotności względnej. 
Stosowanym powszechnie rozróżnieniem pomiędzy 
wentylacją a klimatyzacją jest zastosowanie w kli-
matyzacji urządzeń do nawilżania powietrza [2, 3]. 
Urządzenie to może znaleźć się w centrali lub w prze-



Rys. 1. Podział systemów wentylacyjnych według rozporządzeń 1253/2014 i 1254/2014 [6]

SYSTEMY WENTYLACYJNE
WG 1253/2014 I 1254/2014

Kierunek przepływu 
powietrza Przeznaczenie

Jednokierunkowe
Dwukierunkowe 

(nawiewno-wywiewne)
Dla budynków 
mieszkalnych

Dla budynków 
niemieszkalnych

Strumień 
powietrza 

> 1000 m3/h

Strumień 
powietrza 

250-1000 m3/h

Strumień 
powietrza 

25-1000 m3/h

Strumień 
powietrza 

< 250 m3/h

WywiewneNawiewne
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ciepła w budynku wykorzystywany jest procento-
wy udział poszczególnych elementów budynku. 
Nie jest to do końca miarodajna forma, ale pokazane 
w tab. 1 [8] udziały strat ciepła przez poszczególne 
elementy budynku w zależności od rodzaju wenty-
lacji obrazują, jak duży wpływ ma rodzaj instalacji 
wentylacyjnej, a szczególnie w budynkach z wen-
tylacją grawitacyjną, gdzie większość strat ciepła 
związana jest właśnie z wentylacją. Najlepszym spo-
sobem ograniczenia niekontrolowanego przepływu 
powietrza w budynku jest zastosowanie wentylacji 
mechanicznej lub hybrydowej [9].
Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych [10] 
w odniesieniu do wentylacji i klimatyzacji wprowa-
dziło nowe zapisy obowiązujące od 1.01.2014 r., do-
tyczące m.in. [11]:
• możliwości stosowania wentylacji hybrydowej;
• wymogu stosowania wentylatorów umożliwiają-

cych pracę przy regulowanej wydajności, a ich moc 
nie może być wyższa, niż to wynika z określonej 
w warunkach technicznych maksymalnej mocy 
właściwej, podanej w tab. 2 [12];

• wymogu stosowania odzysku ciepła dla instalacji 
wentylacji mechanicznej pracującej ze strumieniem 
powietrza większym niż 500 m3/h;

• wymogu zastosowania minimalnego udziału po-
wietrza zewnętrznego. 

Rozporządzenie 1253/2014 [4] dotyczące ekoprojek-
tu dla systemów (urządzeń) wentylacyjnych stawia 
nowe wymagania, które wprowadzono dwuetapowo 
– pierwszy obowiązuje od 1 stycznia 2016 r., drugi 
– od 1 stycznia 2018 r. [6]. Wymagania odnośnie 

do poszczególnych grup systemów przeznaczonych 
dla budynków niemieszkalnych zgodnie z rozporzą-
dzeniem 1253/2014 [4] podano w tab. 3. Szczególną 
uwagę zwraca fakt wymogu we wszystkich syste-
mach nawiewno-wywiewnych zastosowania ukła-
du do odzysku ciepła, którego sprawność cieplna 
dla budynków niemieszkalnych musi wynosić 67%, 
a od 1 stycznia 2018 r. wartość minimalna wzrosła 
do 73%. Recyrkulacja powietrza nie powinna być sto-
sowana w pomieszczeniach pracy, w których wystę-
puje narażenie na mikroorganizmy chorobotwórcze 
lub znajdują się substancje trujące, cuchnące albo 
możliwe jest nagłe zwiększenie stężenia szkodliwych 
substancji, a także w przestrzeniach zagrożonych 
wybuchem [6, 7, 9].

Energooszczędne rozwiązania 
w wentylacji i klimatyzacji 
W temacie energooszczędności w systemach wentylacji 
i klimatyzacji hal przemysłowych istotne są takie ob-
szary: organizacja wymiany powietrza w pomieszcze-
niu, wielkość strumienia wentylującego, sprawność 
urządzeń, odzysk ciepła i prawidłowa regulacja wraz 
ze zintegrowaną automatyką. 
Podstawowym rozwiązaniem jest wentylacja me-
chaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła 
(z zastosowaniem rekuperacji). Nawiew zewnętrzny 
oraz wywiew zużytego powietrza odbywają się cał-
kowicie w sposób mechaniczny i w pełni kontrolo-
wany (użytkownik ma możliwość regulacji strumienia 
i parametrów termicznych powietrza wentylujące-
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Element budynku Wentylacja naturalna [%] Wentylacja mechaniczna z rekuperacją [%]

Ściana 15 25

Dach 12 18

Okna i drzwi 15 22

Podłoga na gruncie 3 5

Wentylacja 55 30

100% 100%

Rodzaj i zastosowanie wentylatora Maksymalna moc właściwa wentylatora kW/(m3/s)

Wentylator nawiewny:
• instalacja z odzyskiem ciepła
• instalacja bez odzysku ciepła

1,6
1,25

Wentylator wywiewny:
• instalacja z odzyskiem ciepła

• instalacja nawiewno-wywiewna bez odzysku ciepła
• instalacja wywiewna 

1,0
1,0
0,8

Tab. 1. Procentowy udział strat ciepła w budynku o tej samej izolacyjności cieplnej przegród w zależności od rodzaju wentylacji [8]

Tab. 2. Maksymalne wartości mocy właściwej wentylatorów [12]

www.budujemyhale.com

go). Jednym ze sposobów na ograniczenie energii 
potrzebnej do uzdatnienia i transportu powietrza 
jest poprawne obliczenie strumienia wentylującego. 
Często w obliczeniach wentylacji i klimatyzacji po-
mieszczeń wysokich nie jest uwzględniany przyrost 
temperatury powietrza ponad strefą przebywania 
ludzi. Prowadzi to do przewymiarowania urządzeń 
i wyższych kosztów inwestycyjnych oraz eksploata-
cyjnych [13]. Uwzględnienie gradientu temperatury 
wynika z częściowej asymilacji ciepła przez powie-

trze i pozwala na zwiększenie różnic temperatury 
pomiędzy powietrzem wywiewanym i nawiewanym, 
a co za tym idzie – ograniczenie strumienia powietrza 
wentylującego i obniżenie kosztów [13, 14]. Dla hal 
o ustabilizowanych wartościach obciążeń cieplnych 
(hale technologiczne o jednostkowych zyskach ciepła 
q

j 
> 25 W/m3), które są odporne na wpływ parametrów 

zewnętrznych, w obliczeniach strumienia powietrza 
wentylującego bezwzględnie uwzględniany powi-
nien być gradient temperatury ponad strefą pracy. 

W halach wysokich, w których zyski jednostkowe 
są zmienne i zależą od warunków m.in. zewnętrznych, 
projektowane powinny być systemy ze zmiennym 
strumieniem powietrza wentylującego (VAV) i, o ile 
to możliwe, tu także powinien być uwzględniany 
gradient temperatury [13, 14]. 
Dzięki zastosowaniu wysokosprawnych wymienni-
ków ciepła istnieje możliwość uzyskania znacznych 
oszczędności energii zużywanej do podgrzewania 
lub chłodzenia powietrza. Urządzenia odzyskujące 
ciepło jawne dobierane są odpowiednio do każdego 
przypadku projektowego. Najpopularniejszym syste-
mem odzysku ciepła jawnego jest wymiennik krzy-
żowy współprądowy ze względu na najniższe koszty 
inwestycyjne. Jednak wyższe koszty eksploatacyjne 
przy stosowaniu tego urządzenia sprawiają, że coraz 
powszechniejszy jest wymiennik przeciwprądowy 
o najwyższej sprawności, którego jednak głównymi 
wadami są duża wrażliwość na szronienie przy tempe-
raturze zewnętrznej poniżej 0°C i spadek sprawności, 
wobec czego należy stosować odpowiednie metody 
zapobiegawcze [15, 16]. Jednym z korzystnych roz-
wiązań jest zastosowanie wymiennika gruntowego, 
który wstępnie podgrzewa powietrze, choć trzeba 
zaznaczyć, że wiąże się to z kosztami inwestycyjnymi 
i koniecznością dysponowania miejscem na wymiennik. 
Niewrażliwy na szronienie jest wymiennik obrotowy, 
który jest najdroższy w zakupie, ale w długim okresie 
eksploatacji okazuje się najtańszy [15]. 
W obiektach przemysłowych typu magazyny, hale 
wystawiennicze, w których nie są wyodrębnione 
osobne pomieszczenia, a parametry cieplne mają 
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Szczególne wymogi dotyczące systemów wentylacyjnych przeznaczonych dla budynków niemieszkalnych

Od 1 stycznia 2016 r. Od 1 stycznia 2018 r.
• obowiązek stosowania napędów wielobiegowych lub płynnej regulacji wydajności wentylatora* • obowiązek stosowania napędów wielobiegowych lub płynnej regulacji wydajności wentylatora*
• obowiązek stosowania we wszystkich systemach nawiewno-wywiewnych układu odzysku ciepła • obowiązek stosowania we wszystkich systemach nawiewno-wywiewnych układu odzysku ciepła

• obowiązek stosowania ręcznych bądź automatycznych systemów regulacji sprawności odzysku ciepła
(np.: obejście, wkład letni, zmiana prędkości obrotowej rotora)

• obowiązek stosowania ręcznych bądź automatycznych systemów regulacji sprawności odzysku ciepła
(np.: obejście, wkład letni, zmiana prędkości obrotowej rotora)

• minimalna sprawność cieplna układu odzysku ciepła ηt_SWNM** w układach z medium pośredniczącym wynosi 63% • minimalna sprawność cieplna układu odzysku ciepła ηt_SWNM** w układach z medium pośredniczącym wynosi 68%
• minimalna sprawność cieplna układu odzysku ciepła ηt_SWNM** 

w pozostałych rozwiązaniach odzysku ciepła wynosi 67%
• minimalna sprawność cieplna układu odzysku ciepła ηt_SWNM** w pozostałych rozwiązaniach odzysku ciepła 

wynosi 73%
• minimalna sprawność wentylatora dla znamionowej mocy elektrycznej  P ≤ 30 kW

ηSW = 6,2% · ln(P) + 35,0%,
natomiast dla znamionowej mocy elektrycznej 

P > 30 kW
ηSW = 56,1%

• minimalna sprawność wentylatora dla znamionowej mocy elektrycznej  P ≤ 30 kW
ηSW = 6,2% · ln(P) + 42,0%,

natomiast dla znamionowej mocy elektrycznej 
P > 30 kW

ηSW = 63,1%
• maksymalna wewnętrzna jednostkowa moc wentylatora części pełniących funkcje wentylacyjne: 

W/(m3/s) dla systemów wyposażonych w układ odzysku ciepła z medium pośredniczącym oraz dla znamionowego 
natężenia przepływu qnom*** < 2m3/s

JWMint_limit = 1700 + E – 300 · qnom/2 – F,
natomiast dla qnom*** ≥ 2m3/s

JWMint_limit = 1400 + E – F

• maksymalna wewnętrzna jednostkowa moc wentylatora części pełniących funkcje wentylacyjne: 
W/(m3/s) dla systemów wyposażonych w układ odzysku ciepła z medium pośredniczącym oraz dla znamionowego 

natężenia przepływu qnom*** < 2m3/s
JWMint_limit = 1600 + E – 300 · qnom/2 – F,

natomiast dla qnom*** ≥ 2m3/s
JWMint_limit = 1300 + E – F

• maksymalna wewnętrzna jednostkowa moc wentylatora części pełniących funkcje wentylacyjne W/(m3/s)
dla systemów wyposażonych w pozostałe rozwiązania układów odzysku ciepła oraz dla znamionowego natężenia 

przepływu qnom*** < 2 m3/s
JWMint_limit = 1200 + E – 300 · qnom/2 – F,

natomiast dla qnom*** ≥ 2m3/s
JWMint_limit = 900 + E – F

• maksymalna wewnętrzna jednostkowa moc wentylatora części pełniących funkcje wentylacyjne W/(m3/s)
dla systemów wyposażonych w pozostałe rozwiązania układów odzysku ciepła oraz dla znamionowego natężenia 

przepływu qnom*** < 2 m3/s
JWMint_limit = 1100 + E – 300 · qnom/2 – F,

natomiast dla qnom*** ≥ 2m3/s
JWMint_limit = 800 + E – F

• maksymalna wewnętrzna jednostkowa moc wentylatora części pełniących funkcje wentylacyjne
dla systemów jednokierunkowych przeznaczonych do stosowania z fi ltrem JWMint_limit = 250 W/(m3/s)

• maksymalna wewnętrzna jednostkowa moc wentylatora części pełniących funkcje wentylacyjne dla systemów 
jednokierunkowych przeznaczonych do stosowania z fi ltrem JWMint_limit = 230 W/(m3/s)

• obowiązek wyposażenia fi ltra w mechanizm wizualnego sygnału lub alarmu w systemie sterowania, informujące-
go o przekroczeniu maksymalnego dopuszczalnego spadku ciśnienia

* Nie dotyczy systemów podwójnego zastosowania, czyli przeznaczonych zarówno do wentylacji, jak i do usuwania dymu, zgodnie z rozporządzeniem UE 305/2011. ** Sprawność cieplna układu odzysku ciepła oznacza stosunek wzrostu temperatury 
powietrza nawiewanego do spadku temperatury powietrza wywiewanego, odniesione do temperatury powietrza na zewnątrz, przy zrównoważonym przepływie masowym, przy różnicy temperatury zewnętrznej i wewnętrznej wynoszącej 20 K, 

z wyłączeniem ilości ciepła doprowadzanego do powietrza przez pracujące silniki i wewnętrznych przecieków. *** Oznacza deklarowane i przewidziane w projekcie danego systemu natężenie przepływu, wyrażone w m3/s.

Tab. 3. Wymogi ekoprojektu – systemy dla budownictwa niemieszkalnego według rozporządzenia 1253/2014 [4, 6]
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być podobne, w przestrzeni przebywania ludzi naj-
prostszym i najekonomiczniejszym rozwiązaniem 
jest wentylacja bezkanałowa. Sterowanie umożliwia 
pracę poszczególnych stref i utrzymanie temperatu-
ry powietrza w pewnym zakresie wahań. Urządzenia 
do tego typu wentylacji montowane są do przegród 
zewnętrznych budynku, a powietrze bezpośrednio 
z urządzenia nawiewane jest do strefy przebywania 
ludzi, przy czym dwustopniowy odzysk energii cieplnej 
z powietrza usuwanego zapewnia wysoką sprawność 
i niższe koszty zużycia energii [17]. Brak potrzeby pro-
wadzenia instalacji i niższe zapotrzebowanie mocy 
na inne urządzenia instalacyjne typu kocioł, pompy, 
sprawiają, że są to obecnie powszechne energoosz-
czędne rozwiązania w halach. 
W halach produkcyjnych z wydzielonymi stanowiska-
mi produkcji właściwym rozwiązaniem jest system 
wentylacji miejscowej wywiewnej, przeciwdziałają-
cej rozprzestrzenianiu się zanieczyszczeń, służącej 
do ujęcia zanieczyszczonego powietrza jak najbliżej 
miejsca emisji zanieczyszczeń. Układ realizowany jest 
najczęściej jako instalacja odciągów miejscowych, 
w centralnym systemie (podłączenie kilku do kilku-
nastu stanowisk, maszyn lub urządzeń) lub stanowi-
skowym (dla jednego lub kilku stanowisk: mobilne 
lub stacjonarne) [7]. 
Funkcja pełnej klimatyzacji, obejmująca osuszanie 
i nawilżanie powietrza, występuje znacznie rzadziej 
w halach przemysłowych ze względu na wysokie 
koszty eksploatacyjne. Rozwiązania te są stosowane 
w wyspecjalizowanych laboratoriach przemysłowych, 
badawczych, halach o zaostrzonych wymaganiach 

technologicznych. W zakładach produkcyjnych lub 
magazynach, w których konwencjonalne systemy kli-
matyzacji nie są opłacalne, często stosowane są systemy 
chłodzenia wyparnego (adiabatycznego, ewaporacyj-
nego) [18-20]. Istniejące systemy chłodzenia wypar-
nego można podzielić na trzy główne kategorie [20]:
• system bezpośredniego chłodzenia wyparnego 

(DEC);
• system pośredniego chłodzenia wyparnego (IEC);
• system kombinowanego pośredniego i bezpośred-

niego chłodzenia wyparnego.
Ciepło potrzebne do odparowania wody odbierane 
jest od przepływającego powietrza, dzięki czemu 
obniża się jego temperatura i wzrasta wilgotność 
względna. Odparowanie wody w systemach wyko-
rzystujących chłodzenie adiabatyczne może odbywać 
się w komorze zraszania lub w odpowiednio do tego 
celu przystosowanym urządzeniu. Przy zastosowaniu 
chłodzenia adiabatycznego w połączeniu z wentylacją 
naturalną temperatura w pomieszczeniach może być 
niższa o 4-8 K od panującej na zewnątrz [19]. Wydaj-
ność urządzeń wyraźnie jednak spada przy wysokiej 
wilgotności względnej powietrza zewnętrznego, 
np. latem przed burzą [18]. Chłodzenie adiabatycz-
ne przy dużych zyskach wewnętrznych powyżej 
280 Wh/(m2 • rok) nie jest w stanie samodzielnie 
zapewnić warunków komfortu. W takim przypadku 
pracę powinien wspomagać agregat chłodniczy [20].
Kontrowersje, które powstają wśród projektantów i po-
tencjalnych użytkowników dla tego typu rozwiązań, to:
• nieosiąganie pełnej wydajności przy dużej wilgot-

ności względnej powietrza zewnętrznego; 

• zwiększenie wilgotności względnej powietrza 
w obsługiwanym pomieszczeniu;

• niebezpieczeństwo rozwoju drobnoustrojów cho-
robotwórczych. 

Zakres komfortu cieplnego w aspekcie wilgotności 
względnej powietrza dla strefy przebywania ludzi obej-
muje przedział 30-60 (70)%. Przy stosowaniu urządzeń 
do chłodzenia wyparnego w halach produkcyjnych, 
magazynach itp. należy sprawdzić dopuszczalny zakres 
wilgotności względnej. Jeżeli wilgotność względna 
powietrza zewnętrznego przekroczy 70%, jej wartość 
w chłodzonym pomieszczeniu również będzie ponad 
70%, a warunki powietrza w pomieszczeniu znajdą 
się w zakresie obszaru duszności. Żeby zapobiec 
namnażaniu się bakterii w nowoczesnych urządze-
niach do chłodzenia adiabatycznego, zastosowano 
zawory elektromagnetyczne do automatycznego 
spustu wody [18]. 
Chłodzenie wyparne jest alternatywą wobec do-
minujących na rynku sprężarkowych urządzeń 
chłodniczych. Zasadność ich stosowania wynika 
z wysokiej efektywności energetycznej, braku nega-
tywnego wpływu na środowisko, redukcji szczyto-
wego zapotrzebowania na ciepło i niskich kosztów 
eksploatacyjnych (1 zł/h dla hali zatrudniającej 300 
osób [18]) [20].

Zarządzanie energią w hali 
Bardzo istotnym sposobem ograniczenia zużycia 
energii w przemyśle jest zastosowanie komputerowe-
go systemu zarządzającego energią i dostarczanymi 
mediami na potrzeby utrzymania odpowiedniego 
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mikroklimatu w obiektach przemysłowych. Proces 
optymalizacji w zakresie zarządzania procesem pro-
dukcyjnym i racjonalizacji użytkowania energii oraz 
niewielkie inwestycje w sprzęt i wyposażenie pozwa-
lają na osiągnięcie oszczędności w zużyciu energii na-
wet do 50% [21]. Inżynierowie i projektanci na całym 
świecie pracują nad racjonalizacją procesu projekto-
wania budynków tradycyjnych i niskoenergetycznych 
oraz metod oszacowania rocznego zapotrzebowania 
na ciepło. Wykorzystują do tego celu metody symu-
lacji dynamicznej, modele predykcji w warunkach 
ustalonych oraz modele statystyczne wykorzystują-
ce metody regresji, a istotne jest to zwłaszcza w bu-
dynkach przemysłowych, bowiem niedoceniane 
są możliwości ograniczenia zużycia energii na cele 
nieprodukcyjne, lecz związane z energochłonno-
ścią i funkcjonalnością budynku jako całości. System 
zarządzania energią BEMS (ang. Building Energy Ma-
nagement Systems) w hali produkcyjnej ma na celu 
osiągnięcie odpowiednich warunków związanych 
z wymaganiami technologicznymi oraz możliwego 
poziomu komfortu termicznego dla pracowników, 
przy równoczesnym obniżeniu kosztów zaopatrzenia 
w energię i media w obiekcie, poprzez wykorzystanie 
zaawansowanej technologii informatycznej, auto-
matyki budynkowej BAS (ang. Building Automation 
System), systemów EMS (ang. Energy Management 
System) oraz numerycznych modeli energetycznych 
budynku. Aby system pracował poprawnie, niezbęd-
ne są integracja wszystkich systemów, ich zdolność 
do modyfi kacji, aktualizacji i reorganizacji odzwiercie-
dlającej zmiany technologiczne, zmiany sposobów 

użytkowania lub wpływy zewnętrzne. Zarządzanie 
energią ma na celu zmniejszenie kosztów i zużycia 
energii, obciążenia środowiska oraz stworzenie wa-
runków do programowych działań, tak, aby w dłu-
goterminowym podejściu zarządzanie mogło się 
samofi nansować z efektów, jakimi są oszczędności 
kosztów paliw, energii i wody. Ogólny warunek sa-
mofi nansowania się inwestycji zakłada, że koszt usługi 
energetycznej po podjęciu działań energooszczęd-
nych powinien być mniejszy, bądź równy, w stosunku 
do kosztów ponoszonych przed podjęciem działań 

energooszczędnych [21]. Zastosowanie kompute-
rowego systemu zarządzania energią pozwala na:
• kontrolowanie i sporządzanie raportów o zużyciu 

energii;
• przewidywanie (budżetowanie) zużycia energii;
• ocenę poziomu zużycia energii;
• realizacje algorytmów ograniczających zużycie 

energii do dopuszczalnego poziomu;
• rozliczenie kosztów zużycia energii przez poszcze-

gólnych użytkowników (indywidualne rachunki 
za energię, ciepło, chłód i inne media).
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Dzięki regularnemu sprawdzaniu zużycia energii 
przedsiębiorstwo jest motywowane do utrzymania 
budynku i jego instalacji na odpowiednio wysokim 
poziomie efektywności energetycznej, zmniejszając 
tym samym również obciążenie dla środowiska. Wydaje 
się więc, że stosowanie systemu zarządzania energią 
w przedsiębiorstwie jako nieodłącznego elementu sys-
temu zarządzania przedsiębiorstwem jest konieczne. 
Należy jednak pamiętać, że system komputerowy jest 
jedynie narzędziem pomocnym w zarządzaniu energią 
i nie może zastąpić personelu obsługującego system. 
Przykładowe obszary działań w zakładzie przemy-
słowym, w wyniku których możliwe jest uzyskanie 
poprawy energetycznej całego budynku wraz z in-
stalacjami, są następujące [21, 22]: 
• termoizolacja (np. termoizolacja przegród zewnętrz-

nych, wymiana okien);
• energia odnawialna (np.: kolektory słoneczne, fo-

towoltaika, biomasa, pompa ciepła);
• ogrzewanie i chłodzenie (np. energooszczędne 

urządzenia i systemy odzysku ciepła i chłodu);
• ciepła woda użytkowa (np. instalacja nowych urzą-

dzeń, efektywne wykorzystanie cyrkulacji);
• oświetlenie (np. energooszczędne świetlówki i sta-

teczniki, automatyczne systemy sterowania); 
• procesy produkcji (np.: bardziej efektywne wy-

korzystanie sprężonego powietrza, kondensatu, 
kontrola zaworów, zastosowanie automatycznych 
i zintegrowanych systemów, energooszczędne try-
by czuwania); 

• silniki i napędy (np. szersze wykorzystanie przemien-
ników częstotliwości, silników energooszczędnych, 

sterowania elektronicznego, napędów bezstopnio-
wych, zintegrowanego programowania aplikacji);

• wentylatory, napędy bezstopniowe i wentylacja (np. 
nowe urządzenia/systemy, wykorzystanie wentylacji 
naturalnej);

• pompy (np. przetworniki częstotliwości); 
• agregaty wody lodowej (np. modernizacja lub wy-

miana na nowe urządzeń starszych niż 10 lat);
• inne (np.: nowe energooszczędne urządzenia słu-

żące produkcji, optymalizacja zużycia energii po-
przez regulację czasową, zmniejszenie strat w trybie 
czuwania);

• reaktywne zarządzanie popytem (np. działania 
na rzecz zmian profi lu obciążeń, systemy ograni-
czania obciążeń szczytowych);

• charakterystyka wykorzystywanych środków trans-
portu;

• działania powodujące zmiany zachowań komuni-
kacyjnych. 

Oczywiście część z powyższych działań jest możliwa 
do wprowadzenia tylko na etapie projektu wykonaw-
czego lub budowy. 
W halach przemysłowych możliwe są do zastosowa-
nia różne algorytmy energooszczędnego sterowania, 
na przykład: 
• okresowe osłabienie w instalacji HVAC (ang. 

Heating, Ventilation, Air Conditioning) – oszczędność 
otrzymuje się poprzez ograniczenie lub odcięcie 
dostaw energii poza godzinami użytkowania po-
mieszczeń;

• praca cykliczna – oszczędność energii poprzez 
okresowe wyłączanie układu HVAC w procesie 

regulacji parametrów w pomieszczeniu lub stre-
fi e pomieszczeń. Podczas wyłączenia parametry 
komfortu są utrzymywane dzięki akumulacyjności 
cieplnej pomieszczeń; algorytm stosowany jest 
zarówno do sterowania w trybie ogrzewania, jak 
i chłodzenia pomieszczeń;

• regulacja zużycia energii – algorytm zapobiega 
przekroczeniu założonych limitów zużycia energii, 
bazując na przyroście wskazań licznika; w tym celu 
wyłączane są automatycznie urządzenia o wyzna-
czonej przez algorytm łącznej mocy, powodując 
tym samym nieprzekroczenie założonego limitu 
zużycia; 

• algorytm regulacji nadążnej – oszczędność wynika 
z dopasowania dostaw energii do rzeczywistych 
potrzeb – parametry komfortu utrzymywane 
są przy zużyciu najmniejszej możliwej ilości ener-
gii wynikającej z dopasowania krzywej grzewczej 
oraz utrzymania stałej temperatury komfortu w po-
mieszczeniu;

• chłodzenie nocne – algorytm steruje pracą wen-
tylacji mechanicznej poza godzinami pracy w celu 
wychłodzenia pomieszczeń latem powietrzem ze-
wnętrznym o temperaturze niższej niż wewnętrzna; 
algorytm umożliwia usunięcie z pomieszczenia ciepła 
zakumulowanego w ciągu dnia i zmagazynowania 
maksymalnej ilości chłodu;

• optymalna regulacja programowa (optymalny start/
stop) – algorytm wyznacza dynamicznie optymal-
ny czas uruchomienia i zatrzymania ogrzewania 
w obiektach z okresowym osłabieniem; otrzymuje 
się oszczędności poprzez uniknięcie niepotrzebne-



BUDUJEMY HALE  PORADNIK INWESTORA  23

go ogrzewania i wykorzystanie ciepła zakumulo-
wanego w budynku;

• miękki rozruch – algorytm stosowany w celu unik-
nięcia szczytów energetycznych związanych z za-
łączeniem instalacji;

• rozruch rozłożony w czasie;
• ochrona przed zamarzaniem, zarządzanie alarma-

mi itp.

Podsumowanie 
W zależności od przeznaczenia danego obiektu ha-
lowego rozpatrywane są różne aspekty rozwiązań 
instalacji wewnętrznych. Wybór rodzaju centrali (wen-
tylacyjna lub klimatyzacyjna) i sposobu uzdatniania 
powietrza zależy od przeznaczenia danej instalacji 
(przemysłowa, komfortowa) oraz potrzeb, jak rów-
nież konieczności dostosowania się do wymagań 
w zakresie energooszczędności systemu (wybór 
sposobu odzyskiwania energii cieplnej i chłodniczej 
z usuwanego powietrza). Wprowadzone rozporządze-
nia wymagają ujednolicenia informacji podawanych 
przez producentów, które uzyskuje potencjalny na-
bywca urządzeń wentylacyjnych, a co za tym idzie – 
umożliwiają łatwiejsze porównywanie urządzeń pod 
kątem parametrów istotnych z punktu widzenia ich 
eksploatacji. Osiągnięcie racjonalnie niskiego zużycia 
energii w obiekcie przemysłowym wymaga stosowania 
kompleksowych rozwiązań w zakresie projektowania, 
analiz i eksploatacji. Zaleca się stosowanie dedyko-
wanych aplikacji komputerowych wspomagających 
podejmowanie decyzji w procesie projektowania 
obiektów i ich instalacji, analiz energetycznych, jak 

również poszukiwania i opracowywania algorytmów 
energooszczędnych.  
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