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Zastosowanie
drewna klejonego
na konstrukcj´
obiektu sportowego
typu halowego
wpisuje si´
w ide´ obiektu
przyjaznego
u˝ytkownikom
i Êrodowisku
naturalnemu,
a tak˝e
przyjemnego
w u˝ytkowaniu.

ateria∏ ten jest optymalny pod
wieloma wzgl´dami, w tym równie˝, o czym si´ cz´sto si´ zapomina – zapewnia komfort u˝ytkowania w aspekcie psychofizycznym.
Drewno zastosowane w konstrukcjach
du˝ych rozpi´toÊci, pomimo technologicznego przetworzenia w materia∏
o zwi´kszonych parametrach wytrzyma∏oÊciowych (co pozwala na zastosowanie
go w obiektach o rozpi´toÊciach od ok.
20 do ponad 100 m), nie zatraca swojego
naturalnego charakteru.

M

Wysoka odpornoÊç ogniowa
Dotychczas barierà w promowaniu tego
typu konstrukcji by∏o powszechne przekonanie o „nieodpowiednioÊci” drewna
dla budownictwa u˝ytecznoÊci publicznej, zwiàzane m.in. z odpornoÊcià ogniowà. Tymczasem konstrukcje z drewna
klejonego charakteryzujà si´ wysokà odpornoÊcià ogniowà, którà uzyskuje si´
bez potrzeby stosowania metod impregnacji czy malowania. Ka˝dorazowo przy
wymogu odpornoÊci ogniowej 30, 60 lub

90 minut wykonuje si´ obliczenia dla
zwi´kszenia przekrojów noÊnych do odpowiedniej odpornoÊci ogniowej.
Obiekty halowe to w wi´kszoÊci budynki jednokondygnacyjne o uk∏adzie
prostokàtnym rzutu i du˝ej rozpi´toÊci
prz´se∏ w uk∏adzie poprzecznym jednoprzestrzenne lub kilkunawowe, w których funkcja wymaga ograniczonego zastosowania Êcian wewn´trznych.
Wi´kszoÊç hal produkcyjnych i magazynowych, a tak˝e hal supermarketów
budowanych wspó∏czeÊnie wykonuje si´
ze stali, jednak hale sportowe, basenowe,
dworcowe oraz wystawowe zaliczane do
budownictwa u˝ytecznoÊci publicznej,
w których inwencja architektoniczna odgrywa zdecydowanie wi´kszà rol´, projektuje si´, wykorzystujàc drewno klejone.

Proste funkcje
Wi´kszoÊç obiektów halowych projektuje si´ jako p∏askie uk∏ady po∏àczone
pod∏u˝nie p∏atwiami, ryglami, elementami pokrycia dachowego, jak np. blacha
trapezowa, st´˝enia. Uk∏ady te mogà byç
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Jak obni˝yç koszty?
W wi´kszoÊci typowych realizacji
czynnik ekonomiczny odgrywa najwa˝niejszà rol´. Koszty mo˝na obni˝yç poprzez zastosowanie systemów konstrukcyjnych odpowiednich dla projektowanego obiektu i ju˝ sprawdzonych, przy
pe∏nym i ekonomicznym wykorzystaniu
mo˝liwoÊci materia∏owych oraz ich w∏aÊciwoÊci noÊnych.
Ujednolicenia wymiarów, rozstawów
s∏upów, d∏ugoÊci prz´se∏, wysokoÊci itp.,
pozwala na uzyskanie korzystniejszych
cen konstrukcji.
Na ca∏kowity koszt realizacji przek∏ada si´ tak˝e waga konstrukcji. Widoczne
jest wi´c dà˝enie do jej obni˝ania (np.
poprzez zastosowanie najwy˝szych klas
wytrzyma∏oÊciowych drewna klejonego
GL 32 i GL36, gdzie waga 1 m3 wynosi
ok. 450 kg). LekkoÊç konstrukcji to taƒszy transport, posadowienie i wznoszenie (mniejsze i taƒsze dêwigi).
Systemy konstrukcji z drewna klejonego, które sà ok. 17 razy l˝ejsze ni˝ stal
i 5 razy l˝ejsze ni˝ ˝elbet, pozwalajà na
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Propozycje konstrukcji z drewna klejonego
dla hal sportowych (rozpi´toÊç: 20-25 m,
wys. u˝ytkowa: 7,4 m)

spe∏nienie programu u˝ytkowego przy
jednoczesnej estetyce konstrukcji i przy
stosunkowo niskim koszcie realizacji. Daleko posuni´ta prefabrykacja poszczególnych elementów konstrukcyjnych, które
∏àczy si´ „na sucho” na budowie, w zwiàzku z tym krótki czas monta˝u i stosowanie
∏àczników systemowych dodatkowo podnoszà jego walory ekonomiczne.

W zale˝noÊci od dyscypliny
Podstawà dobrego projektowania z wykorzystaniem drewna klejonego jest znajomoÊç cech fizycznych, parametrów wytrzyma∏oÊciowych oraz mo˝liwoÊci zastosowaƒ drewna klejonego. OczywiÊcie
rodzaj konstrukcji zale˝y w du˝ym stopniu od funkcji, jakà ma pe∏niç budynek,
choçby poprzez minimalne wysokoÊci

budynków hal sportowych dla poszczególnych dyscyplin sportowych. Typowa
hala do siatkówki b´dzie wy˝sza (min.
9 m w Êwietle konstrukcji) ni˝ kryte lodowisko, w którym minimalizuje si´ wysokoÊç ze wzgl´du na trudnà do utrzymania i kontroli niskà temperatur´.
Podczas projektowania dêwigarów nale˝y mieç na uwadze kwesti´ transportu,
który mo˝e byç utrudniony z powodu
przyj´cia zbyt du˝ego spadku dachu;
dêwigar jest wtedy zbyt wysoki i mo˝e
zajÊç koniecznoÊç jego dzielenia, co jest
i kosztowne, i problematyczne.
Ekonomiczna szerokoÊç transportowa
wynosi do 3,5 m. Projektowanie elementów o wi´kszej szerokoÊci transportowej
wymaga konsultacji z firmà transportowà
i u˝ycia specjalistycznego transportu
wraz z pilota˝em i usuwaniem przeszkód
takich jak np. znaki drogowe, wzmacnianiem poboczy, przycinaniem lub wycinaniem ga∏´zi i drzew itp. Niemniej jednak
czasami taka praktyka jest i tak taƒsza ni˝
zastosowanie dêwigarów ∏àczonych.
W przypadku projektowania konstrukcji rozpi´toÊci powy˝ej 80 m kwestia
transportu na miejsce budowy determinuje wybór rodzaju przekrycia. Konstrukcja ∏ukowa sk∏adaç si´ b´dzie
z 2 dêwigarów po ok. 40 m, przy rozpi´toÊci ok. 100 m w Polsce nale˝a∏oby zastosowaç uk∏ad dêwigarów 3 dêwigarami ∏ukowymi.
Dla rozpi´toÊci powy˝ej 20 m mo˝na
przyjmowaç rozstawy od 4 do 9 m. Rozstawy p∏atwi pomi´dzy dêwigarami powinny wynosiç od 1 do ok. 3 m, w zale˝noÊci od zastosowania pokrycia dachu.
Zdj´cie i rysunki: archiwum autorów
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zrealizowane za pomocà dêwigarów prostych, ∏uków, ram, które stwarzajà du˝e
mo˝liwoÊci dla realizowania ró˝nych
koncepcji architektonicznych.
Stosunkowo proste funkcje obiektów
halowych pozwalajà na oderwanie konstrukcji szkieletowej od zale˝noÊci funkcjonalnych obiektu (elementy obs∏ugujàce hale, takie jak zaplecza w halach sportowych, mo˝na umieszczaç w odr´bnych budynkach towarzyszàcych lub
kszta∏towaç w prz´s∏ach sakrajnych) i jej
ujednolicenie.

