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Streszczenie: Przyczyną niepowodzeń w montażu zadaszenia Stadionu Śląskiego była awaria (zerwanie) 
staliwnego łącznika („krokodyla”) pomiędzy linami radialnymi i obwodowymi. W ramach audytu konstrukcji 
zadaszenia autorzy stworzyli wytyczne dla nowego łącznika i w konsekwencji dokonali analiz nośności 
zaprojektowanej ponownie konstrukcji. W referacie przedstawiono ponadto analizy wytężenia połączeń sworz-
niowych lin do konstrukcji stalowej i szczegółowe analizy głównych pierścieni ściskanych. Podsumowano 
wyniki obliczeń MES analizowanych detali i sformułowano wnioski. 
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1. Pierwotny projekt łącznika 

 Jednym z głównych elementów nośnych konstrukcji zadaszenia stadionu w Chorzowie [1] są 
łączniki między linami radialnymi i obwodowymi. W całej konstrukcji jest ich 40 sztuk (rys. 1). 

 
Rys. 1. Model statyczny konstrukcji ze wskazaniem łącznika 

 Pierwotnie łączniki zaprojektowano i wykonano w formie tzw. „krokodyli” jako odlewy 
staliwne. Niestety, w trakcie naciągania lin konstrukcji doszło do rozerwania łączników 
(rys. 2) w dwóch osiach konstrukcji. Na rysunku 3 przedstawiono jeden z elementów, które 
uległy awarii. 
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Rys. 2. Miejsce rozerwania elementów a) łącznik w osi X37 b) łącznik w osi X38 [1] 

 
Rys. 3. Fragmenty elementu po awarii [2] 

 Awaria na długo przerwała proces budowy i stała się przyczyną prac studyjnych 
dotyczących konstrukcji zadaszenia [2, 3]. Elementem tych prac było stworzenie wytycznych 
do projektu nowego łącznika i analizy nośności zaprojektowanych elementów konstrukcji. 
W referacie przedstawiono syntezę analiz poświęconych kluczowym elementom konstrukcji 
zadaszenia. 

2. Konstrukcja nowego mocowania i modele numeryczne 

 Nowe rozwiązanie zostało zaprojektowane przez projektanta zadaszania – biuro Schlaich 
Bergermann und Partner [4]. Zgodnie z wytycznymi sformułowanymi przez autorów referatu 
konstrukcję głównego elementu rozciąganego przewidziano jako niemal symetryczną spawaną 
blachownicę ze stali o S460Q, natomiast korytka na liny ringu przewidziano jako odlewy 
staliwne (rys. 4). Korytka przytwierdzono do pasów blachownicy za pomocą 4 śrub M27 klasy 
8.8, sprężonych siłą 234 kN każda. Z uwagi na odpowiedzialność elementu, jednocześnie 
realizując wymagania EC dla konstrukcji typu CC3 przeprowadzono niezależne obliczenia 
sprawdzające detalu. Z uwagi na złożoność zadania, podzielono je na dwie części: model miejsca 
mocowania korytka w blachownicy oraz model mocowania lin radialnych. W pierwszym z mo-
deli ważne było dokładne przeanalizowanie najbardziej newralgicznego punktu – miejscu docis-
ku staliwnego korytka do blachy. W oprogramowaniu MES Sofistik wykonano model złożony 
z elementów bryłowych (rys. 5). Z uwagi na dużą liczbę elementów, a za tym czasochłonność 
obliczeń, wykorzystano symetrię konstrukcji oraz ograniczono się do jednego korytka. Model 
dodatkowo zagęszczono w pobliżu styku projektowanych elementów. Interakcję części walco-
wanej i staliwnej zrealizowano za pomocą nieliniowych elementów kontaktowych mających za 
zadanie symulować rzeczywistą pracę, gdzie docisk pojawia się stopniowo w miarę zwiększania 
się obciążenia w linach. Analizę prowadzono jako nieliniową materiałowo z wykorzystaniem 
kryterium HMH. 
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Rys. 4. Wizualizacja nowego łącznika z zaznaczonymi grubościami blach oraz podziałem na materiały [4] 

 
Rys. 5. Wizualizacja modelu numerycznego miejsca mocowania korytka w blachownicy 

 Do tak zbudowanego modelu przyłożono obciążenie charakterystyczne, obliczeniowe 
i zrywające mocowanych lin uzyskane z globalnego modelu MES konstrukcji. Schemat 
obciążenia charakterystycznego przedstawiono na rysunku 6. 

 
Rys. 6. Przykładowy schemat obciążenia – od wartości charakterystycznych  

 Łącznie wprowadzono trzy typy obciążeń: obciążenie przekazywane przez linę jako rozło-
żone do powierzchni staliwnego korytka, sprężenie śrubami (sprężono elementy belkowe 
modelujące śruby) oraz wprowadzono w blachę siłę rozciągającą zgodnie z całościowym 
modelem obliczeniowym. 
 Drugi z modeli również wykonano z elementów bryłowych, a mocowanie lin opisano za 
pomocą elementu belkowego (sworznia) oraz nieliniowych elementów sprężystych nie prze-
noszących rozciągania (rys. 7). Mocowanie pomiędzy krążkami wzmacniającymi a blachą 
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opisano elementami sprężystymi o dużej sztywności po stronie wewnętrznej i zewnętrznej 
krążków. Uzyskano w ten sposób symulację połączenia spawanego po obwodzie krążków. 
W celu umożliwienia swobodnego obrotu elementu, tak jak ma to miejsce w rzeczywistej kon-
strukcji (cały element stabilizowany jest za pomocą napiętych lin i wraz ze zmianą sił w tych 
linach, może ulegać obrotowi), mocowanie zrealizowano za pomocą przegubu umożliwiają-
cego obrót wokół wektora normalnego do powierzchni bocznej największej blachy. 

 
Rys. 7. Wizualizacja modelu numerycznego miejsca wpięcia lin nośnej i napinającej 

 Obciążenie w powyższym modelu przykładano w postaci sił skupionych na końcach 
belkowych sworzni (rys. 8). Rozpatrzono wiele przypadków obciążeń, między innymi: 
konstrukcji pod pełnym obciążeniem śniegiem (wartości charakterystyczne), ekstremalnych 
sił w linie napinającej i nośnej wraz z odpowiadającymi oraz sił zrywających w linach. 

 
Rys. 8. Analizowane obciążenie konstrukcji pod pełnym śniegiem – wartości charakterystyczne 

3. Otrzymane wyniki obliczeń numerycznych 

 Nieliniowa materiałowo analiza wykazała że w stalowej blachownicy, dla obciążeń charak-
terystycznych dochodzi do uplastycznienia jedynie punktowo w miejscu styku korytka z bla-
chą. Z mapy wytężenia wynika (rys. 9), że naprężenia w blachownicy są na poziomie 200 MPa, 
w korytku natomiast w granicach 50–100 MPa (rys. 10).  
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Rys. 9. Naprężenia zastępcze (HMH) na krawędzi pasa blachownicy 

 
Rys. 10. Naprężenia zastępcze (HMH) w korytku mocującym linę ringu zewnętrznego 

 Analiza wykazała ponadto, że blachownica ulega uplastycznieniu po grubości elementu 
dopiero przy występowaniu sił zrywających w linach, ale nawet w takiej sytuacji nie dochodzi 
do utraty nośności. Dopiero dla współczynnika 1,4 dla obciążeń zrywających cały element 
traci nośność.  
 W świetle wykonanych analiz zarekomendowano przyjęcie do realizacji nowego projektu 
łącznika. Jednak z uwagi na odpowiedzialność detalu zalecono sformułowanie i przeprowa-
dzenie procedury badawczej (laboratoryjnej) potwierdzającej założenia teoretyczne przyjęte 
w projekcie. 
 Model zakotwienia kabli radialnych uwzględnia zróżnicowane obciążenie kabla nośnego 
i napinającego. Model ten dzięki przegubowi (rys. 7) dostosowuje się jako bryła sztywna do 
układu obciążeń przyłożonych w sworzniach. Analizę tego przypadku zrealizowano metodą 
quasi-dynamiczną (time step). Po każdym kroku czasowym zapisywana była nowa geometria 
elementu, w ten sposób uwzględniono obrót bryły sztywnej i zmiany kierunku działających 
sił. Obliczenia te prowadzone były również przy zastosowaniu nieliniowego modelu materiału 
wg HMH z przyjętą granicą plastyczności 440 MPa i wzmocnieniem o module 81 MPa. 
Na rysunkach poniżej przedstawiono mapy naprężeń zastępczych (HMH) od obciążeń odpo-
wiadających charakterystycznemu obciążeniu całego dachu śniegiem. Przeprowadzone 
analizy wykazały, że nawet w przypadku uwzględnienia sił zrywających liny element pomimo 
dużej strefy pełnego uplastycznienia nie ulega zniszczeniu. 
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Rys. 11. Mapy naprężeń zastępczych (HMH) dla całego elementu oraz blachy głównej (przypadek 

charakterystycznego obciążenia całego dachu śniegiem) 

4. Analizy detali pierścieni ściskanych 

 Analizie numerycznej poddano również ściskane pierścienie konstrukcji stadionu (rys. 12) 
oraz miejsca mocowania w nich lin. Projektant ukształtował elementy ściskane pierścieni 
zewnętrznych tak, aby wizualnie były zakrzywione i matematycznie proste. Efekt ten otrzy-
mano stosując w pręcie zakrzywionym zmienne na długości pręta przekroje poprzeczne 
(środki ciężkości przekrojów zawsze leżały na linii prostej). Aby ten cel osiągnąć w praktyce 
przekroje wykonstruowano w blach grubych (50 mm) decydujących o charakterystyce geome-
trycznej przekrojów i blach wypełniających (12 mm) (rys. 13) Przykładowe wizualizacje poka-
zano na rysunku 14. W przypadku ściskanych pierścieni model złożono z elementów powło-
kowych o zróżnicowanej grubości, natomiast modele mocowania lin wykastrowano podobnie 
jak powyżej w oparciu o elementy bryłowe. 

 
Rys. 12. Główne elementy nośne konstrukcji stadionu 

 Obliczenia przeprowadzono jako nieliniowe geometrycznie i materiałowo, pozwoliło to na 
ocenę pracy elementów pod kątem utraty stateczności lokalnej i globalnej. Z uwagi na niewielką 
grubość blach wypełniających zaobserwowano w analizie ich lokalne wyboczenia – w przy-
padku pierścienia górnego przy obciążeniu stanowiącym 38% wartości obciążenia obliczenio-
wego, a w pierścieniu dolnym 147% obciążenia obliczeniowego (rys. 15). 
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Rys. 13. Przekrój poprzeczny pierścienia górnego z oznaczeniem blach 

 
Rys. 14. Wizualizacja modeli pierścieni konstrukcji stadionu: a) górny, b) dolny 

 Pomimo zjawiska lokalnego wyboczenia, w obu elementach nie dochodzi do uplastycz-
nienia materiału w głównych blachach nośnych od obciążeń obliczeniowych. W przypadku 
pierścienia górnego, w stanie obliczeniowym, maksymalne naprężenia zastępcze (HMH) 
wynoszą 292 MPa, a w pierścieniu dolnym 160 MPa. Nie zaobserwowano niebezpieczeństwa 
utraty stateczności globalnej badanych elementów. 

 
Rys. 15. Zjawisko lokalnego wyboczenia cienkich blach w pierścieniach: a) górnym, b) dolnym 

 Analizy zamocowań lin nośnych w pierścieniu wykazały że do ich pełnego uplastycznienia 
dochodzi przy obciążeniu stanowiącym 87% siły zrywającej w kotwionej linie (rys. 16). 
W związku niewystarczającą rezerwą nośności, w świetle dalszych analiz związanych z zer-
waniem liny, zalecono wzmocnienie badanych detali.  
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Rys. 16. Naprężenia zastępcze od obciążenia obliczeniowego z współczynnikiem 1,4 

5. Podsumowanie 

 Przeprowadzone złożone analizy nieliniowe zarówno geometrycznie jak i materiałowo 
potwierdzają prawidłowe zaprojektowanie nowych detali. Wskazują także na słabe punkty 
w konstrukcji. Kluczowe elementy konstrukcji, a w szczególności łączniki olinowania dachu 
jako wyroby jednostkowe i obiekty trudne w ocenie teoretycznej nośności powinny spełniać 
dodatkowe kryteria związane z wytrzymałością lin. Elementy te nie powinny być traktowane 
jako „najsłabsze ogniwo”. 
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SLASK STADIUM. CAPACITY ANALYSIS OF NEW CONNECTOR BETWEEN 

RADIAL AND CIRCUMFERENTIAL CABLES OF ROOF STRUCTURE  

Abstract: The paper presents analysis of new connector elements designed after the roof breakdown. Two of 
forty connectors made of cast iron snapped in half during prestressing of roof net. New steel elements were 
designed afterwards. Several numerical analysis were done to proof safety of recent structure. Basic results and 
conclusions are presented. 

Keywords: roof over stadium, carrying capacity, detail, FEM analysis.  
 


