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ZAJĘCIA nr 2

1. Podstawowe wymiary hali

2. Obudowa hali

Szczegółowe obliczenia można znaleźć w przykładzie dra inż. R. Tewsa.

Poniżej przedstawiono materiały pomocnicze.



PODSTAWOWE WYMIARY

Schemat A1



PODSTAWOWE WYMIARY

Schemat A2



PODSTAWOWE WYMIARY

Schemat B



PODSTAWOWE WYMIARY

Wiązar

Zalecenia:

a) rozstaw płatwi dachowych: a,pł ϵ (1÷3 m) – wynika z doboru płyt warstwowych

b) kąt nachylenia krzyżulców: β ϵ (30÷60°) – wynika z możliwości spawania węzłów

c) wysokość kratownicy: H,kr ϵ (1/8÷1/12)*L – wynika z nośności kratownicy

d) rozstaw rygli ściennych: a,r ϵ (1÷3 m) – wynika z doboru płyt warstwowych

Warunek konieczny:

a) minimalny spadek dachu: i ≥ 2% – woda nie może zalegać na dachu (przeciążenie dachu).

Wymagane 2% może być trudne do zrealizowania, dlatego w praktyce przyjmuje się większy 

spadek.



PODSTAWOWE WYMIARY

Dane wejściowe: Rozpiętość (L), wysokość użytkowa (Hp). 

Wymiary do ustalenia: Geometria kratownicy dachowej (H,kr, ΔH, H,pod), długość słupa (H,s)

Założenia:

- spadek dachu = 10% = 0,1

- nachylenie połaci (kąt α) 

tg α = 0,1; α = arc tg 0,1 = 5,8°

- wysokość kraty L/10

Obliczenia:

H,kr = L/10 = 30/10 = 3,0 m

tg α = ΔH/(L/2)  a więc 

ΔH = tg α*(L/2) = 0,1*(30/2) = 1,50 m

H,pod = H,kr - ΔH = 3,0 – 1,5 = 1,50 m

Nietypowe wymiary zaokrąglać

z dokładnością do 5 cm.



PODSTAWOWE WYMIARY

Geometria hali z przykładu dr Tewsa

UWAGA: w przykładzie dr Tewsa występują słupy pośrednie z uwagi na stosunkowo duży 

rozstaw ram (b=9,0m). W wydanych projektach rozstaw ram jest mniejszy niż 9 m dlatego słupy 

pośrednie nie występują (ma to wpływ na zbieranie obciążeń na ściany).



OBUDOWA HAL 

Obudowa hal:

a) Lekka obudowa – płyty warstwowe (wypełnienie: styropian, wełna, pianka)

b) Obudowa ciężka  – płyty betonowe

Lekka obudowa:

a) Prefabrykowana – element gotowy do montażu na budowie (gotowa płyta warstwowa)

b) Wykonywana na budowie – elementy składowe (blacha, płyta izolacyjna, paroizolacja) 

scalane na placu budowy i dopiero montowane

Lekka obudowa:

a) Dla ścian – płyta warstwowa ścienna (pref.), kasety ścienne (na placu budowy)

b) Dla dachu – płyta warstwowa dachowa (pref.), blacha trapezowa o wysokim profilu (na 

placu budowy)

Konstrukcja wsporcza (tzw. konstrukcja drugorzędna):

a) Dachy płatwiowe / Ściany ryglowe – konstrukcję wsporczą stanowią płatwie dachowe lub 

rygle ścienne (obciążenia hali w postaci sił skupionych [kN] )

b) Dachy bezpłatwiowe / Ściany bezryglowe – konstrukcję wsporczą stanowią blachy 

trapezowe, kasety ścienne lub płyty warstwowe mocowane bezpośrednio do konstrukcji 

głównej (obciążenia hali w postaci obciążeń liniowych [kN/m] )



OBUDOWA HALI (www.traskostal.pl)



SZCZEGÓŁY (www.traskostal.pl)



OBUDOWA ŚCIAN (www.traskostal.pl)



OBUDOWA ŚCIAN (www.traskostal.pl)

•Płyta warstwowa z rdzeniem z pianki 

poliuretanowej, wełny mineralnej lub styropianu. 

•System uszczelnień niwelujących mostki termiczne 

•Łączniki do płyt warstwowych renomowanych 

producentów 

•Podwalina wykonana jako żelbetowa o gr. 200mm 

•Ocieplenie podwaliny ( o ile jest wymagane) może 

być wykonane z wełny mineralnej lub styropianu 

ekstradowanego. 

•Podwalina żelbetowa gr. ok.200mm 

•Stalowa kaseta systemowa. 

•Zastosowanie kaset systemowych pozwala na 

elastyczne projektowanie w zależności wymaganych 

parametrów cieplnych i konstrukcyjnych. 

•Materiał izolacyjny stanowi wełna mineralna 

•Panele z blachy trapezowej mocowane są w 

układzie pionowym 



OBUDOWA ŚCIAN (www.traskostal.pl)

•Płyta warstwowa z rdzeniem z pianki 

poliuretanowej, wełny mineralnej lub styropianu. 

•System uszczelnień niwelujących mostki termiczne 

•Łączniki renomowanych producentów 

•Stolarka okienna mocowana jest do indywidualnej 

konstrukcji wsporczej („ryglówki”). 

•Szczelność połączenia okno- płyta zapewniona jest 

poprzez zastosowanie rozprężnych pianek 

poliuretanowych i obróbek blacharskich z blach 

ocynkowanych z opcja malowania na dowolny 

kolor z palety RAL 

•Stalowa kaseta systemowa. 

•Zastosowanie kaset systemowych pozwala na elastyczne 

projektowanie w zależności wymaganych parametrów 

cieplnych i konstrukcyjnych. 

•Materiał izolacyjny stanowi wełna mineralna 

•Panele z blachy trapezowej mocowane są w układzie 

pionowym 

•Łączniki renomowanych producentów 

•Stolarka okienna jest mocowana do indywidualnej 

konstrukcji wsporczej („ryglówki”) 

•obróbki blacharskie 



OBUDOWA ŚCIAN (www.traskostal.pl)

•Płyta warstwowa z rdzeniem z pianki 

poliuretanowej, wełny mineralnej lub styropianu. 

•System uszczelnień niwelujących mostki termiczne 

•Łączniki do płyt warstwowych renomowanych 

producentów 

•Podwalina wykonana jako żelbetowa o gr. 200mm 

•Ocieplenie podwaliny ( o ile jest wymagane) może 

być wykonane z wełny mineralnej lub styropianu 

ekstradowanego 

•Podwalina żelbetowa gr. ok.200mm. 

•System obróbek blacharskich zapewniających 

estetyczny wygląd 

•Panel systemowy składający się z 2 warstw blachy 

stalowej z rdzeniem konstrukcyjno-izolacyjnym. 

•rdzeń z pianki poliuretanowej, wełny mineralnej 

lub styropianu. 

•zamki od strony zewnętrznej i wewnętrznej wraz z 

uszczelką ciągłą zapewniają wymaganą 

izolacyjność i szczelność. 

•Stolarka okienna mocowana jest do indywidualnej 

konstrukcji wsporczej („ryglówki”). 

•Obróbki blacharskie 



OBUDOWA DACHU (www.traskostal.pl)



OBUDOWA DACHU (www.traskostal.pl)

•Płyta warstwowa dachowa z wypełnieniem wewnętrznym np. 

pianka poliuretanowa, wełna mineralna lub styropian. 

•Zastosowanie specjalnego „zamka” zapewnia dużą izolacyjność i 

szczelność styku. 

•minimalny spadek dachu to 10% w przypadku pokrycia 

jednoczęściowego i 7% w przypadku paneli łączonych na długości 

połaci dachu. 

•Istnieje możliwość zastosowania przezroczystych i pół-

przezroczystych paneli w tej samej formie co panel dachowy. 

•Łączniki renomowanych producentów 

•Obróbki blacharskie 

•Odwodnienie PCV lub stalowe grawitacyjne (opcjonalnie 

podciśnieniowe) 

•Płyta warstwowa dachowa z wypełnieniem wewnętrznym np. pianka 

poliuretanowa, wełna mineralna lub styropian. 

•Zastosowanie specjalnego „zamka” zapewnia dużą izolacyjność i 

szczelność styku. 

•minimalny spadek dachu to 10% w przypadku pokrycia jednoczęściowego 

i 7% w przypadku paneli łączonych na długości połaci dachu. 

•Istnieje możliwość zastosowania przezroczystych i pół-przezroczystych 

paneli w tej samej formie co panel dachowy 

•Ściana - stalowa kaseta systemowa. 

•Materiał izolacyjny stanowi wełna mineralna 

•Panele z blachy trapezowej mocowane w układzie pionowym 

•Łączniki renomowanych producentów 

•Obróbki blacharskie 

•Odwodnienie PCV lub stalowe grawitacyjne (opcjonalnie podciśnieniowe) 



OBUDOWA DACHU (www.traskostal.pl)

•Blacha trapezowa nośna 

•Warstwa termoizolacyjna: wełna mineralna lub pianka 

poliuretanowa bądź też styropian 

•Warstwa wierzchnia: membrana lub papa (papa 2 

warstwy) 

•Płyta ścienna z rdzeniem z pianki poliuretanowej, 

wełny mineralnej lub styropianu. 

•Łączniki renomowanych producentów 

•Obróbki blacharskie 

•Odwodnienie PCV lub stalowe grawitacyjne 

(opcjonalnie podciśnieniowe) 

•Blacha trapezowa nośna 

•Warstwa termoizolacyjna: wełna mineralna lub pianka poliuretanowa 

bądź też styropian 

•Warstwa wierzchnia: membrana lub papa (papa 2 warstwy) 

•Ściana - stalowa kaseta systemowa. 

•Zastosowanie kaset systemowych pozwala na elastyczne 

projektowanie w zależności wymaganych parametrów cieplnych i 

konstrukcyjnych. 

•Materiał izolacyjny stanowi wełna mineralna 

•Panele z blachy trapezowej mocowane są w układzie pionowym 

•Łączniki renomowanych producentów 

•Obróbki blacharskie 



OBUDOWA DACHU (www.traskostal.pl)

•Blacha trapezowa nośna 

•Warstwa termoizolacyjna: wełna mineralna lub pianka 

poliuretanowa bądź też styropian 

•Warstwa wierzchnia: membrana lub papa (papa 2 

warstwy) 

•Płyta ścienna z rdzeniem z pianki poliuretanowej, 

wełny mineralnej lub styropianu. 

•Pasmo świetlne w postaci ciągłego świetlika 

dachowego mocowanego do blachy trapezowej. 

•Całość zaizolowana jest 

przeciwwilgociowo/przeciwwodnie pasami membrany 

lub papy zgodnie z przyjętym pokryciem dachu

•Płyta warstwowa dachowa z wypełnieniem wewnętrznym np. pianka 

poliuretanowa, wełna mineralna lub styropian. 

•Zastosowanie specjalnego „zamka” zapewnia dużą izolacyjność i 

szczelność styku. 

•minimalny spadek dachu to 10% w przypadku pokrycia 

jednoczęściowego i 7% w przypadku paneli łączonych na długości 

połaci dachu. 

•Istnieje możliwość zastosowania przezroczystych i pół-

przezroczystych paneli w tej samej formie co panel dachowy 

•Pasmo świetlne w postaci ciągłego świetlika dachowego mocowanego 

do blachy trapezowej. 

•Całość zaizolowana jest przeciwwilgociowo/przeciwwodnie pasami 

membrany lub papy zgodnie z przyjętym pokryciem dachu. 


