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Politechnika Poznańska

Dachy zielone w skali pojedynczych budynków są ich
elementami konstrukcyjno-funkcjonalnymi, jednak w skali
szerszej – obszarów mieszkalnych – mogą być elementami
wchodzącymi w skład tzw. zielonej infrastruktury.

Z

ielona infrastruktura, jako przynosząca wiele korzyści ekologicznych, ekonomicznych i społecznych za pomocą rozwiązań naturalnych, znajduje się w sferze zainteresowania licznych krajów na
całym świecie, a także organizacji o zasięgu regionalnym i globalnym.
Jest ona często tańsza i bardziej trwała niż alternatywne rozwiązania bazujące na inżynierii lądowej, nazywane szarą infrastrukturą [1]. Jedną
z głównych zalet zielonej infrastruktury jest jej zdolność do pełnienia wielu funkcji na tym samym obszarze. W przeciwieństwie do większości rozwiązań szarej infrastruktury, które zazwyczaj mają tylko jedno celowe
przeznaczenie, zielona infrastruktura jest wielofunkcyjna i może oferować
rozwiązania typu „obopólna korzyść” (win-win) lub sprzyjać sytuacjom
typu „mała strata – duży zysk”, korzystnym dla licznych zainteresowanych podmiotów, jak również dla ogółu społeczeństwa [2].

Unia Europejska

W roku 2013 Komisja Europejska wydała komunikat skierowany do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów zatytułowany: „Zielona infrastruktura –
zwiększanie kapitału naturalnego Europy” [3]. W dokumencie tym podano
następującą definicję: Zielona infrastruktura – strategicznie zaplanowana

sieć obszarów naturalnych i półnaturalnych z innymi cechami środowiskowymi, zaprojektowana i zarządzana w sposób mający zapewnić szeroką
gamę usług ekosystemowych. Obejmuje ona obszary zielone (lub niebieskie w przypadku ekosystemów wodnych) oraz inne cechy fizyczne obszarów lądowych (w tym przybrzeżnych) oraz morskich. Na lądzie zielona infrastruktura jest obecna na obszarach wiejskich i w środowisku miejskim.
Bardziej jasną definicję, na podstawie opracowania „Green Infrastructure: A Landscape Approach” [4], przytoczono w dokumencie [5]: Jako
zieloną infrastrukturę określa się elementy, które łączą środowisko naturalne z obszarem zabudowanym i sprawiają, że miasta stają się lepszym
miejscem do życia; są to np. parki, ścieżki, zielone dachy i ulice oraz miejski drzewostan. W ujęciu regionalnym zielona infrastruktura oznacza sieć
składającą się z obszarów naturalnych, terenów zielonych, zielonych dróg,
gruntów (leśnych i rolnych) i innych elementów, które wpływają korzystnie
na zdrowie i samopoczucie człowieka oraz na ekosystemy (…).
Wyjaśnienie występujących w powyższych definicjach określeń takich
jak ekosystem i usługi ekosystemowe można znaleźć w dokumencie [6].
Zgodnie z nim:
Ekosystem oznacza dynamiczne skupisko roślin, zwierząt i mikroorganizmów oraz ich nieożywione środowisko, wspólnie tworzące jednostkę

TEEB

Międzynarodowa inicjatywa TEEB – The Economics of Ecosystems
and Biodiversity (Ekonomia ekosystemów i bioróżnorodności) w poradniku dotyczącym usług ekosystemów w gospodarce miejskiej [8, 9] określiła obszary, w których może następować lepsza integracja usług ekosystemów z procesem planowania i podejmowania decyzji na poziomie lokalnym. Są to:
• zdrowie publiczne i jakość życia (np. ograniczanie zanieczyszczenia
powietrza i uzupełnianie go w tlen przez zieloną infrastrukturę, dostęp
do wody pitnej i usług sanitarnych oraz dostęp do terenów zielonych);
• stały dostęp do odpowiedniej ilości wody i jej oczyszczanie (np. wyznaczanie nowych terenów leśnych, regeneracja obszarów zdegradowanych przyrodniczo, zrównoważone zagospodarowanie gruntów,
a potencjalnie także płatności za usługi ekosystemów);
• adaptacja do zmian klimatycznych, regulacja klimatu i przeciwdziałanie
zmianom klimatycznym (np. inwestycje w zielone dachy, tereny zielone
i pasy zieleni wzdłuż jezdni);
• ochrona przeciwpowodziowa (np. inwestycje w odpowiednie elementy
zielonej infrastruktury w miastach i poza nimi, właściwe planowanie
i wyznaczanie stref do różnego wykorzystania);
• bezpieczeństwo energetyczne (np. biomasa pozyskiwana z terenów
wokół miasta, zielona infrastruktura w miastach);
• bezpieczeństwo żywnościowe (np. jakość gleb i przeciwdziałanie erozji, zróżnicowanie genetyczne);
• bioróżnorodność (np. inwestycje w różne elementy zielonej infrastruktury, obszary chronione, tereny podmokłe i parki);
• rekreacja i turystyka (np. obszary chronione i jakość krajobrazu);
• transport i mobilność (np. zrównoważony transport, zazielenianie szarej infrastruktury poprzez tworzenie pasów zieleni wzdłuż dróg);
• jakość miejsca, konkurencyjność, atrakcyjność dla lokalnych inwestycji
(np. jakość krajobrazu i jego szczególne właściwości przyciągające
przedsiębiorstwa).
TEEB określiła także usługi ekosystemów związane z miastami (oznaczone
symbolami opracowanymi w ramach inicjatywy TEEB). Przedstawiono je
w tabeli 2, z podziałem na grupy i kategorie wg TEEB (występują także inne
podziały na kategorie: wg MA – Millennium Ecosystem Assessment i wg
CICES – Common International Classification of Ecosystem Services [10]).
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funkcjonalną. Ze względów praktycznych istotne jest określenie wymiarów
przestrzennych danego ekosystemu. Ekosystemy często dzielą się na jednostki o podobnych określonych cechach biotycznych i abiotycznych.
Usługi ekosystemowe oznaczają korzyści, jakie ludzie uzyskują z ekosystemów, lub ich bezpośredni i pośredni wkład w dobrostan ludzi. Obejmują one usługi zaopatrzeniowe (ang. provisioning services) zapewniające żywność i wodę; usługi regulacyjne (ang. regulating services) takie
jak zwalczanie powodzi i rozprzestrzeniania się chorób; usługi kulturowe
(ang. cultural services) obejmujące korzyści duchowe, rekreacyjne i kulturowe. Ponieważ ludzie nie korzystają bezpośrednio z usług wspomagających (ang. supporting services), takich jak obieg składników pokarmowych, więc nie czerpią z nich korzyści i mogą nie być częścią tych usług
ekosystemowych w sensie dosłownym.
Zielona infrastruktura powinna stanowić nierozłączną część rozwoju
obszarów mieszkalnych, odpowiednio zaplanowane parki, aleje, ścieżki,
zielone dachy i zielone ściany stanowią bowiem oszczędny sposób na
poprawę klimatu miejskiego i ogólnej jakości życia w mieście. Oprócz tego przyczyniają się do różnorodności biologicznej i do przeciwdziałania
zmianie klimatu [5].
Przykładowe, potencjalne elementy składowe zielonej infrastruktury na
terenach podmiejskich i częściowo także miejskich pokazano na rys. 1,
natomiast przegląd najważniejszych korzyści zapewnianych przez zieloną infrastrukturę podano w tabeli 1.
Należy zauważyć, że w celu właściwego wykorzystania zielonej infrastruktury niezbędna jest dobra kondycja ekosystemu oraz włączenie
usług ekosystemu (wynikających z procesów naturalnych) do planowania
przestrzennego.
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Rys. 1. Potencjalne elementy składowe zielonej infrastruktury na terenach
podmiejskich i częściowo także na terenach miejskich [2]
1 – kluczowe obszary o wysokiej wartości pod względem różnorodności
biologicznej, które pełnią rolę centrów (węzłów) zielonej
infrastruktury – takie jak obszary chronione, np. Natura 2000;
2 – kluczowe obszary poza obszarami chronionymi zawierające
rozległe prawidłowo funkcjonujące ekosystemy;
3 – zrewitalizowane siedliska pomagające w ponownym połączeniu
lub rozszerzeniu istniejących obszarów naturalnych, takie jak
odtworzone trzcinowisko lub łąka z polnymi kwiatami;
4 – obiekty naturalne pełniące rolę korytarzy ekologicznych lub
łączników wyspowych (bez ciągłości strukturalnej), takie jak małe
cieki wodne, stawy, żywopłoty, pasy leśne;
5 – obiekty sztuczne, które wzbogacają funkcje ekosystemu lub
wspomagają przemieszczanie się zwierząt żyjących dziko, takie jak
eko-przepusty lub eko-mosty, przepławki dla ryb czy też dachy
zielone;
6 – strefy buforowe, które użytkowane są w sposób zrównoważony
i pomagają w polepszaniu ogólnej jakości ekologicznej oraz
otwartości krajobrazu na różnorodność biologiczną, np. rolnictwo
przyjazne dzikim gatunkom fauny i flory;
7 – strefy wielofunkcyjne, gdzie kompatybilne sposoby użytkowania
gruntów można połączyć wspólnym wysiłkiem celem stworzenia
takich kombinacji gospodarowania gruntami, które sprzyjają
wielorakim sposobom użytkowania gruntów na tym samym
obszarze przestrzennym, np. produkcji żywności oraz rekreacji.

Rys. 2. Cele zrównoważonego rozwoju [13], [14], [15].
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Tabela 1. Przegląd najważniejszych korzyści zapewnianych przez zieloną
infrastrukturę [6]
Grupa korzyści

Szczególne korzyści zapewniane przez zieloną infrastrukturę
Zachowanie żyzności gleby
Zwiększona efektywność Kontrola biologiczna
zasobów naturalnych
Zapylanie
Magazynowanie zasobów wody słodkiej
Składowanie i pochłanianie dwutlenku węgla
Łagodzenie zmiany
klimatu i przystosowanie Regulowanie temperatury
się do nich
Ograniczenie szkód wyrządzanych przez burze
Ograniczenie erozji
Zapobieganie klęskom
Zmniejszenie ryzyka wystąpienia pożarów lasów
żywiołowym
Ograniczenie zagrożenia powodziowego
Regulacja przepływów wody
Gospodarka wodna
Oczyszczanie wody
Tworzenie rezerw wody
Zmniejszenie erozji gleby
Zachowanie/zwiększanie zawartości materii organicznej w glebie
Zwiększanie żyzności i produktywności gleby
Gospodarka gruntami
i glebą
Przeciwdziałanie zajmowaniu i rozdrabnianiu gruntów oraz zasklepianiu gleby
Poprawa jakości gruntów i zwiększenie ich atrakcyjności
Zwiększanie wartości gruntów
Wartość istnienia siedlisk, gatunków i różnorodności genetycznej
Korzyści wynikające
Spuścizna i wartość altruistyczna siedlisk, gatunków i różnorodności
z ochrony
genetycznej dla przyszłych pokoleń
Wielofunkcyjne odporne rolnictwo i leśnictwo
Rolnictwo i leśnictwo
Poprawa zapylania
Poprawa w zakresie zwalczania szkodników
Bardziej zintegrowane i w mniejszym stopniu rozdrobnione rozwiązania
Transport niskoemisyjny w zakresie transportu
i energia niskoemisyjna
Innowacyjne rozwiązania energetyczne
Lepszy wizerunek
Większa liczba inwestycji
Inwestycje i zatrudnienie
Więcej miejsc pracy
Wydajność pracy
Kontrola jakości powietrza i hałasu
Zdrowie i dobre
Dostęp do ćwiczeń fizycznych i infrastruktury publicznej
samopoczucie
Lepsze warunki zdrowotne i społeczne
Zwiększenie atrakcyjności ośrodków turystycznych
Turystyka i rekreacja
Zakres i zdolności pod względem możliwości w zakresie rekreacji
Środki dydaktyczne i „naturalne laboratorium”
Kształcenie
Odporność usług ekosystemowych
Odporność

Usługi kulturowe

Usługi wspierające – siedliskowe

Usługi regulacyjne

Usługi zaopatrzeniowe

Usługi ekosystemu i symbol
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Tabela 2. Usługi ekosystemów wg TEEB związane z miastami [8, 9]
Opis usługi

Żywność

Ekosystemy zapewniają warunki do produkcji żywności. Pochodzi ona
najczęściej z zarządzanych przez człowieka ekosystemów rolniczych,
chociaż systemy morskie i słodkowodne, lasy i ogrodnictwo miejskie
także dostarczają żywności.

Surowce

Ekosystemy dostarczają różnorodnych materiałów budowlanych oraz
paliw, w tym drewna, biopaliw i olejów roślinnych, które są pozyskiwane bezpośrednio z dzikich i uprawnych gatunków roślin.

Woda

Ekosystemy pełnią kluczową rolę w dostarczaniu wody dla mieszkańców miast, zapewniając jej przepływ, magazynowanie i oczyszczanie.
Roślinność i lasy wpływają na ilość dostępnych lokalnych zasobów
wodnych.

Zasoby
lecznicze

Bioróżnorodne ekosystemy dostarczają wielu roślin, które wykorzystuje się jako tradycyjne leki lub surowce dla branży farmaceutycznej.
Wszystkie ekosystemy stanowią potencjalne źródło zasobów leczniczych.

Jakość
powietrza
i klimat

Drzewa i tereny zielone obniżają temperaturę w miastach. Lasy mają
wpływ na opady i dostępność wody w skali lokalnej i regionalnej. Drzewa i inne rośliny odgrywają również bardzo istotną rolę w regulowaniu
jakości powietrza, usuwając zanieczyszczenia z atmosfery.

Sekwestracja
węgla

Ekosystemy regulują klimat w wymiarze globalnym, magazynując gazy
cieplarniane. Rosnące drzewa i rośliny usuwają dwutlenek węgla z atmosfery, skutecznie zamykając go w swoich tkankach (sekwestracja,
czyli wychwytywanie i magazynowanie węgla).

Zdarzenia
ekstremalne

Ekosystemy i żywe organizmy tworzą strefy ochronne, zabezpieczające przed klęskami żywiołowymi. Dzięki temu chronią lub obniżają skalę
zniszczeń powodowanych przez ekstremalne zdarzenia pogodowe
lub naturalne zagrożenia, np. powodzie, sztormy, tsunami, lawiny,
osunięcia ziemi. Rośliny stabilizują zbocza gór, a rafy koralowe i lasy
namorzynowe pomagają chronić wybrzeża przed zniszczeniami powodowanymi przez sztormy.

Oczyszczanie
ścieków

Ekosystemy w postaci mokradeł oczyszczają ścieki. Biologiczna
aktywność mikroorganizmów znajdujących się w glebie prowadzi do
rozkładu większości odpadów, dzięki czemu dochodzi do eliminacji
patogenów (bakterii powodujących choroby) oraz obniżenia ilości
biogenów i zanieczyszczeń.

Erozja
i żyzność
gleby

Erozja gleby jest kluczowym czynnikiem degradacji gruntów oraz
pustynnienia. Tymczasem pokrywa roślinna zapobiega erozji gleby,
a jej żyzność jest niezbędna do rozwoju roślin oraz rolnictwa. Dobrze
funkcjonujące ekosystemy dostarczają glebie biogenów, które są niezbędne do rozwoju roślin.

Zapylanie

Owady, ptaki, nietoperze i wiatr zapylają rośliny, co umożliwia rozwój
owoców, warzyw i nasion.

Kontrola
biologiczna

Ekosystemy pełnią ważną rolę w walce ze szkodnikami i chorobami
przenoszonymi przez rośliny, zwierzęta i ludzi. Ekosystemy, poprzez
działalność drapieżników i pasożytów, kontrolują szkodniki i choroby.
Ptaki, nietoperze, muchy, osy, żaby i grzyby działają jako naturalne
mechanizmy kontroli.

Siedliska dla
gatunków

Siedliska zapewniają wszystko, co jest potrzebne każdej roślinie
i zwierzęciu, aby przetrwać: żywność, wodę i schronienie. Każdy
ekosystem udostępnia różne siedliska, które mogą być niezbędne do
cyklu życiowego danego gatunku. Wszystkie gatunki wędrowne, np.
ptaki, ryby, ssaki i owady, zależą od różnych ekosystemów, z których
korzystają podczas swoich wędrówek.

Różnorodność
genetyczna

Różnorodność genetyczna (pomiędzy populacjami gatunków oraz
wewnątrz tych populacji) wyodrębnia wiele odmian lub ras. Jest ona
podstawą dobrze dostosowanych do danego miejsca kultywarów
(odrębnych, jednorodnych, trwałych odmian). Bioróżnorodność zapewnia także pulę genów potrzebnych do rozwoju upraw komercyjnych
i hodowli zwierząt. W niektórych siedliskach występuje wiele gatunków.
Powoduje to, że w stosunku do innych siedlisk są one bardziej różnorodne pod względem genetycznym. Ten rodzaj siedlisk nazywamy
zagrożonymi obszarami bioróżnorodności (biodiversity hotspots).

Rekreacja

Spacery i uprawianie sportu na terenach zielonych pomagają mieszkańcom zachować zdrowie i się zrelaksować. Rola, jaką zieleń miejska
odgrywa w utrzymaniu kondycji fizycznej i psychicznej, jest coraz
bardziej doceniana, chociaż wciąż trudno ją zmierzyć.

Turystyka

Ekosystemy i bioróżnorodność przyczyniają się często do rozwoju turystyki, która z kolei tworzy korzyści gospodarcze i jest ważnym źródłem
dochodów wielu państw. Turystyka kulturowa i ekoturystyka mogą edukować ludzi w zakresie znaczenia różnorodności biologicznej.

Wartość
estetyczna

Język, wiedza i środowisko przyrodnicze były ze sobą mocno związane od zarania ludzkości. Bioróżnorodność, ekosystemy i naturalne
krajobrazy zawsze stanowiły i stanowią źródło inspiracji dla sztuki,
kultury i, w coraz większym zakresie, dla nauki.

Doświadczenia
duchowe

W wielu częściach świata elementom przyrody, m.in. lasom, jaskiniom
lub górom, przypisuje się szczególne znaczenie (uważane są za święte). Przyroda odgrywa ważną rolę w niektórych tradycjach religijnych
i w wiedzy przekazywanej z pokolenia na pokolenie. Związane z nią
zwyczaje mają duże znaczenie w tworzeniu poczucia przynależności.

Sięgamy wyżej
Potrzebujesz czegoś prostszego?
Systemy dachów zielonych Bauder.
Wszystko na jednej palecie.
n łatwy transport na dach n dużo przestrzeni
dla korzeni roślin n funkcja gromadzenia
i odprowadzania wody n korzystny stosunek
ceny do jakości

Więcej informacji na stronie www.bauder.pl

Usługi ekosystemu (klasyfikacja TEEB [8])

Doświadczenia duchowe

Wartości estetyczne i kulturowe

Turystyka

Kulturowe

Rekreacja

Utrzymywanie różnorodności genetycznej

Siedliska gatunków fauny i flory

Biologiczne zwalczanie szkodników

Zapylanie

Wspierające
Ograniczanie erozji (także linii brzegowej)

Oczyszczanie wody

Ograniczanie zjawisk ekstremalnych

Wychwytywanie i składowanie CO2

Regulacja temperatury

Regulacyjne

Zasoby lecznicze

Surowce

Rozwiązania mające związek z zieloną infrastrukturą

Produkcja żywności

Zaopatrzeniowe

Zaopatrzenie w wodę
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Tabela 3. Usługi w ramach ekosystemu zapewniane przez rozwiązania mające związek z zieloną infrastrukturą [11]

Zalesianie albo ponowne zalesianie oraz ochrona
lasów
Dodatkowe bufory – pasma zieleni
Odtwarzanie lub ochrona terenów podmokłych
Tworzenie terenów podmokłych
Odbudowa połączeń rzek z terenami zalewowymi
Tworzenie kanałów ulg powodziowych
Zbieranie wody
Dachy zielone
Przestrzenie zielone (bioretencja oraz infiltracja)
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Nawierzchnie przepuszczalne
Ochrona lub odtwarzanie zbiorowisk
namorzynowych, bagien i wydm
Ochrona lub odtwarzanie raf (koralowych lub
ostrygowych)

Usługi te są w dużym stopniu zgodne z korzyściami, jakie może zapewnić
zielona infrastruktura, przedstawionymi w cytowanym wcześniej dokumencie Unii Europejskiej.

Agendy ONZ

Powiązanie usług ekosystemów z konkretnymi rozwiązaniami występującymi w ramach zielonej infrastruktury zostało określone w dokumencie
[11] wydanym przez UNEP – United Nations Environment Programme
(Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju). Przedstawiono je w tabeli 3. Wśród dwunastu wyodrębnionych rozwiązań znajdują się także dachy zielone.
Jako najważniejszą korzyść wynikającą ze stosowania dachów zielonych uznano wpływ zazielenienia na retencję wód opadowych, a tym samym zabezpieczenie komunalnej kanalizacji burzowej przed przeciążeniem podczas ulewnych opadów, zagrażających wystąpieniem lokalnych
powodzi. Przykładowo, dachy zielone mogą zredukować odpływ wód
opadowych z dachu o 50 – 60% w skali roku poprzez retencję do 90%
tych wód podczas mniejszych burz (do 25 mm) oraz co najmniej 30%
podczas większych burz [12].
Odniesienia do zielonej infrastruktury można znaleźć także w Celach
Zrównoważonego Rozwoju (rys. 2) określonych w Rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, powołującej Agendę Zrównoważonego Rozwoju
2030 [12]. Wziąwszy pod uwagę 169 zadań precyzujących 17 celów programu można stwierdzić, że z zieloną infrastrukturą wiąże się w różnym
stopniu 9 celów. Są to przede wszystkim cele 11, 13 i 15, odnoszące się
do warunków życia w miastach, zmian klimatu i wykorzystania ekosystemów, ale także cele 2, 3, 6, 7, 8 i 9, związane z żywnością, zdrowiem, wodą, energią, zatrudnieniem, turystyką i infrastrukturą.
Jak się podkreśla, Cele i zadania są ukierunkowane na wzrost gospodarczy, rozwój społeczny i ochronę środowiska. Mają promować zrównoważony, powszechny i równy wzrost ekonomiczny, tworzyć większe szanse dla wszystkich ludzi i zredukować nierówności, umożliwić osiągnięcie
podstawowego standardu życia, budowę sprawiedliwego rozwoju społecznego i społeczeństwa nikogo nie wykluczającego oraz promować

zintegrowane i zrównoważone zarządzanie surowcami naturalnymi i ekosystemami [15].
Upowszechnienie dachów zielonych i innych elementów zielonej infrastruktury w miastach i poza nimi, powinno być podstawowym działaniem
na rzecz rozwoju gospodarczego, poprawy jakości życia ludzi i ochrony
środowiska naturalnego.
n
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Membranowe

Część 2 – detale konstrukcyjne
Instytut Materiałów i Konstrukcji Budowlanych
Politechnika Krakowska

Detale konstrukcyjne stanowią w zadaszeniu elementy kluczowe, niejednokrotnie
decydujące o właściwej i bezpiecznej pracy oraz eksploatacji zadaszenia, jego trwałości
i kosztach budowy.

P

rzekrycia membranowe stwarzają możliwości kształtowania zadaszeń o złożonych
formach geometrycznych. Z powodzeniem
sprawdzają się zarówno w dużych obiektach budowlanych, jak również w obiektach małej architektury wznoszonych w formie zadaszeń chroniących przed wpływami atmosferycznymi
w miejscach wypoczynkowych znajdujących się
w przydomowych ogrodach lub na tarasach restauracyjnych i hotelowych (rys. 1).
Bardziej zaawansowane formy konstrukcyjne
zadaszeń membranowych stanowią zadaszenia
obiektów sportowych, widowiskowych i wystawowych (stadiony, amfiteatry, place targowe).
Nietypowym przykładem wykorzystania zadaszeń membranowych są zadaszenia budynków
oraz obiektów mostowych, takich jak kładki dla
pieszych (rys. 2).
Określenie przestrzennej formy zadaszenia
jest pierwszym istotnym etapem przygotowania
projektu konstrukcji. Jednocześnie rozważyć
należy jednak istotne kwestie związane z opracowaniem właściwych rozwiązań konstrukcji
nośnej i podpór zadaszenia oraz systemu napinającego membranę.

Konstrukcja nośna

Każdorazowo konstrukcja nośna zadaszenia
musi umożliwić zamocowanie membrany w sposób zapewniający stworzenie powierzchni dwukrzywiznowej antyklasycznej gwarantującej pracę membrany w stanie właściwego naprężenia
przy działaniu różnych kombinacji obciążeń.
Konstrukcje nośne zadaszeń membranowych
stanowią najczęściej słupy i ramy w formie konstrukcji prętowych lub lekkich konstrukcji kratownicowych. Wykonywane są one głównie ze stali. Stosowane są jednak również metale lekkie, drewno,
beton, tworzywa sztuczne oraz materiały egzotyczne, jak np. bambus. Punktami zamocowania membrany mogą być również ściany sąsiednich budynków, między którymi rozpinane jest zadaszenie.
Zadaszenie membranowe uzyskuje swą ostateczną formę i zdolność do przenoszenia obciążeń dzięki kilku składnikom konstrukcji, w skład
której wchodzą elementy sztywne (słupy podporowe, układy ramowe), system lin napinających
membranę oraz system lin odciągowych stabilizujących konstrukcję nośną.
Ważnym parametrem, jaki zapewniać muszą
geometria zadaszenia i geometria jego konstruk-

cji nośnej, jest również odpowiednia wysokość
zawieszenia membrany nad powierzchnią terenu. Układ konstrukcyjny zadaszenia powinien
gwarantować zachowanie swobody i komfortu
użytkowania przestrzeni pod zadaszeniem.
We wszystkich zastosowaniach przekryć
membranowych poza właściwą formą geometryczną konstrukcji nośnej zadaszenia i właści-

wym rozmieszeniem punktów jego podparcia
kluczowe jest również opracowanie efektywnego sposobu mocowania membrany do elementów konstrukcji nośnej w celu zapewnienia możliwość właściwej regulacji napięcia membrany.
Kluczowe staje się poprawne i staranne opracowanie detali konstrukcyjnych.
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przekrycia dachowe
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Detal – element kluczowy

Poprawne rozwiązania konstrukcyjne detali
połączeń membrany z konstrukcją nośną i podporami mają istotny wpływ na możliwość właściwego dostrojenia naciągu membrany. Detale
spełniają funkcje decydujące o nośności, trwałości i estetyce przekrycia membranowego. Stanowią one także istotny składnik kosztów budowy zadaszenia zarówno z punktu widzenia kosztu materiałów (np. stal nierdzewna) i kosztów
produkcji tych detali, jak również kosztów związanych z trudnościami i czasochłonnością budowy zadaszenia w przypadku zastosowania

złożonych rozwiązań konstrukcyjnych. Detale
konstrukcyjne mogą również wpłynąć na koszty
eksploatacji zadaszenia membranowego, ułatwiając bądź utrudniając wykonywanie bieżących czynności utrzymaniowych i konserwacyjnych (okresowa regulacja napięcia membrany,
czyszczenie i mycie zadaszenia itp.).
Detale konstrukcyjne występujące w zadaszeniach membranowych podzielić można na
pięć podstawowych grup: 1) szwy (systemy
kształtowania pośrednich połączeń materiału
zadaszenia), 2) krawędzie zadaszenia (systemy
mocowania lin krawędziowych napinających
Rys. 1.

membranę lub systemy mocowania membrany
do sztywnej konstrukcji nośnej), 3) naroża (system mocowania i naciągu membrany w punktach narożnych), 4) podpory wewnętrzne (systemy mocowania membrany do słupów podporowych i lin napinających umieszczonych w obrębie zadaszonego obszaru), 5) podpory zewnętrzne i zakotwienia (system podparcia słupów podporowych i kotwienia lin odciągowych
zlokalizowanych poza zadaszonym obszarem).

Szwy – pośrednie połączenia
materiału
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Rys. 2.

Rys. 3.

Rys. 4.

Rys. 5.

Rys. 6.

Sposób łączenia wykrojów materiału tworzących zadaszenie zależny jest od typu wykorzystywanego materiału. Wyodrębnić można połączenia
szyte, zgrzewane, sznurowane oraz zaciskowe.
Zszywanie wykrojów materiału stosowane
jest często w przypadku wykorzystywania tkanin technicznych niepowlekanych, przy małych
naprężeniach występujących w materiale zadaszenia oraz w konstrukcjach tymczasowych,
gdy nie jest wymagana długotrwała wodoodporność połączeń. Przykład połączeń szytych
przedstawiono na rys. 3.
Połączenia zgrzewane (rys. 4), które podzielić
można na połączenia zakładkowe lub nakładkowe, jedno- i dwustronne, należą do połączeń stosowanych najczęściej, z uwagi na prostotę ich
wykonania oraz wodoszczelność. Zgrzewanie
stosowane jest w przypadku materiałów z tkanin
powlekanych PVC oraz PTFE. Wytworzenie połączenia wymaga stosowania specjalistycznego
sprzętu, jednak technologia zgrzewania tkanin
technicznych powlekanych jest technologią dobrze rozwiniętą i powszechnie wykorzystywaną
np. w produkcji plandek samochodowych.
W przypadku tkanin powlekanych PVC zgrzewanie realizowane jest przy użyciu zgrzewarek wysokoczęstotliwościowych HF, zgrzewania gorącym
klinem lub zgrzewania gorącym powietrzem (możliwość wykorzystania na placu budowy). Materiały
powlekane PTFE zgrzewane są za pomocą zgrzewarek HF lub ręcznych zgrzewarek PTFE.
Kolejny typ połączeń to połączenia sznurowane. Pochodzą one z rozwiązań stosowanych
w namiotach cyrkowych. Wykorzystywane są
w konstrukcjach tymczasowych, użytkowanych
krótkotrwale i okresowo. Połączenie polega na
wykorzystaniu liny przewleczonej przez wzmocnione otwory wykonane w membranie (rys. 5).
Połączenia tego typu są stosunkowo łatwe do
wykonania i pozwalają na wielokrotne składanie i rozkładanie zadaszenia. Mogą być stosowane także w miejscach połączeń membrany
ze sztywnymi elementami konstrukcji nośnej.
Trwałe połączenia materiału oraz większych
obszarów zadaszenia mogą być realizowane za

Krawędzie zadaszenia w połączeniu z systemem mocowania membrany w jej punktach narożnych stanowią jeden z bardziej istotnych deRys. 7.

Rys. 8.

Rys. 9.

Rys. 10.

Rys. 11.

Rys. 12.

Rys. 13.
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Krawędzie zadaszenia

tali konstrukcyjnych decydujących o możliwości poprawnego napięcia materiału zadaszenia i tym samym poprawną i bezpieczną jego eksploatację. Wyodrębnić można krawędzie
podatne (rys. 7) oraz krawędzie sztywne (rys. 8).
K raw ę dzie
p o datn e
kształtowane są jako krawędzie krzywoliniowe z wykorzystaniem taśm i pasów
tkanych przyszytych do
materiału zadaszenia lub lin
stalowych umieszczonych
w kanałach kablowych lub zewnętrznych prowadnicach przy krawędzi materiału (rys. 7).
Taśmy i pasy tkane stosowane są w małych
konstrukcjach tymczasowych, w zadaszeniach
składanych, parasolach przeciwsłonecznych.
Taśmy łączone są z materiałem zadaszenia za
pomocą zszywania lub zgrzewania. Połączenia
szyte stosować można w zadaszeniach z materiałów poliestrowych niepowlekanych lub materiałów poliestrowych powleczonych PVC (szycie nie osłabia włókien tkaniny). W przypadku
materiałów z włókien szklanych powlekanych
PTFE szwy doprowadzają do uszkodzeń włókien tkaniny, powodując jej znaczne osłabienie.
Liny stalowe mogą być umieszczone w kanale
utworzonym przez zawinięcie materiału membrany lub w zewnętrznych prowadnicach połączonych z membraną za pomocą płyt zaciskowych
i krawędzi kedrowej. (rys. 7). Utworzenie kanałów
kablowych o odpowiednim promieniu krzywizny
przez zawinięcie materiału membrany wymaga
wykonania odpowiednich podcięć zawijanego
materiału oraz jego poprawnego zgrzania z główną częścią materiału zadaszenia w celu uniknięcia załamań i fałd membrany na długości kanału.
Kanał taki może być także wyprodukowany z wykroju materiału o odpowiedniej geometrii i połączony z membraną zadaszenia. Dodatkowo wymagane jest zabezpieczenie krawędzi i ścianek
kanału przed przetarciem. Osiągnąć to można
przez zwiększenie grubości materiału przy jego
krawędzi przez doklejenie lub zgrzanie z membraną dodatkowej warstwy materiału.
Do montażu krawędziowych kabli napinających przy dużych długościach krawędzi zadaszenia oraz w przypadkach dużych sił naciągu
kabli krawędziowych i możliwości koncentracji
naprężeń w materiale zadaszenia stosowane są
prowadnice zewnętrze. Prowadnice te wykonywane są w formie uchwytów w kształcie litery U
z materiałów pozwalających na przeniesienie
działających obciążeń oraz odpornych na korozję. Połączenie prowadnic z membraną realizowane jest jako połączenie zaciskowe.
W przypadku mocowania materiału zadaszenia do krawędzi sztywnych wykorzystywane mogą być: połączenia zaciskowe, kanały przykrawędziowe z tkaniny zadaszenia, listwy i szyny
kedrowe oraz połączenia sznurowane (rys. 8).
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leżne są od rozmiarów zadaszenia oraz działających na nie obciążeń.
Pewnymi wadami połączeń zaciskowych są
ich wymiary geometryczne oraz ciężar. Ich stosowanie wymaga starannego doboru miejsca
ich umieszczenia w sposób ograniczający niekorzystne wpływy na możliwość realizacji naciągu membrany oraz estetykę konstrukcji.
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pomocą kolejnego typu połączeń, określanych
jako połączenia zaciskowe (rys. 6). Realizowane
są one przy użyciu elementów zaciskowych ze
stali, metali lekkich (aluminium), drewna lub tworzyw sztucznych oraz taśm kedrowych zawierających element oporowy stanowiący końcową krawędź membrany (główka taśmy kedrowej). W połączeniach tych stosowane bywają również profile i szyny kedrowe. W przypadku zadaszeń o złożonych układach konstrukcyjnych wykorzystywane są specjalne profile zaciskowe zaprojektowane indywidualnie stosownie do potrzeb. Budowa
i stopień złożoności elementów zaciskowych za-

BUDOWNICTWO

Jako dodatkowe wyposażenie zewnętrznych
krawędzi zadaszenia stosowane są elementy
powstrzymujące spływającą z zadaszenia wodę opadową. Elementy te wykonywane są z wykorzystaniem taśm kedrowych z dużą średnicą
główki, profili kątowych z tworzyw sztucznych
lub metali lekkich bądź z taśm kedrowych załamanych pod kątem 90° (rys. 9).

Naroża

Terminem „naroża” określone zostały miejsca, w których membrana zadaszenia jest punktowo połączona ze słupami podporowymi lub innym typem konstrukcji przejmującej siły reakcji
od napiętej membrany i działających obciążeń.

Rys. 14.

Detale narożne są w dużym stopniu odpowiedzialne za możliwość poprawnej regulacji naciągu membrany. Miejsca te charakteryzują się często złożoną konstrukcją.
Wyodrębnić można kilka typów połączeń narożnych występujących w zadaszeniach membranowych: 1) naroża z pasów tkanych (rys. 10), 2) naroża ukształtowane z zachowaniem ciągłości lin
krawędziowych zadaszenia (rys. 11), 3) naroża
z zastosowaniem blach narożnych umieszczonych
poza obszarem membrany ze stałą długością lin
krawędziowych (rys. 12), 4) naroża z zastosowaniem blach narożnych połączonych zaciskowo
z membraną ze stałą długością lin krawędziowych
(rys. 13), 5) naroża z zastosowaniem blach naroż-

Rys. 15.

nych połączonych zaciskowo z membraną ze
zmienną (regulowaną) długością lin krawędziowych (rys. 14), 6) naroża z zastosowaniem połączeń zaciskowych bez blach narożnych z możliwością regulacji długości lin krawędziowych oraz
dodatkową możliwością regulacji napięcia membrany (rys. 15). Poszczególne systemy po łączeń
narożnych stosowane są w zależności od typu zadaszenia (konstrukcja trwała lub tymczasowa)
oraz od rozmiarów zadaszenia wpływających na
konieczność napięcia dużych obszarów membrany i przeniesienia dużych sił reakcji.

Rys. 16.
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Podpory wewnętrzne, zewnętrzne
i zakotwienia

Zdjęcia arch. Abastran Sp. z o.o., rysunki autora

Rys. 17.

Rys. 18.

W konstrukcji zadaszeń membranowych wyróżnić można dwa systemy podpór: podpory
zewnętrzne (umieszczone poza zadaszonym
obszarem) oraz podpory wewnętrzne (umieszczone w obrębie zadaszonego obszaru). Podpory wewnętrzne stabilizowane są na ogół przez
otaczającą je membranę zadaszenia (rys. 16).
W przypadku podpór zewnętrznych w celu stabilizacji układu konstrukcyjnego wymagane jest
stosowanie odpowiednio usytuowanych i zakotwionych lin odciągowych (rys. 17).
Stosowanie słupów podporowych wymaga
opracowania właściwego sposobu przekazywania obciążeń z zadaszenia na słupy. Właściwe rozwiązanie konstrukcyjne podpory powinno zapewniać całkowitą redukcję lub minimalizację obciążeń podpory w postaci momentów zginających.
Wymagany efekt uzyskuje się przez zaprojektowanie odpowiednich kątów pochylenia słupów i kątów pochylenia lin napinających membranę oraz
lin odciągowych, a także dzięki właściwej geometrii i poprawnemu rozmieszczeniu blach węzłowych służących do zamocowania lin do słupów.
W przypadku słupów zewnętrznych zaprojektowane w ich obrębie mocowania lin napinających
membranę oraz mocowania lin odciągowych stabilizujących konstrukcję powinno zapewniać redukcję lokalnego zginania słupa w miejscu mocowania lin. Dążyć należy do minimalizowania mimośrodów działania sił lub do wzajemnego równoważenia się momentów zginających od składowych
sił z lin napinających i lin odciągowych.
Połączenie membrany zadaszenia z podporami wewnętrznymi wymaga zastosowania dodatkowych głowic w formie pierścieni lub odwróconych stożków z wypukłą powierzchnią
górną (rys. 16). Przy zadaszeniach niesymetrycznych podpory te również projektowane są
jako podpory odchylone od pionu w celu minimalizowania ich zginania.

Podsumowanie

Opracowanie projektu zadaszenia membranowego wymaga znajomości metod obliczeniowych
pozwalających na określenie jego właściwej formy
przestrzennej, wartości naprężeń panujących
w materiale zadaszenia, wartości sił przekazywanych na konstrukcję nośną oraz szeregu zagadnień związanych z odpowiednim kształtowaniem
detali konstrukcyjnych występujących w obrębie
zadaszenia. Informacje przedstawione w niniejszym artykule (w cz. 1 i cz. 2) przybliżają te zagadnienia i stanowić mogą podstawę do dalszego samodzielnego pogłębiania wiedzy w tym zakresie.
Rys. 19.

Abstract

The article presents the design process of lightweight membrane roofs made of technical
fabrics. Main emphasis in the second part of
the article has been put on construction details
usually being key in the design, as correct and
safe work and use of the roof, as well as the
cost and durability depends on them.

okres eksploatacji zadaszenia lub być zablokowane po wzniesieniu zadaszenia oraz po właściwym naciągu membrany. Z powodu możliwości
występowania dużej swobody przemieszczeń
konstrukcji w pierwszym etapie jej wznoszenia
projekt zadaszenia membranowego obejmować
musi również etapy budowy zadaszenia wraz ze
szczegółowym opisem przebieg montażu membrany w celu uniknięcia zniszczenia materiału
przez jego niekontrolowane załamania lub niekontrolowane nadmierne napięcie.
Na rys. 18, 19 i 20 przedstawiono przykłady
rozwiązań konstrukcyjnych mocowania słupów
i zakotwień lin odciągowych w fundamentach
oraz przykłady konstrukcji kotwiących liny.
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Właściwie zaprojektowane blachy węzłowe
w słupach zewnętrznych oraz zakończenia (głowice) słupów wewnętrznych zapewniać muszą
również zachowanie odpowiedniej przestrzeni
umożliwiającej montaż i regulację naciągu lin
oraz montaż i regulację dodatkowych elementów napinających membranę.
Często konstrukcja nośna i słupy podporowe
posiadają dużą swobodę przemieszczeń na etapie wznoszenia zadaszenia. Swoboda ta zapewniana jest przez stosowanie połączeń przegubowych w punktach podparcia konstrukcji nośnej
działających w jednej lub dwóch płaszczyznach
(rys. 18, 19). Połączenia przegubowe mogą zachować swobodę przemieszczeń przez cały

Builder

Rys. 20.
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