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1. Wstęp 

 W obecnym świecie zauważa się wyraźny trend do migracji ludności z terenów wiejskich 
do miast. Już ponad połowa mieszkańców naszej planety zamieszkuje właśnie miasta. Według 
różnych przewidywań liczba ta może wzrosnąć do 75% w ciągu najbliższych 35-40 lat. Głów-
nym powodem migracji jest aspekt ekonomiczny. Coraz gęstsze zaludnienie miast wymusza ich 
rozbudowę. Jako że w centrach miast jest ograniczona przestrzeń, większy nacisk kładzie się 
na budownictwo wysokościowe. Wieżowce zajmując względnie małą powierzchnię zabudowy, 
zapewniają jednocześnie obszerne powierzchnie użytkowe, które zaadaptowane są na hotele, 
biura oraz apartamenty. Znacząco więc rozwiązują problem gęstej zabudowy miast.
 
 Za kolebkę budynków wysokich uznaję się Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. Pierw-
sze wieżowce powstawały w Chicago i Nowym Yorku. Do dziś uznawane są za miasta ‘drapa-
czy chmur’ [Rys. 1] W Chicago w budynku Home Insurance Building zastosowano stalową ramę 
nośną [I 01]. Taka konstrukcja opracowana w 1885 roku umożliwiła budowę coraz wyższych 
budynków. Obecnie obserwuję się znaczny spadek znaczenia konstrukcji stalowych. Dominacja 
USA kończy się na początku 21 wieku, kiedy to nastąpił ogromny rozwój wysokościowców w Azji 
i na Bliskim Wschodzie. Olbrzymie nakłady finansowe pozwalają państwom w tych rejonach na 
budowę coraz więcej wyższych i bardziej spektakularnych wieżowców.
 
 Polska również może się pochwalić kilkoma budynkami wysokimi. Największe ich sku-
pienie jest w centrum Warszawy. We właściwej części pracy zostały przedstawione i scharak-
teryzowane wybrane budynki w Polsce, a także podział i klasyfikacja zależnie od rodzaju kon-
strukcji, liczby pięter, itp. 
 
 Rozdział 4 jest poświęcony charakterystyce budynków powłokowych. W systemie tym 
ściany zewnętrzne spełniają rolę układów nośnych. Konstrukcja taka doskonale radzi sobie z 
obciążeniem poziomym (od wiatru) i zwiększa sztywność budynku. Ponadto umożliwia efek-
tywniejsze wykorzystanie wnętrza, którego przestrzeń nie jest zajęta słupami.

 W ówczesnej, silnie uprzemysłowionej i wciąż rozwijającej się gospodarce światowej 
emisje zanieczyszczeń są o wiele za duże. Z tego powodu w budownictwie poszukuje się rozwią-

Rys. 1 Panorama Chicago (fotografie własne).
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zań przyjaznych środowisku. Istotnym aspektem jest ‘projektowanie zrównoważone’ kładące 
nacisk na ochronę przyrody. Szczegółowo zagadnienie to jest opisane w rozdziale 5. Zawiera 
aspekty wykorzystania ‘technologii odnawialnych’, czerpania energii, zarówno słonecznej oraz 
pochodzącej od wiatru. Doskonałym przykładem jest wysoko energooszczędny budynek Pearl 
River Tower w Chinach. Jest on wyjątkowy, gdyż zaprojektowany został w taki sposób, aby jego 
bryła stawiała jak największy opór siłom wiatru. Innym istotnym zagadnieniem jest oszczęd-
ność materiałów, należy optymalizować konstrukcję. Tworzyć budynek tak, aby umożliwić natu-
ralną wentylację, co wpływa na oszczędności związane z użytkowaniem wentylacji mechanicz-
nej. Elewacje muszą współdziałać z systemami klimatyzującymi.

 Rozdział 5.7 poświęcony został ‘Pionowym Miastom Ogrodom’. Istnieją projekty wyso-
kich budynków łączących w jedno domy, biura, obiekty handlowe oraz rekreacyjne. Hiszpańscy 
architekci stworzyli wizję Bionic Tower [I 02]. Mierząca 1228m wieża miałaby być domem dla 
100 tys. osób. Kolejno przedstawiony został przykład wieżowca ekologicznego. Projekt EDITT 
Tower jest pomysłem Ken Yeang’a. Zajął się on problemem stworzenia wspólnego ekosystemu 
pomiędzy bryłą i funkcją budynku, a naturą. Budynki wysokie potrzebują więcej energii oraz 
materiałów. Wraz z wysokością budynków problemy te są coraz istotniejsze. To powoduje, że 
obecnie tak ważne jest ich minimalizowanie. Innym budynkiem wartym zwrócenia uwagi jest 
Shanghai Tower. Wykorzystuje on nowoczesne rozwiązania, zarówno pod względem kształtu i 
aerodynamiki oraz dbałości o środowisko naturalne. Zgodnie z wymogami 1/3 powierzchni jest 
obszarami zielonymi. Pełniejsza charakterystyka Shanghai Tower dostępna jest w rozdziale 6.
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2. Budynki wysokie na świecie 
 Historia budynków wysokich sięga XIX wieku. Pierwotnie potrzeba budowania budyn-
ków wysokich była tłumiona przez brak oczywistych w ówczesnych czasach urządzeń takich 
jak windy oraz pompy wody, co powodowało, że budynki, które miały kilka pięter były uciążliwe 
dla mieszkańców. Chociaż w Szkocji w wieku  XVI mimo, że wielkie mury obronne ograniczały 
powierzchnie zabudowy, domy stawały się coraz wyższe, osiągały nawet 14 pięter. Pierwszym 
nowoczesnym wieżowcem XIX wieku stał się 10 piętrowy Home Insurance Building w Chicago, 
którego architekt opracował pierwszą ramę nośną [I 01]. Stalowa konstrukcja nośna pozwalała 
na przenoszenie ciężaru, zamiast ścian nośnych, na fundament i otworzyła drogę do podboju 
nieba. Budynek ten miał jedynie 10 pięter wysokości, ale sprawił, że ludzie zapragnęli budować 

Zmiany wzrostu wysokości w najwyższych budynkach Świata: Historia budynków wysokich

coraz to wyższe budynki. Na samym początku budowle powstawały w obszarach Chicago, No-
wego Yorku, i to tam miała początek rywalizacja o posiadanie najwyższego budynku na świecie.  
Jak wynika z badań statystycznych [02], średnia wysokość wieżowców nieustannie wzrasta i 
tak w latach 2006-2010 łączna wysokość najwyższych 100 budynków na świecie wzrosła o 5 
km. Powyżej przedstawiono wykres, który pokazuje jak na przestrzeni lat i o ile zwiększała się 
wysokość najwyższych w tych latach budynków. Można bez trudu zauważyć, że dopiero w la-
tach 90 pojawia się budynek  spoza obszaru USA, co świadczy o tym, że do tego czasu większość 
obiektów powstawała w Stanach Zjednoczonych. 
Wszystko to przerwał boom budowlany, który za-
początkował znaczną aktywność na obszarach Azji 
i Środkowego Wschodu i tak w  latach 1930  99 % ze 
100 najwyższych budynków było zlokalizowanych 
w Północnej Ameryce natomiast w 2010 procent ten 
spadł do 22 %. Znaczna rola w tej zmianie przypa-
dła takim krajom jak Chiny czy Zjednoczone Emiraty 
Arabskie.  Warto zaznaczyć, że z końcem 2007 roku na świecie były 34 budynki powyżej 300 
m, natomiast z końcem 2010 liczba ta wzrosła do 82. Z analizy wynika, że budynki wysokie od 
samego początku były w 90 % siedliskiem biur przedsiębiorstw, niecałe 10 % stanowiły hotele. 

Rys. 2 Historyczne ujęcie wysokości najwyższych budynków świata [60].

Rys. 3 Historyczne ujęcie podziału funkcyjnego naj-
wyższych budynków świata [60].

Podział funkcyjny wieżowców
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Znaczna zmiana nastąpiła dopiero 
w latach 90,  kiedy zaczęła wzrastać 
liczba obiektów wielofunkcyjnych 
łączących w sobie funkcje miesz-
kalne, biurowe i hotelowe. Trend 
ten obrazuje wykres obok, przy 
czym ważne jest to, że obejmuje on 
budynki powyżej 300 metrów wy-
sokości. Wraz ze wzrostem wyso-
kości budynków, na przestrzeni lat 
zmieniły się pewne rzeczy, powstały 
nowe rozwiązania konstrukcyjne, 
poprawiła się jakość materiałów.  
Wykres poniżej przedstawia zmia-
ny w budowie budynków wyso-
kich na przestrzeni 1961-2010 [03].
Badaniu poddano 75 budynków, 
przynajmniej po 10 z każdej deka-
dy, wyniki naniesiono z uwzględ-
nieniem systemu konstrukcyjnego 
i materiału. Wyróżniono sześć sys-
temów konstrukcyjnych, od lewej 
patrząc: ramowe, wiązki powłok, 
typu trzon w trzonie, mega kolum-
ny, hybrydowe jako połączenie poprzednich systemów. Ze względu na materiał podziału do-
konano na: stalowe, żelbetowe, zespolone oraz mieszane. Trzecim kryterium jest liczba pię-
ter.  Można zauważyć, że w latach 1961-80  znacząca  ilość budynków wysokich opierała się 
na konstrukcji stalowej. W latach 1981-90 stosowano wszystkie wymienione systemy, nato-
miast w czasach nam najbliższych  widać, że większość budowli wykonanych jest z betonu lub 
konstrukcji zespolonej. Według statystyk [03] liczba stu najwyższych budynków wykonanych 
ze stali spada o 15 % w każdej dekadzie zaczynając się w 1970 i wynosi 22 % w roku 2010. 
Obecne trendy przedstawiają trzy wykresy poniżej zaczerpnięte z opracowania [04]. Widać jak 

Rys. 4 Wykresy od lewej: budynki o wysokosci powyżej 200 m ukończone w 2011 z podziałem na region świata, budynki 
powyżej 200 m ukończone w 2011 z podziałem pełnionych funkcji, budynki powyżej 200 m ukończone w 2011 z podziałem 
na materiał konstrukcyjny [61].

Rys. 5 Wykres klasyfikujący badane budynki pod względem konstrukcyj-
nym, materiałowym oraz w odniesieniu do ilości pięter [61].

 Wyniki analizy systemowo-materiałowej 

Podział na regiony Podział funkcyjny Podział materiałowy
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Tab. 1 Tabela obecnie 100 najwyższych budynków na świecie według [I 33].

L.p. Nazwa budynku Miasto
wysokość pię-

tra
rok 

ukończ. material Funkcja
m

1. Burj Khalifa  Dubai (AE)  828  163  2010  stal-beton  biurowa-mieszkalna 
-hotelowa

2. Taipei 101  Taipei (TW)  508  101  2004  konst. zespo-
lona  biurowa

3. Shanghai World Finan-
cial Center  Shanghai (CN)  492  101  2008  konst. zespo-

lona  hotelowa-biurowa

4. International Commerce 
Centre  

Hong 
Kong (CN)  484  108  2010  konst. zespo-

lona  hotelowa-biurowa

5. Petronas Tower 1  Kuala Lum-
pur (MY)  452  88  1998  konst. zespo-

lona  biurowa

5. Petronas Tower 2  Kuala Lum-
pur (MY)  452  88  1998  konst. zespo-

lona  biurowa

7. Zifeng Tower  Nanjing (CN)  450  66  2010  konst. zespo-
lona  hotelowa-biurowa

8. Willis Tower  Chicago (US)  442  108  1974  stal  biurowa

9. KK100 Development  Shenzhen (CN)  442  100  2011  konst. zespo-
lona  hotelowa-biurowa

10. Guangzhou International 
Finance Center  

Guang-
zhou (CN)  439  103  2010  konst. zespo-

lona  hotelowa-biurowa

11. Trump International 
hotelowa & Tower  Chicago (US)  423  98  2009  beton  mieszkalna -hotelowa

12. Jin Mao Building  Shanghai (CN)  421  88  1999  konst. zespo-
lona  hotelowa-biurowa

13. Al Hamra Firdous Tower  Kuwait 
City (KW)  413  80  2011  beton  biurowa

14. Two International Finan-
ce Centre  

Hong 
Kong (CN)  412  88  2003  konst. zespo-

lona  biurowa

15. 23 Marina  Dubai (AE)  393  90  2012  beton  mieszkalna 

16. CITIC Plaza  Guang-
zhou (CN)  390  80  1996  beton  biurowa

17. Shun Hing Square  Shenzhen (CN)  384  69  1996  konst. zespo-
lona  biurowa

18. Empire State Building  New York 
City (US)  381  102  1931  stal  biurowa

19. Central Plaza  Hong 
Kong (CN)  374  78  1992  beton  biurowa

20. Bank of China Tower  Hong 
Kong (CN)  367  72  1990  konst. zespo-

lona  biurowa

21. Bank of America Tower  New York 
City (US)  366  55  2009  konst. zespo-

lona  biurowa

22. Almas Tower  Dubai (AE)  360  68  2008  beton  biurowa

23. Emirates Tower One  Dubai (AE)  355  54  2000  konst. zespo-
lona  biurowa

24. Tuntex Sky Tower  Kaoh-
siung (TW)  348  85  1997  konst. zespo-

lona  hotelowa-biurowa

25. Aon Center  Chicago (US)  346  83  1973  stal  biurowa

26. The Center  Hong 
Kong (CN)  346  73  1998  stal  biurowa

27. John Hancock Center  Chicago (US)  344  100  1969  stal  mieszkalna -biurowa

28. Tianjin Global Financial 
Center  Tianjin (CN)  337  75  2011  konst. zespo-

lona  biurowa

29. The Torch  Dubai (AE)  337  79  2011  beton  mieszkalna 

30. Keangnam Hanoi Land-
mark Tower  Hanoi (VN)  336  70  2012  beton  hotelowa-mieszkalna 

-biurowa

31. Shimao International 
Plaza  Shanghai (CN)  333  60  2006  beton  hotelowa-biurowa

duża rolę odgrywa region Azji gdzie powstała blisko połowa budynków w roku 2011. Widać rów-
nież podział funkcji w badanych budynkach oraz rodzaj materiału konstrukcyjnego, co potwier-
dza poprzednie stwierdzenie o spadku znaczenia konstrukcji stalowych w budownictwie wysokim. 
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32. Rose Rayhaan by Rotana  Dubai (AE)  333  71  2007  konst. zespo-
lona  hotelowa

33. Minsheng Bank Building  Wuhan (CN)  331  68  2008  stal  biurowa

34. China World Tower  Beijing (CN)  330  74  2010  konst. zespo-
lona  hotelowa-biurowa

35. Longxi International 
hotelowa  Jiangyin (CN)  328  74  2011  konst. zespo-

lona  mieszkalna -hotelowa

36. The Index  Dubai (AE)  326  80  2010  beton  mieszkalna -biurowa

37. Q1  Gold Co-
ast (AU)  323  78  2005  beton  mieszkalna 

38. Wenzhou Trade Center  Wenzhou (CN)  322  68  2011  beton  hotelowa-biurowa

39. Burj Al Arab hotelowa  Dubai (AE)  321  60  1999  konst. zespo-
lona  hotelowa

40. Nina Tower  Hong 
Kong (CN)  320  80  2006  beton  hotelowa-biurowa

41. Chrysler Building  New York 
City (US)  319  77  1930  stal  biurowa

42. New York Times Tower  New York 
City (US)  319  52  2007  stal  biurowa

43. HHHR Tower  Dubai (AE)  318  72  2010  beton  mieszkalna 

44. Bank of America Plaza  Atlanta (US)  317  55  1993  konst. zespo-
lona  biurowa

45. U.S. Bank Tower  Los Ange-
les (US)  310  73  1990  stal  biurowa

46. Ocean Heights  Dubai (AE)  310  83  2010  beton  mieszkalna 

46. Menara Telekom  Kuala Lum-
pur (MY)  310  55  2001  beton  biurowa

48. Emirates Tower Two  Dubai (AE)  309  56  2000  beton  hotelowa

49. Franklin Center - North 
Tower  Chicago (US)  307  60  1989  konst. zespo-

lona  biurowa

50. JPMorgan Chase Tower  Houston (US)  305  75  1982  konst. zespo-
lona  biurowa

51. Etihad Towers T2  Abu Dhabi (AE)  305  80  2011  beton  mieszkalna 

52. Northeast Asia Trade 
Tower  Incheon (KR)  305  68  2011  konst. zespo-

lona  
mieszkalna -hotelowa-
-biurowa

53. Baiyoke Tower II  Bangkok (TH)  304  85  1997  beton  hotelowa
54. Two Prudential Plaza  Chicago (US)  303  64  1990  beton  biurowa

55. Leatop Plaza  Guang-
zhou (CN)  303  64  2012  konst. zespo-

lona  biurowa

56. Wells Fargo Plaza  Houston (US)  302  71  1983  stal  biurowa

57. Kingdom Centre  Riyadh (SA)  302  41  2002  stal-beton  mieszkalna -hotelowa-
-biurowa

58. The Address  Dubai (AE)  302  63  2008  beton  mieszkalna -hotelowa

59. Capital City Moscow 
Tower  Moscow (RU)  302  76  2010  beton  mieszkalna 

60. Doosan Haeundae We’ve 
the Zenith Tower A  Busan (KR)  300  80  2011  beton  mieszkalna 

60. Arraya Tower  Kuwait 
City (KW)  300  60  2009  beton  biurowa

60. Aspire Tower  Doha (QA)  300  36  2007  konst. zespo-
lona  hotelowa-biurowa

63. One Island East Centre  Hong 
Kong (CN)  298  69  2008  beton  biurowa

64. First Bank Tower  Toronto (CA)  298  72  1975  stal  biurowa

65. Eureka Tower  Melbour-
ne (AU)  297  91  2006  beton  mieszkalna 

66. Comcast Center  Philadel-
phia (US)  297  57  2008  konst. zespo-

lona  biurowa

67. Landmark Tower  Yokohama (JP)  296  73  1993  stal  hotelowa-biurowa
68. Emirates Crown  Dubai (AE)  296  63  2008  beton  mieszkalna 
69. Khalid Al Attar Tower 2  Dubai (AE)  294  66  2011  beton  mieszkalna -biurowa

70.
Trump Ocean Club 
International hotelowa 
& Tower  

Panama 
City (PA)  293  68  2011  beton  mieszkalna -hotelowa

71. 311 South Wacker Drive  Chicago (US)  293  65  1990  beton  biurowa
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72. Sky Tower  Abu Dhabi (AE)  292  74  2010  beton  mieszkalna -biurowa

73. Haeundae I Park Marina 
Tower 2  Busan (KR)  292  72  2011  konst. zespo-

lona  mieszkalna 

74. SEG Plaza  Shenzhen (CN)  292  71  2000  beton  hotelowa-biurowa

75. 70 Pine Street  New York 
City (US)  290  67  1932  stal  biurowa

76. Key Tower  Cleveland (US)  289  57  1991  konst. zespo-
lona  biurowa

77. Plaza 66  Shanghai (CN)  288  66  2001  beton  biurowa

78. One Liberty Place  Philadel-
phia (US)  288  61  1987  stal  biurowa

79. Millennium Tower  Dubai (AE)  285  59  2006  beton  mieszkalna 
80. Sulafa Tower  Dubai (AE)  285  75  2010  beton  mieszkalna 

81. Tomorrow Square  Shanghai (CN)  285  60  2003  beton  mieszkalna -hotelowa-
-biurowa

82. Columbia Center  Seattle (US)  284  76  1984  konst. zespo-
lona  biurowa

83. Chongqing World Trade 
Center  

Chon-
gqing (CN)  283  60  2005  beton  biurowa

84. Cheung Kong Centre  Hong 
Kong (CN)  283  63  1999  stal  biurowa

85. The Trump Building  New York 
City (US)  283  71  1930  stal  biurowa

86. Suzhou RunHua Global 
Building A  Suzhou (CN)  282  49  2010  konst. zespo-

lona  biurowa

87. Doosan Haeundae We’ve 
the Zenith Tower B  Busan (KR)  282  75  2011  beton  mieszkalna 

88. Bank of America Plaza  Dallas (US)  281  72  1985  konst. zespo-
lona  biurowa

89. Marina Pinnacle  Dubai (AE)  280 * 73  2011  beton  mieszkalna 

89. United Overseas Bank 
Plaza One  Singapore (SG)  280  66  1992  stal  biurowa

89. Overseas Union Bank 
Centre  Singapore (SG)  280  63  1986  stal  biurowa

89. Excellence Century Plaza 
Tower 1  Shenzhen (CN)  280  60  2010  konst. zespo-

lona  biurowa

89. Shimao Didang New City 
Main Tower  Shaoxing (CN)  280  56  2012  konst. zespo-

lona  hotelowa-biurowa

94. Citigroup Center  New York 
City (US)  279  59  1977  stal  biurowa

95. Hong Kong New World 
Tower  Shanghai (CN)  278  59  2004  konst. zespo-

lona  hotelowa-biurowa-retail

96. Etihad Towers T1  Abu Dhabi (AE)  278  69  2011  beton  hotelowa-mieszkalna 

97. Republic Plaza  Singapore (SG)  276  66  1996  konst. zespo-
lona  biurowa

98. Diwang International 
Commerce Center  Nanning (CN)  276  54  2006  beton  hotelowa-biurowa

99. Scotia Tower  Toronto (CA)  275  68  1989  konst. zespo-
lona  biurowa

100. Williams Tower  Houston (US)  275  64  1982  stal  biurowa



22

PRACA DYPLOMOWA KIELCE 2012

3. Budynki wysokie w Polsce 
 W tym rozdziale uwaga będzie skupiona tylko na budowlach znajdujących się na terenie 
naszego kraju. Budynki zostaną podzielone i sklasyfikowane pod kątem różnych aspektów, bę-
dzie to między innymi rodzaj konstrukcji, liczba pięter, oraz krótka charakterystyka najciekaw-
szych obiektów. W myśl przepisów obowiązujących na podstawie Dziennika Ustaw 75 [I 03], 
czyli Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych z dnia 12 
kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim  powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie, akt ten określa i klasyfikuje budynki w zależności od ich wysokości. Są to: budynki 
niskie, budynki średniowysokie, budynki wysokie i wysokościowce. W niniejszym opracowaniu 
znajdą się tylko te z ostatniej grupy, czyli wysokościowce nazywane zastępczo wieżowcami. Ter-
min ten dotyczy budynków, których wysokość przekracza 55 m (nad poziomem terenu), a liczba 
kondygnacji jest większa niż 18. 
 Do opracowania wybrane zostały wyłącznie obiekty, których wysokość od poziomu te-
renu do dachu wynoszą 100 m bądź więcej. Część tych budynków jest jeszcze w fazie realizacji, 
zostało to ujęte literką [B] w nawiasie kwadratowym.

L.p. Nazwa Rok 
uk.

Wys. do 
dachu

Wys. 
cał. Lokalizacja Typ konstrukcji Funkcja l. kond. Architekt

1 Hanza Tower [B] 2014 100 125 Szczecin biurowiec 25 Laguarda Low Architects
2 Warsaw Spire [B] 2014 180 220 Warszawa mieszana 49 Pracownia Jaspers & Eyers
3 Złota 44 [B] 2013 192 192 Warszawa mieszkalna 54 Daniel Libeskind

4 Cosmopolitan Twarda 
2/4 [B] 2012 160 160 Warszawa

szkieletowa, słupowo-
-płytowa z trzonem 
centralnym, 

mieszkalna 46 Helmut Jahn

5 Sky Tower 2012 205,8 212 Wrocław mieszana 50 Dariusz Dziubiński
6 Sea Towers 2009 125,4 141,6 Gdynia mieszana 36 Andrzej Kapuścik
7 Złote Tarasy 2007 105 105 Warszawa mieszana Jerde Partnership
8 Rondo1 2006 159 192 Warszawa ramowy biurowiec 40 Skidmore, Owings, Merrill

9 InterContinental Warsaw 2004 154 164 Warszawa monolityczna żelbe-
towa hotel 45 T. Spychała

10 Łucka City 2004 106 120 Warszawa mieszkalna 30 M. Berko-Sas, M. Sędzierski
11 Altus 2002 106 125 Katowice mieszana 29 Dieter Paleta
12 TP S.A. Tower 2001 128 128 Warszawa biurowiec 30 Apar-Projekt, Arca A&C
13 Warsaw Trade Tower 1999 184 208 Warszawa trzonowo-szkieletowa mieszana 43 G. Di Vanna, M. Loeffler
14 Millennium Plaza 1999 112 116 Warszawa mieszana 28 Vahap Toy
15 Warsaw Financial Center 1998 144 165 Warszawa biurowiec 34 A. Epstein & Sons International
16 ORCO Tower 1996 115 115 Warszawa biurowiec 26 L. Martinoia, J. Sokalski
17 Błękitny Wieżowiec 1991 100 120 Warszawa hotel 28 J. Czyż, A. Skopiński
18 Hotel Marriott 1989 140 170 Warszawa hotel 40 J. Skrzypczak, A. Bielobradek
19 Oxford Tower 1979 140 150 Warszawa biurowiec 42 J. Skrzypczak, W. Grzybowski
20 Intraco I 1975 107 138 Warszawa biurowiec 39 BPA Bygproduction AB
21 Novotel Warszawa 1974 106 111 Warszawa hotel 33 Sten Samuelson
22 Pałac Kultury i Nauki 1955 188 230,7 Warszawa ramowy mieszana 42 Lew Rudniew

 Największa ilość wieżowców skoncentrowana 
jest w centrum Warszawy. Pozostałe duże aglomeracje 
mają tylko po jednym przedstawicielu, który przekracza 
granicę 100 m. Warto zwrócić uwagę, że Poznań piąte 
miasto w Polsce pod względem liczby ludności nie posia-
da żadnego takiego obiektu.
 

Tab. 2 Tabela najwyższych budynków w Polsce 

Rys. 6 Wykres procentowego rozkładu ukończo-
nych budynków (badania własne).
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 Z przeprowadzonych badań jednoznacznie można zaob-
serwować tendencję wzrostową w ilości powstałych budynków 
w Polsce. 
 Należy też wspomnieć o inwestycjach, których jeszcze nie 
rozpoczęto, ale są w trakcie przygotowania. W samej Warszawie 
planowanych jest aż 12 takich budynków m.in. Kaleidoscope [I 
04], Dawos [I 05]. Innym badanym aspektem była funkcja użytko-
wa, jaką spełnia budynek. Ponad  połowa powierzchni użytkowej 
badanych wieżowców to biurowce, z czego prawie 30%  budynków pełni pojedynczą funkcję.  
Pozostała powierzchnia została ujęta w obiektach o przeznaczeniu mieszanym.

Rys. 7 Wykres podziału funkcyjne-
go budynków w Polsce (badania 
własne).

3.1. Charakterystyka wybranych  budynków wysokich w Polsce 

 RONDO 1 [I 06],[I 07], [I 08],[I 09] 
 
 Projekt kompleksu Rondo 1 powstał w wyniku 
współpracy polskiej pracowni architektonicznej AZO 
i amerykańskiej firmy SOM (Skidmore, Owings, Merrill). 
Rondo 1 składa się z dwóch wież: pierwsza z nich ma 
czterdzieści pięter i jest cała przeszklona, druga jest niż-
sza ma tylko dziesięć pięter o fasadzie z matowego szkła   
i pełni funkcję galerii handlowej. Był to pierwszy budy-
nek wysokościowy w stolicy o klasie zużycia energii AAA.
Typowa wielkość piętra znajduje się w przedziale od 
1400 m2 do 1500 m2 powierzchni użytkowej, zaprojek-
towanej wokół dwóch trzonów centralnych. Powierzch-
nia standardowo została zaprojektowana w systemie 
„open space”, tak aby na jedną osobę przypadło 7m2. Głę-
bokość powierzchni biurowej wynosi 5 m, co zapewnia 
naturalny dostęp naturalnego światła do wszystkich 
stanowisk pracy. Powierzchnię piętra łatwo się dzieli na 
pokoje dzięki modułowi okiennemu o szerokości 1,5 m.

 Czteropiętrowe atria oraz mostki powietrzne 
oferują przestrzeń reprezentacyjną oraz dają możli-
wość połączenia niektórych kondygnacji wewnętrz-
nymi klatkami schodowymi. Dla zwiększenia wy-
dajności powierzchni, windy są rozlokowane poza 
głównym trzonem budynku, w którym znajdują się 
tylko klatki schodowe i toalety. Obiekt wyposażono 

Rys. 8 Zdjecie budynku Rondo 1-widoczny ze-
wnętrzny trzon windowy (fotografie własne).

Rys. 9 Rzut kondygnacji budynku Rondo 1-wi-
doczny zewnętrzny trzon windowy.
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w 18 wind szybkich (czas oczekiwania <30s) oraz 12 wind standardowych. Odległość trzo-
nu od fasady jest dobrana optymalnie do komfortu pracy przy świetle dziennym. Wysokość 
pomieszczeń od podniesionej podłogi do podwieszanego sufitu wynosi od 2,85 do 3,00 m.
Rondo 1 jest pierwszym budynkiem biurowym w środkowo – wschodniej Europie, który otrzymał 
certyfikat LEED GOLD. Jest także największym budynkiem na świecie, który ubiegał się o certyfi-
kat LEED w kategorii „budynki istniejące”. Posiada system DALI, który steruje indywidualnie każdą 
z 36 000 żarówek i 4 500 żaluzji budynku. Wszystkie zamontowane żarówki są energooszczędne. 
W obiekcie zainstalowano najnowocześniejszy system wentylacji i klimatyzacji, dzięki czemu kom-
pleks jest wyjątkowo efektywny energetycznie. Energia elektryczna wykorzystywana w budynku 
w 10% pochodzi z odnawialnych źródeł energii (energia wiatrowa). Rondo 1 nie stosuje szkodliwych 
materiałów budowlanych (farb zawierających związki ołowiu, pestycydów, środków chemicznych 
biodegradowalnych). Zaimplementowano program oszczędności wody, redukując jej zużycie o 30%. 

	 ZŁOTA	44	[I 10],[I 11],[I 12]
 
 Złota 44 jest projektem amerykańskie-
go architekta polskiego pochodzenia Danie-
la Libeskinda. „Szklany żagiel” - tak potocznie 
wieżowiec jest nazywany przez mieszkańców 
Warszawy. Budynek po ukończeniu robót bę-
dzie pełnił funkcję mieszkalną, ma w sobie po-
mieścić 251 apartamentów o różnej wielkości 
oraz na parterze ogólnodostępną powierzchnię 
usługową. Łącznie budynek ma mieć 54 piętra 
i 192 m wysokości, z czego pierwsza część (52 
pietra) zostanie wykonana całkowicie z żelbe-
tu, a ostatnie dwa pietra to konstrukcja stalowa.
Elewacja budynku składa się z 4 000 elemen-
tów, które powstaną na indywidualne  za-
mówienie. Trójszybowe moduły fasady (Tri-
ple Glazed Unit) zastosowano w Polsce po raz 
pierwszy. Elementy w całości konstruowane są 
w warsztacie, łącznie z ich oszkleniem, co zapewnia wyższą precyzję wykonania niż w przy-
padku fasad słupowo – ryglowych. Fasada montowana jest za pomocą marek (kotew stalo-
wych) wcześniej wmontowanych w konstrukcję żelbetową, dzięki czemu montaż nie wymaga 
stawiania rusztowań. Poszczególne moduły łączone są ze sobą za pomocą specjalnych uszcze-
lek pionowych i poziomych, które zmniejszają podatność konstrukcji na ruchy spowodowane 
silnym wiatrem, przy pełnym zachowaniu szczelności. Znacznemu ograniczeniu ulega rów-
nież przenoszenie się dźwięków pomiędzy kondygnacjami. Na powierzchni szyb zainstalo-
wano specjalne powłoki kontroli słonecznej obniżających poziom całkowitego transferu pro-
mieni słonecznych do i z wnętrza budynku. Zastosowano system konstrukcji aluminiowych 

Rys. 10 Fotografia budynku Złota 44 (fotografie własne).
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	 SKY	TOWER	[I 13],[I 14], [I 15], [I 16], [I 17], [I 51]

 Jest to kompleks architektoniczny, w którego skład 
wchodzi część biurowa, mieszkalna i galeria handlowa. 
Część biurowa kompleksu ma powierzchnię 28 500m2, 
galeria handlowa 25 000 m2, natomiast największa część 
mieszkalna składa się z 240 luksusowych apartamentów. 
Budynek B2 to główna wieża kompleksu Sky Tower. Biu-
ra zajmują w niej przestrzeń od 4 do 26 piętra. Do budowy 
Sky Tower zużyto około 25 tysięcy ton stali oraz szkło o 
powierzchni 4 hektarów. Pod budowę wykonano 150 pali 
o długości 18 m i średnicy 1,5 m. W trakcie prac fundamen-
towych ułożono 200 000 m3 mieszanki betonowej, a płyta 
fundamentowa w niektórych miejscach ma grubość nawet 
7 m. Konstrukcja całego kompleksu została zaprojektowa-
na jako żelbetowa monolityczna o siatce konstrukcyjnej 
7,9 x 7,9 m. Stropy generalnie będą płaskie, bezpodciągowe 
o grubości od 24 do 40 cm zależnie od obciążeń. Obiekty 
mają wspólne dwukondygnacyjne podziemie (parkingi, po-
mieszczenia techniczne) głębokości około 8 m oraz płytę 
denną grubości od 1 aż do 4 m (lokalnie 4,5 m). Najwyższe 
budynki są posadowione na fundamentach zespolonych – z płytą wzmocnioną palami o średni-
cy 1,5 i 1,2 m, długości od 10 do 18 m. Podstawy wszystkich pali naprężono iniekcyjnie metodą 
IBDiM. Budynek 213-metrowy posadowiono na fundamencie płytowo-palowym. W pozostałych 
budynkach liczby pali były dużo mniejsze – umieszczono je głównie pod trzonami i silnie obcią-
żonymi słupami. Pale te zmniejszają zginanie płyty i ograniczają osiadania budynków [I 115].
Budynek zostanie wyposażony w automatycznie uchylne okna, inteligenty system prze-
ciwpożarowy, w tym dźwigi pożarowe, a także w nowoczesne i szybkie windy, których 

Fot.3 Fotografia budynku Sky Tower Wrocław 
(fotografie własne).

z grupy HI (High Insulation), które w połączeniu z trójszybowym szkleniem (U=0,69 W/
m2*K) pozwala uzyskać izolacyjność fasady na poziomie U=0,9 W/m2*K. W porównaniu z  
stosowanymi do tej pory zestawami dwuszybowymi DGU (U=1,10 W/m2*K) izolacyjność ca-
łej fasady wynosiła tylko U=1,20 W/m2*K, otrzymujemy zmniejszenie zużycia energii o 25%.
Każdy apartament wyposażony jest w komputerowy system zarządzania HMS (Home Ma-
nagement System) łączący wszystkie funkcje kontrolno – sterujące. Za pomocą dotyko-
wego panelu można indywidualnie sterować żaluzjami, systemem oświetlenia, ogrze-
wania, wentylacji, klimatyzacji oraz uchylać panele elewacji. W apartamentach zostaną 
wbudowane w podłogę energooszczędne grzejniki kanałowe Jaga, które charakteryzuje zna-
komita efektywność energetyczna oraz dbałość o środowisko potwierdzona certyfikatem ISO.
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	 COSMOPOLITAN	TOWER	TWARDA	2/4 [I 18], [I 19], [I 20], [I 21]

 Cosmopolitan będzie się składać z dwóch czę-
ści. Wyższa i ciekawsza architektonicznie to wieża o 
wysokości 160 m (44 piętra). Pierwsze pięć kondy-
gnacji to lokale usługowe, kolejne piętra to hotel, a 
nad hotelem do ostatniego piętra będą znajdowały się 
luksusowe mieszkania.
 Budynek ma być maksymalnie przeszklony 
w celu jak najlepszego wykorzystania naturalnego 
oświetlenia. Kolor elewacji ma zmieniać swoją barwę 
w zależności od pory dnia i roku, a będzie to możli-
we, dzięki zastosowaniu specjalnego szkła. Budynek 
został podzielony na trzy segmenty. Pierwszy z nich 
tworzy podium o czterech kondygnacjach i poszerzo-
nym obrysie w stosunku do całości. Wymiary tej sek-
cji w planie to 37,4 m x 53,27 m. Druga sekcja składa 
się z jednego piętra mniej niż sekcja pierwsza, a wy-
miary w planie są zredukowane do 23,4 m x 28,3 m. 
Ostatni segment biegnie do samej góry, a jego wymia-
ry w rzucie to 24 m x 37,4 m. Konstrukcja budynku to konstrukcja szkieletowa, słupowo – płyto-
wa, żelbetowa z trzonem centralnym. Płyty żelbetowo monolityczne, dwukierunkowo pracujące 
o podstawowej grubości 25 cm, jednakże ich grubość na poszczególnych kondygnacjach zawiera 
się w zakresie 0,2 m do 0,4 m. Płyty oparte są na trzonie żelbetowym i siatce słupów wokół 
trzonu. Od strony południowej, od szóstej kondygnacji wzwyż, płyty w stosunku do kondygna-
cji niższych wysunięte są o 9,4 m (przewieszenie wspornikowe). Krawędzie płyt stropowych w 
strefie przewieszenia oparto na systemie stalowych krzyżulców działających na zasadzie wie-
szaków łączących ścianę trzonu ze słupem zewnętrznym. Każdy wieszak obejmuje dziesięć kon-
dygnacji. Sztywność przestrzenna jest zapewniana przez trzon i system stalowych krzyżulców 
– wysięgników, które przekazują części sił wywracających na słupy zewnętrzne. To rozwiązanie 
zmniejsza przemieszczenia poziome budynku. Wszystkie słupy zaprojektowano jako zespolone 
o przekroju kołowym (średnica od 40 cm do 115 cm). Trzon ma wymiary w rzucie 6,93 m x 20 m. 
Grubość jego ścian to od 0,4 m do 0,6 m w zależności od wysokości. Fundament to płyta żelbeto-
wa o grubości 4,5 m.

Rys. 11 Fotografia budynku Cosmopolitan Twarda 
2/4  (fotografie własne).

prędkość wynosi 5 m/s. Wszystkie urządzenia komunikacyjne zostaną połączone sys-
temem Lobby Vision. Zakłada się, że ten budynek osiągnie klasę energooszczędności A+.
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 Ameryka ma Manhattan, Bliski Wschód – Dubaj, a w Europie stolicą wieżowców jest Lon-
dyn. Warszawa zajmuje drugie miejsce wśród europejskich miast pod względem atrakcyjności 
w 2012 roku, wyprzedzając m.in. Paryż (raport „Badania intencji inwestorów na rynku nieru-
chomości”). Budowane wysokościowce są traktowane jako symbol prestiżu i źródło profitów dla 
budżetu miasta, z drugiej strony są postrzegane jako zagrożenie dla przestrzeni miejskiej. Ale 
należy pamiętać, ze mimo licznych protestów i sprzeciwów czego przykładem może być Kraków, 
na takie budowle jest popyt. W latach 70. powstały pierwsze stalowo-szklane gmachy biurowe, 
ale odbiegały od standardów europejskich tamtych czasów. W latach 90-tych zaczęły powsta-
wać nowoczesne biurowce z rożnych materiałów (szkło, beton, kamień). W dzisiejszych czasach 
dogoniliśmy wysoko rozwinietą Europę czy Stany Zjednoczone Ameryki. Dowodem tego są licz-
ne certyfikaty, które są przyznawane budynkom przyjaznym naturze. We wszystkich dużych 
miastach powstają biurowce. Sam fakt budowy nowych wieżowców jest konieczny do zaakcep-
towania przez mieszkańców, jedynie forma i poziom architektury pozostaje do negocjacji.

3.2 Uwagi i wnioski
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4. Klasyfikacja systemów konstrukcyjnych 

 Obecne budynki na świecie są bardzo zróżnicowane pod wieloma aspektami, jed-
nym z nich jest wysokość, która narzuca pewne rozwiązania np. konstrukcyjne i w tym 
przypadku jest wyznacznikiem podziału.  W literaturze można spotkać wiele klasyfikacji, 
opierających się na różnych założeniach między innymi w [05]. Poniżej przedstawiono ry-
sunek jako własne opracowanie Pawłowskiego [1], który systematyzuje typy ze względu 
na przekazywanie na fundamenty obciążeń poziomych i pionowych. Przedstawiono rów-
nież krótką charakterystykę układów, gdyż dokładnie została ona omówiona w pracy [1].

Rys. 12 Systematyka układów konstrukcyjnych według [1].

 Konstrukcja taka składa się  z płaskich lub przestrzennych 
ram o sztywnych węzłach, które zapewniają sztywność całego ukła-
du. Najczęściej spotyka się je jako współpracujące z trzonem. Jako 
funkcję wspomagającą można wymienić zastosowanie skratowań 
poziomych np. na poziomie kondygnacji technicznych lub stężeń 
po wysokości budynku. Taki zabieg pozwala na uzyskanie jeszcze 
wyższych wysokości . Układy takie mogą być zarówno stalowe jak i 
żelbetowe o wysokości do 30 kondygnacji. Przykładem jest budynek 
Normana Fostera  Century Tower zbudowany w Tokio i widoczny na 
zdjęciu obok, składający się z czterech wielopiętrowych ram tworzą-
cych wolną przestrzeń użytkową oraz atrium pośrodku budynku.

4.1. Systemy ramowe

Rys. 13 Century Tower  Tokio.
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Systemy powłokowe wraz z systemem megastruktur zostały omówione w rozdziale 6

 System stosunkowo młody, stosowany przy wznoszeniu naj-
wyższych budynków na świecie. U podstaw konstrukcji leżą znacznej 
wielkości dochodzące nawet do rozmiarów 5x6 m kolumny, najczęściej 
pod postacią stalowych skrzyń zalanych betonem umieszczone w ob-
rysie elewacji i połączone w dwu albo i więcej miejscach z masywnym 
trzonem konstrukcji przy pomocy znacznych dźwigarów kratowych, 
umieszczonych w kondygnacjach technicznych.  Rozwiązanie pozwa-
la na bardziej elastyczne kształtowanie powłoki zewnętrznej, jednak 
ogranicza formę do obiektów raczej symetrycznych.  Przykładem jest 
budynek Jin Mao Building w Shanghaiu pokazany obok. W budynku 
umieszczono atrium o wysokości około 40 pięter zaczynając od 53.  
v

4.3. System megakolumn

Rys. 15 Jin Mao Shanghai.

 System ten charakteryzuje się obecnością trzonu, jako 
elementu przenoszącego czasem całkowity ciężar konstrukcji 
w zależności od typu. W trzonie umieszcza się wszystkie nie-
zbędne instalacje potrzebne do funkcjonowania budynku wyso-
kiego oraz ciągi komunikacyjne. Trzon umieszcza się z reguły 
centralnie, lecz spotyka się niecentryczne umiejscowienie  lub 
podzielone na kilka części.  Pozwala to na realizowanie budyn-
ków do 60 pięter wysokości, przy czym można tutaj wyróżnić 
kilka typów tj. wieszarowe, wspornikowe, szkieletowe, trzon 
w trzonie. Konstrukcje mogą być zarówno stalowe jak i betonowe, chociaż często spotyka się 
układy mieszane. Jako przykład budynku można wskazać Central Bank of Ireland zbudowany w 
systemie wieszarowym. System ten pozwala na całkowite uwolnienie przyziemia konstrukcji.

4.2. Systemy wieszarowe

Rys. 14 Central Bank of Ireland.
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5. Charakterystyka budynków powłokowych
 Idea budynków powłokowych narodziła się w USA w latach 50, co zaowocowało za-
projektowaniem pierwszego budynku o takiej konstrukcji o nazwie DeWitt-Chestnut Apart-
ment Building, ukończonego w 1963 roku. Jako twórcę systemu powłokowego podaje się 
Fazlur’a Khan’a [I 22].  Ideą tego rozwiązania było użycie zewnętrznych ścian jako ukła-
dów nośnych usytuowanych na obrzeżu budynku, które naśladowałyby zachowanie cien-
kościennej rury. Konstrukcja taka miała oprzeć się poziomym obciążeniom zwłaszcza w 
wysokich budynkach, gdzie  trzon wewnętrzny jest zbyt wiotki aby mógł przenosić w ca-
łości obciążenia poziome. Dlatego też konstrukcja wymagała, aby system powłokowy miał 
znaczną sztywność i był głównym układem nośnym, zwalniając przy tym trzon z tej funkcji. 
 
 Najprostszym przykładem tej koncepcji jest powłoka ramowa, gdzie zakłada się połą-
czenie w narożach  trzech albo więcej sztywnych ram, które tworzą całościowy sztywny układ, 
pozwalając na to, aby wnętrze budynku było obciążone jedynie siłami grawitacyjnymi, co  ma 
również miejsce w innych typach tych konstrukcji. Największą zaletą systemu powłokowego jest 
uwolnienie wnętrza budynku od podpór słupowych lub ograniczenie ich do niewielkiej ilości 
umieszczonej w pobliżu trzonu. Znaczne przestrzenie dały 
możliwość bardziej efektywnego wykorzystania wnętrza 
oraz swobodnego jego kształtowania. Wiązało się to jedynie 
ze zwiększeniem rozpiętości stropów, które były opierane 
na kratownicach [1]. Znakiem rozpoznawczym tego systemu 
jest wyraźny ślad konstrukcji pozostawiony na elewacjach, 
co niejednokrotnie jest wykorzystane jako walor estetycz-
ny.  Jednym z najbardziej rozpoznawalnych przykładów 
układu ramowego jest nieistniejący już WTC [I 23], gdzie 
powłokę ramową stanowiły gęsto rozmieszczone słupy w rozstawie co 1,02 m, połączone na 
wysokości każdego piętra sztywnymi belkami. U podstawy budynku rozrzedzono siatkę dając 

możliwość uformowania sześciokondygnacyjnych holi wejściowych. 
Do tej grupy należą także budynki takie jak: Amoco Building w Chica-
go, Mellon Bank Center w Filadelfii.  
 
 Kolejnym typem systemu powłok są powło-
ki ramowe skratowane, które wykazują mniejszą 
ilość słupów w rozstawie ok. 10 m. Aby nadać 
sztywność w płaszczyźnie ram wprowadzo-
ne są potężne stężenia, najczęściej rozmiarów 
pozostałych elementów lub do nich zbliżonych, 
które spinają układ w całość. Przykładem ta-
kiego rozwiązania jest John Hancock Center w 
Chicago, z lewej. Siatka słupów została rozrze-

Rys. 16 World Trade Center NY - nieistnie-
jący.

Rys. 17 John Hancock Center 
Chicago.

Rys. 18 Bank of China 
Tower.
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dzona do 12,2 m i połączona na całej wysokości obiektu 
skratowaniami, dając niepowtarzalny wzór na elewacji. 
Takie rozwiązanie jest bardziej ekonomiczne od przed-
stawionego wcześniej, a według twórcy współpraca pio-
nowych kratownic redukuje drgania o 50 %. Innym przy-
kładem tego typu są budynki City Group Center, Bank of 
China Tower, Century Tower w Tokio oraz First Internatio-
nal Building w Dallas. Należy również dodać, że zarówno 
system powłokowy, ramowy jak i ram skratowanych jest 
wykorzystywany w konstrukcjach betonowych, czego 
przykładem jest Onterie Center w Chicago z prawej.  

  
 Ostatnim typem systemu są megastruktury, które tworzone są przez 
wiązki powłok modularnych. Daje to możliwość rezygnacji z trzonów we-
wnętrznych, co odbija się na powiększeniu rozpiętości stropów. Inna zaletą 
jest możliwość nadania budynkowi kształtu odbiegającego od pospolitych, 
wyglądających jak „pudło” wieżowców. Przykładem tego rozwiązania jest Se-
ars Tower składający się z dziewięciu wiązek megastruktur o module ok. 23 
m, który przez lata był budynkiem o najwyżej usytuowanym stropie najwyż-
szej kondygnacji.   
 Warto również wspomnieć o dzisiejszych rozwiązaniach, takich jak Capi-

tal Gate[I 24, I 25] w Abu Dhabi z lewej. Budynek zasłynął wpisem do Księgi Rekordów Guinnessa 
jako najbardziej pochyły (18 stopni). Jednak w tym przypadku ważne jest, iż jego struktura jest 
w pewnym sensie nowym typem konstrukcji powłokowych. Istnieją jednak pewne różnice takie 
jak rola trzonu. W tym przypadku wnętrze zostało całkowicie uwolnione od podpór pośrednich, 
a całość obciążenia jest rozkładana na trzon i powłokę, zbudowaną z siatki krzyżujących się 
prętów. Inżynierowie na potrzeby formy budynku zaprojektowali trzon, który jest delikatnie i 
umyślnie zakrzywiony w przeciwnym kierunku niż kształt samej powłoki.  Wraz ze wznosze-
niem budynku ciężar powłoki znacznie odchodzącej od rdzenia powoduje jego prostowanie się, 
co w konsekwencji, gdy budynek zostanie ukończony, da w założeniu prosty trzon i dodatkowo 
wywoła w nim praktycznie jednakowe wartości naprężenia.  Sama powłoka jest zaprojektowa-
na ze stalowych prętów, które krzyżują się na wysokości każ-
dego piętra tworząc węzeł i zarazem połączenie z konstrukcją 
belek stropów. Przykład ten jak i kolejny pokazuje, że jeszcze nie 
wszystkie rozwiązania konstrukcji budynków są odkryte. 
  Inne ciekawe podejście widzimy w budynku AlDar HQ 
w Abu Dhabi [I 26] z prawej, który jest bardzo specyficznym 
obiektem. Została tam wykorzystana stalowa powłoka pręto-
wa, wsparta na dwóch trzonach. Budynek ten charakteryzuje 
bardzo nietypowa forma, kształtem przypominająca złożone, 
wypukłe dyski.  

Rys. 19 Onterie 
Center Chicago. 

Rys. 20 Sears Tower 
Chicago - fot. własna.

Rys. 21   Capital Gate  
Abu Dhabi.

Rys. 22 AlDar HQ w Abu Dhabi.
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6. Projektowanie zrównoważone (sustainable design)

 Obecnemu stuleciu towarzyszy dynamiczny rozwój gospodarczy. W związku z tym emi-
sja szkodliwego CO2 jest o wiele za duża i ma negatywny wpływ na środowisko. W 1997 roku 
został podpisany Protokół z Kioto, w którym 187 krajów z całego świata zadeklarowało się zre-
dukować ogólną emisję gazów, powodujących efekt cieplarniany, w porównaniu z rokiem 1990 r.  
o 5,2% do roku 2012 r [I 52].
 Budownictwo to jedna z głównych gałęzi gospodarki światowej. Także w tej materii za-
częto dokonywać istotnych zmian związanych z projektowaniem nowoczesnych obiektów bu-
dowlanych, stosowanych instalacji, przetwarzaniem i wykorzystywaniem odnawialnych źródeł 
energii. Amerykańska organizacja U.S. GREEN BUILDING COUNCIL (USGBEC) przedstawiła ra-
port, w którym donosi, że budynki są odpowiedzialne za aż 39% emitowanego dwutlenku węgla 
oraz 40% zużycia energii i 13% zużycia wody. USGBEC stworzyła system oceny LEED-RS (Le-
adership in Energy and Enviromental Design Rating System) w projektowaniu urbanistycznym 
i zagospodarowaniu energii. Za kluczowe w zrównoważonym projektowaniu uznaje się pięć ob-
szarów związanych ze zdrowiem człowieka i środowiskiem:

1. zrównoważony rozwój rozbudowy,
2. oszczędność wody,
3. efektywność energetyczna,
4. dobór odpowiednich materiałów,
5. odpowiednie warunki środowiska pracy.  

 Członek amerykańskiego instytutu (AIA) Daniel E. Williams po długotrwałych bada-
niach, na sympozjum w 2008 roku, ogłosił czym muszą odznaczać się Green Residential High-Ri-
se Buildings (wysokie zielone budynki mieszkalne). Poza wcześniej wymienionymi założeniami 
przedstawionymi przez USGBEC, które ogólnie charakteryzowały budownictwo zrównoważone 
warto zauważyć, że Williams przede wszystkim swoją uwagę koncentruje na budynkach wyso-
kich, które w wysoko zurbanizowanych miastach zaczynają stawać się dominującą formą budow-
li. Stara się podchodzić do rozwiązania problemów bez użycia starej infrastruktury. Przykładem 
mogą posłużyć zielone dachy, które mają zastąpić system odprowadzający wodę opadową bądź 
też dodatkowe „szkło operacyjne”, w celu promocji lub obniżenia zysków ciepła.

6.1. Panel solarny/słoneczny

 Budynki wysokościowe do poprawnego funkcjonowania potrzebują krocie energii, któ-
rej jak powszechnie wiadomo wyprodukowanie wiąże się z degradacją środowiska naturalnego. 
Dlatego też wykorzystywanie klimatu Ziemi (energia z wiatru, fal itp.) będzie podstawowym 
źródłem energii dla budynków współcześnie budowanych.
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Energia słoneczna 
 Obejmuje ona dwa rodzaje solarów: pasywne i aktywne. W przypadku konwersji pasyw-
nej przepływ nośnika ciepła, którym może być ogrzane powietrze lub woda, odbywa się jedynie 
w drodze konwekcji. Panele pasywne stosowane są już od dłuższego czasu, przeważnie w bu-
dynkach mieszkalnych, do centralnego ogrzewania. Szacuje się, że w państwie wielkości Wiel-
kiej Brytanii  pasywna technologia  prowadzi do zmniejszenia emisji CO2  o około 3,6 mln ton/
rok. Konwersja fototermiczna aktywna używana jest również jako dodatkowe źródła energii 
np. do zasilania pomp. Wykorzystywana jest głównie do podgrzewania wody i może obsługiwać 
duże obiekty kubaturowe, między innymi wieżowce.
 Konwersja fotowoltaiczna służy do bezpośredniego  przetworzenia energii promienio-
wania słonecznego na energię elektryczną poprzez wykorzystanie półprzewodnikowego złącza 
typu p-n. Najczęściej ogniwa zbudowane są na bazie krzemu monokrystalicznego bądź też krze-
mu polikrystalicznego czy amorficznego.

6.2. Energia wiatru

 Kiedy mówimy o sposobie generowania  energii w budynkach wysokich  przy pomocy 
odnawialnych źródeł energii na pierwszy plan wysuwa się wiatr, choć mamy do dyspozycji  rów-
nież inne źródła, takie jak promieniowanie słoneczne.  Jedynym koniecznym warunkiem jaki 
daje możliwość korzystania z tej „czystej”  technologii jest  po prostu wiejący wiatr. W krajach 
wysokorozwiniętych dąży się do korzystania z alternatywnych źródeł energii. A przeprowa-
dzone analizy ekonomiczne wykazały, że koszt produkcji energii jest 3 razy mniejszy niż przy 
tradycyjnym podejściu. Takie rozumowa-
nie szybko przerodziło się w projekt pra-
cowni SOM o nazwie Pearl River Tower [I 
27]. Jak podaje [I 27] „Pearl River Tower 
ma być najbardziej przyjaznym środowi-
sku wieżowcem świata. Wyznaczając nowe 
standardy projektowania drapaczy chmur 
konstrukcja ma być tak zharmonizowana 
ze środowiskiem, że ma czerpać energię 
z otaczającej ją natury. Wieżowiec będzie 
wysoko energooszczędny, dzięki zastoso-
waniu między innymi turbin wiatrowych i 
kolektorów energii słonecznej.”. Projektan-
ci założyli,  że ich budynek mimo powszech-
nie stosowanej praktyki będzie stawiał jak 
największy opór. Jego szersza powierzchnia będzie prostopadła  do kierunku wiejących wiatrów 
południowych. Wszystko po to, aby skorzystać w jak największym stopniu z zamontowanych 
turbin wiatrowych. Turbiny zostały umieszczone w części środkowej budynku, a jego bryła tak 
ukształtowana, aby wiejące powietrze kierowane było wprost na turbiny. Dało to 15 krotny zysk 

Rys. 23 Pearl River Tower Chiny.
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energii w porównaniu z wolnostojącymi   si-
łowniami. Pracownia, projektując ten budy-
nek, miała za cel: opracowanie koncepcji bu-
dynku Pearl River Tower nie potrzebującego 
zewnętrznej energii, co jest odzwierciedle-
niem nadrzędnej zasady ludzkości do życia 
z naturą w harmonii. (“The design of the 
‘zero-energy’ concept Pearl River Tower re-
flects the principle of humankind in harmo-
ny with the environment.”  [06]).  Budynek 
ten na chwilę obecną jest w fazie konstruk-
cji, ale już dziś wiadomo że jego wszystkie 
systemy pozwolą na to, aby pokrywał on 
całkowicie swoje zapotrzebowanie na energię. 
 Nie są to jedyne przykłady zastosowania turbin wiatrowych. W Bahrain World Trade 
Center [I 28] projekt architektoniczny  zakładał, że obie wieże zostaną  połączone trzema łącz-
nikami, na których osadzone będą trzy duże turbiny. Jest to przykład budynku, który był pionie-
rem zastosowania na tak dużą skalę turbin wiatrowych oraz jednoznacznie wskazał światu kie-
runek rozwoju budynków wysokich.  Światowa organizacja Counsil on Tall Buildings and Urban 
Habitat przyznała temu właśnie budynkowi w corocznym konkursie w roku 2008 r. nagrodę 
za najlepszy budynek wysoki Środkowego Wschodu i Afryki [I 28].  Warto również przytoczyć 
przykład najwyższego budynku w Chinach: Shanghai Tower, który po ukończeniu będzie jed-
nym z najbardziej zrównoważonych budynków na świecie. Na samym jego szczycie będą zlokali-
zowane turbiny wiatrowe, których celem, według wyliczeń będzie  zmniejszenie zużycia energii 
o 21 %. 
 
 W Wielkiej Brytanii powstało, w ramach inicjatywy ograniczenia emisji CO2 –„planning 
policy guidance requirement”, które zakłada wprowadzanie w nowo wznoszonych budynkach 
sensownego procentowego udziału energii odnawialnej na pokrycie części własnego zapotrze-
bowania.  Ważne stało się też przyjrzenie filozofii zużycia energii jako sekwencji trzech kroków 
[07]: 

1. Lean - jako pytanie o wymaganą konsumpcję- jak dużo energii rzeczywiście potrze-
bujemy na zaspokojenie potrzeb dziennych wliczając pracę.

2. Clean - jako pytanie jak powinniśmy  używać najbardziej oszczędnych urządzeń dla 
zaspokojenia naszych potrzeb.

3. Green - jako zapewnienie procentowego udziału zapasów energii w danym przed-
sięwzięciu. 
 

 W rozwoju zrównoważonym wszystko skupia się na wnikliwych studiach, na które 
składa się  wiele zmiennych takich jak lokalizacja, klienci, program, funkcja itd. Zawsze nale-

Rys. 24 Bahrain Wordl Trade Center. 
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ży rozpatrywać opcje, które są dostępne. Przykładem 
tutaj może być budynek Strata SE1 [I 29], najwyższy 
budynek mieszkalny w Londynie, który wykorzystuje 
energie wiatrową. Ian Bogle [07] wskazuje jak trudne 
jest wybranie miedzy dostępnymi możliwościami. W 
przypadku SE1 rozpatrywano  energię wód podziem-
nych, panele fotowoltaiczne, kocioł na biomasę i na sa-
mym końcu, turbiny wiatrowe. Po wnikliwych anali-
zach wybrano energię wiatru. Przyczyniło się do tego 
uwarunkowanie lokalizacyjne.
  Wszystko co ma swoje zalety posiada jednak również wady. W przypadku technologii si-
łowni wiatrowych problemem staje się hałas, drgania przenoszone na konstrukcje, sposób zinte-
growania z budynkiem, który w tym przypadku jest budynkiem mieszkalnym. W tym konkret-
nym przypadku w celu zmniejszenia hałasu zastosowano odmienne od normalnie stosowanych 
trójramiennych łopat, łopaty pięcioramienne. Ważnym zagadnieniem staje się również poświę-
cenie powierzchni, niekiedy  nawet kilku pięter, po to, aby móc umieścić  te małe elektrownie 
wiatrowe, czy każdego rodzaju inne urządzenia techniczne, co nie zawsze jest opłacalne dla in-
westora. Należy też pamiętać o bezpieczeństwie takich urządzeń i ich ciągłym nadzorowaniu. 
Nie jest to jednak problematyka omawiana w tej pracy.

6.3. Optymalizacja konstrukcji

 W projektowaniu zrównoważonym można wyróżnić kilka aspektów, w  tym miedzy in-
nymi projektowanie dążące do oszczędzania materiałów. Na początku, z powodu braku umiejęt-
ności analizy konstrukcji, powstające obiekty o konstrukcji ramowej były przewymiarowane.  
Z postępem czasu, pod koniec lat 60 w Chicago powstały konstrukcje powłokowe, które były 
wyjątkowo wydajne w przenoszeniu obciążenia wiatrem przez system nośny umieszczony na 
obrzeżach budynku. Pośród typów powłok, te o konstrukcji diagonalnej są najbardziej wydajne  
ze względu na  przenoszenie sił poziomych, które stanowią obciążenie osiowe. System powło-
kowy daje architektowi duże możliwości projektowania architektonicznego, uwalnia wnętrze 
obiektu oraz pozwala stworzyć oryginalną strukturę fasady, jak na przykład WTC w Nowym 
Yorku [I 23], John Hancock Center w Chicago [I 30], Bank of China w Honkongu [I 31], Hearst 
Headquarters Tower[I 32]. W aspekcie projektowym należy natomiast spełnić warunki wy-
trzymałości i sztywności, która dla budynków wysokich i smukłych odgrywa bardziej znaczącą 
rolę.  Projektowanie opiera się na dobraniu przekroju spełniającego wymogi wytrzymałościo-
we, a następnie  iteracyjnym jego zwiększaniu do momentu uzyskania wymaganej sztywności, 
jednak takie podejście nie gwarantuje optymalnego rozwiązania. Najważniejszym parametrem 
sztywności jest wychylenie wierzchołka  oscylujące w granicach H/500 wysokości. Przykłado-
we wychylenia teoretyczne budynków wysokich podaje Pawłowski A. w [1]. W budynkach wy-
sokich deformacja składa się z deformacji wywołanej ścinaniem i zginaniem.  Przy pewnej smu-
kłości  budynek ma swoja unikalną i optymalną deformację, która jest połączeniem odkształceń 

Rys. 25 Strata Tower London. 
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od ścinania i zginania i powinien być tak zaprojektowany jak w rzeczywistości pokazuje jego 
sposób odkształcenia. Bazując na zasadzie sztywności powstało wiele różnych konfiguracji geo-
metrycznych w zależności od wysokości w celu znalezienia optymalnej struktury i zwiększe-
nia oszczędności materiału. Jednym ze sposobów było szukanie odpowiedniego kąta nachylenia 
przekątnych. W [08] podano przykłady analizy dla budynku o stosunku H/B około 6 i różnych 
kątach poddanego temu samemu obciążeniu wiatrem, przy założeniu maksymalnego przemiesz-

czenia na poziomie h/500. Na rysunkach widać sposób rozwiązania wykratowania konstruk-
cji. Powyżej przedstawiono wyniki zużycia stali w zależności od kąta pochylenia. W badaniach 
spostrzeżono, że dla 40-50 piętrowych budynków kąt bliski optymalnemu wynosi 63 stopnie, 
natomiast dla budynków wyższych jest on bliższy 69 stopniom. Odmienne podejście prezentują 
jednak znaczące budynki wysokie, w których zastosowano zmienne po wysokości kąty: Hearst 
Headquarters Tower w Nowym Yorku, Lotte Super Tower w Seoul’u [I 33]. Stąd też postanowiono 
również zbadać efektywność zmiany kątów w poszczególnych częściach budynku. Przy założe-
niach tego samego obciążenia i maksymalnego wychylenia budynku 80 piętrowego otrzymano 
następujące wyniki. 
 Na przedstawionych wykresach widać jak znacząco różnią się otrzymane wartości masy 
konstrukcji. Z przeprowadzonej analizy wynika, że dla budynków do 60 pięter bardziej ekono-
miczne jest użycie jednakowego kąta pochylenia, który wynosi 69 stopni, natomiast dla wyż-
szych budynków, w dobie ciągłego podnoszenia granicy wysokości, zalecane jest stosowanie 
zmiennego kąta wraz ze wzrostem wysokości tak jak przedstawia to rys. 26.

Rys. 26 Przypadki rozwiązania konstrukcji dla 
zmiennych po wysokości kątów, dla budynków o 
wysokosci 80 pieter.

Rys. 27 Przypadki rozwiązania konstrukcji dla zmien-
nych kątów dla budynków o wysokości 50 pięter.

Rys. 28 Wykres przedstawiający ilość potrzebnej stali 
w zależności od przypadku rozwiązania konstrukcji dla 
zmiennych po wysokości katów, dla budynków o wysokości 
80 pięter.

Rys. 29 Wykres przedstawiający ilość potrzebnej stali 
w zależności od przypadku rozwiązania konstrukcji 
dla zmiennych katów, dla budynków o wysokości 50 
pięter.
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 Jest to jeden  z rodzajów elewacji, która  poza odseparowa-
niem środowiska zewnętrznego od mikrośrodowiska obiektu pełni 
funkcję izolacji termicznej, magazynu termicznego oraz klimatyzacji. Jej zewnętrzna warstwa 
jest celowo nieszczelna. W sezonie grzewczym fasada działa jak dynamiczna izolacja, a przewod-
nictwo ciepła jest bliskie zeru. Termiczny zapas ciepła jest wykorzystywany w dzień do chłodze-

6.4. Naturalna wentylacja

 W budynkach do 25 kondygnacji zagadnienie wentylacji rozwiązuje się samoistnie. Cał-
kiem inaczej wygląda sytuacja w przypadku wieżowców, których prestiż zazwyczaj jest bardzo 
wysoki i  człowiek posiada kontrole  nad sterowaniem mikroklimatem wewnątrz budynku. Od-
bywać się to może po zainstalowaniu szeregu instalacji klimatyzacyjno – wentylujących, które 
nieodzownie łączą się z poborem dużych ilości energii i emisją CO2 do atmosfery. Dlatego też 
powstają koncepcje, które w przyszłości mają być rozwiązaniem dla wysokościowców. Fizycz-
ny mechanizm wentylacji zarówno dla małych jak i bardzo wysokich budynków jest taki sam 
(generowanie różnicy ciśnień przez wiatr i grawitację w otworach w elewacji prowadzących 
do wentylacji). CIBSE AM10 2005 r. to najobszerniejsze wytyczne do projektowania naturalnej 
wentylacji w budynkach wysokich. 

 Proces projektowania został podzielony na 4 części:

Etap 1 Ocena czy istnieje techniczna możliwość wykonania wentylacji naturalnej;
Etap 2 Określenie strategii wentylacji (system, komponenty, integracja z budynkiem);
Etap 3 Projekt techniczny wstępny (oszacowanie wielkości i ilości otworów) ;
Etap 4  Projekt techniczny (szczegółowa analiza).

Decydujący jest Etap 1, ponieważ wpływa na niego najwięcej czynników. Wykonalność systemu 
wentylacji będzie wyłącznie możliwa, kiedy prędkość wiatru i struktura ruchu powietrza będzie 
odpowiednia. Sąsiadujące obiekty (kształt, wysokość, odległość od „naszego” wieżowca) oraz 
szyk ulic mogą to zaburzyć. W związku z tym wykonuje się mapowanie klimatu, które ma być 
podstawowym źródłem informacji o możliwości zastosowania omawianego systemu wentylacji.

SEGMENTACJA BUDYNKU

 To jedna z idei, która ma zredukować prędkość przepływu 
powietrza wraz z wysokością. Podany przykład na ilustracji za-
mieszczonej obok był analizowany (Davey P. Joseph) i dowiódł, że 
prędkość  świeżego powietrza jest mniejsza o ok 50% i wynosi w 
granicach od 5 do 11 m3/s dla budynku podzielonego na trzy czę-
ści (założenie równego podziału) i jest łatwiejsza do kontroli przez 
człowieka.

Rys. 30 Sposob podziału budynku 
na segmenty wentylacyjne.

OTWIERANE FASADY
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 Główną zaletą tego rodzaju konstrukcji jest utworzenie 
buforu termicznego i akustycznego pomiędzy warstwą powłoki i 
ścianą kurtynową. Ten rodzaj fasady najczęściej jest stosowany w 
pomieszczeniach biurowych. Wykorzystana jest tu siła napędowa 
z powstałego wyporu w oszklonej wnęce. Wentylowana elewacja 
wykorzystująca siłę napędowa (wypór ogrzanego powietrza) i seg-
mentacja wieżowca to najlepsze połączenie do wytworzenia natu-
ralnej wentylacji.
 Przykładem może posłużyć Deutsche Post Office Tower 
w Bonn. W tej budowli naturalna wentylacja występuje głównie 
w okresie wiosennym i jesiennym, a w pozostałych porach roku 
wspomagana jest konwektorem. W budynku tym zastosowano sys-
tem mieszany, ale pomimo tego została zaoszczędzona przestrzeń, 
ponieważ nie użyto scentralizowanego mechanicznego systemu 
obiegu powietrza, a brak przewodów wentylacyjnych pozwolił na 
obniżenie podłogi do wysokości kondygnacji.

FASADA DWUWARSTWOWA

Rys. 31 Podwójna fasada budynku.

nia budynku. W nocy przy niskiej temperaturze elewacja absorbuje zimne powietrze, które jest 
przechowywane, a później użyte do chłodzenia. Cały proces odbywa się bez użycia wentylato-
rów elektrycznych.

PRZEZROCZYSTE ELEWACJE

 Prekursorem w pełni przeszklonej fasady wieżowca jest niemiecki architekt Ludwig 
Mies van der Rohe. Na jego realizacjach wzorowały się takie sławy jak amerykańskie biuro ar-
chitektoniczne SOM. Był on przedstawicielem stylu międzynarodowego. Nurt ten jest sztucznym 
terminem (powstał w latach 30. XX w.) i łączy w sobie minimalizm i funkcjonalizm w moderni-
stycznej architekturze europejskiej.
  Przez dziesięciolecia trwała fascynacja w pełni przeszklonymi elewacjami. W świetle 
aktualnych kwestii ochrony środowiska i ścisłych zasad projektowania zgodnie z ideą eco-tech, 
architekci dążą do alternatywnego projektowania elewacji biorąc pod uwagę przede wszystkim 
estetykę, materiał (surowiec odnawialny) oraz wielofunkcyjność.
 Zmiany klimatyczne to największy problem naszej planety. Zmiana w projekcie elewa-
cji, zwłaszcza w ograniczeniu jej przejrzystości wpłynie na poziom zużycia energii. Problemy 
całkowicie przeszklonego wieżowca są zależne od pory roku. W lecie następuje przegrzanie 
wewnętrznej przestrzeni użytkowej, natomiast w zimie nadmiernie szybka strata ciepła, które 
kompensowane jest mechaniczną klimatyzacją, co wiąże się z dużą konsumpcją energii. Projek-
tanci stosują urządzenia zacieniające, mające redukować nasłonecznienie oraz szczeliny wenty-
lujące wyposażone w filtr, który pochłania zanieczyszczenia i nie pozwala im się przedostać do 
wnętrza budynku oraz redukuje przepływ strumienia powietrza. Dla porównania, dobrze izolo-
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NOWE PODEJŚCIE DO TRANSPARENTNOŚCI W BUDYNKACH WYSOKICH

 Punktem wyjściowym jest zmiana powłoki budynku. W nowocze-
snym podejściu musi odznaczać się masywnością i zmniejszona ilością 
„otwartej” przestrzeni. Dlatego też żelbet i kompozyty zastępują stal, po-
nieważ w większym stopniu odpowiadają ówczesnym wymaganiom pro-
jektowym. Naturalne przenikanie światła jest bardzo ważne, zastępuje 
sztuczne oświetlenie. Ale najważniejsza jest równowaga pomiędzy przej-
rzystością i parametrami termicznymi. Najlepszy podział według prze-
prowadzonych doświadczeń to 50% przeszklenia, z oknami strategicznie 
rozlokowanymi, gdzie naturalne światło jest rzeczywiście niezbędne. 
(Szyby składające się z dwóch powierzchni hermetycznie zamkniętych). 
Pozostałe materiały teraźniejszej elewacji to okładziny próżniowe lub na-
nogele (przewodność cieplna U=0,05 W/m*K; przewodność światła 20%), 
te materiały mają odpowiednio izolować i zwiększać wydajność energe-
tyczną.
 Za przykład może posłużyć ukończona w 2011roku AL HAMRA 
TOWER w Kuwejcie. Wieżowiec został zaprojektowany przez światowej 
klasy pracownię architektoniczną SOM. Bryła przypomina zawiniętą w 
rulon kartkę papieru. Warunki klimatyczne (kierunek ruchu mas powie-
trza, nasłonecznienie) wpłynęły na kształt i formę. W trzech kierunkach 
świata tj. północ, wschód i zachód budynek pokryty jest szklana powło-
ką. Natomiast tylko od południa fasadę wieżowca pokrywają kamienne 
płyty, izolujące przed słońcem. Otwory okienne są specjalnie wyprofilowane w taki sposób, aby 
zminimalizować oddziaływanie promieniowania słonecznego, które osiąga nawet do 60°C.

Rys. 32 Transparentność 
budynku.

wany termicznie budynek, z podwyższoną nieprzezroczystością elewacji i porowatymi oknami, 
będzie wydajniejszy w kosztach.

6.5 Wnioski

 Naturalna wentylacja jest reprezentantem idei eco-tech, high-tech. Elewacje współdzia-
łają z systemami wentylująco – klimatyzacyjnymi, są częścią układów oszczędzających energię. 
Dąży się, aby całkowicie wyeliminować urządzenia mechaniczne i bazować tylko na energii po-
zyskanej z parcia wiatru i wyporu podgrzanego powietrza. Jest to o tyle trudne, że architektura 
istniejących budynków znacząco hamuje ruch powietrza. Dlatego, aby projektować zgodnie z za-
sadami proekologicznymi, należy patrzeć w sposób globalny, nie ograniczając się do problematy-
ki pojedynczej budowli tylko do planowania (zagospodarowania) większego terenu, na którym 
obiekty funkcjonują we wzajemnej korelacji.
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6.6. Fasady budynków wysokich

 Struktura fasad jest postrzegana jako dekoracja złożona z ramek zdobiących ściany ze-
wnętrzne. Niektóre z tych ścian są bardzo fantazyjne, zapewnia im to użycie drogich materiałów, 
które współpracują ze światłem i nieregularną geometrią. W budownictwie częstą inspiracją 
jest ludzkie ciało, gdzie układy nośne są odwzorowaniem układu kostnego, układ krwionośny 
– instalacjami elektrycznymi, hydraulicznymi itp. oraz element wieńczący (skóra) będący fasa-
dą budynku. Jednak idea, że zewnętrzna warstwa naszego budynku jest zaprojektowana i zbu-
dowana w taki sposób, aby osiągnąć tylko pożądany efekt estetyczny jest oczywiście błędna. 
Zewnętrzna ściana służy do wielu innych celów, a podstawową funkcją jest zapewnienie osłony 
przed warunkami atmosferycznymi i kontroli przepływu światła. Jest to inżynieryjna granica 
oddzielająca środowisko zewnętrzne od środowiska mieszkalnego.

EKRANY FASADOWE

 Ekrany ścienne przez wieki były wykorzy-
stywane do tworzenia form sztuki, sterowania 
światłem, a w niektórych przypadkach w celu 
zapewnienia bezpieczeństwa. Najładniejsze 
ekrany cechują silne akcentowane ramy o nie-
regularnych kształtach wypełnione delikatny-
mi wzorami. Dla przykładu pokazano budynek 
Goldfield International Gardens. Jego wstępna 
koncepcja architektoniczna zawierała losowe 
odstępy elementów przejrzystych od nieprze-

zroczystych. Po dokładnej analizie, elewacja ujawniła pewien schemat, choć asymetryczny, ale 
powtarzalny. Dodatkowo fasada ta stanowiła swego rodzaju mega-ramę usztywniającą budy-
nek. W Goldfield International Gardens mega-rama ma 9 m szerokości i jest na trzy piętra wyso-
ka. W każdym panelu są mniejsze ramy, też o układzie nieregularnym. Konstrukcja ta w całości 
wykonana jest z betonu. Słupy mają przekrój poprzeczny 120x 130 cm, belki 120x70 cm. Ramy 
wypełniające to słupy i belki żelbetowe o wymiarach 90x 70 cm. Główna wieża ma 150 m wyso-
kości jej dwie ściany stanowi omawiana konstrukcja, pozostałe dwie ściany mają budowę regu-
larną. Panele są wyraźnie asymetryczne, ale rozłożone w taki sposób, aby zapewnić jednakową 
sztywność i dostroić strukturę w taki sposób, aby uniknąć negatywnych skutków skręcania. 
Elementy ramy to silne kolumny i słabe belki, wymagające dużej plastyczności, aby stawić opór 
obciążeniom od wstrząsów sejsmicznych.

Rys. 33 Ekrany fasadowe na przykladzie Goldfield International 
Gardens.

ZAŁAMANE PŁASZCZYZNY (FoldedPlanes)

 Dr Fazlur Khan model wysokościowca porównuje do wysokiej rury z cienkimi ściankami. 
Wprowadzenie okien jest konieczne, ale to nie zaburza opracowywanej przez niego struktury 
tylko wtedy, gdy zostaną umieszczone w odpowiedni sposób. Przekształcił tę idealistyczną kon-
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cepcję w model konstrukcyjny. System składa się z gęsto rozmieszczonych słupów i belek two-
rząc prostoliniową siatkę. Wprowadzenie przekątnych elementów w „model rury” prowadzi do 
powstania załamania płaszczyzny, jak na rysunku obok. System ten jest tylko wykorzystywany 
do budynków składających się w całości ze stali lub betonu.
 Wieża Jinao Tower w Cinach, w całości wykonana 
jest z żelbetu. W tworzeniu fasady użyto stalowych, pochy-
lonych w dwóch płaszczyznach dźwigarów, na każdej ele-
wacji, które są podstawowym łącznikiem paneli załama-
nych fasad. Co cztery kondygnacje w części niższej budynku 

i co 5 pięter na wyższych piętrach. 
Wraz z wprowadzeniem jednego 
elementu przekątnego na każdej 
ze stron fasady zostaje  wzmocniony rdzeń elewacji i mogą być doło-
żone liczne otwory. Obciążenia są równomiernie dzielone pomiędzy 
trzonem i stalowymi rurami (wcześniej nazywane dźwigarami) rozło-
żonymi po obwodzie budynku jak na załączonym zdjęciu obok. Te rury 
o nominalnej średnicy 50 cm są wstawione pomiędzy system dwóch 
ścian. Wewnętrzna warstwa fasady jest bezpośrednio połączona z 
konstrukcją budynku, a zewnętrzna warstwa z rurą stalową (dźwiga-

rem), co sprawia, że pomiędzy warstwami jest wolna przestrzeń.

Rys. 34 Jinao HEXI Tower w Nanjing

Rys. 35 Jinao HEXI Tower w 
Nanjing

PROPORCJA 10:1

 Al Sharq Tower zaprojektowano w stosunku  10:1. Wieżowiec ma wy-
sokość 360 m, a maksymalny wymiar w rzucie wynosi 36 m, czyniąc konstruk-
cję bardzo smukłą. Budynek składa się z ośmiu rur o średnicy 12 m, o wyso-
kości wieżowca każda, daje to proporcję 30:1. W środku znajduje się trzon 
żelbetowy w kształcie prostokąta, który powstał w miejscu styku sąsiadują-
cych rur. Taki układ zapewnia współpracę pomiędzy trzonem i  otaczającymi 
go rurami. Grubość ścian trzonu maleje wraz z wysokością, przy powierzchni 
ziemi mają 120 cm, a na szczycie tylko połowę grubości. Na całym obwodzie 
konstrukcja jest wolna od słupów nośnych. Płyty na brzegach są zawieszone 
na ocynkowanych kablach różnej średnicy (15 mm góra, 70 mm dół). Kable są 
rozmieszczone co 150 cm i zakotwione w trzonie budynku. Wszystkie płyty 
mają grubość 20 cm. System kabli służy do optymalnego rozłożenia obciąże-
nia grawitacyjnego w całej strukturze i utrzymanie konstrukcji w równowa-
dze podczas silnego oddziaływania wiatru. Otaczająca ściana zewnętrzna nie 
współpracuje wzajemnie z kablami, które są rozłożone na wzór chromosomu. 
Oczywiście kształt ten powstał z uwzględnieniem kilku informacji, chociażby 
średnica, kąt nachylenia czy rozstaw kabli. W ostatecznym rozwiązaniu za-
stosowano 6 kabli w każdej połówce przekroju koła.

Rys. 36 Al Sharq Tower.
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6.7. Retrofit Green (wyposażanie w zieleń) 

 Obecnie na świecie możemy zauważyć nieustanny wy-
ścig developerów i inwestorów  w budowaniu budynków wy-
sokich. Jednak era budynków wysokich zaczęła się w latach 30 
ubiegłego wieku,  kiedy w USA powstawały takie budynki jak 
Chrysler Building w Nowym Yorku [09]. Dopiero w latach 60 
zaczęły pojawiać się budynki na innych kontynentach, miedzy 
innymi w Europie. Wiążę się z tym ważne zagadnienie, obecnie 
skupiamy się na budowaniu zrównoważonym i zintegrowanym, 
tak aby budynki, które są obecnie projektowane były jak naj-
bardziej ekologiczne, jednak  to jedynie ułamek tego co już po-
wstało. Dlatego tak ważne stało się dbanie o spuściznę  naszych 
przodków. Według U.S. Green Building Council: Green Retrofits 
jest każdym przejawem ulepszenia istniejącego budynku, aby 
ulepszyć wydajność energetyczną, zredukować ilość zużywa-
nej wody, podnieść komfort i jakość przestrzeni przy pomocy 
naturalnego światła, dobrej jakości powietrza i redukcji hałasu. 
Dzięki ciągłemu monitorowaniu zużycia energii przez samych 
dzierżawców lub właścicieli biur w tym ich szkolenia, które mają 
pomóc w redukcji kosztów. Wszystkie te rzeczy składają się na 
korzyści właściciela. Według [10] w samych aż Stanach istnieje 5 
mln budynków komercyjnych, które  można poddać programo-
wi Green Retrofit i uzyskać oszczędności ponad 80 %.  Jednak istnieje istotna bariera, która nie 
pozwala właścicielom swoich budynków na podjęcie takich programów, jest to przede wszyst-
kim obawa o czas, w którym inwestycja się zwróci oraz brak chęci do podjęcia zaangażowania 
w taki proces. Nie zawsze jednak jest tak. Przykładem jest tutaj Empire State Building w NY [I 
34], powstały w 1931 r. uważany przez społeczność USA za najlepszą ikonę budynków wysokich 
na świecie i mający już przeszło 80 lat budynek oraz Taipei 101, którego właściciele postanowi-
li zmienić ich budynek w jeden z najwyższych „Green buildings” na świecie oraz ubiegać się o 
certyfikat LEED-EBOM, który podniesie prestiż całego obiektu. Cała idea programu składa się 
na  gruntowne oszacowanie stanu aktualnego budynku i zbadanie najdrobniejszych szczegółów. 
W przypadku Empire State Building poprzez wymianę okien, założenie izolacji za grzejnikami 
oraz optymalizację korzystania ze światła słonecznego i przede wszystkim umieszenie systemu 
kontrolującego i monitorującego użycie energii, co  według [11] dało 38 % redukcję energii da-
jącą 4.4 mln dolarów oszczędności. W przypadku Taipei 101, który został wybudowany w 2004 
r.  było nieco inaczej. Budynek posiadał już pewne pierwotnie założone strategie ekologiczne, 
między innymi: korzystanie z wody opadowej, podwójną ścianę kurtynową, system kontroli i 
zarządzania. W tym przypadku postanowiono wprowadzić dodatkowo recykling odpadów oraz 
poprawić wydajność energetyczną.

Rys. 37 Fakty dotyczące oszczędno-
ści ESB w wyniku programu Retrofit 
Green.
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6.8. Vertical Garden City (pionowe miasta ogrody)

 Jak powszechnie wiadomo nie każdy rejon świata jest zurbanizowany w takim samym 
stopniu. W Indiach, między innymi w Bombaju, kultura bardzo wysokich budynków dopiero 
się pojawiła, podczas gdy w innych rejonach świata  architekci i projektanci poszli o krok da-
lej planując budowę pionowych miast ogrodów, wierząc że stworzą bardziej nadające się do za-
mieszkania miejsca łącząc domy, biura, handel, przestrzeń rekreacyjną w jednej strukturze. W 
urbanistyce ważną rolę odegrała idea E. Howard’a [I 35, 12], która mówiła o utworzeniu miast 
satelitarnych na okręgu, połączonych arteriami z miastem głównym tzn. miast ogrodów. Wszyst-
ko to przedzielone pasami zieleni, polami uprawnymi, wsiami. Plan taki miał dawać obszary o 
zrównoważonym połączeniu miasta i natury, oraz uwolnić przestrzeń od slumsów. Idea ta była 
realizowana przez autora w okolicach Londynu. W Polsce mamy wiele przykładów realizacji tej 
idei [I 36]. Wszystko jednak ma swoje ograniczenia. Biorąc pod uwagę obszary gdzie mamy bar-
dzo duże zaludnienie i brak możliwości poszerzania terenu pod zabudowę oraz obszary take jak 
Australia, gdzie zmiany klimatu zmuszają do zagęszczenia ludności, nastąpiła potrzeba zmian i 
próba szukania rozwiązań takich jak pionowe miasta, które są uosobieniem idei Howard’a.
  Początki tego nurtu możemy zaobserwować w budynkach CCTV Building, Beijing [12], 
gdzie połączono dwie wieże między sobą wielofunkcjonalnymi  publicznymi przejściami po-
wietrznymi, tak jak w  Petronas Towers. O ile na świecie nie powstały jeszcze takie budynki, to 
jednak obserwuje się znaczną ilość propozycji takich struktur. Jak podaje autor w [I 37] wzrost 
liczby ludności na świecie w ciągu roku wynosi 91 mln, i w przyszłości zabraknie miejsca na 
rosnące potrzeby ludzkości. W ten sposób argumentuje potrzebę budowy pionowych miast jako 
najbardziej zrównoważoną ideę.  Wszystko to  jednak budzi wiele pytań takich jak: bezpieczeń-
stwo pożarowe, katastrofy, działanie wiatru, wychylenia itd. 
 Znaczącym przykładem takiej budowli jest Nakheel Tower [13, I 38] widoczna na ry-
sunku, która miała zostać wybudowana w Dubaju, jednak 
postępujący kryzys skłonił inwestora do porzucenia tego 
projektu. Jak widać skala przedsięwzięcia jest olbrzymia, a 
sam obiekt miał mieć ponad 1 km wysokości. Jak twierdzą 
autorzy [13]  „Nakhell Tower jest nie lada wyczynem inteli-
gentnego projektowania na wszystkich poziomach i przez 
wszystkie dyscypliny - jest to prawdziwy znak epoki…”. 
Projekt zakładał budowę wieży dla ponad 15 tys. ludności, 
a w tym pięciogwiazdkowy hotel, luksusowe rezydencje, 
apartamenty dla służby i wiele innych miejsc .  Wszystko 
to miało przyczynić się nie tylko ludziom, przez zmniejsze-
nie czasu na podróże z i do pracy, ale i środowisku przez 
wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Wszystko to 
wydaje się bardzo słuszne biorąc pod uwagę surowy klimat rejonu, w którym miał stanąć przed-
stawiony obiekt. 

Rys. 38 Nakheel Tower-niezrealizowany.
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 Przy opracowywaniu rozwiązano bardzo wiele proble-
mów takich jak ogromna wysokość i siły wiatru z nią związa-
ne.  Ze względu na znaczną szerokość budynku sięgającą 100 
m przestrzeń wewnątrz została usunięta, a bryła podzielona 
na cztery oddzielne trzony połączone co 25 pięter. Rozwiąza-
nie to dało wiele znaczących korzyści. Ograniczono siły wiatru, 
dało to możliwość niezmniejszania przekroju wierzy ku górze, 
co jest najbardziej znaczące. Działanie to zwiększyło znacząco 
przestrzeń użytkową oraz pozwoliło utworzyć mosty powietrz-
ne tworzące podium dla każdego segmentu, ale także dające 
możliwość transportu miedzy czterema częściami wieży oraz 
windami, przestrzeń publiczną, oraz w razie pożaru miejsce 
schronienia. Podział przekroju na cztery niezależne nogi dał też 
możliwość ewakuacji w razie pożaru przez podest i jednym z pozostałych 3 trzonów. 
 Jak widać kształtowanie budynków takich rozmiarów jest bardzo trudne, choć udało się  
w tym przypadku uporać z niektórymi problemami, to w przeciwieństwie do innych dużo niż-
szych obiektów, pozostała  znaczna ilość pozostałych kwestii tj: windy, technologie wznoszenia, 
fasada, które omówiono w pracy [13].

  Innym znaczącym projektem, który może docze-
kać się realizacji jest Bionic Tower [I 39]. Została ona  
zaprojektowana przez Hiszpańskich architektów jako 
mierząca 1228 m, 300 piętrowa wieża, w której zamiesz-
kałoby 100 tys. osób. Projekt ten jest wzorowany na bio-
nice - nauce, która wychodzi z założenia, że każdy twór 
natury jest strukturą optymalną pod względem funkcjo-
nalności, proporcji i konstrukcji. W projekcie tym wzoro-
wano się na koronie cyprysu, która bardzo dobrze zno-
si działanie wiatru. Projekt miał być umiejscowiony po 
środku sztucznego jeziora, które według [I 37] ma chronić 
przed trzęsieniami ziemi. Szacowany czas budowy wyno-
si około 15 lat, przy czym budowniczy zakładają zasie-
dlanie niższych partii obiektu podczas budowy.   Według 
[I 39] Bionic Tower ma łączyć dwa kompleksy:  pionowy 

i poziomy. Pierwszy z nich ma być podzielony  na 12 segmentów 80 metrowych, a w każdym z 
nich mają się znajdować dwa rodzaje przestrzeni, wewnętrzna i zewnętrzna rozpostarte wokół 
zbiornika wodnego i ogrodów. Drugi kompleks jest podstawą wieży rozciągającą się na średnicy 
kilometra, która ma zapewnić odpowiednie podparcie przypominające raczej korzenie drzewa, 
niż tradycyjne podejście pionowego kotwienia budynku w skale bądź ziemi. Jak w każdym pro-
ponowanym pionowym mieście będzie ono dawało różnorakie możliwości spędzania wolnego 
czasu, od kasyn, poprzez teatry, sklepy, przez miejsca pracy, skończywszy na własnych mieszka-

Rys. 39 Nakheel Tower, sposob rozwią-
zania konstrukcji.

Rys. 40 Bionic Tower - niezrealizowany.
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niach. 
 W artykule [I 40] przedstawiono szerzej sposób przejmowania i wykorzystywania roz-
wiązań zaczerpniętych z natury i opisane ich zastosowania na przykładzie Bionic Tower. Choć 
może się wydawać, że trend budowy pionowych miast  powstał na przestrzeni minionych mie-
sięcy to jednak nic bardziej mylnego. Opracowanie samego projektu Bionic Tower zajęło prawie 
7 lat, a już w latach 1989 Takenaka [I 37] zaproponował koncepcje budowy SKY CITY 1000  w 
Tokio. Super ogromnego wieżowca, o powierzchni 8 km2 , która była równoważna 120 blokom 
w Tokio. Plan ten nie został jednak zrealizowany. 
 W roku 2010  we wrześniu pojawiła się informacja 
o zaprojektowanym dla Shenzhen budynku JDS’s Logistic 
City [I 41], zasilanym energią wiatru i nazywanym piono-
wym lasem. Według informacji w [14] budynek jest ma-
sywną wypełnioną zielenią na miarę pionowego miasta, 
zaprojektowaną jako samopodtrzymująca się niepotrze-
bująca energii wieża. Projekt charakteryzuje wznoszące 
się i opadające ścieżki, wyrwane w budynku wypełnione 
bujnym życiem roślinnym.  Przedsięwzięcie to ma być na-
rzędziem ponownego zalesienia strefy Shenzhen. Budynek 
ma być wyposażony w turbiny wiatrowe i zbiorniki reten-
cyjne na wodę. W tym projekcie widać zupełnie inną ideę 
otwartego wieżowca, która pozwoliła uzyskać bardzo wie-
le przestrzeni na umieszczenie ogrodów oraz dała możli-
wość uzyskania dużej powierzchni korzystającej z światła 
słonecznego, choć na pewno też przyczyniła się do powsta-
nia wielu nowych problemów. Na chwilę obecna nie wiado-
mo czy jest to budynek jedynie proponowany czy będzie on faktycznie realizowany. 

Rys. 41 JDS’s Logistic City- niezrealizowany.
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6.9. Wieżowce ekologiczne

 Mówiąc o ekologii budynków wysokich należy  mieć na uwadze, że nie jest to zagadnie-
nie z grubsza proste i wymaga wielu badań środowiskowych, aby móc opisać wpływ budynku 
na ekosystem. Ken Yeang  jeden z prekursorów zajmujący się projektowaniem ekologicznym, 
problem z tego typu działalnością przedstawia jako proces skonfigurowania bryły i funkcji tak, 
aby mogły one zintegrować się z naturą i stworzyć wspólny ekosystem. Klasyfikuje on też wie-
żowce jako budynki nieekologiczne, które zużywają więcej energii, materiałów do budowy, użyt-
kowania  i rozbiórki. Wszystkie te czynniki wzrastają z  ich wysokością, dlatego też tak ważne 
jest, aby zmniejszyć niekorzystny ich wpływ i uczynić je jak to tylko możliwe przyjaznymi dla 
mieszkańców.  Samo projektowanie ekologiczne natomiast, nie może się ograniczać do zielonych 
i ekologicznych budynków, a do wszystkich poziomów naszego życia od globalnych, regional-
nych po nasze indywidualne [15]. Yeang zaznacza również, że zgromadzenie w jednym budynku 
wielu eko gadżetów tj. kolektory, fotowoltaika, system recyklingu, nie daje nam od razu ekolo-
gicznej architektury. Ważną rzeczą staje się dostosowanie formy i warunków eksploatacyjnych 
tak, aby były one jak najmniej zależne od nieodnawialnych źródeł energii szukając w pierwszej 
kolejności rozwiązań niepotrzebujących żadnych elektrycznych systemów, nazywanych trybem 
pasywnym, przez tryb mieszany,  pełny, tryb produkcyjny, a skończywszy na trybie kompozyto-
wym.  Ostatni wymieniony zakłada współprace wszystkich systemów na przestrzeni roku. 
 
 W pracy [15] autor przedstawił kilka 
przykładowych projektów, które są urzeczywist-
nieniem jego poglądu. Pierwszym jest budynek 
EDITT Tower, 26 poziomowy wieżowiec. Jego zna-
kami rozpoznawczymi są pionowa architektura 
zieleni, podniebne dziedzińce, atria oraz wschod-
nia ściana, wyłożona panelami fotowoltaicznymi, 
w której znajduje się klatka schodowa windy  i 
toalety. Projekt zakłada również stworzenie ram-
py przenoszącej życie uliczne na poziom 6 pietra, 
gdzie zostały przeniesione sklepy i kawiarnie. To 
rozwiązanie stwarza możliwość utworzenia ta-
rasów widokowych, nie odrywając ich od życia 
ulicznego. Budynek na każdym piętrze będzie po-
siadał ogrody, które zapewnią przyjazny klimat 
wnętrza, ale i przyczynią się do oczyszczania po-
wietrza w mieście.  

Rys. 42 EDITT Tower- niezrealizowany.
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 Idąc dalej, twórcy wyposażyli 
obiekt w kolektor wody deszczowej umiesz-
czony na dachu, fasada została wyposażona 
w tzw. „ząbki”, które również wspomagają 
gromadzenie wody opadowej. Wszystko 
to wykorzystywane jest do nawadniania 
roślinności, oczyszczania i używania w to-
aletach.  W połączeniu z wykorzystaniem  
energii słonecznej, recyklingiem odpadów i 
recyklingiem materiałów, naturalną wenty-
lacją wspomaganą jedynie wentylatorami, 
wykorzystaniem wiatru przewiewającego 
przez fasadę daje nam wizję ekologicznych 
budynków przyszłości, zaprezentowanych 
przed biuro TR Hamzah & Yeang [15].

Rys. 43 EDITT Tower- zasada zbierania wody deszczowej i 
rozmieszczenie roślinnosci w budynku..
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7. Przykład nowoczesnego rozwiązania budynku wysokiego

 „SHANGHAI TOWER-symbol narodu które-
go przyszłość jest wypełniona nieograniczonymi 
możliwościami” – tak wypowiada się o powstają-
cym, drugim co do wielkości  budynku na świecie, 
Qingwei Kong.  Budynek umieszczony w dzielnicy 
Pudong w Shanghai’u, w bezpośrednim sąsiedztwie 
Jin Mao [I 42], oraz SWFC [I 43]. Stworzy on wraz 
z dwoma poprzednio wymienionymi budynkami 
nową linie horyzontu, przedstawiającą przeszłość 
w postaci Jin Mao, teraźniejszość w postaci SWFC i 
przyszłość  we własnej postaci. Twórcą projektu jest 
biuro GENSLER [I 44], które zaprojektowało wieżę 
na znak dynamicznie  rozwijających się nowocze-
snych Chin. Wykorzystuje ona energię odnawialną 
i daje najwyższy poziom wykonania oraz niesłycha-
ny dostęp komunikacji [I 45]. Będzie zawierała w 
sobie przestrzeń publiczną, szpital, miejsca rozryw-
ki, sklepy, biura, hotel, taras widokowy. 
 W budynku zmniejszono przyziemie aby 
zwiększyć ilość zieleni, ścieżek oraz wejść, co ma  
poprawić komunikację społeczną. Sam proces pro-
jektowania wspomagany był przez liczne testy w 
tunelu aerodynamicznym, co pozwoliło dopraco-
wać kształt optymalny do przeciwstawiania się sile 
tajfunów nawiedzających te rejony. Badania te dały 
niewyobrażalne korzyści jak twierdzą sami pro-
jektanci. Ograniczono obciążenia wiatru o 24 %, co 
pozwoliło zaoszczędzić prawie 60 mln dolarów na 
konstrukcji, choć wiązało się to ze żmudną budową 
16 m wysokości modeli, które również były badane 
pod kątem trzęsień ziemi. 
 Ważne jest również podejście władz państwo-
wych, które wymagały aby 33 % przestrzeni stanowiły  obszary zielone, co pokazuje jak ważne 
jest ekologiczne postępowanie dla całego kraju. Struktura została zaprojektowana według Chi-
na Seismic Design Code gb50011-2008, która narzuca określenie plastycznego zachowania za-
równo prętów jak i łączników. Z pomocą projektantom przyszedł program Abaqus, jako jeden z 
najbardziej profesjonalnych programów wykorzystujących metodę elementów skończonych. W 
projektowaniu całościowym wykorzystano takie programy jak AutoCad Architecture, Autodesk 
Revit Architecture, Autodesk 3ds Max, Autodesk Ecotect Analysis, CSI SAP2000, Rhino3D [I 46].

Rys. 44 Shanghai Tower na tle SWFC i Jin Mao.
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 Informacje:

 Wieża
Wysokość: 632 m
Piętra: 121 
Powierzchnia użytkowa:  380 tys. m2 nad ziemią 
    141 tys m2 pod ziemią
Funkcja:     biura, luksusowy hotel, rozrywka, handel, kultura
 Podium
Wysokość: 36,9 m 
Piętra: 5 
Powierzchnia użytkowa:  46 tys m2
Funkcja:    luksusowy handel, banki, restauracje, sale konferencyjne, miej- 
    sca spotkań i bankietów

FUNDAMENTY:

 Ze względu na gliniastą strukturę gruntu typową dla delt rzecznych na fundamenty 
składa się ponad 830 pali żelbetowych, umieszczonych na głębokości 56 m w gruncie oraz 6 
metrowej grubości płyta fundamentowa do której zużyto 61 tys. m3 betonu. Wszystko to daje 
podparcie układowi nośnemu dla tak potężnej budowli.

UKŁAD NOŚNY:

 Na układ nośny 
składa się 8 superko-
lumn  o wymiarach 5x4 
m, które u podstawy 
były zbrojone płyta-
mi stalowymi, każda o 
wadze 145 ton, kolumn 
umieszczonych na prze-
kątnej oraz trzonu. Roz-
wiązania funkcjonalne 
wymusiły unikalną for-
mę konstrukcji. Superkolumny połączone są z trzonem co 12-15 pięter, gdzie umieszczone są 
piętra serwisowe zawierające przepompownie i niezbędny sprzęt mechaniczny i elektryczny. 
W przestrzeni tej umieszczone są ogromne stalowe dźwigary łączące superkolumny z trzonem, 
oraz pierścień sprzęgający superkolumny między sobą. Wysokość tych elementów wynosi aż 2 
piętra  i daje podparcie dla kolejnej sekcji obiektu. 

Rys. 45R Schemat konstrukcji trzonu wraz z megakolumnami po lewej i system poziomych 
usztywnień budynku umozliwiający montaż zewnetrznej ściany osłonowej.
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 W Shanghai Tower zastosowano dwie niezależne ściany 
kurtynowe. Wewnętrzną, mającą kształt walca, oraz zewnętrzną, 
która nadaje kształt budynku. W ten sposób przestrzeń miedzy 
nimi utworzyła wewnętrzne atria, na których poziomie powstały 
publiczne ogrody. W ten sposób poprawiono jakość powietrza oraz 
stworzono wizualne połączenie wnętrza z miastem. Wszystko to 
zapewniło też przestrzeń, która stanie się centrum życia, gdzie 
użytkownicy budynku mogą w spokoju porozmawiać miedzy sobą 
na każdej z powstałych „dzielnic”. 

 Projekt zakłada powstanie dziewięciu nałożonych na sie-
bie cylindrów tworzących oddzielne dzielnice, każda posiadająca 
własne atria. Najwyższe piętra zajmie największy na świecie nie-
zamknięty taras widokowy. Schodząc coraz niżej przez pokoje ho-
telowe, miejsca przeznaczone na kulturę i rozrywkę, następnie w 
części środkowej przez biura. 

 Na dole  zorganizowano sześciopiętrowe 
podium handlowe zawierające sklepy i miejsca 
gdzie można zjeść posiłek, luksusowe butiki, sale 
bankietowe, które mają być centralnym punktem 
dla gości, zakupowiczów i pracowników, dodatko-
wo połączone z metrem przebiegającym obok bu-
dynku oraz trzypoziomowym parkingiem. 

 
 Firma Gensler, lider w zrównoważonym projektowaniu zaprojektowała ST tak, aby po-
łączyć zielone strategie i pokazać oddanie dla środowiska. Projekt jest jednym z najbardziej za-
awansowanych i zrównoważonych wieżowców na świecie. Zaprojektowany tak, aby osiągnąć 
LEED® Gold Certification i China Green Building Tree Star Rating, które potwierdzą jego przy-
jazność otoczeniu. Pierwszym krokiem jest dwuwarstwowa ściana kurtynowa, działająca jak 
bufor ciepła między wnętrzem budynku, a zewnętrznym otoczeniem. Sam koniec budynku jest 
wyposażony w szeregi turbin wiatrowych i kolektory umieszczone wewnątrz wierzchołka, two-
rzące spiralne rynienki zbierające wodę. Zabiegi te maja dać 40 % spadek zapotrzebowania na 
wodę i 21% spadek zapotrzebowania na energię.  Wykorzystano również  źródła geotermalne 
jako źródło ogrzewania i  schładzania budynku. Wszystkie technologie użyte przy projektowa-

Rys. 46 Zasada podziału budynku 
na dzielnice i sposob tworzenia 
atriów przy pomocy podwójnych 
ścian kurtynowych.

Rys. 47 Podium handlowe Shanghai Tower.

ZRÓWNOWAŻONE PROJEKTOWANIE NA PRZYKŁADZIE ST:

FUNKCJONALNOŚĆ:

FASADA:
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8. Problemy konstrukcyjne

 Każde przedsięwzięcie budowlane jest wypełnione szeregiem problemów, które należy 
w jakiś sposób rozwiązać. Jednak w przypadku budynków wysokich skala ta jest nieporówny-
walnie większa. Każdy nieistotny szczegół staje się problemem. W budynkach wysokich głów-
nym problemem jest wiatr i jego oddziaływanie, które ma  najbardziej znaczący wpływ na kon-
strukcję i jakikolwiek błąd przy szacowaniu tego obciążenia może mieć katastrofalne skutki, 
tak jak to było w przypadku katastrofy mostu Tacoma Bridge. Zmusza to projektantów do pro-
wadzenia skomplikowanych badań w tunelach aerodynamicznych na zmniejszonych modelach.  
Konstruktorzy muszą się zmierzyć z problemem kołysania budynku, jego drganiami, zapewnić 
odpowiednią sztywność budynku, a przy tym nie popsuć jego estetycznego wyglądu zbyt ma-
sywnymi elementami. Kolejnym problemem który pojawia się jest fundamentowanie. Potężne 
siły pionowe oraz poziome muszą zostać w jakiś sposób przeniesione  na podłoże gruntowe. Siły 
te powodują nierównomierny rozkład naprężeń w gruncie, a co za tym idzie niejednorodne osia-
danie. Sytuacja ma się dobrze kiedy chcemy wybudować budynek na Manhattanie, gdzie znajduje 
się idealne podłoże skalne. Jednak obecnie większość budynków zaczyna powstawać w Azji w 
obszarze tajfunów, trzęsień ziemi i podłoża gruntowego które nie jest tak odpowiednie. Wraz z  
warunkami hydrologicznymi daje nam to kolejną grupę problemów, które należy rozwiązać. Za-
zwyczaj z pomocą przychodzą nam takie rozwiązania jak studnie, kesony, pale czy ściany szcze-
linowe lub ich fragmenty. Nie upraszcza to jednak zadania, kiedy należy zaprojektować i wyko-
nać pale o długości 100 metrów w głąb ziemi, jak w przypadku Petronas Towers lub wylać płytę 
fundamentową grubości 6 m. Są to jednak problemy technologiczne. W całym szeregu zagadnień 
pojawia się też trzon, na początku jako zagadnienie rozwiązania funkcjonalnego umieszczenia 
wind, klatek schodowych, szachów instalacyjnych, a następnie jako problem konstrukcyjny, gdyż 
to właściwie „kręgosłup”  budynku. W razie pożarów ma on pozwolić na bezpieczną ewakuację 
oraz wytrzymać bardzo wysokie temperatury. Wszystko to co zostało wymienione jest jedynie 
zarysem problematyki w budynkach wysokich i nie jest to grupa zamkniętych zagadnień, gdyż 
każdorazowo mogą pojawiać się coraz to nowsze problemy. Poniżej przybliżono w pewnym stop-
niu oddziaływanie i skutki wiatru oraz problemy przeciwpożarowe.

niu:  naturalne oświetlenie, selektywne przysłaniane szkło, system monitoringu, regionalne ma-
teriały, turbiny wiatrowe, atria zajmujące 30% objętości mają dać 34 tys ton oszczędności węgla 
rocznie [I 46].
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8.1. Działanie wiatru i dynamika

 Jednym z największych wyzwań dla inżynie-
rów projektujących współczesne budynki wysokie jest 
oddziaływanie wiatru. Ma ono charakter dynamiczny 
i jego siła zależy od właściwości aerodynamicznych bu-
dowli oraz porywistości wiatru. O ile budynek dwa razy 
wyższy jest poddany obciążeniu pionowemu dwukrot-
nie większemu, to ten sam budynek będzie poddany 
czterokrotnie większemu oddziaływaniu wiatru. Obciążenie od wiatru budynku rośnie wraz z 
kwadratem jego wysokości [16].
 Wiatr wywołuje drgania, które powodują kołysanie, na które wieżowce stają się bardziej 
podatne wraz ze wzrostem ich wysokości. Wpływa to na komfort użytkujących go osób. Istotne 
jest bowiem nie tylko odpowiednie zaprojektowanie wieżowca pod względem jego stateczności, 
ale również zapewnienie komfortowych warunków jego użytkowania, a więc ograniczenie ko-
łysania [17]. Znane są przypadki, gdy wywoływało ono u ludzi uczucie choroby morskiej. Taka 
sytuacja miała miejsce w dawnym budynku „Gulf&Western” w Nowym Jorku. Ponadto w tym 
44-piętrowym budynku popękały ściany oraz klatki schodowe [18]. Innymi negatywnymi skut-
kami oddziaływania wiatru na budynek wysoki są: pękanie szyb, uszkodzenia fasady, przecieki, 
itp.
 Do przenoszenia obciążeń poziomych oraz aby zapobiec ko-
łysaniu budynków, konstruuje się sztywne żelbetowe trzony przez 
ich środek. W „EmpireStateBuilding” centralne szachty windowe są 
wzmocnione solidnymi stalowymi kratownicami usztywnionymi 
przekątnymi belkami [I 47]. Budynki wysokie mają niekiedy dwa i 
więcej żelbetowych trzonów.
 Poza kołysaniem wiatr ma znaczący wpływ na budynek kie-
dy częstość odrywania wirów zbliży się do jego częstości drgań wła-
snych. Jeśli przez przypadek wiry wywołają drgania budynku równe 
jego częstotliwości rezonansowej, to mogą one wygenerować ogromne siły i spowodować kata-
strofę. Kroki zapobiegające temu zjawisku podjęto m.in. w „Burj Khalifa”. Kształt budynku zmie-
nia się wraz z wysokością w taki sposób, że przepływ wiatru nie może się ‘zorganizować’. To tak 
jakby „Burj Khalifa” składał się z kilku różnej wysokości budynków i 
na każdy z nich oddziaływały inaczej rozkładające się wiry, dodatko-
wo o różnych prędkościach. To uniemożliwia nakładanie się wirów 
i ogranicza niebezpieczne oddziaływanie wiatru na budynek. Mimo 
wszystko szczyt budynku wychyla się nawet o 2 m [18]. Kluczowe w 
projektowaniu budynków wysokich jest więc zakłócenie uporządko-
wanego przepływu wiatru wokół budynku.
 

Rys. 48 Siły przekrojowe budynku i jego 2 krotnie 
wyższego „kolegi”.

Rys. 49 Trzon żelbetowy.

Rys. 50 Przeciwwaga budynku 
Taipei 101.
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 Innym sposobem ‘walki’ z wiatrem jest strojony tłumik masowy (absorber wibracji). W 
budynkach „John Hancock” oraz „Taipei 101” umieszczono je nie po to aby zapewnić stateczność, 
ale aby zminimalizować uczucie kołysania [18]. W najwyższej części „Taipei 101” zamontowano 
730-tonową przeciwwagę w postaci kuli-wahadła. Kiedy wieżowiec zaczyna się kołysać w jedną 
stronę, wahadło z tą samą częstotliwością odchyla się w stronę przeciwną, tłumiąc wibracje, a 
tym samym zmniejszając odchylenia budynku [19]. 
 W innych typach strojonych tłumików maso-
wych umieszcza się elementy hydrauliczne, które zamie-
niają energię kinetyczną w ciepło. Absorbery wibracji 
umieszcza się nie tylko w górnej części budynku lub na 
dachu, ale również w elementach konstrukcji, np. w sta-
lowej kratownicy.
 Aby nie zajmować cennej powierzchni użytko-
wej wieżowca pojawiły się pomysły innych rozwiązań 
problemu drgań. Christopoulos i Montgomery stworzyli system, który rozkłada tłumienie w 
całym budynku używając wiskoelastycznego materiału lepkiego spojonego ze stalą. Ich tłumik 
absorbuje drgania powstałe od wiatru lub trzęsienia ziemi i koncentruje uszkodzenia w poszcze-
gólnych partiach tłumika, które są łatwe do wymienienia [20].
 W fazie projektowania budynku wysokiego zaleca się przeprowadzać testy w tunelach 
aerodynamicznych . Tunele takie zaprojektowane są do symulacji zmian prędkości wiatru wraz 
ze wzrostem wysokości badanego modelu. Model poddany jest obciążeniu pod każdym możli-
wym kątem. Aby zobrazować efekt działania wiatru często używa się dymu. Czujniki zamonto-
wane w różnych punktach modelu odczytują dane i po wprowadzeniu ich do komputera otrzy-
muje się szczegółową analizę.

Rys. 51 Tłumik Christopoulos’a i Montgomery-
’ego.

8.2. Trzony budynków. Rozwiązania funkcjonalne, konstrukcyjne oraz 
problemy przeciwpożarowe

 Trzon jest główną częścią wielokondygnacyjnego budynku, która skupia urządzenia i 
pomieszczenia serwisowe oraz funkcjonalne. Służy pośrednio wszystkim użytkownikom. W 
trzonie znajdują się zwykle szachty oraz lobby windowe, główne oraz ewakuacyjne klatki scho-
dowe, toalety, szyby przeciwdymowe i wentylacyjne, instalacje elektryczne, telefoniczne oraz 
inne urządzenia i pomieszczenia serwisowe. Poza tym trzon budynku zapewnia mu stateczność, 
odpowiada za przenoszenie obciążeń.
 Projektując geometrię budynku wpływa się na kształt trzonu [21, 22]. Ustala się ich ilość 
oraz rozmieszczenie. Głównym aspektem jest to jaki system konstrukcyjny całego budynku zo-
stał wybrany. Należy wziąć pod uwagę, że w trzonie zwykle są zgrupowane windy i klatki scho-
dowe, należy więc zapewnić do nich swobodny dostęp w razie ewakuacji. Istotne są również 
względy ekonomiczne, a więc takie umiejscowienie trzonu, a następnie podział powierzchni pię-
tra, aby stworzyć atrakcyjne warunki najemcom i użytkownikom. 
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 Geometrię trzonu powinno się optymalizować w sposób, który zminimalizuje jego po-
wierzchnie, czas wykonania oraz koszty materiałów [21, 22].
 Można wyróżnić następujące typy trzonów w zależności od umiejscowienia w rzucie 
względem obrysu budynku [21, 22]:

Central Core –  trzon umieszczony centralnie,
Split Core –  dwa trzony na przeciwległych końcach budynku,
End Core –  trzon umieszczony na boku obrysu budynku,
Atrium Core –  centralnie umieszczone trzony z przestrzenią między nimi 
   tworzącą atrium.

 Każda konfiguracja, rozmieszczenie trzonu ma 
zarówno zalety jak i wady. Oto kilka z nich [23]:

Niecentralne	umiejscowienie	trzonu:

 ZALETY:

•	 większa swoboda rozmieszczenia pomieszczeń na 
piętrze i ich rozmiarów,

•	 umożliwia stworzenie małych ustronnych pomiesz-
czeń w stosunkowo wąskich przestrzeniach w miejscu zbliżania się trzonu do ścian ze-
wnętrznych,

 WADY:

•	 problematyczny dostęp do trzonu dla najemców, których pomieszczenia znajdują się po 
przeciwnej stronie budynku,

•	 mniejsza elastyczność podziału powierzchni użytkowej piętra,

Centralne	umiejscowienie	trzonu:

 ZALETY:

•	 umożliwia wykorzystanie całej powierzchni okien, a zarazem dostęp wszystkich wynaję-
tych powierzchni do naturalnego oświetlenia,

•	 wygodny dostęp do trzonu i względnie równa odległość dla wszystkich najemców, 
•	 łatwość podziału powierzchni użytkowej pięter,

 WADY:

•	 wymaga korytarza,
•	 ogranicza długość pomieszczeń w środkowej strefie piętra,

Rys. 52 Konfiguracje trzonów i odpowiadające 
im rzuty.
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Rysunek poniżej pokazuje centralne rozmieszczenie trzonu wraz z jego aranżacją na przykła-
dzie Petronas Twin Towers [21, 22]:

Rys. 53 Przekrój poprzeczny i podłużny budynku Petronas Twin Towers [01].

Rys. 54 Rzut 43-go piętra – zagospodarowanie trzonu (budynek Petronas Twin Towers).

1-ewakuacyjne klatki schodowe
2-winda serwisowa
3-lobby windowe
4-toalety
5-piony
6-biura

 Na geometrię trzonu wpływa bezpośrednio konfiguracja wind. Projekt komunikacji pio-
nowej ma na celu zapewnienie odpowiedniej liczby wind, ich typu oraz pojemności. Następnym 
krokiem jest aranżacja, która wpływa na jakość i wygodę korzystania z wind. W zależności od 
przyjętej ilości szybów windowych, zalecane są konfiguracje wraz z ich korzyściami i wadami 
przedstawione poniżej. W wieżowcach często stosuje się dźwigi dwukabinowe, które jednocze-
śnie obsługują dwie kondygnacje [I 48].
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PRZYKŁADOWE KONFIGURACJE SZYBÓW WINDOWYCH:

Dwa szyby windowe

•	 najlepiej gdy są obok siebie,
•	 użytkownicy widzą obie kabiny, co ułatwia reakcję,
•	 należy unikać nadmiernego odseparowania szybów,

Rys. 55 Konfiguracja dwóch szybów windo-
wych.

Trzy szyby windowe

•	 preferowaną opcją jest ustawienie ich obok siebie,
•	 umieszczenie dwóch szybów naprzecie trzeciego jest 

akceptowalne,
•	 problemem jest miejsce umieszczenia przycisku wzywa-

nia windy,

Rys. 56 Konfiguracja trzech szybów windo-
wych.

Cztery szyby windowe

•	 najefektywniejsze jest umieszczenie dwóch szy-
bów naprzeciwko dwóm pozostałym,

•	 akceptowalne jest ustawienie ich obok siebie,

Rys. 57 Konfiguracja czterech szybów windowych.

Sześć szybów windowych

•	 występują w dużych obiektach użyteczności pu-
blicznej, wieżowcach,

•	 zapewniają dobrą jakość korzystania przy przewo-
zie znacznej ilości osób,

•	 preferowaną konfiguracją jest umieszczenie po 
trzy winy w dwóch rzędach naprzeciw siebie,

•	 nieakceptowane jest umieszczenie wszystkich szy-
bów w jednym rzędzie,

•	 lobby windowe nie może być węższe niż 3-3,6m 
jeśli jest również korytarzem [21, 22],

Rys. 58 Konfiguracja sześciu szybów windowych.
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8.3. Bezpieczeństwo pożarowe

 Budynkom wysokim stawia się szczególne wymagania dotyczące niezawodności i bez-
pieczeństwa konstrukcji.  Jednym z nich jest utrzymanie konstrukcyjnej całości w razie wypad-
ku takiego jak pożar, wybuch lub miejscowe uszkodzenie [24]. 
 Obecnie w fazie projektowania konstrukcji bierze się więc pod uwagę odporność ognio-
wą. Niezwykle istotny jest czas, który jest potrzebny do ewakuacji wieżowca. Podczas pożaru 
dodatkowym problemem staje się czas ekspozycji elementu konstrukcji na wysoką temperaturę 
[24]. Dla ludzi niebezpieczne są również dym i toksyczne gazy. Podczas pożaru budynku inaczej 
zachowują się elementy stalowe, a inaczej betonowe i żelbetowe. Pokrótce zostaną omówione 
właściwości tych materiałów oraz przedstawiony przykład wieżowca  7 World Trade Center, 
którego konstrukcja została przeprojektowana ze stalowej na żelbetowo-stalową w celu uzyska-
nia większej niezawodności i bezpieczeństwa konstrukcji.
 Żelbet jest materiałem niepalnym, bardzo odpornym na uszkodzenia podczas pożaru. 
Mimo wszystko przy typowych warunkach pożarów tj. temperaturze 500-1000⁰C występują 
uszkodzenia, które zależą od czasu ekspozycji na daną temperaturę. Można przyjąć, że beton w 
500⁰C zachowuje swoją pełną wytrzymałość [25], natomiast powyżej tej temperatury spada ona 
do zera [25]. Jednak beton ma niską przewodność cieplną, dlatego temperatury odpowiadające 
obciążeniom ogniowym występują tylko w zewnętrznych warstwach betonu i nie dotyczą wnę-
trza elementu. Jeśli jednak wysoka temperatura osiągnie strefę kontaktu prętów zbrojeniowych 
z betonem, to już przy 500⁰C przyczepność stali do betonu spada prawie do zera [25]. To powo-
duje, że decydujący wpływ na zachowanie się konstrukcji żelbetowej, takiej jak trzon budynku i 
innych,  w trakcie pożaru ma ochrona stali zbrojeniowej przed wpływem wysokich temperatur 
poprzez właściwe otulenie. 
 Zgoła inaczej w wysokich temperaturach zachowuje się stal, która charakteryzuje się 
bardzo dobrym przewodnictwem cieplnym – 58 W/(m*K) zgodnie z [I 49], narażona na kontakt 
z ogniem powierzchnia z łatwością i szybko przenosi ciepło ze źródła ognia na całą strukturę [I 
50], która w warunkach pożaru deformuje się, gdyż maleje jej sztywność. W takich budynkach 
stalowych wymagane jest nałożenie na elementy konstrukcji odpowiednich powłok, umożliwia-
jących właściwą nośność ogniową [24]. Powłoki te mają różne sposoby działania, np. zmniejszają 
współczynnik przenikania ciepła, mają dużą wilgotność lub pojemność cieplną, zmieniają roz-
miary pod wpływem wzrostu temperatury poprzez pęcznienie [26]. 
 Przykładowe kilka sposobów zabezpieczenia konstrukcji stalowych: farby pęczniejące, 
natryskowe powłoki ogniochronne, płytowe powłoki ogniochronne, płyty gipsowo-kartonowe. 
Szczegółowo sposoby te zostały omówione w [26]. 
 Na następnej stronie przedstawione są dwa wykresy ilustrujące rozkład temperatury 
przy prawidłowym oraz nieprawidłowym bezpośrednim zabezpieczeniu elementu:
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Rys. 59 Wykresy rozkładu temperatur w belce [06].

 W razie, gdy już dojdzie do pożaru, to poza wymienionymi środkami ochrony bezpośred-
niej elementów konstrukcji, należy zadbać o systemy uniemożliwiające pożarowi rozprzestrze-
nienie się. Projekt ochrony przeciwpożarowej ma zapobiec rozwój pożaru poza dany obszar. W 
tym celu można zastosować ścianki działowe oraz system czujek przeciwpożarowych, który 
daje szansę na wczesne wykrycie ognia i szybką reakcję. Budynek musi być również wyposażo-
ny w gaśnice oraz mieć wystarczające zasilanie w wodę [I 50]. 

Przykład budynku 7 World Trade Center – zmiana konstrukcji trzonu.

 Pierwotnie 7 World Trade Center był stalowo-ramowym budyn-
kiem z usztywnionym stalowym trzonem typowym dla wieżowców w 
Nowym Yorku w tamtych latach [27]. Po zamachach z 11 września 2001 
roku zwiększone obawy o bezpieczeństwo, wzmożone potencjalnymi 
pożarami na stacji metra Con Edison, która znajduje się w niższej czę-
ści budynku, wymogły nowe podejście do przeprojektowania wieżowca. 
Projektanci zdecydowali się na betonową konstrukcję trzonu, solidną i ze 
zwiększoną odpornością pożarową. Ostatecznie ‘nowy’ WTC7 jest stalo-
wo-ramowym budynkiem z betonowym trzonem [27]. Kroki, które pod-
jęto znacząco poprawiły bezpieczeństwo i niezawodność wieżowca.

Rys. 60 7 World Trade Cen-
ter.
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9. Wykorzystanie oprogramowania BIM w tworzeniu koncepcji 
projektu

 BIM( Building Information Modeling) najprościej określając, jest to nowoczesna techno-
logia parametrycznego modelowania informacji o budynku. Termin ten jest w użyciu dopiero od 
kilku lat, a dokładniej od początku XXI w. Wcześniej funkcjonował pod inną nazwą BPM (Buil-
ding Product Models).
 Projektowanie w oparciu o wykorzystanie technologii BIM to tworzenie precyzyjnego, 
trójwymiarowego modelu obiektu z uwzględnieniem innych branż współtowarzyszących po-
wstawaniu nowego obiektu. Oprogramowanie z rodziny BIM pozwala na projektowanie bardziej 
skomplikowanych obiektów. Cała seria programów modelowania i konstruowania parametrycz-
nego pozwala na dopracowanie poszczególnych elementów obiektu na różnych etapach budowy. 
Każda wprowadzona zmiana pociąga za sobą szereg zmian w całym projekcie, a wprowadzana 
zmiana w modelu BIM jest automatycznie uwzględniana i zapewnia utrzymanie spójności, aktu-
alności i wyeliminowaniu błędów jakie często powstawały w powszechnie stosowanym projek-
towaniu 2D.[I 63]

 Główne cechy projektowania BIM [I 64]:

• projekty budowlane, wykonawcze i warsztatowe w zakresie konstrukcji,
• wykonanie przedmiaru i kosztorysu,
• tworzenie modeli IFC dla biur projektowych,
• wysoka jakość dokumentacji, 
• pełna zgodność dokumentacji architektonicznej, konstrukcyjnej, instalacyjnej i  
 pozostałych dokumentów powiązanych tj. przedmiarów,
• tworzenie trójwymiarowych wizualizacji budynków z uwzględnieniem pory  
 dnia i roku,
• wykonywanie szacunkowych raportów zużycia energii i emisji substancji szko-
dliwych dla środowiska.

Wniosek:
Wykonany przez autorów projekt był możliwy wyłącznie dzięki systemowi BIM. Sporządzenie 
stalowej, prętowej powłoki w programie 2D byłoby niemożliwe ze względu na zbyt skompliko-
waną siatkę prętów. Użycie modułu „projektowania koncepcyjnego brył” pozwoliło na stworze-
nie tego nietypowego kształtu, przypominającego skrzydło kolibra, a następnie na posiatkowa-
nie go i przypisanie mu profilu stalowego. Każdy z prętów jest usytuowany (odchylony w dwóch 
kierunkach) względem ortogonalnego układu odniesienia, co było by niewidoczne w modelu 
dwuwymiarowym. Autorzy w trakcie wykonywania projektu korzystali z oprogramowania fir-
my AUTODESK. Podstawowy model został wykonany w programie Revit Architecture a następ-
nie importowany do programu Robot Structural Analysis, dzięki któremu wykonano obliczenia 
statyczne i zwymiarowano pręty powłoki.
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ROZDZIAŁ II
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1. Wybór koncepcji architektonicznej 

 Jednym z celów pracy było opracowanie koncepcji budynku, w wyniku tego powstały 
poniżej przedstawione bryły. W następnej kolejności zgodnie z założeniami została wybrana 
jedna koncepcja, która dalej była przedmiotem pracy. Na podstawie wybranej formy utworzono 
docelową strukturę powłoki. 
 Na potrzeby tworzenia koncepcji ograniczono założenia jedynie do wysokości w grani-
cach 300 m, dając swobodę kształtowania i poszukiwania niespotykanego kształtu. Na tym eta-
pie pominięto względy ekonomiczne,  dynamiczne, konstrukcyjne oraz urbanizacyjne. Wszyst-
kie koncepcje zostały oparte na nieregularnych przekrojach wielokątnych najczęściej pięcio. 
Rysunek poniżej przedstawia widok z boku oraz widok z góry poszczególnych brył, dodatkowo  
oświetlonych w celu pokazania załamań światła na powierzchni. 
 W przygotowywaniu posłużono się programem Revit Architecture 2012 firmy Autodesk. 
Jest to przedstawiciel niedocenianej jeszcze rodziny programów BIM (building information sys-
tem), który zamienia poziom projektowania 2D na przyszłościowe projektowanie obiektowe. 
Daje on również możliwość poźniejszej współpracy z innymi programami platformy Autodesk, 
które zostały wykorzystane w późniejszej części. 

Rys. 1 Koncepcje bryły budynku. 
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Rys. 2 Koncepcje bryły budynku.

  Do kolejnego etapu autorzy wspólnie wybrali koncepcję (2 
od lewej), wzorowaną na skrzydle kolibra. Wybór nie został poparty 
żadną analizą, a jedynie względami estetycznymi, ze względu na to, 
iż właściwą częścią jest zaprojektowanie systemu powłoki podtrzy-
mującej budynek, a nie jego realizacja i optymalizacja. Należy jednak 
zaznaczyć, że skrzydło i powstała na jego bazie koncepcja posiada 
bardzo niekorzystne właściwości aerodynamiczne. Przy odpowied-
nim kącie natarcia zacznie ono pracować jak żagiel, co nie jest porzą-
danym zachowaniem. 

 
 W dalszej części uwaga została skupiona 
na stworzeniu, funkcjonalnym rozplanowaniu i 
umieszczeniu trzonów w budynku oraz podziale na 
piętra użytkowe. W konstrukcji umieszczono  trzy 
trzony żelbetowe. Dwa z nich biegną od poziomu te-
renu do poziomu 35 piętra, gdzie się kończą. Ostatni 
trzon jest trzonem głównym i biegnie on do samej 
góry obiektu, czyli do 75 piętra. Znajdują się w nim 
2 klatki schodowe, które biegną do poziomu 65 pię-
tra, na tym poziomie następuje redukcja trzonu, do 
jego jednej połowy. W budynku przewidziano łącz-
nie 16 wind. 

Rys. 3 Inspiracja wybranej bryły 
budynku.

Rys. 4 Widok rozmieszczenia trzonów i podział na piętra.
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Przy ustalaniu wysokości piętra posłużono się wytycznymi CTBUH, który podaje jako optymal-
ną wysokość w przypadku biurowców 3,9 m oraz 7,8 m wysokości holu wejściowego. W projekcie 
przyjęto 4 m odległość od podłogi do podłogi oraz 8 m hol wejściowy. 75 pięter daje nam wyso-
kość 300 m, pozostała wysokość została przeznaczona na podniebne atrium. Łącznie  wybrana 
koncepcja liczy 325 m wysokości. 

 Następnym krokiem było opisanie na tej nie-
regularnej bryle dostatecznie prostej krzywizny, na 
której można było umieścić docelową powłokę prę-
tową. Wstępnie założono, że konstrukcja nośna bę-
dzie oddalona o 3 m od wcześniej wybranej koncep-
cji, tak aby było można uprościć jej powierzchnie w 
dostateczny sposób. W wyniku otrzymano kolejną 

powierzchnię, któ-
ra obejmowała cały 
budynek bez prze-
nikania się z nim 
(rys. z prawej). W 
następnym kroku 
przy użyciu dostęp-
nych narzędzi na 
nową powierzchnię 
nałożono siatkę krzywych leżących w jej płaszczyźnie. Przyję-
to siatkę o rozpiętości 10 m oraz kąt pochylenia siatki pionowej 
60 stopni i poziomej  5 stopni. W ten sposób otrzymano zarys  
widoczny z lewej strony. Dało to możliwość utworzenia ocze-
kiwanej konstrukcji poprzez kolejną aproksymację krzywych, 
prostymi odcinkami spotykającymi się w punktach przecięcia.  
Powstały model jest podstawą dalszej pracy.

Rys. 5 Powłoka aproksymująca powierzchnię budynku.

Rys. 6 Powłoka z naniesionymi 
liniami siatki.
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2. Zebranie obciążeń 

 Założenia lokalizacyjne:

Lokalizacja: KIELCE
Strefa obciążenia wiatrem: 2
Wysokość nad poziomem morza: 282 m

2.1. Obciążenie zmienne- wiatr zgodnie z PN-EN 1991-1-4:2008

WARTOŚĆ BAZOWA PRĘDKOŚCI WIATRU

vb,o-  wartość podst. bazowej prędkości 
 wiatru,
cdir-  współczynnik kierunkowy,
cseason- współczynnik sezonowy,
vb-  wartość bazowa prędkości wiatru,

CHROPOWATOŚĆ TERENU

 Kategoria terenu [tab 4.1 - N1]: IV Tereny, których przynajmniej 15% powierzchni pokry-
te jest budynkami o średniej wysokości przekraczającej 15m.

z0=1,0 [m]
zmin=10 [m]  
zmax=325 [m] [tab.4.1 - N1]  (ze względu na wysokość projektowanego wieżowca, przyjęto  
    wartość wyższą niż zaleca EN 1991-1-4:2005)
z(0,II)=0,05 [m]
cr (z)=0,62(z/10 )0,24

cr (325)=0,62(325/10 )0,24=1,38

WARTOŚĆ SZCZYTOWA PRĘDKOŚCI WIATRU

qp (z)=[1+7Iv (z) ]*0,5*ρ*vm
2=ce (z)*qb  [wzór 4.8 -N1] 

ρ=1,25 kg/m3 
z=325 [m]
ce (z)=1,47*(z/10 )0,30

ce (325)=1,47*(325/10 )0,30=4,18
qb=0,5*ρ*vb

2 [wzór 4.10 - N1]
qb=0,5*1,25*(26,0)2=0,423 kN/m2

qp (z)=ce (z)*qb

qp (z)=4,18*0,423=1,77	kN/m2

cr (z)- chropowatość terenu

ce(z) –  wsp. ekspozycji [tab NB.3 - N1]
qb –  wartość bazowa ciśnienia prędkości
ρ  –  gęstość wiatru
qp (z) –  wartość szczytowa ciśnienia prędkości  
 wiatru
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ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ WIATRU

co (z)=1,0  [załącznik A.3: wzór A.1 - N1]
vm (z)=cr (z)*co (z)*vb

vm (325)=1,38*1,0*26 m/s= 36	m/s

vm (z) -  średnia prędkość wiatru
z - wysokość nad poziomem gruntu  
 w metrach
Iv (z)- intensywność turbulencji
  wiatru
kl - współczynnik turbulencjikl=1,0 (wartość zalecana)

z [m] Iv(z) cr(z) vm(z) qp(z) [kN/m2]

10,0 0,4 0,6 15,6 0,6

25,0 0,3 0,7 19,4 0,7

50,0 0,3 0,9 23,0 0,9

75,0 0,2 1,0 25,3 1,0

100,0 0,2 1,0 27,1 1,2

125,0 0,2 1,1 28,6 1,3

150,0 0,2 1,1 29,9 1,3

175,0 0,2 1,2 31,0 1,4

200,0 0,2 1,2 32,0 1,5

225,0 0,2 1,3 32,9 1,6

250,0 0,2 1,3 33,8 1,6

275,0 0,2 1,3 34,6 1,7

300,0 0,2 1,4 35,3 1,7

325,0 0,2 1,4 36,0 1,8

Tab. 1  Tabela wartości średniej i szczytowej ci-
śnienia prędkości wiatru.

Rys. 7 Wykres zależności wysokości od wartości szczyto-
wej ciśnienia prędkości wiatru.

WSPÓŁCZYNNIKI CIŚNIENIA I SIŁY

 Ze względu na skomplikowany kształt budynku, niemożliwe byłoby wyznaczenie od-
działywań wiatru na konstrukcje, dlatego też w ramach uproszczeń aproksymowano formę bu-
dynku rurą o określonej średnicy. Wyznaczono ją poprzez zsumowanie powierzchni wszystkich  
pięter i podzielenie jej przez ich ilość, dało to średnią wartość powierzchni piętra. Na tej podsta-
wie obliczono średnicę rury. Wartość ta w przybliżeniu wynosi 44 m.

b=44 m 
v=15*〖10〗-6 m2/s

b   - średniaca aproksymująca [m]
v   - lepkość kinematyczna powietrza 
v(ze)- wartość szczytowa prędkości 
 wiatru na wysokości ze

Re -  liczba Reynoldsa

z [m] qp(z) [kN/m2] v(ze) Liczba Reynoldsa

10,0 0,6 0,992 2,91E-06
25,0 0,7 1,095 3,21E-06
50,0 0,9 1,212 3,56E-06
75,0 1,0 1,295 3,80E-06

100,0 1,2 1,361 3,99E-06
125,0 1,3 1,416 4,15E-06
150,0 1,3 1,463 4,29E-06
175,0 1,4 1,505 4,41E-06
200,0 1,5 1,543 4,52E-06
225,0 1,6 1,577 4,63E-06
250,0 1,6 1,609 4,72E-06
275,0 1,7 1,638 4,80E-06
300,0 1,7 1,665 4,89E-06
325,0 1,8 1,691 4,96E-06

Tab. 2  Tabela wartości liczby Reynoldsa.
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Przyjęta typowa wartość liczby Reynoldsa [tablica 7.12]

Re αmin cpo,min αA cpo,h

2*106 80 -1,9 120 -0,7

WSPÓŁCZYNNIKI CIŚNIENIA ZEWNĘTRZNEGO

cpo- współczynnik ciśnienia zwnętrznego walca kołowego,bez wpływu swobodnego końca,
ψλα- wpływ swobodnego końca,
cpe- współczynnik ciśnienia zewnętrznego,
cpe=cpo*ψλα  [wzór 7.16 - N1]

Kąt α 0° 30° 60° 90° 120° 150° 180°

cp0 1 0,15 -1,2 -1,4 -0,8 -0,8 -0,8

ψλα 1 1 1 1 0,6 0,6 0,6

cpe 1 0,15 -1,2 -1,4 -0,48 -0,48 -0,48

Tab. 3  Tabela wartości współczynnika ciśnienia zewnętrznego.

WARTOŚCI APROKSYMOWANE PARCIA WIATRU W ZALEŻNOŚCI OD WYSOKOŚCI

we=qp (ze)*cpe  [ kN/m2 ] [wzór 5.1-N1] we-  ciśnienie zewnętrzne działające
  na powierzchnię zewnęt.konstrukcji,

 0° 30° 60° 90° 120° 150° 180° α

z[m] qp(z) [kN/m2] 1 0,15 -1,2 -1,4 -0,48 -0,48 -0,48 cpe

10,0 0,61 0,61 0,1 -0,7 -0,9 -0,3 -0,3 -0,3

25,0 0,75 0,75 0,1 -0,9 -1,0 -0,4 -0,4 -0,4

50,0 0,92 0,92 0,1 -1,1 -1,3 -0,4 -0,4 -0,4

75,0 1,05 1,05 0,2 -1,3 -1,5 -0,5 -0,5 -0,5

100,0 1,16 1,16 0,2 -1,4 -1,6 -0,6 -0,6 -0,6

125,0 1,25 1,25 0,2 -1,5 -1,8 -0,6 -0,6 -0,6

150,0 1,34 1,34 0,2 -1,6 -1,9 -0,6 -0,6 -0,6

175,0 1,42 1,42 0,2 -1,7 -2,0 -0,7 -0,7 -0,7

200,0 1,49 1,49 0,2 -1,8 -2,1 -0,7 -0,7 -0,7

225,0 1,55 1,55 0,2 -1,9 -2,2 -0,7 -0,7 -0,7

250,0 1,62 1,62 0,2 -1,9 -2,3 -0,8 -0,8 -0,8

275,0 1,68 1,68 0,3 -2,0 -2,3 -0,8 -0,8 -0,8

300,0 1,73 1,73 0,3 -2,1 -2,4 -0,8 -0,8 -0,8

325,0 1,79 1,79 0,3 -2,1 -2,5 -0,9 -0,9 -0,9

Tab. 4  Tabela wartości ciśnienia zewnętrznego w zależności od wysokości i kąta natarcia.
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SIŁY WYWIERANE PRZEZ WIATR

cpe=1,05 

Wysokość 
[m] qp(ze) cscd cpe Aref[m2] Fw[kN]

0-16 0,60 1,0 1,05 704 444

16-56 0,80 1,0 1,05 1760 1478

56-96 1,00 1,0 1,05 1760 1848

96-136 1,25 1,0 1,05 1760 2310

136-176 1,35 1,0 1,05 1760 2495

176-216 1,50 1,0 1,05 1760 2772

216-256 1,60 1,0 1,05 1760 2957

256-296 1,65 1,0 1,05 1760 3049

296-325 1,80 1,0 1,05 1276 2412

Tab. 5  Tabela wartości sił skupionych od oddziaływania wiatru na 
segmenty wieżowca.

2.2. Obciążenie stropami i ich warstwami wykończeniowymi 
- zgodnie z PN-EN 1991-1-1 i PN-EN 1990

OBCIĄŻENIE	STAŁE

Rodzaj obciążenia
Wartość 

charakter.
[kN/m2]

Współczynnik 
częściowy γ

Wartość 
oblicz. 

[kN/m2]

Wykładzina podłogowa 0,07 1,35 0,09

Warstwa wyrównawcza z zap. cem. 3cm 
[0,03m*23kN/m3=0,69] 0,69 1,35 0,93

Folia izolacyjna 0,03 1,35 0,04

Wełna mineralna-5cm [0,05m*1,5kN/
m3=0,69] 0,08 1,35 0,10

Płyta żelbetowa 10cm [0,10m*25kN/
m3=2,50] 2,50 1,35 3,38

Blacha fałdowa 0,15 1,35 0,20

Instalacje tele-techniczne 0,50 1,35 0,68

Sufit podwieszany 0,30 1,35 0,41

SUMA 4,32 5,83

OBCIĄŻENIE ZMIENNE

Kategoria B:powierzchnie biurowe (Tab6.1 
PN-EN-1991-1-1 - N2) 3,00 1,50 4,50

	SUMA  3,00 4,5

ŁĄCZNE OBCIĄŻENIE

SUMA	STAŁE+ZMIENNE 7,32 10,33

Tab.6  Tabela obciążeń stałych i zmiennych.

cscd-  współczynnik konstrukcyjny,
cpe-  średni współczynnik ciśnienia
 zewnętrznego, 
Aref – pole powierzchni odniesienia 
 konstrukcji dla rury równe
  średnicy pomnożonej przez 
 wysokość segmentu

 Współczynnik ten obliczono przy 
pomocy tabeli 3 w nastepujący sposób:



71

PRACA DYPLOMOWA KIELCE 2012

OBCIĄŻENIE POWŁOKĄ SZKLANĄ

POWŁOKA

Rodzaj 
obciążenia

Wartość 
charakter.

[kN/m2]
Współczynnik 

częściowy γ
Wartość 
oblicz. 

[kN/m2]
Sumaryczna 

grubość
 powłoki szklanej 
0,019m*25kN/m3

0,475 1,35 0,64

Konstrukcja 
stalowa - wartość 
założona wstępnie 

z literatury [1]
0,6 1,35 0,81

SUMA 1,075 1,45

Tab. 7  Tabela obciążenia pokryciem szklanym.
Całkowita po-

wierzchnia powłoki 
[m2]- odczytane z 
programu REVIT

44902 m2

Siła skupiona od 
ciężaru powłoki 65164 kN

Tab. 8 Ciężar pokrycia całego budynku.  

Sprowadzenie ciężaru powłoki do siły 
skupionej (z uwzględnieniem współ-
czynnika bezpieczeństwa):

Fpow= 44902 m2 * 1,45 kN/m2 = 65164 kN

TABELARYCZNE PRZEDSTAWIENIE OBCIĄŻEŃ PRZYKŁADANYCH  DO MODELU 
OBLICZENIOWEGO

 W tabeli poniżej znajduje się uproszczone zestawienie obciążeń wszystkich kondygnacji. 
Model wieżowca został podzielony na 8 segmentów, jest to ten sam  podział co w przypadku ob-
ciążeniem  wiatrem, tylko w tym punkcie zebrane są obciążenia pionowe.

Wysokość 
[m] Nr poziomu Powierzchnia 

brutto [m2]
Powierzchnia 

netto [m2]
Średnia 

powierzchnia 
[m2]

Ciężar piętra 
[kN]

Ilość pięter w 
segmencie

Ciężar seg-
mentu [kN]

0 1 2536,6 2190,6 2154,05 22241,1 4 88964,4

16 5 2463,5 2117,5

20 6 2442,3 2096,3 2037,7 21039,8 10 210397,6

56 15 2325,1 1979,1

60 16 2321,8 1975,8 1954 20175,5 10 201755,4

96 25 2278,2 1932,2

100 26 2271,6 1925,6 1815,7 18747,6 10 187475,6

136 35 2051,8 1705,8

140 36 1995,9 1705,6 1595 16468,8 10 164687,7

176 45 1774,7 1484,4

180 46 1706,8 1416,5 1272,1 13134,8 10 131347,5

216 55 1418,0 1127,7

220 56 1401,3 1111 890,7 9196,7 10 91967,0

256 65 960,7 670,4

260 66 899,9 609,6 319,3 3296,9 10 32968,5

296 75 319,3 29

SUMA 1109564

Tab. 9 Tabela obciążeń stałych i zmiennych.

Powierzchnia w rzucie trzonów:

Trzon Nr 1:  27,9 m2  (zakres kondygnacji od 1 do 36)
Trzon Nr 2:  27,9 m2  (zakres kondygnacji od 1 do 36)
Trzon Nr 3:  290,3 m2  (zakres kondygnacji od 1 do 74)
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Powierzchnia brutto [m2]– powierzchnia odczytana z programu Revit 
    dla poszczególnych kondygnacji,
Powierzchnia netto [m2] – powierzchnia poszczególnych kondygnacji z odjętą 
    powierzchnią rzutu trzonu,
Średnia powierzchnia [m2]– uśredniona powierzchnia kondygnacji przyjmowana jednakowa
    dla całego segmentu,
Ciężar piętra [kN] –   iloczyn obciążenia  obliczeniowego (stałego i zmiennego) stropu 
    z warstwami wykończeniowymi i instalacjami.

2.3. Szacunkowy ciężar trzonów i powłoki budynku

 Ze względu na konieczność uwzględnienia ciężaru trzonów oraz projektowanej powłoki 
dokonano następujących założeń:

•	 dokonano przekroju budynku na poziomie 16 m,
•	 przyjęto, że punkty charakteryzujące przecięte pręty powłoki  bedą wstępnie charaktery-

zowane polem 900 cm2,
•	 wprowadzono współczynnik redukcyjny obciążenia 0,6 ze względu na zmniejszającą sie ku 

górze szerokość budynku.

 Poniżej przedstawiono schemat przekroju na wysokości 16 m. Na rysunku widoczne 
punkty przedstawiają przecięte pręty powłoki. Zaznaczony został również środek ciężkości ca-
łego przekroju. Ciężar tak przyjętego przekroju obliczono sumując pole trzonów, mnożąc przez 
ciężar betonu i dodając pole 46 punktów pomnożonych przez ciężar stali.

Rys. 8 Przekrój trzonu na wysokości 16 m, z oznaczonymi na różowo prętami wybranymi do wymiarowania.

(At1+At2+ At3)*25+46*As*78= (6,45+ 6,35+ 47,84)*25+46*0,09*78=1839 kN/m
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3. Modele obliczeniowe 

3.1. Prętowy model budynku

 Budynek aproksymowano dziesięcioma odcinkami prętowymi o charakterystykach wy-
trzymałosciowych przekroju na poziomie 16 m i obciążono go siłami z tab. 5, 8, 9. Dodano ciężar 
stały z punktu 2.3. zebrany z wysokości 288 m. Biorąc pod uwagę zmniejszającą się objętość 
budynku wartość siły z punktu 2.3. zmniejszono o 30%. W ten sposob otrzymano szacunkowe 
siły przekrojowe. Ze względu na brak możliwości przeprowadzenia analizy 2 rzędu w modelu 
prętowym otrzymany moment zginający powiększono o 60 % co ma odpowiadać w założeniu 
wpływom wywołanym odkształceniem budynku. Poniżej przedstawiono model oraz przyłożo-
ne obciążenia. 
 Siły od szklanego pokrycia i ciężaru trzonów wraz z konstrukcją powłoki wynoszące 
kolejno 65164 kN i 529632 kN przyłożono na poziomie 16 m.

Rys. 9 Obciążenie budynku (od lewej) siłami ciężaru stałego i zmiennego z tab. 9 
i (z prawej) siłami poziomymi od wiatru z tab.5.

 W modelu użyto następującej kombinacji obciążeń: 

•	 ciężar stropów i obciążenie zmienne   γ=1    ze względu na wartości   
        obliczeniowe (tab. 9),

•	 pokrycie szklane     γ=1,35   tab. 8,
•	 obciążenie wiatrem   γ=1,5  tab. 5,
•	 konstrukcja wraz z trzonami  γ=0,95  punkt 2.3.

Rys. 10 Model obliczeniowy. 
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Rys. 11 Wykresy sił wewnętrznych kolejno od lewej momentu My, Mz i N.

 Poniżej przedstawiono wykresy momentów zginających i siły normalnej. Wykresy sił 
tnących zostały pominiete w myśl założenia, że cała siła poprzeczna zostanie przejęta przy po-
mocy stropów przez masywne trzony żelbetowe. 

  Uzyskane wartości sił na poziomie 16 m wykorzystano w kolejnym modelu obliczenio-
wym.

3.2. Prętowy model fragmentu powłoki

 Model ten przedstawia 16 metrowy odcinek konstrukcji.  Powstał on na podstawie wcze-
śniej opracowanej siatki z rys. 6. W modelu przyjęto, że podparcie na fundamencie każdego z 
prętów będzie przegubowe. W modelu stropy wraz z trzonami zastąpiono podporami uniemożli-
wiającymi przesów poziomy w obu kierunkach. Do wymiarowania wybrano zaznaczone na czer-
wono pręty.

Rys. 12 Model fragmentu powłoki konstrukcji.



75

PRACA DYPLOMOWA KIELCE 2012

 Aby przejść do modelu obliczeniowego, otrzymane wcześniej siły przekrojowe wykorzy-
stano do obliczenia naprężenia w dwóch wybranych punktach zaznaczonych na rysunku nr 8.  
 
Poniżej przedstawiono charakterystyki przekroju sprowadzonego do stali oraz rzędne punktów.

Iz*= 10542 m4

Iy*= 1905 m4

A*= 14,81 m2

Ii* - sprowadzony moment bezwładności względem 
 właściwej osi głównej,
A* - sprowadzone pole przekroju do materiału 
 stalowego.

P1   z=1418 cm y= 823 cm
P2  z=1484 cm y=220 cm

NAPRĘŻENIA W PUNKTACH 1,2

Siły przekrojowe:
M16,y= 5059689kNm
M16,z= 53437 kNm
N0=1700684 kN

  Po przemnożeniu przez przyjętą wcześniej powierzchnie pojedynczego pręta równą 900 
cm2 otrzymano szacunkowe siły normalne do przekroju działające na dwa uprzednio wybrane 
pręty. Siły te są podstawowym obciążeniem prętów w modelu. Momenty zginające wywołane 
działaniem wiatru na powierzchnie elementów zostały pominiete ze względu na nieistotny rząd 
wielkości.

P1 ≈17,5*900=15750 kN
P2 ≈ 17,8*900=16020 kN

Rys. 13 Odległości wymiarowanych punktów od środka 
ciężkości przekroju na wysokości 16 m.

SIŁY W PUNKTACH 1,2

WSPÓŁRZĘDNE PUNKTÓW:
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Rys. 14 Wymiarowane pręty kon-
strukcji z ukladami lokalnymi.

Rys. 15 Wykresy (od lewej) siły tnącej Fy,Ed i Fz,Ed

Rys. 16 Wykresy (od lewej) moment zginajacy My,Ed , moment zginający Mz,Ed i siła normalna  NEd.

3.3. Wykresy sił wewnętrznych wymiarowanych prętów
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3.4. Wyniki obliczeń - RSAP2012

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NORMA:    PN-EN 1993-1:2006/AC:2009,  Eurocode 3: Design of steel structures. 
TYP ANALIZY:   Weryfikacja prętów 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
GRUPA:        
PRĘT:   1  Słup zg-ściskany_1 PUNKT:   3   WSPÓŁRZĘDNA:   x = 1.00 L = 9.74 m 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MATERIAŁ: 
S 275  ( S 275 )       fy = 275.00 MPa            
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   PARAMETRY PRZEKROJU:  SKRZI_1 
h=75.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00 
b=75.0 cm  Ay=450.00 cm2  Az=414.00 cm2  Ax=864.00 cm2  
tw=3.0 cm  Iy=747792.00 cm4  Iz=747792.00 cm4  Ix=1119744.00 cm4  
tf=3.0 cm  Wply=23341.50 cm3  Wplz=23341.50 cm3  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI: 
N,Ed = 13883.09 kN   My,Ed = 113.43 kN*m  Mz,Ed = -58.15 kN*m  Vy,Ed = 5.97 kN 
Nc,Rd = 23760.00 kN  My,pl,Rd = 6418.91 kN*m  Mz,pl,Rd = 6418.91 kN*m Vy,c,Rd = 7144.71 kN 
Nb,Rd = 21551.54 kN  My,c,Rd = 6418.91 kN*m  Mz,c,Rd = 6418.91 kN*m Vz,Ed = 11.64 kN 
  MN,y,Rd = 3509.01 kN*m  MN,z,Rd = 3509.01 kN*m Vz,c,Rd = 6573.13 kN 
   KLASA PRZEKROJU = 1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PARAMETRY WYBOCZENIOWE: 

      względem osi y:       względem osi z: 
Ly = 9.74 m  Lam_y = 0.38  Lz = 9.74 m  Lam_z = 0.38  
Lcr,y = 9.74 m  Xy = 0.91  Lcr,z = 9.74 m  Xz = 0.91  
Lamy = 33.12  kyy = 0.67  Lamz = 33.12  kyz = 0.40 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FORMUŁY WERYFIKACYJNE:  
Kontrola wytrzymałości przekroju: 
N,Ed/Nc,Rd = 0.58 < 1.00   (6.2.4.(1)) 
(My,Ed/MN,y,Rd)^ 2.70 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)^2.70 = 0.00 < 1.00   (6.2.9.1.(6)) 
Vy,Ed/Vy,c,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6.(1)) 
Vz,Ed/Vz,c,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6.(1)) 
Kontrola stateczności globalnej pręta: 
Lambda,y = 33.12 < Lambda,max = 210.00          Lambda,z = 33.12 < Lambda,max = 210.00    STABILNY 
N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed/(Mz,Rk/gM1) = 0.66 < 1.00   (6.3.3.(4)) 
N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed/(Mz,Rk/gM1) = 0.66 < 1.00   (6.3.3.(4)) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Profil poprawny !!! 
 

 
 
 



78

PRACA DYPLOMOWA KIELCE 2012

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NORMA:    PN-EN 1993-1:2006/AC:2009,  Eurocode 3: Design of steel structures. 
TYP ANALIZY:   Weryfikacja prętów 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
GRUPA:        
PRĘT:   2  Słup zg-ściskany_2 PUNKT:   1 WSPÓŁRZĘDNA:   x = 0.00 L = 0.00 
m 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MATERIAŁ: 
S 275  ( S 275 )       fy = 275.00 MPa            
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   PARAMETRY PRZEKROJU:  SKRZI_1 
h=75.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00 
b=75.0 cm  Ay=450.00 cm2  Az=414.00 cm2  Ax=864.00 cm2  
tw=3.0 cm  Iy=747792.00 cm4  Iz=747792.00 cm4  Ix=1119744.00 cm4  
tf=3.0 cm  Wply=23341.50 cm3  Wplz=23341.50 cm3  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI: 
N,Ed = 19087.45 kN   My,Ed = -445.66 kN*m  Mz,Ed = 262.36 kN*m  Vy,Ed = 68.03 kN 
Nc,Rd = 23760.00 kN  My,pl,Rd = 6418.91 kN*m  Mz,pl,Rd = 6418.91 kN*m Vy,T,Rd = 7144.66 kN 
Nb,Rd = 23760.00 kN  My,c,Rd = 6418.91 kN*m  Mz,c,Rd = 6418.91 kN*m Vz,Ed = 115.69 kN 
  MN,y,Rd = 1660.04 kN*m  MN,z,Rd = 1660.04 kN*m Vz,T,Rd = 6573.09 kN 
   Tt,Ed = 0.03 kN*m 
   KLASA PRZEKROJU = 1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PARAMETRY WYBOCZENIOWE: 

      względem osi y:       względem osi z: 
Ly = 4.78 m  Lam_y = 0.19  Lz = 4.78 m  Lam_z = 0.19  
Lcr,y = 4.78 m  Xy = 1.00  Lcr,z = 4.78 m  Xz = 1.00  
Lamy = 16.26  kyy = 0.50  Lamz = 16.26  kyz = 0.30 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FORMUŁY WERYFIKACYJNE:  
Kontrola wytrzymałości przekroju: 
N,Ed/Nc,Rd = 0.80 < 1.00   (6.2.4.(1)) 
(My,Ed/MN,y,Rd)^ 6.00 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)^6.00 = 0.00 < 1.00   (6.2.9.1.(6)) 
Vy,Ed/Vy,T,Rd = 0.01 < 1.00   (6.2.6-7) 
Vz,Ed/Vz,T,Rd = 0.02 < 1.00   (6.2.6-7) 
Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00   (6.2.6) 
Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00   (6.2.6) 
Kontrola stateczności globalnej pręta: 
Lambda,y = 16.26 < Lambda,max = 210.00          Lambda,z = 16.26 < Lambda,max = 210.00    STABILNY 
N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed/(Mz,Rk/gM1) = 0.85 < 1.00   (6.3.3.(4)) 
N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed/(Mz,Rk/gM1) = 0.84 < 1.00   (6.3.3.(4)) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Profil poprawny !!! 
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PRACA DYPLOMOWA KIELCE 2012

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NORMA:    PN-EN 1993-1:2006/AC:2009,  Eurocode 3: Design of steel structures. 
TYP ANALIZY:   Weryfikacja prętów 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
GRUPA:        
PRĘT:   3  Słup zg-ściskany_3 PUNKT:   1 WSPÓŁRZĘDNA:   x = 0.00 L = 0.00 m 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MATERIAŁ: 
S 275  ( S 275 )       fy = 275.00 MPa            
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   PARAMETRY PRZEKROJU:  SKRZI_1 
h=75.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00 
b=75.0 cm  Ay=450.00 cm2  Az=414.00 cm2  Ax=864.00 cm2  
tw=3.0 cm  Iy=747792.00 cm4  Iz=747792.00 cm4  Ix=1119744.00 cm4  
tf=3.0 cm  Wply=23341.50 cm3  Wplz=23341.50 cm3  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI: 
N,Ed = 19200.04 kN   My,Ed = 107.67 kN*m  Mz,Ed = -62.98 kN*m  Vy,Ed = -12.70 kN 
Nc,Rd = 23760.00 kN  My,pl,Rd = 6418.91 kN*m  Mz,pl,Rd = 6418.91 kN*m Vy,c,Rd = 7144.71 kN 
Nb,Rd = 23760.00 kN  My,c,Rd = 6418.91 kN*m  Mz,c,Rd = 6418.91 kN*m Vz,Ed = -21.71 kN 
  MN,y,Rd = 1620.03 kN*m  MN,z,Rd = 1620.03 kN*m Vz,c,Rd = 6573.13 kN 
   KLASA PRZEKROJU = 1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PARAMETRY WYBOCZENIOWE: 

      względem osi y:       względem osi z: 
Ly = 4.96 m  Lam_y = 0.19  Lz = 4.96 m  Lam_z = 0.19  
Lcr,y = 4.96 m  Xy = 1.00  Lcr,z = 4.96 m  Xz = 1.00  
Lamy = 16.86  kyy = 0.60  Lamz = 16.86  kyz = 0.36 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FORMUŁY WERYFIKACYJNE:  
Kontrola wytrzymałości przekroju: 
N,Ed/Nc,Rd = 0.81 < 1.00   (6.2.4.(1)) 
(My,Ed/MN,y,Rd)^ 6.00 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)^6.00 = 0.00 < 1.00   (6.2.9.1.(6)) 
Vy,Ed/Vy,c,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6.(1)) 
Vz,Ed/Vz,c,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6.(1)) 
Kontrola stateczności globalnej pręta: 
Lambda,y = 16.86 < Lambda,max = 210.00          Lambda,z = 16.86 < Lambda,max = 210.00    STABILNY 
N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed/(Mz,Rk/gM1) = 0.82 < 1.00   (6.3.3.(4)) 
N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed/(Mz,Rk/gM1) = 0.82 < 1.00   (6.3.3.(4)) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Profil poprawny !!! 
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PRACA DYPLOMOWA KIELCE 2012

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NORMA:    PN-EN 1993-1:2006/AC:2009,  Eurocode 3: Design of steel structures. 
TYP ANALIZY:   Weryfikacja prętów 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
GRUPA:        
PRĘT:   4  Słup zg-ściskany_4 PUNKT:   3 WSPÓŁRZĘDNA:   x = 1.00 L = 4.02 m 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MATERIAŁ: 
S 275  ( S 275 )       fy = 275.00 MPa            
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   PARAMETRY PRZEKROJU:  SKRZI_1 
h=75.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00 
b=75.0 cm  Ay=450.00 cm2  Az=414.00 cm2  Ax=864.00 cm2  
tw=3.0 cm  Iy=747792.00 cm4  Iz=747792.00 cm4  Ix=1119744.00 cm4  
tf=3.0 cm  Wply=23341.50 cm3  Wplz=23341.50 cm3  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI: 
N,Ed = 16082.97 kN   My,Ed = 82.06 kN*m  Mz,Ed = 73.61 kN*m  Vy,Ed = -18.31 kN 
Nc,Rd = 23760.00 kN  My,pl,Rd = 6418.91 kN*m  Mz,pl,Rd = 6418.91 kN*m Vy,c,Rd = 7144.71 kN 
Nb,Rd = 23760.00 kN  My,c,Rd = 6418.91 kN*m  Mz,c,Rd = 6418.91 kN*m Vz,Ed = 20.41 kN 
  MN,y,Rd = 2727.45 kN*m  MN,z,Rd = 2727.45 kN*m Vz,c,Rd = 6573.13 kN 
   KLASA PRZEKROJU = 1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PARAMETRY WYBOCZENIOWE: 

      względem osi y:       względem osi z: 
Ly = 4.02 m  Lam_y = 0.16  Lz = 4.02 m  Lam_z = 0.16  
Lcr,y = 4.02 m  Xy = 1.00  Lcr,z = 4.02 m  Xz = 1.00  
Lamy = 13.66  kyy = 0.58  Lamz = 13.66  kyz = 0.35 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FORMUŁY WERYFIKACYJNE:  
Kontrola wytrzymałości przekroju: 
N,Ed/Nc,Rd = 0.68 < 1.00   (6.2.4.(1)) 
(My,Ed/MN,y,Rd)^ 3.44 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)^3.44 = 0.00 < 1.00   (6.2.9.1.(6)) 
Vy,Ed/Vy,c,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6.(1)) 
Vz,Ed/Vz,c,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6.(1)) 
Kontrola stateczności globalnej pręta: 
Lambda,y = 13.66 < Lambda,max = 210.00          Lambda,z = 13.66 < Lambda,max = 210.00    STABILNY 
N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed/(Mz,Rk/gM1) = 0.69 < 1.00   (6.3.3.(4)) 
N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed/(Mz,Rk/gM1) = 0.69 < 1.00   (6.3.3.(4)) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Profil poprawny !!! 
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PRACA DYPLOMOWA KIELCE 2012

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NORMA:    PN-EN 1993-1:2006/AC:2009,  Eurocode 3: Design of steel structures. 
TYP ANALIZY:   Weryfikacja prętów 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
GRUPA:        
PRĘT:   5  Słup zg-ściskany_5 PUNKT:   3 WSPÓŁRZĘDNA:   x = 1.00 L = 4.01 m 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
OBCIĄŻENIA: 
Decydujący przypadek obciążenia:   2 STA2 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MATERIAŁ: 
S 275  ( S 275 )       fy = 275.00 MPa            
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   PARAMETRY PRZEKROJU:  SKRZI_1 
h=75.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00 
b=75.0 cm  Ay=450.00 cm2  Az=414.00 cm2  Ax=864.00 cm2  
tw=3.0 cm  Iy=747792.00 cm4  Iz=747792.00 cm4  Ix=1119744.00 cm4  
tf=3.0 cm  Wply=23341.50 cm3  Wplz=23341.50 cm3  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI: 
N,Ed = 16071.44 kN   My,Ed = -328.72 kN*m  Mz,Ed = -294.79 kN*m  Vy,Ed = 91.85 kN 
Nc,Rd = 23760.00 kN  My,pl,Rd = 6418.91 kN*m  Mz,pl,Rd = 6418.91 kN*m Vy,T,Rd = 7144.71 kN 
Nb,Rd = 23760.00 kN  My,c,Rd = 6418.91 kN*m  Mz,c,Rd = 6418.91 kN*m Vz,Ed = -102.42 kN 
  MN,y,Rd = 2731.55 kN*m  MN,z,Rd = 2731.55 kN*m Vz,T,Rd = 6573.13 kN 
   Tt,Ed = 0.00 kN*m 
   KLASA PRZEKROJU = 1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PARAMETRY WYBOCZENIOWE: 

      względem osi y:       względem osi z: 
Ly = 4.01 m  Lam_y = 0.16  Lz = 4.01 m  Lam_z = 0.16  
Lcr,y = 4.01 m  Xy = 1.00  Lcr,z = 4.01 m  Xz = 1.00  
Lamy = 13.63  kyy = 0.49  Lamz = 13.63  kyz = 0.29 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FORMUŁY WERYFIKACYJNE:  
Kontrola wytrzymałości przekroju: 
N,Ed/Nc,Rd = 0.68 < 1.00   (6.2.4.(1)) 
(My,Ed/MN,y,Rd)^ 3.44 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)^3.44 = 0.00 < 1.00   (6.2.9.1.(6)) 
Vy,Ed/Vy,T,Rd = 0.01 < 1.00   (6.2.6-7) 
Vz,Ed/Vz,T,Rd = 0.02 < 1.00   (6.2.6-7) 
Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00   (6.2.6) 
Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00   (6.2.6) 
Kontrola stateczności globalnej pręta: 
Lambda,y = 13.63 < Lambda,max = 210.00          Lambda,z = 13.63 < Lambda,max = 210.00    STABILNY 
N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed/(Mz,Rk/gM1) = 0.71 < 1.00   (6.3.3.(4)) 
N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed/(Mz,Rk/gM1) = 0.71 < 1.00   (6.3.3.(4)) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Profil poprawny !!! 
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OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NORMA:    PN-EN 1993-1:2006/AC:2009,  Eurocode 3: Design of steel structures. 
TYP ANALIZY:   Weryfikacja prętów 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
GRUPA:        
PRĘT:   6  Słup zg-ściskany_6 PUNKT:   1 WSPÓŁRZĘDNA:   x = 0.00 L = 0.00 m 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
OBCIĄŻENIA: 
Decydujący przypadek obciążenia:   2 STA2 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MATERIAŁ: 
S 275  ( S 275 )       fy = 275.00 MPa            
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   PARAMETRY PRZEKROJU:  SKRZI_1 
h=75.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00 
b=75.0 cm  Ay=450.00 cm2  Az=414.00 cm2  Ax=864.00 cm2  
tw=3.0 cm  Iy=747792.00 cm4  Iz=747792.00 cm4  Ix=1119744.00 cm4  
tf=3.0 cm  Wply=23341.50 cm3  Wplz=23341.50 cm3  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI: 
N,Ed = 20440.26 kN   My,Ed = 155.99 kN*m  Mz,Ed = 129.93 kN*m  Vy,Ed = 16.18 kN 
Nc,Rd = 23760.00 kN  My,pl,Rd = 6418.91 kN*m  Mz,pl,Rd = 6418.91 kN*m Vy,c,Rd = 7144.71 kN 
Nb,Rd = 22376.59 kN  My,c,Rd = 6418.91 kN*m  Mz,c,Rd = 6418.91 kN*m Vz,Ed = -19.42 kN 
  MN,y,Rd = 1179.42 kN*m  MN,z,Rd = 1179.42 kN*m Vz,c,Rd = 6573.13 kN 
   KLASA PRZEKROJU = 1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PARAMETRY WYBOCZENIOWE: 

      względem osi y:       względem osi z: 
Ly = 8.03 m  Lam_y = 0.31  Lz = 8.03 m  Lam_z = 0.31  
Lcr,y = 8.03 m  Xy = 0.94  Lcr,z = 8.03 m  Xz = 0.94  
Lamy = 27.30  kyy = 0.66  Lamz = 27.30  kyz = 0.40 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FORMUŁY WERYFIKACYJNE:  
Kontrola wytrzymałości przekroju: 
N,Ed/Nc,Rd = 0.86 < 1.00   (6.2.4.(1)) 
(My,Ed/MN,y,Rd)^ 6.00 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)^6.00 = 0.00 < 1.00   (6.2.9.1.(6)) 
Vy,Ed/Vy,c,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6.(1)) 
Vz,Ed/Vz,c,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6.(1)) 
Kontrola stateczności globalnej pręta: 
Lambda,y = 27.30 < Lambda,max = 210.00          Lambda,z = 27.30 < Lambda,max = 210.00    STABILNY 
N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed/(Mz,Rk/gM1) = 0.94 < 1.00   (6.3.3.(4)) 
N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed/(Mz,Rk/gM1) = 0.94 < 1.00   (6.3.3.(4)) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Profil poprawny !!! 
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Wykaz użytych norm
N1 - PN-EN 1991-1-4:2008  Eurokod 1 Oddziaływania na konstrukcje 
    Część 1-4: Oddziaływania ogólne Oddziaływania wiatru,
N2 - PN-EN 1990:2004  Eurokod 0 Podstawy projektowania konstrukcji,
N3 - PN-EN 1993-1- 5:2008 Eurokod 3 Projektowanie konstrukcji stalowych 
    Część 1-5: Blachownice,
N4 - PN-EN 1991-1-1:2004 Oddziaływania na konstrukcje
    Część 1-1: Oddziaływania ogólne.  
    Ciężar objętościowy,  ciężar własny,  obciążenia użytkowe 
    w budynkach.
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Wykaz rysunków 

1a.  Widok południowy siatki powłoki.
1b.  Widok północny siatki powłoki.
1c.  Widok wschodni siatki powłoki. 
1d.  Widok zachodni siatki powłoki.
2.  Przekroj poziomy +16,0 m. 
3.  Obszar węzła W1.
4.  Węzeł.
5.  Blachy składowe węzła- przykład tradycyjnych rysunków.
6. Koncepcja węzła podporowego.
7.  Element prętowy 1.






































