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Streszczenie: Praca dotyczy wariantowej analizy wyselekcjonowanych detali konstrukcji dachu zbiornika na 
gaz w terminalu regazyfikacyjnym LNG w Świnoujściu. W kontekście bezpieczeństwa konstrukcji badano fakt 
pominięcia w trakcie budowy części przewidzianych w projekcie żeberek usztywniających środniki krokwi 
w strefie mocowania wieszaków. Obliczenia w środowisku MES przeprowadzono w dwóch etapach. Etap 
pierwszy obejmował liniową analizę całej konstrukcji dachu. Wyniki obliczeń liniowych stanowiły punkt 
wyjścia do etapu drugiego, w którym w zakresie geometrycznej i materiałowej nieliniowości analizowano 
zachowanie się wytypowanych detali dachu w stanie ich przeciążenia. Przeprowadzone obliczenia ujawniły 
znaczne rezerwy wytrzymałościowe tych detali wykazując, że nie zachodzi konieczność kosztownego 
wbudowania w konstrukcję pominiętych żeberek usztywniających środniki krokwi dachu zbiorników. 

Słowa kluczowe: MES, analiza lokalna, analizy nieliniowe, ścieżki równowagi, nośność graniczna. 

1. Charakterystyka konstrukcji dachu, sformułowanie problemu 

 Przedmiotem rozważań jest detal konstrukcyjny kopuły dachu zbiorników na płynny gaz 
o pojemności brutto 160 000 m3 (TK-2011 i TK-2012) w terminalu regazyfikacyjnym LNG 
w Świnoujściu [1]. Detal ten zlokalizowany jest na szkieletowej części drugorzędnej konstruk-
cji dachu stanowiącej przestrzenny ruszt stalowy zdefiniowanym na wycinku sfery o promie-
niu krzywizny 77.5 m i średnicy ~79.1 m. Na ruszt ten składają się koncentryczne belki typu 
HEB 240 (płatwie) połączone z promieniście ułożonymi belkami typu IPE 300 (krokwie) (zob. 
rys. 1 i rys. 2). Przestrzenie pomiędzy belkami wypełnia blacha poszycia grubości 5 mm. 
Blacha ta dodatkowo pełni rolę izolacji gazoszczelnej zewnętrznego zbiornika betonowego. 
Stalowa część dachu stanowi szalunek tracony dla głównej konstrukcji kopuły żelbetowej.  
 Do stalowego szkieletu dachu przymocowane są wieszaki podtrzymujące lekki płaski, 
aluminiowy strop/dach wewnętrzny, na którym rozłożona jest izolacja (rys. 1). Wieszaki 
wykonane z płaskowników są mocowane do krokwi z dwuteownika (IPE 300) za pomocą 
przyspawanej do pasa dolnego blachy węzłowej. Na przedłużeniu blachy węzłowej, pomiędzy 
pasem dolnym i górnym kształtownika IPE 300, w pierwotnej wersji projektu wykonawczego 
przewidziano wspawanie dodatkowych żeberek usztywniających środnik. Orientację żeberek 
założono prostopadle do osi krokwi. Szczegół detalu podwieszenia (tzw. typu „D”) przedsta-
wiono na rys. 3, gdzie kolorem czerwonym zaznaczono projektowane żebro usztywniające 
środnik. W zrealizowanej konstrukcji szkieletu dachu Wykonawca obiektu w przypadkowo 
zlokalizowanych miejscach nie dostosował się do projektu i nie przyspawał ujętych w projek-
cie żeberek, co można zauważyć także na rys. 1. Fakt niezgodności z projektem został podnie-
siony przez inspektora firmy nadzorującej przyszłą eksploatację terminalu. 
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Rys. 1. Kopuła i szkielet dachu zbiornika oraz podwieszenie lekkiego stropu izolacyjnego 

 
Rys. 2. Rzut struktury konstrukcji stalowej dachu [1], analizowane detale kotwienia wieszaków 

 Problem uzupełnienia brakujących żeberek tylko pozornie wydaje się błahym. Powodem 
utrudnień był wykonany, kosztowny strop/dach wewnętrzny zaprojektowany tylko na bardzo 
lekkie obciążenie powierzchniowe wysublimowaną izolacją (rys. 1). Praktycznie jedynym 
sposobem przeprowadzenia robót spawalniczych wysoko pod kopułą dachu pozostało 
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wykorzystanie technik alpinistycznych (długość wieszaków od 5 do 12.6 m). W tej sytuacji 
zdecydowano się na przeprowadzenie zaawansowanych obliczeń kontrolnych, które pozwoli-
łyby ocenić wpływ udziału tych żeberek na lokalną pracę konstrukcji i ogólne bezpieczeństwo 
dachu [2]. Obliczenia w zakresie nieliniowym przeprowadzono w środowisku MES [3], 
tworząc dyskretne wariantowe modele detali konstrukcji. Na ich podstawie możliwa była 
odpowiedz i podjęcie decyzji, czy jest konieczny kosztowny zabieg uzupełnienia brakujących 
żeberek usztywniających środniki krokwi dachu nad zbiornikiem. 

 
Rys. 3. Detal podwieszenia (mocowanie wieszaka typu „D”) [1], na czerwono zaznaczono 

projektowane, a pominięte przez Wykonawcę żebro usztywniające środnik krokwi 

2. Koncepcja analizy 

 Pierwszą fazą badań było wyselekcjonowanie detali wpięcia wieszaków w ruszt kopuły, 
krytycznych pod kątem występowania lub brak ujętych w projekcie żeberek usztywniających 
środnik. W tym celu sporządzono kompleksową obwiednię wytężenia stalowej konstrukcji 
dachu. Na podstawie obwiedni wytypowano do analiz pięć węzłów mocowania wieszaka typu 
„D”, które znajdują się na różnych obwodach sfery dachu (rys. 2). Zadaniem selekcji było 
określenie najniekorzystniejszego zakresu wytężeniowego w kontekście parametrycznej 
oceny detalu z uwzględnieniem zmiany kąta nachylenia stycznej do powierzchni sfery dachu 
oraz różnych kątów mocowania wieszaków do krokwi dachu. 
 W obliczeniach każdego ze wskazanych na rys. 2 detali analizowano dwa warianty roz-
wiązania konstrukcyjnego: wariant nr 1 – bez żeberka usztywniającego środnik oraz wariant 
nr 2 – z uwzględnieniem żeberka według pierwotnej wersji projektu wykonawczego stalowego 
szkieletu dachu zbiornika. 
 Obliczenia detali mocowania wieszaków typu ,,D” podzielono na dwa etapy: 
– analiza stanu istniejącego konstrukcji prętowo-cięgnowej pod kątem maksymalnego wytę-
żenia wskazanego w obliczeniach do projektu wykonawczego [4]. Na tej podstawie w ra-
mach tworzenia obwiedni ustalono stan naprężeń odpowiadający najniekorzystniejszej 
sytuacji obciążeń normowych. Uzyskany w ten sposób ekstremalny stany wytężenia rusztu 
stalowego kopuły przyjęto jako wyjściowy do dalszej analizy nieliniowej detalu; 

– śledzenie nieliniowych ścieżek równowagi przy założeniu hipotetycznego wzrostu siły w wie-
szaku aż do wyczerpania jego nośności. Celem było określenie rezerwy bezpieczeństwa 
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analizowanego detalu poprzez wskazanie, w którym momencie pojawia się pierwsze uplas-
tycznienie oraz oszacowanie jego nośności granicznej i wskazanie mechanizmu zniszczenia 
[5, 6]. Wszystkie analizy nieliniowe realizowano za pomocą sterowania przemieszczeniem 
odpowiedniego obszaru mocowania wieszaka na kierunku jego podwieszenia [7]. Jednocześ-
nie monitorowano stan wytężenia detalu konstrukcji poddanego tym wymuszeniom kinema-
tycznym. 

 Z uwagi na brak możliwości jednoznacznego wskazania odpowiedzi konstrukcji podczas 
analizy nieliniowej detalu związanej ze zdefiniowaniem rzeczywistych warunków brzegowych 
(efekt niepełnego uciąglenia rusztu i określenia zakresu współpracy z powłoką żelbetową 
poprzez blachę uszczelnienia) zdecydowano się na oszacowanie kresu dolnego nośności 
granicznej. W tym celu wykreowano dwa konstrukcyjnie skrajne schematy pracy wycinka krok-
wi w odniesieniu do hipotetycznego przyrostu siły w wieszaku, tj.: schemat 1 – pełne utwier-
dzenie, schemat 2 – swobodne podparcie. Rzeczywiste warunki brzegowe będą pośrednie po-
między tymi teoretycznymi przypadkami, a więc uzyskane wyniki stanowią ograniczenia górne 
i dolne zakresu pracy układu. Z powyżej wskazanych względów w obliczeniach nieliniowych 
także pominięto, korzystną z konstrukcyjnego punktu widzenia, współpracę stalowych ele-
mentów szkieletu dachu z blachami poszycia oraz betonową kopułą. Taki sposób potraktowania 
problemu daje dolne oszacowania nośności, a więc po stronie bezpiecznej dla konstrukcji. 

3. Założenia do obliczeń 

 Obliczenia przeprowadzono Metodą Elementów Skończonych w zakresie geometrycznie 
i materiałowo nieliniowym [3]. W obliczeniach wykorzystano dwuwymiarowe czterowęzłowe 
powłokowe elementy skończone sformułowane w ramach teorii Timoszenko-Reissnera. Są to 
elementy klasy C° o liniowych funkcjach kształtu ze wzbogaceniem stanu deformacji w po-
wierzchni oraz procedurami eliminującym efekt tzw. blokady. Uwzględniają one efekt ścina-
nia oraz dodatkowe zróżnicowanie położenia powierzchni odniesienia powłoki (mimośród) 
[6, 7]. Elementy te wykorzystano do opisu wszystkich części analizowanego detalu, tj. blachy 
węzłowej, pasów i środnika kształtownika IPE 300 oraz żeberek usztywniających środnik. 
Pomiędzy modelowanymi częściami konstrukcji założono idealne połączenie. Rysunek 4 
przedstawia wizualizacje modelu obliczeniowego wykorzystanego do analizy detalu nr 1 kon-
strukcji dachu, przy czym w części górnej pokazano wariant 1 (bez żebra), a w dolnej wariant 
2 (z żebrem) rozważanej geometrii. Liczby węzłów i elementów skończonych siatek dyskrety-
zacyjnych wahały się, w zależności od analizowanego detalu oraz wariantu geometrii odpo-
wiednio, pomiędzy 13 951-15 735 oraz 13 552-15 303. 

 
Rys. 4. Wizualizacje dyskretyzacji wykorzystanej do analizy detalu nr 1 konstrukcji dachu 
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 Do opisu materiału zgodnie z projektem wykorzystano parametry stali S275 J2 (EN 10025), 
z którego wykonano główne elementy analizowanego detalu węzła. Przyjęto izotropowy ideal-
nie sprężysto-plastyczny model materiału. Założono, że uplastycznienie materiału następuje 
w momencie, gdy naprężenia zgodne z hipotezą Huber’a-Mises’a-Hencky’ego (HMH) osiągną 
granicę plastyczności, w tym przypadku równą 275 MPa. 

4. Analiza stanu istniejącego 

 Przyjęty przez projektanta obiektu model obliczeniowy wykorzystujący jednowymiarowy 
belkowy element skończony, z założenia teoretycznego, nie rozróżnia efektu braku żeberek 
usztywniających środnik. Dlatego wyjściowy stan sił przekrojowych do generacji pól wytęże-
nia w lokalnej analizie detalu dyskretyzowanego przestrzennie powłokowymi elementami 
skończonymi jest jednakowy, zarówno w wariancie 1 (bez żeberka), jak i w wariancie 2 
(z żeberkiem). W tabeli 1 zestawiono ekstremalne naprężenia wg hipotezy HMH w analizo-
wanych detalach konstrukcji dla obydwu wariantów geometrii. 

Tabela 1. Ekstremalne naprężenia wg hipotezy HMH w analizowanych detalach 

Detal 
σH-M-H [MPa] 

wariant 1 bez żeberka 
usztywniającego środnik 

wariant 2 z żeberkiem 
usztywniającym środnik 

1 74,9 74,9 
2 91,6 91,6 
3 74,5 74,5 
4 103,2 103,2 
5 54,3 54,3 

 
 Rysunek 5 prezentuje naprężenia wg hipotezy HMH w stanie istniejącym w detalu nr 1: 
w wariancie bez żebra (część górna) oraz w wariancie z żebrem (część dolna). 

 
Rys. 5. Ekstremalne wytężenie detalu nr 1 obu wariantów wg hipotezy HMH w stanie istniejącym 

 Przeprowadzone obliczenia wskazały, że niezależnie od przypadku, uwzględnienia lub nie 
żeberka usztywniającego środnik, ekstremalne naprężenia w złożonym stanie wytężenia 
wyznaczone zgodnie z hipotezą HMH w zakresie obliczeń normowych (SGN) nie ulegają 
zmianie. Ekstrema występują poza obszarem lokalnego oddziaływania wieszaka. Na tej pod-
stawie można stwierdzić, iż zastosowanie żeberek o wskazanej w projekcie wykonawczym 
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geometrii nie jest konieczne, a tym samym w kontekście analizy całej konstrukcji nie zachodzi 
konieczność uzupełniania żeberek pominiętych przez wykonawcę obiektu. 

5. Oszacowania nośności granicznej detalu podwieszenia 

 Jednym z celów obliczeń nieliniowych było wskazanie, przy jakiej wartości siły w wie-
szaku zapoczątkowany będzie proces uplastycznienia przekroju krokwi dla wariantu 1 (bez 
żeberka) oraz wariantu 2 (z żeberkiem). W tabeli 2 zestawiono stan wytężenia krokwi w węźle 
typu ,,D” dla wszystkich analizowanych detali, który należy oczytać jako procentowy stosunek 
projektowanej ekstremalnej siły (SGN) do hipotetycznej siły w tym wieszaku, która spowo-
duje pierwsze uplastycznienie materiału w analizowanym przekroju.  

Tabela 2. Stan wytężenia krokwi z analizy nieliniowej 

Detal 
Stan wytężenia krokwi [%] 

wariant 1 (bez żeberka) wariant 2 (z żeberkiem) 
utwierdzenie swobodne podparcie utwierdzenie swobodne podparcie 

1 7 15 4 10 
2 15 23 9 20 
3 9 13 5 11 
4 12 13 6 12 
5 10 11 5 10 

 
 Na rys. 6 pokazano nieliniową ścieżkę równowagi dla detalu nr 1 w schemacie statycznym 
utwierdzenia (schemat 1), przy założeniu nieograniczonego wzrostu siły w wieszaku. 
Odpowiednio rys. 7 przedstawia mapę naprężeń zredukowanych HMH obu wariantów detalu 
nr 1 w strefie mocowania wieszaka na końcu ścieżki równowagi dla schematu utwierdzenia 
(schemat 1). Na rys. 7 deformację rzeczywiste zwiększono 10. krotnie. 
 Obliczenia wykazały, że niezależnie od wariantu występowania żeberka usztywniającego 
środnik, hipotetyczna wartość siły powodującej powstanie pierwszych obszarów uplastycz-
nienia przekroju krokwi jest, co najmniej pięciokrotnie wyższa od maksymalnej wartości siły 
wskazanej w projekcie wykonawczym konstrukcji (SGN). Należy podkreślić, że w żadnym 
przypadku nie zaobserwowano objawów nadmiernych deformacji, które wskazywałyby na 
utratę stateczności analizowanej części krokwi. 

 
Rys. 6. Ścieżki równowagi dla detalu nr 1 w schemacie statycznym utwierdzenia 
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Rys. 7. Mapa naprężeń zredukowanych HMH obu wariantów detalu nr 1 na końcu ścieżki równowagi 

dla schematu 1 (deformacje rzeczywiste zwiększono 10. krotnie) 

6. Podsumowanie i wnioski 

 W pracy opisano analizę MES detalu konstrukcji zbiornika na gaz w terminalu regazyfika-
cyjnym LNG w Świnoujściu. Zbadano lokalną nośność środnika krokwi stalowej konstrukcji 
dachu zbiornika w strefie mocowania do niej wieszaków w wariantach z dodatkowym 
żeberkiem usztywniającym oraz bez żeberka. Stwierdzono, że w normowym SGN ekstremalne 
wytężenie krokwi jest dalekie od granicy plastyczności użytej stali niezależnie od wariantu 
wbudowania lub nie żeberka usztywniającego środnik. W zakresie badań nieliniowych, mimo 
relaksacji warunków brzegowych, nie zaobserwowano tendencji do utraty lokalnej stateczno-
ści krokwi IPE 300, ponadto oceniono, że stan użytkowy jest daleki od wyczerpania nośności 
granicznej badanych fragmentów konstrukcji. 
 Na podstawie przeprowadzonych obliczeń detalu mocowania wieszaka typ ,,D” konstruk-
cji dachu zbiornika LNG w Świnoujściu stwierdzono, że nie było potrzeby uzupełnienia braku-
jących żeberek usztywniających środniki krokwi wykonanych z profili IPE 300. Elementem 
decydującym o mechanizmie zniszczenia jest nośność samego wieszaka i śrubowego systemu 
jego mocowania do krokwi. 
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WERIFICATION OF RAFTER STRENGTHENNIG IN THE GAS TANK ROOF  

Abstract: The paper describes numerical verification of load capacities of the selected structural details of 
liquefied gas tank roof, located in the LNG regasification terminal in Świnoujście. During construction stage 
some of the designed rafter web ribs in areas of the hanger supports were not assembled. This problem is 
numerically investigated in the paper in the context of structural safety of the roof. Calculations are carried out 
by means of Finite Element Method in two stages. In the first stage a linear analysis of the whole roof is 
performed. The obtained results are applied as an initial state for the second stage calculations, where the local 
behaviour of the selected structural details is analyzed. In the second stage a non-linear analysis has been 
performed. Material and geometrical non-linearities are included in the calculations. The analysis revealed that 
the considered structural details have carrying load capacities significantly larger than the expected stresses 
due to external loads. Therefore, the conclusion bas been drawn, that assemble of the remaining stiffening ribs 
is not necessary. 

Keywords: FEM, local analysis, nonlinear analysis, equilibrium paths, ultimate load capacity. 

 
 
 


