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Streszczenie: W referacie przedstawiono wyniki analiz uwzględniających imperfekcje konstrukcji linowej 
i efekty zerwania wybranych cięgien na nośność i stateczność globalną konstrukcji linowej. Analizy 
przeprowadzono w ramach audytu dokumentacji projektowej na zlecenie Inwestora.  
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1. Wstęp  

 Tematem referatu są dwie grupy analiz jakie przeprowadzono w ramach audytu dokumen-
tacji projektowej Stadionu Śląskiego w Chorzowie [1]. Pierwsza grupa dotyczy stanów wyjąt-
kowych związanych z błędami w montażu czy napinaniu lin mogącymi wystąpić podczas 
wznoszenia konstrukcji. Ważna jest ocena wpływu tych imperfekcji na bezpieczeństwo 
konstrukcji. Druga grupa to analizy związane z uszkodzeniem kluczowego elementu konstruk-
cji zadaszenia takiego jak lina nośna, lina napinająca czy cały wiązar linowy. Celem jest 
określenie stopnia zniszczenia konstrukcji zadaszenia w przypadku tego typu awarii i rozpoz-
nanie ryzyka wystąpienia „katastrofy postępującej”. Rozpatrzenie takiego scenariusza wska-
zane jest przez normę PN-EN 1991-1-7 Oddziaływania ogólne – Oddziaływania wyjątkowe 
[4] dla obiektów klasy konsekwencji CC3 (stadiony, amfiteatry, mosty) do której rozpatrywa-
ne zadaszenie się zalicza.  

2. Opis ogólny konstrukcji 

 Bazując na idei koła szprychowego zadaszenie Stadionu Śląskiego [2] składa się z dwóch 
zewnętrznych pierścieni ściskanych (górny i dolny), radialnych wiązarów linowych i linowego 
pierścienia wewnętrznego, rozciąganego (rys. 1, 2). Geometria pierścieni w rzucie oparta jest 
na łuku o trzech promieniach. Promienie łuków pierścienia górnego są większe w stosunku do 
pierścienia dolnego. Pierścienie połączone są ze sobą słupkami (rozporami). Na pierścieniach 
rozlokowanych jest 40 osi radialnych, w których znajdują się wiązary linowe. Wiązary składają 
się z górnej liny nośnej, dolnej liny napinającej oraz poprzecznych, pionowych wieszaków 
łączących obie liny (rys. 2). Lina górna i dolna spięte są na końcu łącznikiem, do którego 
przytwierdzony jest wewnętrzny pierścień rozciągany, składający się z 6 lin obwodowych. 
Dolny pierścień ściskany we wszystkich 40 osiach opiera się na żelbetowych słupach. Połącze-
nie to jest przegubowe i promieniowo przesuwne, aby zminimalizować wpływy od temperatury. 
Pokrycie z płyt poliwęglanowych układane jest na płatwiach i szczeblinach, które przymoco-
wane są do lin napinających w miejscach mocowania wieszaków. Pierścień górny i dolny stężo-
ny jest linami w układzie krzyżowym. Stężenia te ułożone są symetrycznie w obydwu osiach 
głównych zadaszenia. Stężenia rozwijają się dalej w dół do systemu wiązań dla podpór. 
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Rys. 1. Elementy wiązara linowego 

 
Rys. 2. Wizualizacja modelu numerycznego i główne elementy konstrukcji 

3. Analiza wpływu imperfekcji konstrukcji linowej 

 Przeanalizowano, jaki wpływ na konstrukcję dachu mają takie imperfekcje układu linowe-
go jak zbyt mocno napięta lina górna/dolna/pierścieniowa czy błąd w mocowaniu lin pierście-
niowych w łącznikach. Analizy przeprowadzono na wartościach charakterystycznych obcią-
żeń. Do analizy posłużono się otrzymanym od projektanta modelem numerycznym (rys. 2) 
konstrukcji zadaszenia wykonanym w programie MES SOFiSTiK. 

Imperfekcja – błąd w długości liny nośnej 
 Przeanalizowano sytuację, w której siła w jednej albo w wielu linach nośnych (maksymal-
nie pięć) w stanie „ciężar własny plus napięcie lin bez wyposażenia” przekracza o 10% wartość 
siły projektowej. Do analizy wybrano najbardziej wytężoną linę nośną w tym stanie, linę w osi 
X04. Przeanalizowano następujące przypadki: 
– przypadek 1: jedna lina nośna o zwiększonej sile (X04); 
– przypadek 2: dwie sąsiadujące liny nośne o zwiększonej sile (X04, X03); 
– przypadek 3: trzy sąsiadujące liny nośne o zwiększonej sile (X04, X03, X02); 
– Przypadek 4: pięć sąsiadujących lin nośnych o zwiększonej sile (od X01 do X05). 
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 Po przeprowadzeniu analiz stwierdzono że zwiększenie napięcia w linie nośnej powoduje 
zmniejszenie siły w odpowiadającej linie napinającej, ale wzrost w sąsiednich linach napinają-
cych. Maksymalny wzrost siły zaobserwowano w przypadku 3 i wynosił on 5%. W tabeli 1 
zestawiono maksymalne naprężenia wg HMH w ćwiartce pierścienia górnego w trzech różnych 
stanach bez i z imperfekcją.  

Tabela 1. Maksymalne naprężenia wg HMH w pierścieniu górnym – od za dużej siły w linie nośnej  

 
  
 Zwiększenie siły o 10% w jednej linie nośnej powoduje pomijalny wzrost naprężeń w pier-
ścieniu. W przypadku 3 i 5 lin wzrost ten może wynosić nawet 30 MPa. Dla porównania, 
przypadek w którym siły w wszystkich linach nośnych byłyby zwiększone o 10% powoduje 
maksymalny przyrost naprężeń w pierścieniu górnym równym tylko 8 MPa. 

Imperfekcja – błąd długości liny napinającej 
 Analiza analogiczna do poprzedniej. Najbardziej wytężona lina napinająca w stanie „ciężar 
własny plus napięcie lin bez wyposażenia” znajduje się w osi X04 co odpowiada najbardziej 
wytężonej linie nośnej. Przeanalizowano następujące przypadki: 
–  przypadek 1: jedna lina napinająca o zwiększonej sile (X04); 
–  przypadek 2: dwie sąsiadujące liny napinające o zwiększonej sile (X04, X03); 
–  przypadek 3: trzy sąsiadujące liny napinające o zwiększonej sile (X04, X03, X02); 
–  Przypadek 4: pięć sąsiadujących lin napinających o zwiększonej sile (od X01 do X05). 
 Zwiększenie napięcia w linie napinającej powoduje zmniejszenie siły w odpowiadającej 
linie nośnej ale wzrost w sąsiednich linach nośnych. Maksymalny wzrost siły zaobserwowano 
w przypadku nr 3 i wynosił on 2,3%. Wyniki maksymalnych naprężeń wg HMH w pierścieniu 
dolnym przedstawiono w tabeli 2. 

Tabela 2. Maksymalne naprężenia wg HMH w pierścieniu dolnym – od za dużej siły w linie napinającej  

 
  
 Podobnie jak w przypadku lin nośnych zmiana naprężeń w pierścieniu od imperfekcji 
w jednej linie jest minimalna. W przypadku 3 i 5 lin zmiana może wynieść nawet 20 MPa.  



296 Stadion Śląski. Analiza wpływu wybranych imperfekcji i uszkodzeń… 

 

Imperfekcja – błąd długości wszystkich lin pierścienia 
 Sytuacja, w której siły w linach pierścieniowych w stanie „ciężar własny (bez przekrycia) 
+ napięcie” przekraczają o 10% wartość siły projektowej powoduje znaczną zmianę sił w po-
zostałych linach. Siła w linach nośnych w stanie „ciężar własny (bez przekrycia) + napięcie” 
wzrosła średnio o 10% a w napinających o 12%. Maksymalne naprężenia wg HMH w pier-
ścieniu górnym w stanie „ciężar własny + napięcie + wyposażenie + pełen śnieg” w skutek 
zwiększenia siły w linach pierścieniowych o 10% wzrosły o 7 MPa (tab. 3).  

Tabela 3. Maksymalne naprężenia wg HMH w pierścieniu górnym – od za dużej siły w linach 
pierścieniowych 

 
 
Imperfekcja – błąd długości jednej z lin pierścienia wewnętrznego. 
 Pierścień linowy (rys. 2) składa się z baterii ośmiu lin zamocowanych na stalowych 
łącznikach. Możliwe jest niedokładne osadzenie lin na łącznikach skutkujące różnicami w dłu-
gości w ramach jednego segmentu. W analizie badano błąd w mocowaniu wybranych lin pier-
ścieniowych w łączniku dla lin pierścieniowych poprzez skrócenie/rozciągnięcie ich w bada-
nym polu o wartość –10 mm /+10 mm. Do analizy wybrano pole między osiami X40 i X01. 
W tabeli 4 zestawiono przeanalizowane przypadki.  

Tabela 4. Przeanalizowane przypadki – błąd w mocowaniu lin pierścieniowych 

 
 
 W skutek błędu w mocowaniu lin w łączniku wynoszącego ±10 mm może dojść do 
znacznego zwiększenia siły w jednej z lin pierścieniowych. W każdym z przeanalizowanych 
przypadków zaobserwowano wzrost siły w krótszej linie o około 20–29% w zależności od 
przypadku, co przełożyło się na wzrost wytężenia z 53% na około 63–69% w stanie „ciężar 
własny + napięcie”. Dodatkowo zaistnienie imperfekcji tego typu może spowodować powsta-
nie znacznej siły tnącej w łączniku o wartości równej nawet 1385 kN (rys. 3). Łączniki lin 
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radialnych i obwodowych powinny zostać sprawdzone pod kątem przenoszenia dużej siły 
tnącej w kierunku poziomym lub mieć możliwość poślizgu lin w celu wyrównania naprężeń. 

 
Rys. 3. Siły tnące Vy w łączniku X40 i X01 – przypadek 1 – „cw+nap” [kN] 

Imperfekcja – różnice w module Young’a lin pierścieniowych 
 Umowny moduł sprężystości lin przyjętych w projekcie znajduje się w przedziale od 160 
do 165 GPa. W otrzymanym od projektanta modelu numerycznym przyjęto dla każdej liny 
moduł Young’a o wartości 160 GPa. Wykonano analizę, w której dla jednej z 6 lin przyjęto 
moduł E = 165 GPa. Przeanalizowano 6 przypadków. Zmiana modułu Young’a z 160 GPa na 
165 GPa dla jednej wybranej liny z pośród sześciu tworzących pierścień rozciągany powoduje 
znikomą zmianę w rozkładzie sił w tych linach (0,1%). 

4. Analiza skutków zerwania wybranych cięgien 

 Na potrzeby analizy zmodyfikowano model numeryczny. Usunięto takie elementy jak: 
pokrycie dachu, telebimy, płatwie i szczebliny oraz elementy podwieszające je do wiązarów. 
Zamieniono podparcie słupów z sprężystego na zamocowane. Obciążenia takie jak ciężar wła-
sny głowic, płatwi, szczeblin i membrany oraz wyposażenia zamieniono na masy. Jako masę 
przyjęto też pełne obciążenie śniegiem. Przeprowadzono obliczenia dynamiczne. W analizach 
zastosowano procedurę Newmarka z uwzględnieniem nieliniowości geometrycznej i materia-
łowej. Efekt zerwania wymodelowano przez usunięcie całego przeciążonego elementu z syste-
mu po osiągnięciu siły zrywającej, uzyskując tym samym lepszą stabilność rozwiązania nume-
rycznego. Badano konstrukcję pod obciążeniem ciężarem własnym i sprężeniem lub ciężarem 
własnym, sprężeniem i obciążeniem śniegiem. 
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 Zaczęto od analizy w której zasymulowano zerwanie dowolnego, pojedynczego wiązara 
w stanie pełnego obciążenia śniegiem. Ze względu na to, że konstrukcja jest bisymetryczna 
przeanalizowano 10 przypadków – zerwanie wiązarów w osiach od X01 do X10. Przez jeden 
wiązar rozumie się: linę nośną i napinającą leżącą w danej osi oraz wszystkie wieszaki łączące 
te liny (rys. 1). Analizę przeprowadzono na wartościach charakterystycznych obciążeń. Do ana-
liz użyto metody „time step” z krokiem równym 0,01 sekundy. Czas trwania analizy dla każdej 
z awarii wynosił 5 sekund. Przyjęto tłumienie konstrukcji na poziomie 10% (LDT).  
 Analiza pokazała że zerwanie dowolnego wiązara powoduje chwilowy ale znaczny wzrost 
maksymalnej siły w linach nośnych i napinających. Duży wpływ na wartości sił w linach ma 
efekt dynamiczny związany z awarią. W przypadku lin napinających dochodzi do przekrocze-
nia minimalnej siły zrywającej (rys. 6). Największe siły w linach nośnych i napinających 
otrzymano w przypadku awarii wiązara w osi X03 (rys. 4 i 5). Największe wytężenie w linach 
nośnych otrzymano w przypadku awarii wiązara w osi X08 a w przypadku lin napinających 
w przypadku zerwania wiązara w osi X06 (rys. 6). Przypadki odpowiadające maksymalnej sile 
i wytężeniu nie pokrywają się ze względu na to, że o ile awaria X03 dotyczy jednego z najbar-
dziej wytężonych wiązarów w konstrukcji (liny typu 1 – największe przekroje) to awarie X08 
i X06 bezpośrednio sąsiadują z linami o małym przekroju. Z wymienionych przypadków to 
zerwanie wiązara X03 powoduje globalnie największy przyrost sił w linach i tym przypadkiem 
zajęto się w szczególności. 

 
Rys. 4. Maksymalne i minimalne siły w linach napinających w trakcie awarii 

 
Rys. 5. Maksymalne i minimalne siły w linach nośnych w trakcie awarii 
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Rys. 6. Maksymalne wytężenia lin w trakcie awarii (w stosunku do siły zrywającej) 

 Na rysunkach 7 i 8 przedstawiono maksymalne siły w linach od awarii wiązara w osi X03. 
Na osi poziomej wykresów tym razem umieszczono numery lin od 1 do 40.  

 
Rys. 7. Siły w linach napinających w trakcie awarii wiązara X03 

 
Rys. 8. Siły w linach nośnych w trakcie awarii wiązara X03 
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 Zerwanie dowolnego pojedynczego wiązara spowoduje zerwanie, co najmniej dwóch sąsia-
dujących lin napinających. Nie wiemy czy zerwanie tych lin nie spowoduje zerwania kolejnej 
liny nośnej. Dlatego przeprowadzono kolejną analizę z awarią wiązara X03. Tym razem jednak 
model został tak przygotowany, że jeżeli w trakcie awarii przekroczona zostanie siła zrywająca 
w jakiejkolwiek innej linie, program wyłączy ją automatycznie. Wskutek czego po zerwaniu 
wiązara X03 doszło do zerwania jeszcze sześciu całych wiązarów (rys. 9). Najpierw zerwały 
się sąsiadujące liny napinające po obu stronach zerwanego wiązara, następnie liny nośne 
należące do tych samych osi, potem kolejne liny napinające najbliżej awarii itd. Maksymalne 
naprężenia w pierścieniu górnym powstałe w trakcie awarii przekroczyły wytrzymałość 
normową stali na rozciąganie (490 MPa). 

 
Rys. 9. Wizualizacja konstrukcji po zerwaniu wiązara X03 (przemieszczenia w skali 1/1) 

 
Rys. 10. Zmiana siły w czasie w sąsiadujących linach nośnych po zerwaniu wiązara X03 
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Rys. 11. Maksymalne naprężenia wg HMH w a) pierścieniu górnym b) pierścieniu dolnym – 

zerwanie wiązara X03 

 Przeprowadzono jeszcze szereg analiz na podstawie których stwierdzono że:  
– Zerwanie pojedynczej liny nośnej spowoduje natychmiastowe zerwanie odpowiadającej liny 

napinającej. Zerwanie całego wiązara pociągnie za sobą wiązary sąsiednie. Wynika z tego, 
że zerwanie pojedynczej liny nośnej w stanie „ciężar własny + ciężar wyposażenia + pełne 
obciążenie śniegiem” powoduje sytuację podobną do tej, jaką otrzymano w analizie 
zerwania całego wiązara.  

– Ewentualne zerwanie liny napinającej przez podmuch wiatru (obciążenie śniegiem 
zmniejsza siły w linach napinających) nie skutkuje zerwaniem innych lin w stanie obciążenia 
ciężarem własnym i wyposażeniem. 

 Przeprowadzone analizy nie przedstawiają rzeczywistych scenariuszy awarii ponieważ 
zastosowany model obliczeniowy posiada znaczne uproszczenia. Należy jednak podkreślić, że 
uproszenia te są po stronie bezpiecznej. Pominięto podkonstrukcję poszycia i zastąpiono ją 
masami skupionymi w węzłach systemu linowego. W ten sposób pozbawiono model istotnego 
dla procesu tłumienia wynikającego z pracy konstrukcji stalowych płatwi w stanie awaryjnym. 
Obserwując zmienność siły w linach nośnych sąsiadujących z liną zerwaną można przypusz-
czać, że dodatkowe tłumienie może istotnie zredukować osiągnięte w analizie maksimum sił 
(rys. 10). Ten sam efekt oraz dodatkowe tłumienie wynikające z plastycznej pracy stali kon-
strukcyjnej może zredukować maksimum naprężeń zastępczych wg HMH w pierścieniu 
górnym (rys. 11). Istnieją zatem istotne przesłanki świadczące o korzystniejszym zachowaniu 
się konstrukcji w rzeczywistości, jednak model bardziej złożony mógłby okazać się trudny 
w ocenie stopnia bezpieczeństwa. 

5. Podsumowanie 

 Błędy wykonawcze związane z długością liny radialnej nie są groźne dla konstrukcji 
w fazie budowy. Projektowany stan napięcia można zawsze przywrócić przez regulację 
długości wieszaków między kablem nośnym i napinającym. 
 Analizy wpływu błędnej długości na siły w linach pokazują, że konfiguracje, w których 
wykorzystuje się baterię lin o wspólnych zakończeniach powinny posiadać dodatkowy 
współczynnik bezpieczeństwa, uwzględniający pracę w grupie (brak identyczności). 
 W przypadku zerwania jednej liny nośnej nie da się wykluczyć katastrofy o zakresie 
dotyczącym czterech do sześciu lin nośnych. Analiza pokazuje że po zerwaniu czterech lin 
nośnych następuje znaczna redukcja sił w linach pierścienia rozciąganego, a zatem również 
redukcja sił w całym systemie. W przypadku zerwania liny napinającej nie zaobserwowano 
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dalszych następstw awarii dla globalnej stabilności konstrukcji. W świetle wykonanych analiz 
można powiedzieć, że zakres ewentualnej katastrofy jest rozległy, ale ograniczony. 
 Analizy imperfekcji i scenariuszy katastrofy dały podstawy do wprowadzenia istotnych 
zmian w projekcie zadaszenia. Zwiększono ilość lin pierścienia linowego (z sześciu do ośmiu). 
Sformułowano wytyczne dotyczące konstrukcji i nośności nowych łączników pierścieniowych 
i zalecono wzmocnienie uszu mocujących radialne liny nośne do pierścienia zewnętrznego. 
Zalecenia te zrealizowano w aktualnym projekcie zadaszenia. 
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AND DAMAGES ON CAPACITY OF ROOFING CONSTRUCTION  

Abstract: The paper presents the results of analyzes regarding impact of imperfections of suspension system 
and failure of single cable on capacity and global stability of the structure. Analyses were carried out as a part 
of the audit of project at the request of the investor. 

Keywords: stadium, model, MES, imperfections, failure, cables. 

 
 
 


