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poszycia  

Ten dokument podaje informacje o istotnych zagadnieniach dotyczących uwzględniania 
tarczowej pracy napręŜonego poszycia. Podane są równieŜ główne kroki podczas 
projektowania napręŜonego poszycia. 
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1. Postanowienia ogólne 

Metalowe pokrycie jest uŜywane na dachach w wielu budynkach. W wielu krajach przyjętą  
praktyką jest projektowanie tarczownicowej pracy napręŜonego pokrycia i to umoŜliwia 
konstruowanie dachów bez stęŜeń. Jednak z powodów ubezpieczenia, niektóre kraje nie 
pozwalają na uŜycie tarczownicowej pracy pokrycia. Gdy z architektonicznych i ekonomicznych 
powodów stęŜenia w dachach płaskich nie są poŜądane, projekt tarczownicy to atrakcyjny sposób 
by jego uniknąć. Mogą równieŜ być osiągnięte znaczne oszczędności w materiale i pracy. 

Projektowanie napręŜonej powłoki pociąga za sobą rozwaŜanie całkowitego konstrukcyjnego 
systemu budynku. Jest to konieczne dlatego, Ŝeby były jasne wzajemne powiązania dotyczące 
stabilności konstrukcji. Projektanci muszą mieć wystarczającą wiedzę o szczegółowym projekcie 
metalowego pokrycia dachu a przedsiębiorcy budowlani muszą mieć dobre zrozumienie 
konstrukcyjnego zachowania się tarczownicy i konsekwencji jakichkolwiek wad w jej budowie. 

2. UŜycie projektowania napr ęŜonego poszycia 

Tarczownice dachowe i ścienne zrobione z blach fałdowych mają znaczącą nośność w swojej 
płaszczyźnie. Z tego powodu budynek posiada zwiększoną sztywność wywołaną działaniem 
tej napręŜonej powłoki, które moŜe być wykorzystane jako system stabilizujący. Działanie 
napręŜonej powłoki moŜe być uŜywane do przeniesienia obciąŜenia wiatrem i innych 
obciąŜeń poziomych (takich jak od hamowania suwnicy podwieszanej) ze ściany szczytowej 
na boczne, oraz by przenieść obciąŜenia z tarczownicy dachu do fundamentu. Płatwie, rygle 
ścienne i dachowe oraz wstępnie wymiarowane słupy, które są przyległe do ściany mogą by 
stęŜone przez działanie napręŜonej powłoki. Pokrycie moŜe teŜ być uŜywane do przenoszenia 
części pionowych obciąŜeń od śniegu i cięŜaru własnego w przypadku spadzistych dachów 
i by rozdzielić boczne obciąŜenie hamowania suwnicy podwieszanej na kilka sąsiednich ram. 

 

 
 

Rysunek 1.1 Budynek przemysłowy, w którym zastosowano działanie tarczownicowe napręŜonej 
powłoki 
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Gdy uŜywamy działania tarczownicowego napręŜonej powłoki jest waŜne uwzględnienie:  

� JeŜeli długość budynku jest większa niŜ pięciokrotnie szerokość, jest ryzyko, Ŝe 
odkształcenia stają się tak duŜe, Ŝe pokrycie nie jest zdolne by utrzymać kontakt z górą 
słupów. 

� Projektowanie napręŜonej powłoki nie moŜe być uŜywane dla płyt poddanych 
napręŜeniom wywołanym róŜnicą temperatur między konstrukcją a pokryciem. 

� Małe otwory o całkowitej powierzchni mniejszej niŜ 15% powierzchni pokrycia są 
dozwolone bez jakichkolwiek dodatkowych obliczeń, o ile otwory są umieszczone 
wewnątrz strefy brzegowej o szerokości równej jednej czwartej najmniejszej długości. 

� Większe otwory mogą być akceptowane jeŜeli są robione dodatkowe obliczenia, patrz [1, 2, 3]. 

� Przyszła rozbudowa budynku albo zmiana uŜytkowania nie moŜe być uniemoŜliwiona 
przez uŜycie projektowania napręŜonej powłoki. 

� Podczas montaŜu mogą być konieczne tymczasowe stęŜenia. 

W zewnętrznych ścianach, działanie tarczownicy w obudowie moŜe być uŜywane jako system 
stęŜający jako alternatywa do stęŜenia krzyŜowego. Układ ten jest rzadko uŜywany 
w praktyce z powodu, Ŝe projektant nie moŜe być pewien, Ŝe w przyszłości obudowa nadal 
będzie uŜywana jako stęŜenie. DuŜe drzwi i otwory okienne w obudowie mogą teŜ być 
powodem, Ŝe unika się uwzględniania działania tarczownicowego ścian jako systemu 
stęŜającego. RównieŜ, poniewaŜ podczas montaŜu często konieczne jest stosowanie stęŜeń 
tymczasowych, stęŜenia te mogą być pozostawione jako trwałe i działanie tarczownicy nie 
jest potrzebne. 

3. Projektowanie napr ęŜonego poszycia 

Projektowanie napręŜonego poszycia zwykle odbywa się według następującej procedury 
opisanej poniŜej. Bardziej szczegółowy opis jest zamieszczony w [1, 2, 3, 4]. Wielu 
producentów projektuje tarczownicę z napręŜonego poszycia bezpłatnie by sprzedać swoje 
produkty. 

� Określenie obciąŜeń i istotne kombinacje obciąŜeń 

� Określenie typu tarczownicy 

� Obliczenie momentów i sił ścinających 

� Określenie nośności pokrycia (z danych producenta) 

� Określenie nośności łączników (z danych producenta) 

� Projektowanie pokrycia dla oddziaływań poprzecznych 

� Określenie oddziaływań na tarczownicę wywołanych wiatrem 

� Projektowanie pokrycia 

� Projektowanie mocowania 

� Uwzględnienie efektów temperatury (jeŜeli budynek nie jest izolowany) 

� Projektowanie stęŜenia podpierającego płatwie (jeŜeli płatwie są stosowane) 

� Sprawdzenie odkształceń 
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