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Wstęp 

Hale są najczęściej budynkami parterowymi, stosowanymi w budownictwie przemysło-
wym o przeznaczeniu ogólnym jako: 
- budynki produkcyjne i magazynowe, 
- hale obsługowe (hangary, zajezdnie, stacje obsługi), 
- hale użyteczności publicznej (handlowe, wystawowe, sportowe, widowiskowe oraz 

dworce kolejowe i lotnicze). 
Najliczniejszą grupę stanowię hale przemysłowe. Ze względu na przeznaczenie mogą 
być wyposażone w suwnice, a ich obudowa może być ocieplona lub nieocieplona. Zasto-
sowanie konstrukcji stalowej w halach przemysłowych umożliwia łatwe spełnienie wyma-
gań technologicznych w zakresie rozpiętości i obciążeń, a także umożliwia przystosowa-
nie konstrukcji do zmian technologii. Przebudowa lub wzmacnianie konstrukcji są 
stosunkowo proste, a montaż i rozbiórka mogą być wykonane szybko i bez większych 
trudności. 
Hale obsługowe różnią się od hal przemysłowych większą na ogół rozpiętością i odmien-
nymi w związku z tym rozwiązaniami konstrukcji przekryć. 
Hale użyteczności publicznej mają najbardziej zróżnicowane rozwiązania konstrukcyjne 
ze względu na dużą różnorodność funkcji i wymagań architektonicznych. 
W budownictwie stalowym w Polsce nastąpił w ostatnich latach znaczny postęp. Przy-
czyniło się do tego rozszerzenie asortymentu materiałów i wyrobów hutniczych, kompute-
ryzacja projektowania oraz unowocześnienie rozwiązań projektowych. Charakterystyczną 
cechą współczesnych konstrukcji stalowych jest szerokie wykorzystanie gotowych wyro-
bów hutniczych i przetwórstwa hutniczego oraz proste rozwiązania połączeń. Konstrukcja 
hali oprócz spełnienia wymagań nośności i użytkowałności powinna odznaczać się ni-
skim zużyciem stali, małą pracochłonnością wytwarzania oraz łatwym montażem. 
Mała pracochłonność wytwarzania wpływa znacząco na koszt konstrukcji, a łatwy i szybki 
montaż umożliwią zmniejszenie kosztów inwestycji wskutek szybszego tempa budowy 
[0.1], [0.2]. 
Niniejszy poradnik jest poświęcony zagadnieniom kształtowania i obliczania konstrukcji 
hal. Przedstawiono w nim przegląd rozwiązań konstrukcyjnych oraz przykłady obliczeń 
głównych ustrojów nośnych hal. Do podjęcia tematu skłoniło autorów wyczerpanie nakła-
du publikacji [0.3], której pierwsza część była poświęcona halom stalowym. Niniejszy 
poradnik stanowi rozszerzenie i uaktualnienie informacji podanych w tej publikacji. 
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1 Ogólne zasady projektowania konstrukcji hal 

1.1 Zasady modularne 

Moduł jest umowną jednostką miary liniowej stosowaną w koordynacji wymiarowej. 
Zasady koordynacji modularnej wymiarów elementów i obiektów budowlanych są przed-
miotem norm PN-ISO 2848 [1.1] i PN-ISO 1791 [1.2]. Celem koordynacji modularnej 
jest takie określenie wymiarów i usytuowania elementów konstrukcyjnych aby pasowały 
do siebie i do innych elementów budynku. 
W koordynacji modularnej jako podstawę przyjmuje się: 
a) moduł podstawowy, 
b) multimoduły znormalizowane, 
c) układ odniesienia określający przestrzenie i strefy koordynacji dla elementów budow-

lanych oraz komponentów będących ich częściami składowymi, 
d) zasady umieszczania elementów budowlanych w układzie odniesienia, 
e) zasady ustalania wymiarów komponentów budowlanych w celu określenie ich wymia-

rów roboczych, 
f) zasady określania zalecanych rozmiarów komponentów budowlanych i koordynowa-

nia wymiarów obiektów budowlanych. 
Moduł podstawowy jest zasadniczą jednostką miary stosowaną w koordynacji modular-
nej. Wielokrotność modułu podstawowego tworzy wymiary modularne. Wartość modułu 
podstawowego przyjęto jako M = 100 mm. 
Multimoduły są znormalizowanymi, wybranymi, całkowitymi wielokrotnościami modułu 
podstawowego; do różnych zastosowań. 
Submoduły są wybranymi ułamkami modułu podstawowego i są stosowane, gdy zacho-
dzi potrzeba określenia wartości mniejszych niż moduł podstawowy. 
Siatka modularna to prostokątny układ odniesienia, w którym odległość między kolej-
nymi liniami jest równa modułowi podstawowemu lub multimodułowi. Elementy konstruk-
cji mogą być usytuowane na siatce modularnej osiowo lub stycznie. 
W systemach hal przemysłowych przyjęto moduł poziomy konstrukcji 30M= 3,0 m i jego 
parzystą wielokrotność oraz moduł pionowy 12M= 1,2 m. Typowe rozpiętości hal wyno-
szą od 12,0 m do 48,0 m co 6,0 m, natomiast wysokości od 4,8 m do 13,2 m co 1,2 m. 
Zasady usytuowania elementów konstrukcji względem osi modularnych w halach syste-
mu „Mostostal" [1.3], stosowanych powszechnie w kraju w latach siedemdziesiątych 
i osiemdziesiątych ubiegłego wieku przedstawiono na rys. 1.1. 
Słupy ścian podłużnych i szczytowych usytuowano w tym systemie stycznie do osi siatki 
modularnej, a jako wysokość modularną hali przyjęto wysokość ścian podłużnych. Umoż-
liwiło to maksymalną unifikację elementów konstrukcji dachu oraz obudowy dachu 
i ścian, zaprojektowanych w postaci powtarzalnych segmentów (rys. 1.2). 
System „Mostostal" ma już historyczne znaczenie, ale zapoczątkował unowocześnienie 
budownictwa stalowego w Polsce i umożliwił realizację ówczesnych zadań inwestycyj-
nych. W nowoczesnych systemach hal stalowych [1.5] przyjęto podobne zasady kształ-


