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STRESZCZENIE: Przedmiotem referatu jest stalowy łuk nośny projektowanej kładki dla pieszych nad
Drogowa˛ Trasa˛ Średnicowa˛ w Katowicach. Żelbetowe przesło
kładki jest podwieszone ciegnami
do łuku
˛
˛
nośnego. Przekrój poprzeczny łuku ma kształt eliptyczny. Płaszczyzna łuku jest odchylona od pionu o około
20◦ . Wstepne
oszacowanie własności dynamicznych łuku sugerowało, że jest on konstrukcja˛ podatna.˛ Ustalenie
˛
˛
wartości obciażenia
wiatrem przeprowadzono zgodnie z wytycznymi normy PN-77 / B-02011. Ponieważ zapro˛
ponowane przez architektów rozwiazanie
konstrukcji kładki było nowatorskie, obliczenia weryfikowano przy
użyciu zaawansowanego modelu obliczeniowego. Obliczenia aerodynamiczne przeprowadzone zostały zgodnie
z teoria˛ przepływu quasi-ustalonego. Obejmowały one ustalenie wartości współczynników aerodynamicznych
łuku i przesła,
modelowanie pola predkości
wiatru oraz obliczenia statyczne i dynamiczne konstrukcji. Model
˛
˛
obliczeniowy został dodatkowo zweryfikowany przez pomiary w tunelu aerodynamicznym.
Słowa kluczowe:

1

Kładki dla pieszych, konstrukcje stalowe, aerodynamika, zaawansowane techniki obliczeń.

OPIS KŁADKI

Kładka dla pieszych, według założeń planu Trasy
Średnicowej, zlokalizowana miała być w centrum
Katowic, o kilkaset metrów od Ronda Powstańców
˛
Ślaskich.
Miała ona stanowić ciekawy i charakterystyczny element architektoniczny. Z tego też
˛ acy
˛
wzgledu
˛ nadano jej kształt (por. rys. 1), nawiazuj
do Gateshead Millenium Bridge w Wielkiej Bry˛
tanii. Jest to rozwiazanie
nowatorskie, zarówno pod
wzgledem
architektonicznym, jak i konstrukcyjnym.
˛
˛ łukiem kołowym
Żelbetonowe przesło
˛ kładki, bed
˛ ace
o różnym promieniu krzywizny w dwu płaszczyznach (125,00 m w poziomej, 800,00 m w pionowej)
podwieszone jest za pomoca˛ stalowych ciegien
do
˛
stalowego łuku parabolicznego. Strzałka teoretyczna
łuku wynosi 42,72 m, zaś teoretyczna rozpietość
–
˛
96,63 m. Odległość miedzy
kluczem łuku a poziomem
˛
podpór (strzałka rzeczywista) wynosi 35 m. Przekrój
poprzeczny łuku ma kształt elipsy o wymiarach
2,20 na 3,20 m. Płaszczyzna łuku odchylona jest
od pionu o 20,56◦ . Łuk zaprojektowano z blachy o
grubości 36 mm, użebrowanej żebrami podłużnymi
i poprzecznymi (por. rys. 2).
Przewidywany sposób budowy kładki narzuca
konieczność prowadzenia obliczeń w dwu etapach. W
pierwszym z nich obliczenia bed
˛ a˛ dotyczyć jedynie
˛
łuku stalowego, obciażonego
cieżarem
własnym
˛
i oddziaływaniami środowiska (wiatr, oblodzenie), w
drugim pełnej konstrukcji kładki, a wiec
˛ zarówno
łuku, jak przesła
˛ i lin nośnych.

Rysunek 1. Wizualizacja kładki.

Rysunek 2. Przekrój poprzeczny łuku.
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˛
Do najważniejszych obciażeń
konstrukcji, obok
˛
jej cieżaru
własnego i obciażenia
eksploatacyjnego,
˛
˛
należeć bedzie
obciażenie
wiatrem. Analiza aerody˛
namiczna konstrukcji została przeprowadzona według
specjalistycznej procedury badawczo-obliczeniowej.
Pozwala ona na wyznaczenie odpowiedzi konstrukcji
i wykrycie ewentualnych zjawisk aero-dynamicznych
(galopowanie, flatter, dywergencja).
2

NORMOWE OBCIA˛ŻENIE WIATREM

Zgodnie z wytycznymi Polskiej Normy PN-77/B˛
02011, zagadnienie obciażenia
wiatrem traktowane
jest w sposób deterministyczny. Dla ustalenia wartości
˛
obciażenia
konieczne jest wyznaczenie współczynnika działania porywów wiatru β. Zależy on od
właściwości aerodynamicznych budowli. Kryterium
podziału - w zależności od okresu podstawowych
drgań własnych i tłumienia - jest umowne i orientacyjne. Wartość współczynnika w dużym stopniu
zależy także od dokładności określenia parametrów
tłumienia. Pamietać
też należy, że podane w
˛
normie wzory na wartość β zostały opracowane
dla konstrukcji modelowanej jako sztywny pret
˛
wspornikowy, zamocowany spreżyście.
Norma nie
˛
podaje też żadnych wytycznych odnośnie analizy niestateczności aerodynamicznych. Wszystko to
sprawia, że w bardziej skomplikowanych przypadkach
Polska˛ Norme˛ należy traktować jedynie jako ogólna˛
wytyczna˛ postepowania.
˛
Wstepna
analiza konstrukcji pokazuje, że pod
˛
wzgledem
niestateczności aerodynamicznych bardziej
˛
niebezpieczna jest pierwsza faza wznoszenia kon˛
strukcji, gdy mamy sam łuk stalowy (lub łuk niepołaczony jeszcze z pomostem, a wiec
˛ de facto osobna˛
konstrukcje).
˛ Parametry tłumienia dla betonu sa˛ o
wiele wieksze
niż dla stali. Konstrukcja ma wieksz
˛
˛ a˛
mase˛ (co wydłuża okres drgań), ale też jej sztywność
po spreżeniu
lin nośnych też jest wieksza.
Wszystko to
˛
˛
powoduje, ze sam łuk stalowy jest bardziej narażony
na dynamiczne działanie wiatru niż kładka traktowana
˛
jako całość. Z uwagi na niskie tłumienie, wystepuj
˛ ace
w konstrukcjach stalowych, zakwalifikowano łuk jako
podatny aerodynamicznie.
3

METODOLOGIA OBLICZEŃ

˛
Do opisu działania wiatru, uwzgledniaj
acego
turbu˛
lencje˛ aerodynamiczna˛ i sprzeżenia
zwrotne budowla˛
wiatr, najcześciej
używa sie˛ modeli tzw. teorii
˛
quasi-ustalonej. Teoria ta, oraz opracowane na jej
˛
podstawie modele obciażenia
wiatrem przedstawione
zostały w (Flaga 1994), (Flaga & Michałowski, 2003).
Modele te, w przypadku konstrukcji pretowych,
˛
pozwalaja˛ na wyrażenie oporu aerodynamicznego
˛
wx , obciażenia
poprzecznego wy i skretnego
wm na
˛

˛
Rysunek 3. Relacje miedzy
wielkościami geometrycznymi
˛
i predkościami
wiatru w rozważanym modelu.

˛
jednostke˛ długości elementu. Składowe obciażenia
˛ sposób:
wyrażane sa˛ w nastepuj
˛ acy

gdzie: u, u’, v’, α, α’, ξ, η, ε - predkości,
przemiesz˛
˛ według rys. 3; xG , yG - współrzedne
czenia i katy
˛
środka cieżkości
G krzywej brzegowej; Cx , Cy , Cm ,
˛
Cxy , Cyx , Cmm - współczynniki aerodynamiczne; A –
wartość średnia (statyczna, uśrednienie czasowe); A∗ –
pochodna po czasie; A’ – fluktuacje.
Konstrukcja traktowana jest jako układ złożony
z elementów skończonych. Jej właściwości spreży˛
˛ i bezwładnościowe jako całości schaste, tłumiace
rakteryzowane sa˛ jak dla układu liniowego przez
macierze: sztywności (stycznej) [K], tłumienia masowo-sztywnościowego [C] i bezwładności (mas)
[M]. Wycinek konstrukcji poddany działaniu wiatru pokazany jest schematycznie na rys. 4. Wezły
˛
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Rysunek 4. Wycinek konstrukcji, poddany działaniu
wiatru.

k = 1,2,. . . , p, dziela˛ przesło
˛ mostu na superelementy.
˛
Obciażenia
wiatrem wi (z, t) segmentu przesła
˛ mostu
o długości zk zostały skupione w weźle
˛ k i nazwane
˛
uogólnionymi obciażeniami
wiatrem.

W analizie dynamicznej działania wiatru na konstrukcje˛ przyjmuje sie˛ jako stan wyjściowy położenie
˛
równowagi statycznej obiektu pod obciażeniem
cieżarem
własnym i statycznym działaniem wia˛
tru. Pod wpływem składowej fluktuacyjnej tego
˛
obciażenia
budowla drga wokół statycznego położenia
równowagi. Jeśli amplitudy drgań sa˛ małe, można
˛ liniowe równanie drgań tłumionych konprzyjać
strukcji o skończonej liczbie stopni swobody zgodnie
ze wzorem (9).
Każda konstrukcja jest układem dynamicznym
o bardzo wielu stopniach swobody. Można dla
niego zbudować układ zastepczy
o kilku stopniach
˛
˛ np. z metody ortogonalizaswobody, korzystajac
cyjnej Bubnowa-Galerkina. Funkcjami kształtu {Φ}i
˛
sa˛ zazwyczaj postaci drgań własnych. Ograniczajac
rozważania do udziału w odpowiedzi dynamicznej
układu tylko kilku najniższych postaci drgań własnych, nie popełnimy na ogół wiekszego
błedu.
Rów˛
˛
nania ruchu układu zastepczego
zapisać można jak
˛
nastepuje:
˛

W wyniku zastosowania wzorów (1)÷(14) otrzymuje sie˛ na ogół sprzeżony,
nieliniowy układ
˛
stochastycznych równań różniczkowych zwyczaj˛
nych o zmiennych współczynnikach. Rozwiazanie
takiego układu równań można otrzymać tylko
˛
w drodze ich numerycznego całkowania, symulujac

wymuszenie, tj. prawe strony tych równań. Wyznaczone w ten sposób funkcje czasu Ψj (t) pozwola˛ na
ustalenie zachowania sie˛ konstrukcji w czasie i wyznaczenia sił bezwładności, wywołanych drganiami.
Powyższy model nie pozwala na uwzglednienie
˛
˛
obciażenia
wirami.
Wartości współczynników aerodynamicznych wyznaczone zostały w trakcie badań wTuneluAerodynamicznym Politechniki Krakowskiej.
˛
Dla rozwiazania
powyższych równań konieczne
jest dokonanie symulacji pola wiatru. Stochastyczne
pole wiatru symulowane było przy pomocy programu
numerycznego. Program pozwala na wygenerowanie
pola wiatru o zadanych parametrach w kilku punktach przestrzeni. Sposób modelowania przedstawiony
został w (Flaga i in., 2001), (Podgórski i in., 2001).
˛
W celu rozwiazania
problemu aerodynamiki łuku
stalowego dokonano pomocniczych obliczeń w pro˛
gramie inżynierskim Algor. Rozwiazany
został prob˛
lem statyki łuku, obciażonego
cieżarem
własnym
˛
i wiatrem przy przyjeciu
współczynnika porywów
˛
wiatru równego 1. Nastepnie
wyznaczono małe drga˛
nia wokół nowego położenia równowagi (uwzglednia˛
˛
jacego
odkształcenie konstrukcji). Postaci tych drgań
były funkcjami kształtu, przyjetymi
w równaniu (13).
˛
Przedstawiona powyżej procedura była wszechstronnie sprawdzona przy obliczeniach aerodyna˛
micznych kilku mostów i kładek wiszacych
i podwieszonych (Flaga & Podgórski, 2001), (Flaga i in.,
2002), (Flaga & Michałowski, 2002), (Michałowski
2002), (Flaga & Michałowski, 2003).
˛
Jako alternatywe˛ obliczono wartość obciażenia
wiatrem ściśle według Polskiej Normy. Logarytmiczny dekrement tłumienia drgań ∆ przyjeto
˛
w wartości 0,02. Pierwsza czestotliwość
drgań
˛
własnych wynosi 0,91 Hz. Wymiary charaktery˛ łuk przyjeto
zujace
wymiar
˛ jako L = 3,2 m (wiekszy
˛
˛
rury, tworzacej
łuk), H = 35,0 m (różnica miedzy
˛
poziomem podpór a kluczem łuku). Dla danych tych
wartość β = 3,56.
4

OBLICZENIA STATYCZNE I DYNAMICZNE

W obliczeniach aerodynamicznych przyjeto
roz˛
winiecie
równania (13) złożone z trzech funkcji
˛
˛
kształtu, odpowiadajacych
trzem podstawowym
czestotliwościom
drgań własnych. W tablicy 1 zesta˛
wiono czestotliwości
drgań własnych. Na rys. 5
˛
przedstawiono konstrukcje˛ w konfiguracji nieodkształconej, na rys. 6, 7 i 8 trzy pierwsze postaci drgań
własnych.
W obliczeniach statycznych przyjeto
˛ dwie wersje
˛
obciażenia
konstrukcji:
(a) zgodnie z Polska˛ Norma;˛ współczynnik β = 3, 56
˛
(składowe obciażenia
wiatrem: dwie, równoległe
do osi bezwładności przekroju, o wartości stałej
niezależnej od czasu)
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Rysunek 8. Trzecia postać drgań własnych.
Tablica 1.
Rysunek 5. Konstrukcja w konfiguracji nieodkształconej.

˛
Czestotliwości
drgań własnych łuku.

L.p.

˛
Czestotliwość
[Hz]

Postać drgań

1
2
3

0,91
1,87
2,74

˛
gietna,
wyjście z płaszczyzny
˛
gietna,
w płaszczyźnie
˛
gietna,
wyjście z płaszczyzny

˛
Tabela 2. Wypadkowe obciażenia.

Metoda obliczenia
Polska Norma (podejście statyczne)
Procedura (podejście dynamiczne)
˛
obciażenie
wiatrem
siły bezwładności

Wypadkowa
[kN/m]
6.41
1,80
1,01

Rysunek 6. Pierwsza postać drgań własnych.

5 WYNIKI OBLICZEŃ

Rysunek 7. Druga postać drgań własnych.

(b) zgodnie z przedstawiona˛ procedura˛ obliczeniowa˛
˛ a˛
(pomocniczo obliczono konstrukcje˛ obciażon
cieżarem
własnym i wiatrem dla β = 1, 00; na tej
˛
podstawie wyznaczono ruch konstrukcji w cza˛
sie i siły bezwładności; składowe obciażenia
wiatrem i siłami bezwładności, wszystkie zmienne
w czasie).
Dodatkowo zajeto
˛ sie˛ analiza˛ wzbudzenia wirami,
zgodnie z Polska Norma.˛

˛
Obciażenie
wiatrem, obliczane według wskazań
Polskiej Normy ma charakter statyczny, zaś obliczone według przedstawionej powyżej procedury ˛
charakter dynamiczny. W zwiazku
z tym trudno
˛
jest bezpośrednio porównać wartości obciażeń.
W
˛
tabeli 2 zestawiono wartości wypadkowej obciażenia
w podejściu statycznym i maksymalne wartości wypadkowych w podejściu dynamicznym.
Tabela 3 pokazuje wartości statycznych przemieszczeń klucza łuku (pod wpływem cieżaru
własnego)
˛
i amplitudy drgań, wywołanych zmiennym w czasie
˛
obciażeniem
wiatrem.
Obliczenie predkości
krytycznej wzbudzenia wiro˛
wego przeprowadzono zgodnie z Polska˛ Norma.˛ Dla
zadanego kształty przekroju konstrukcji i jej podstawowej czestotliwości
drgań własnych, predkość
˛
˛
krytyczna wzbudzenia wirowego wynosi 14,56 m/s.
Zważywszy jednak na fakt, że zjawisko odrywania
˛
sie˛ wirów zwiazane
jest ze składowa˛ predkości
wia˛
tru prostopadła˛ do osi łuku, oraz na kształt łuku i jego
usytuowanie w przestrzeni, rzeczywista predkość
wia˛
˛ drgania spowodowane
tru, przy której moga˛ wystapić
wirami, wynosi przeszło 26 m/s.
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Tabela 3.

Przemieszczenia i amplitudy.
Wartość [m]

Przypadek

x

y

z

Przemieszczenie
Średnia amplituda
drgań
Przemieszczenie +
maksymalna amplituda
drgań

0,000
0,000

0,131
0,040

−0,050
0,020

0,000

0,191

−0,076

6 WNIOSKI
•

˛
Obciażenie
wiatrem, wyliczone na podstawie Polskiej Normy (podejście statyczne) jest kilkakrotnie
˛
˛ z zastosowania
wieksze,
niż obciażenia,
wynikajace
˛
podejścia dynamicznego.
• Stosowanie Polskiej Normy daje wartości obciażenia
˛
po stronie bezpiecznej, aczkolwiek prowadzi do
przewymiarowania konstrukcji
• Przemieszczenia klucza łuku sa˛ mniejsze od 1/500
jego rozpietości
˛
• Krytyczna predkość
wiatru przy wzbudzeniu
˛
wirowym jest o 30% wieksza
od predkości
wia˛
˛
tru, definiowanej przez Polska˛ norme˛ dla Katowic;
zatem zjawisko to nie bedzie
groźne.
˛
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