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Dążymy do doskonałości – nowy system 
podpór słupowych PCC firmy Jordahl & Pfeifer

Potrzeba uproszczenia i  przy-
spieszenia realizacji inwestycji 
oraz obniżenia kosztów przy 

zapewnieniu wysokiej jakości i  trwa-
łości materiałów sprawia, że budow-
nictwo prefabrykowane przeżywa dziś 
w Polsce prawdziwy renesans. I choć 
wspomnienie „wielkiej płyty” jako bu-
downictwa gorszej jakości jest wciąż 
żywe, rozwój prefabrykacji oraz jej 
niewątpliwe zalety powodują, że jest 
to ta gałąź budownictwa, o  której 
śmiało można powiedzieć, że rozwija 
się najbardziej dynamicznie.
Dzięki najnowocześniejszym tech-
nologiom elementy prefabrykowane 
spełniają dziś najbardziej restrykcyjne 
wymogi bezpieczeństwa. Ciągłej opty-
malizacji podlega przede wszystkim 
asortyment połączeń, który stanowił 
słaby punkt dawnej prefabrykacji. Idąc 
w tym kierunku, firma Jordahl & Pfei- 
fer, specjalizująca się m.in. w  tech-
nice połączeń, wciąż poszerza swoją 
ofertę i  doskonali rozwiązania tech-
niczne. 

Doświadczenie  
i innowacyjność
W  tym roku na polski rynek wpro-
wadzony został nowy system pod-
pór słupowych PCC (Pfeifer Column 
Conector). Łączniki te są kontynu-
acją poprzedzającego je produktu 
– podpór PSF, które, w  odpowiedzi 
na zmieniające się zapotrzebowanie, 
udoskonalono technicznie. PCC to 
inna, optymalnie dobrana geometria, 
lepszy schemat statyczny oraz stal 
o wyższej wytrzymałości niż stosowa-
na dotychczas. Bez zmian pozostała 
systematyka produktu (nośności), do 

której przez lata przyzwyczaili się już 
klienci.
Podpory słupowe PCC PFEIFER sto-
sowane są zwykle do połączeń słupów 
prefabrykowanych z fundamentem lub 
z innymi słupami i zapewniają uzyska-
nie połączeń sztywnych. 
Kluczowym etapem dla budownic-
twa prefabrykowanego jest proces 
produkcyjny odbywający się w zakła-
dzie prefabrykacji. Już na starcie 
zapewnione więc zostaje spełnienie 
najwyższych wymogów jakościowych 
elementu budowlanego. W  tej fazie 
następuje wbudowanie podpór PCC 
w  słupy. Ze względu na optymal-
ną geometrię podpory możliwe jest 
wpasowanie jej nawet w prefabryka-
ty o małych przekrojach. Wybór roz-
wiązania stopy fundamentowej oraz 
słupa jako oddzielnych elementów 
znacznie usprawnia i  obniża koszty 

transportu. Połączenie skręcane re-
alizowane jest dopiero na budowie. 
Tym samym proces montażu prze-
biega sprawniej i  jest niezależny od 
warunków pogodowych. Tuż po dokrę-
ceniu słupa, a jeszcze przed wykona-
niem podlewki, uzyskujemy połączenie 
zapewniające stabilność zamocowa-
nia prefabrykatu. Zastosowanie sys-
temu PCC PFEIFER pozwala na wy-
eliminowanie dodatkowych podparć 
montażowych na budowie, a  praca 
dźwigu skrócona jest do niezbędnego 
minimum.
System PCC PFEIFER daje możliwość 
precyzyjnego, a  zarazem łatwego 
ustawienia słupa w pionie za pomocą 
podkładek i nakrętek rektyfikacyjnych. 
Po osiągnięciu odpowiedniej wytrzy-
małości podlewki pomiędzy słupem 
a  fundamentem połączenie ma peł-
ną nośność i  tworzy sztywny węzeł 

artykuł sponsorowany



Dodatek
konstrukcje
budowlane

Systemy
przeciwpożarowe

specjalny

DODATEK  

SPECJALNY

53l ipiec/sierpień 2016

(przenoszący momenty zginające). 
Można więc szybko przystąpić do ob-
ciążania słupów i  montażu kolejnych 
elementów (belek, dźwigarów, płyt 
stropowych).

Kompleksowe rozwiązania
Firma Jordahl & Pfeifer Technika Bu-
dowlana od lat wspiera projektantów 
i  wykonawców, oferując najnowo-
cześniejsze rozwiązania w  zakresie 
systemów transportowych, monta-
żowych, zbrojeniowych, uszczelniają-
cych oraz wielu indywidualnych typów 
zamocowań i  połączeń. Działalności 
tej przyświeca myśl o  usprawnieniu 
procesu budowlanego, dlatego też 
firma tak dużą wagę przykłada do 
kompleksowego opracowywania swo-
jej oferty. 
Nie inaczej jest z  systemem podpór 
słupowych PCC PFEIFER – został on 
zaprojektowany z  dbałością o  każdy 
detal. Szeroki wachlarz produktów 
uzupełniających ułatwia wbudowanie 
i  montaż elementów. Przy osadza-
niu podpór w słupie bardzo pomocne 
mogą okazać się m.in. kształtki styro-
pianowe i metalowe, a przy mocowa-

niu podpór do szablonu – stabilizatory. 
Dzięki całej gamie kotew fundamento-
wych możliwe jest realizowanie każdej 
koncepcji projektowej, m.in. wykona-
nie niskich fundamentów (przy użyciu 
kotew PDK). Pomoc doświadczonych 
inżynierów umożliwia natomiast zre-
alizowanie nie tylko standardowych 
przypadków, ale również nietypowych 
rozwiązań technicznych.
Do dyspozycji projektantów na stro-
nie internetowej firmy Jordahl & Pfei-
fer już wkrótce udostępniony zosta-
nie program do obliczania łączników 
PCC koniecznych do zamocowania 
danego typu słupa. Dzięki prostemu 
interfejsowi obsługa programu jest 
intuicyjna i pozwala w prosty sposób 
na szybkie dobranie odpowiednich 
podpór oraz kotew fundamentowych. 
Obliczenia wykonywane są dla stanu 
montażu i użytkowania słupów, a pro-
gram ułatwia dobranie optymalnej 
kombinacji łączników przy uwzględnie-
niu zmiennych warunków brzegowych. 

Jakość potwierdzona aprobatą
Budownictwo prefabrykowane to dziś 
w  Polsce przede wszystkim obiekty 
przemysłowe, handlowe, magazyno-
we, a  także liczne budynki użytecz-
ności publicznej, takie jak hale spor-
towe, budynki biurowe, handlowe 

czy parkingi. Często są to projekty 
innowacyjne, które wymagają użycia 
najlepszych rozwiązań projektowych. 
Stosowanie podpór słupowych PCC 
PFEIFER to gwarancja najwyższej 
jakości potwierdzona aprobatą tech-
niczną AT–15-9607/2015.
W  obszarze prefabrykacji firma Jor-
dahl & Pfeifer może pochwalić się 
wieloletnim doświadczeniem, przy 
każdym ze swoich projektów spełnia-
jąc najważniejsze założenia budow-
nictwa prefabrykowanego, jakimi są: 
szybkość realizacji, ekonomia, jakość 
i bezpieczeństwo. Nowy system pod-
pór PCC PFEIFER to doskonały środek 
do realizacji tych celów.  

JORDAHL & PFEIFER 
Technika Budowlana Sp. z o.o. 

ul. Wrocławska 68 
55-330 Krępice k/Wrocławia 

www.jordahl-pfeifer.plPodpora słupa PCC PFEIFER
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Technologie łączenia konstrukcji  
za pomocą śrub w remontach i naprawach

dr hab. inż. Mirosław Broniewicz
Politechnika Białostocka

Obecnie połączenia śrubowe w dużym stopniu zastępują 
spawane lub nitowane, szczególnie podczas remontów  
lub naprawy konstrukcji.

Śruby – właściwości  
i zastosowanie 
Połączenia śrubowe są stosowane 
przede wszystkim do wykonywania 
styków elementów lub ich części. Po-
łączenia te mają wysoką nośność wy-
maganą do pełnego przeniesienia sił 
występujących w projektowanych złą-
czach. Wykonywanie połączeń śrubo-
wych polegające na trasowaniu i na-
wiercaniu otworów oraz umieszczaniu 
w nich łączników jest czynnością pro-
stą, mało pracochłonną i  niezależ-
ną od warunków atmosferycznych, 
a  uzyskana dokładność rozmieszcze-
nia otworów (z  dopuszczalnymi tole-
rancjami) umożliwia łatwą naprawę 
połączeń.
Złącza śrubowe powstają w  sty-
ku dwóch lub więcej płaskich części 
przez umieszczenie w  otworach co 
najmniej dwóch łączników (śrub), 
a wyjątkowych przypadkach tylko jed-
nego łącznika. 
Przykładowe rodzaje złączy z  naj-
prostszym rozmieszczeniem śrub 
przedstawiono na rys. 1 [1]. Stosuje 
się również połączenia, w których wy-
stępują równocześnie śruby i  spoiny 
albo śruby i nity.
Połączenia nakładkowe i  zakładkowe 
(rys. 1a–c) są używane w stykach pa-
sów i środników w belkach i słupach, 

w  węzłach i  stykach pasów kratow-
nic, w  połączeniach elementów stę-
żeń z blachami węzłowymi. Połączenia 
zakładkowe wykonywane były dawniej 
z zastosowaniem nitów.
Połączenia doczołowe (rys. 1d) są 
stosowane w  stykach i  węzłach 
ram pełnościennych, przenoszących 
momenty zginające i  rozciągające 
siły podłużne oraz siły poprzeczne, 
w  przegubowo połączonych prętach 
rozciąganych o dużej długości, w węz-
łach ciężkich kratownic oraz w  sty-
kach stężeń z elementami zasadniczej 
konstrukcji nośnej.

Połączenia kotwowe (rys. 1e) służą do 
zakotwienia słupów lub belek stalowych 
w elementach betonowych. Przenoszą 
one momenty zginające i siły podłużne 
rozciągające w styku elementów wyko-
nanych z dwóch różnych materiałów.
Połączenia nakładkowe i  zakładko-
we mogą być wykonywane jako zwy-
kłe, cierne i  pasowane, a  stosowane 
w  nich śruby mogą być sprężone lub 
niesprężone (w  połączeniach ciernych 
tylko sprężone). Połączenia doczołowe 
są wykonywane zwykle na śruby o wy-
sokiej wytrzymałości ze sprężaniem, 
a rzadziej bez sprężania. Raczej rzadko 

Rys. 1 Ι  Rodzaje połączeń śrubowych: a) zakładkowe, b) nakładkowe, c) dociskowo-śrubowe,  
d) doczołowe, e) kotwowe; 1 – śruby zgrubne, 2 – śruby klasy  średnio dokładnej,  
3 – śruby pasowane, 4 – śruby do sprężania, 5 – śruby kotwiące
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do takich połączeń są stosowane śruby 
o  jakości wykonania zgrubnej (klasy C) 
lub jakości wykonania dokładnej (klasy 
A) ze stali zwykłej wytrzymałości. 

Zamiana połączeń nitowych 
na śrubowe
Obecnie nitowanie ustępuje na rzecz 
wykorzystania łączników śrubowych, 
lecz jak się szacuje, z  istniejących 
konstrukcji ok. 5% jest jeszcze ni-
towanych. W  wielu istniejących już 
konstrukcjach budowlanych należy 
dokonać wymiany starych nitów na 
nowoczesne łączniki śrubowe. 
Aby usunąć nity i zastąpić je śruba-
mi w połączeniach zakładkowych zwy-
kłych i  ciernych, należy usunąć nity, 
przygotować otwory do umieszczenia 
w  nich łączników oraz założyć śruby 
zwykłe lub sprężające.
Usunięcia łbów nitów można dokonać 
dwoma sposobami: przez wycięcie 
palnikiem acetylenowo-tlenowym lub 
usunięcie tarczą szlifierską.
Wycięcia nitów palnikiem acetyleno-
wo-tlenowym narusza strukturę we-
wnętrzną materiału w  sąsiedztwie 
nitu i można go dokonać jedynie w sy-
tuacjach, gdy nit stanowi łącznik:
a)  elementu stalowego, który w  dal-

szym etapie jest także przeznaczo-
ny do usunięcia;

b)  żebra wewnętrznego środnika bla-
chownicy;

c)  elementu o drugorzędnym znacze-
niu, np. stężenia, który nie jest 
poddany obciążeniom dynamicznym 
lub zmiennym.

Nie należy usuwać nitów za pomocą 
palników gazowych w  innych elemen-
tach niż wymienione.
W przypadkach b) i c), kiedy element, 
z którego wycinane są nity, jest prze-
znaczony do dalszego wykorzystania, 
należy zminimalizować wpływ płomie-
nia acetylenowego na materiał, aby 
nie zniekształcić otworów przezna-
czonych do założenia łączników śrubo-
wych. Obszary materiału wokół otwo-
rów o  zmienionej wskutek nagrzania 
strukturze wewnętrznej powinny być 
usunięte przez rozwiercenie otworów.
Przy usuwaniu nitów tarczą szlifier-
ską trzeba szczególnie unikać głę-
bokich zarysowań lub wcięć w  ele-
mencie. W  przypadku ich powstania 
powierzchnię materiału po usunięciu 
nitów należy przeszlifować do gład-
kości. Przy usuwaniu większej liczby 
nitów należy użyć rozwiertaków me-
chanicznych.
Następnie w  celu umieszczenia łącz-
nika należy rozwiercić otwór do wy-
maganych wymiarów, usunąć zadziory 
z  krawędzi otworów oraz wygładzić 

obie powierzchnie za pomocą polero-
wania lub szczotkowania, aby zapew-
nić dobre przyleganie podkładki i  łba 
śruby. Trzeba także poprzez szlifowa-
nie usunąć powierzchnie metalu, które 
były poddane działaniu płomienia ace-
tylenowego podczas usuwania nitów.
Średnica otworu po usunięciu nitu 
nie może być powiększona więcej niż 
o 2 mm w przypadku śrub o średnicy 
trzpienia do 24 mm oraz nie większa 
niż o 3 mm w przypadku śrub o średnicy 
trzpienia większej od 24 mm. W otwo-
rach powiększonych i owalnych pod łeb 
i  nakrętkę śruby należy zastosować 
kwadratowe stalowe podkładki harto-
wane o grubości minimum 10 mm. 
Szerokość otworu wydłużonego nie 
może być większa ponad 2 mm od 
średnicy łącznika. Otwory powiększo-
ne można wykonywać we wszystkich 
elementach składowych połączeń 
zwykłych oraz ciernych, natomiast 
otwory wydłużone mogą być stoso-
wane tylko w blachach zewnętrznych.
Minimalne odległości otworów 
powstałych po usunięciu nitów od 
brzegów łączonych elementów w za-
leżności od rodzaju krawędzi przed-
stawiono w tablicy.
Po usunięciu nitów z  powierzchni 
elementów usuwa się olej, zabru-
dzenia, odpryski metalu i  zadziory, 

Nominalna 
średnica łącznika 

d [mm]

Minimalna odległość od brzegu [mm]

Krawędź cięta plastycznie  
na prasach, nożycach  
lub termicznie ręcznie  

palnikiem acetylenowym 
1,75 d

Krawędź blachy walcowanej  
na gorąco, cięta termicznie (tlenowo, 

laserowo) lub przez skrawanie,  
np. piłami taśmowymi

1,5 d

Krawędź kształtownika 
walcowanego na gorąco

1,25 d

16 28 24 20

20 35 30 25

22 39 33 28

24 42 36 30

27 48 41 34

30 53 45 38

36 63 54 45

Tabl. Ι Minimalne odległości otworów powstałych po usunięciu nitów od brzegów elementu
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które mogłyby uniemożliwić ścisłe 
przyleganie podkładki lub łba śruby do 
powierzchni elementów. W  przypad-
ku połączeń ciernych powierzchnie 
łączonych elementów powinny odpo-
wiadać powierzchniom normalnych 
kształtowników walcowanych bez po-
włok lakierniczych czy galwanicznych 
z  metali lub stopów. W  przypadku 
zwykłych połączeń dociskowych po-
wierzchnie elementu mogą być pokry-
te wstępnie powłokami.
Gdy po usunięciu nitów wykonuje się 
połączenia cierne na śruby sprężają-
ce, należy stosować zestawy śrubo-
we HV lub HR składające się ze śruby 
klasy mechanicznej 10.9, nakrętki 
o  klasie wytrzymałościowej 10 oraz 
podkładek pod łbem śruby oraz pod 
nakrętką. Sprężanie połączeń śru-
bowych powinno się odbywać przez 
dokręcenie śruby wykonane obrotem 
nakrętki lub łba śruby aż do osiągnię-
cia wymaganej siły sprężania. Przy 
wykonywaniu dokręcenia śruby me-
todą momentu skręcającego stosuje 
się klucze dynamometryczne, które 
umożliwiają uzyskanie określonej siły 
sprężania Fv w  zależności od odczy-
tanego lub wcześniej nastawionego 
momentu dociągającego Mv. Granica 
błędu nie może przekroczyć 0,1 Mv.
Jeśli stosujemy maszynowe wkrętaki 
udarowe, powinny być one nastawio-
ne na wymaganą siłę sprężania za po-
mocą specjalnych urządzeń kontrol-
no-pomiarowych (np. tensometrów) 
według badań wykonanych na co naj-
mniej trzech śrubach.

Łączenie śrub z nitami 
i spoinami
Często inżynier stoi przed dylematem 
oszacowania nośności połączenia, 
w  którym zastosowano łączniki śru-
bowe i  nitowe. Współcześnie stoso-
wanymi łącznikami mechanicznymi są 
głównie śruby, ale w  starszych kon-
strukcjach mogą także występować 

nity. Z takimi sytuacjami możemy się 
spotkać w  przypadku naprawy lub 
wzmacniania istniejących konstrukcji 
stalowych. W  nowych konstrukcjach 
połączenia kombinowane na śruby 
i spoiny mogą być spotykane, w przy-
padkach gdy łączony materiał jest 
wcześniej połączony śrubami w  celu 
zabezpieczenia położenia łączonych 
wzajemnie części, a  następnie połą-
czenie jest spawane w celu osiągnię-
cia właściwej wytrzymałości. Obli-
czenie łącznej nośności połączenia, 
w którym zastosowano różne rodza-
je łączników (śruby, nity, spoiny), nie 
jest prostym zsumowaniem nośności 
poszczególnych łączników. Takie po-
stępowanie jest niewłaściwe, a  jego 
konsekwencje mogą być fatalne dla 
projektanta [2].
W uproszczeniu w połączeniach cier-
nych sprężonych śruby zachowują się 
jak nity. Obciążenie przenoszone jest 
przez tarcie dociśniętych powierzch-
ni, które uniemożliwia przesuw łą-
czonych części. Połączenie nitowane 
jest także połączeniem typu ciernego. 
Zarówno nity, jak i  śruby w połącze-
niu tego rodzaju spełniają tę samą 
funkcję, wobec czego mogą być jed-
nakowo traktowane. W pierwszej fa-
zie pracy połączenia siła rozciągająca 
jest przenoszona przez wzajemne 
tarcie łączonych części, natomiast 
po przekroczeniu wartości siły tarcia 
możliwe są dwa typy zachowania się 
łączników. Mogą być one ścinane lub 
dociskane do ścianek otworów. W tej 
fazie występuje niewielki przesuw łą-
czonych części względem siebie. Po-
łączenia cierne są wykorzystywane 
w  różnych przypadkach, w  których 
niewielki przesuw łączonych części 
nie wpływa na nośność połączenia.
W przeciwieństwie do połączeń cier-
nych, w  których wzajemnie łączo-
ne części mogą doznać niewielkiego 
przemieszczenia, spoiny nie wykazu-
ją deformacji mogących wpływać na 

wytężenie innych typów łączników. 
Mimo że spoiny mogą być tworzone 
przez przetopienie materiału rodzi-
mego, którego wydłużalność wynosi 
23% i  więcej, połączenia spawane 
ze względu na panujący w nich prze-
strzenny stan naprężeń do czasu 
swojego zniszczenia nie wykazują 
znacznych odkształceń (są połącze-
niami sztywnymi). Najczęściej spoiny 
oraz łączniki mechaniczne nie ulega-
ją jednakowej deformacji pod obcią-
żeniem. Obciążenie jest przenoszo-
ne przez sztywną część połączenia 
i dlatego prawie całe obciążenie jest 
przenoszone przez spoiny. W  przy-
padku jednoczesnego zastosowania 
spoin, nitów lub śrub należy przyjąć, 
że całość obciążenia jest przenoszo-
na przez spoiny. Jednakże można sto-
sować takie węzły, w  których jeden 
z łączonych elementów jest spawany, 
a drugi jest połączony z zastosowa-
niem śrub (rys. 2). Jeśli wcześniej 
w połączeniu ciernym zostały zasto-
sowane śruby sprężające wysokiej 
wytrzymałości, a następnie wykonano 
spoiny, to przy przenoszeniu obcią-
żenia należy uwzględnić oba rodzaje 
łączników.
W  przypadku zwykłych połączeń 
śrubowych, w  późniejszym okresie 
wzmocnionych spoinami, przy okre-
ślaniu nośności połączenia nośność 
śrub należy całkowicie pominąć. Spoi-
ny powinny przenieść całe obciążenie 
przypadające na połączenie. Norma 
kanadyjska CAN/CSA-S16.1-M94 
[N7], gdy nośność łączników mecha-
nicznych jest większa niż nośność 
spoin, pozwala uwzględnić jako noś-
ność połączenia nośność samych 
łączników mechanicznych.
Jeżeli połączenie wymaga wzmocnie-
nia w  celu przeniesienia większego 
obciążenia, a  nośność istniejących 
śrub jest niewystarczająca i  trzeba 
zastosować dodatkowe spoiny, należy 
rozważyć dwie sytuacje.
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Rys. 2 Ι  Połączenie, w którym jeden z łączonych elementów jest spawany, a drugi jest połączony 
z zastosowaniem śrub

Rys. 3 Ι  Elementy wzmacniające połączenie w przypadku zastosowania dodatkowych spoin

■  Jeśli wzmocnienie połączenia spoi-
nami jest wykonywane pod obcią-
żeniem od ciężaru własnego kon-
strukcji, możemy przyjąć, że to 
obciążenie jest bezpiecznie przeno-
szone przez istniejące łączniki, na-
tomiast siły wewnętrzne od dodat-
kowego obciążenia stałego i całego 
obciążenia zmiennego powinny być 
przeniesione przez spoiny.

■  Jeśli wzmacniane połączenie nie 
jest wytężone żadną siłą, to dodat-
kowe spoiny powinny być wymiaro-
wane na całkowite obciążenie stałe 
i  zmienne, zarówno istniejące, jak 
i  dodatkowe. W  takim przypadku 

pole przekroju łączonych elemen-
tów także wymaga wzmocnienia za 
pomocą dodatkowych elementów 
(rys. 3), zwłaszcza gdy pierwotnie 
istniejące łączniki mechaniczne były 
projektowane na przekrój.

Rozciągane połączenia nitowane są 
projektowane przy założeniu, że na-
prężenia występujące w różnych ele-
mentach połączenia nie przekraczają 
wartości uznanych za dopuszczalne. 
Najczęściej są to granica plastyczno-
ści materiału łączonych elementów, 
granica plastyczności przy ścinaniu 
materiału nitów czy dopuszczalne 
naprężenia dociskowe w  nitach i  łą-

czonych elementach. Przy określaniu 
naprężeń w elementach łączonych ni-
tami przyjmuje się, że naprężenie roz-
ciągające jest równomiernie rozłożo-
ne w całym przekroju elementu, a siła 
obciąża wszystkie łączniki w jednako-
wy sposób. Dopuszczalne naprężenia 
rozciągające oraz naprężenia ścinają-
ce w materiale nitu mogą być okreś-
lone doświadczalnie. Wartości mak-
symalnych naprężeń dociskowych nie 
da się określić w sposób bezpośredni. 
Jednakże się wydaje, że naprężenia 
dociskowe nie wpływają ani na wiel-
kość deformacji złącza, ani na poziom 
naprężeń rozciągających w materiale. 
Jak wykazały badania doświadczalne, 
naprężenia dociskowe nie zależą od 
liczby płaszczyzn ścinania łącznika, 
ale mogą decydować o nośności połą-
czenia w przypadku elementów o ma-
łej grubości. Przy obciążeniu statycz-
nym przyjmuje się, że wytrzymałość 
materiału na docisk jest od 2,25 do 
2,5 razy większa od wytrzymałości 
materiału na rozciąganie. 
Przy stosowaniu spoin węzły i  połą-
czenia ulegają znacznemu usztywnie-
niu. Zbyt duża sztywność połączeń 
nie jest korzystna zarówno w  kon-
strukcjach projektowanych spręży-
ście, jak i  z  wykorzystaniem rezer-
wy plastycznej nośności. W  stanie 
sprężystym połączenia powinny mieć 
pewną rezerwę ciągliwości, która po-
zwoli w  chwili poprzedzającej znisz-
czenie na wyrównanie się sił zarówno 
w połączeniach, jak i w całym ustroju. 
Ciągliwość połączeń zwiększa bezpie-
czeństwo konstrukcji, sygnalizując 
stan przeciążenia znacznymi prze-
mieszczeniami. Granica plastyczności 
w  przekrojach łączonych części (na-
kładkach, blachach węzłowych) jest 
osiągana, zanim nastąpi zniszczenie 
łączników [3]. 
W  konstrukcjach projektowanych 
z  uwzględnieniem rezerwy plastycz-
nej przekroju zdolność połączenia do 
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obrotu umożliwia utworzenie się od-
powiedniej liczby przegubów plastycz-
nych w konstrukcji.

Ocena istniejących połączeń 
śrubowych
W  wielu przypadkach zadaniem 
projektanta jest wzmocnienie kon-
strukcji lub przedłużenie okresu jej 
eksploatacji. Zużycie eksploatacyjne 
konstrukcji związane jest ze zmniej-
szeniem jej wytrzymałości wskutek 
działania czynników atmosferycznych, 
dynamicznych, wibracji, wysokich 
temperatur [4]. 
W  celu oceny istniejących połączeń 
należy dokonać ich inwentaryzacji. 
Powinna ona obejmować ujawnie-
nie rzeczywistego stanu połączenia 
i umożliwić porównanie z pierwotnymi 
rysunkami technicznymi. W  ramach 
oceny stanu połączenia należy ustalić: 
■  dokładne wymiary i usytuowanie ele-

mentów złącznych, 
■  schematy rozmieszczenia łączni-

ków, ich rozstawy, wymiary i klasy, 
■  defekty i  uszkodzenia z  podaniem 

ich rozmieszczenia i wymiarów.
Wymiary elementów należy ustalać 
z dokładnością do 1 mm, a ich grubo-
ści z dokładnością do 0,1 mm. Miej-
sce wykonywania pomiarów powinno 
być oczyszczone z  powłoki ochron-
nej. Jako wymiary obliczeniowe nale-
ży przyjmować wartości najmniejsze 
z trzech pomiarów wykonywanych dla 
badanego elementu.
Gdy zastosowane w  połączeniu śru-
by nie mogą być wyspecyfikowane 
i zaliczone do znanego asortymentu, 
przyjmuje się umownie ich wytrzyma-
łość na ścinanie jak dla śrub klasy 4.6, 
a wytrzymałość na rozciąganie jak dla 
śrub klasy 4.8. Jeżeli po takiej przy-
bliżonej analizie nośność połączenia 
ma zbyt małą wartość, to istniejące 
śruby można poddać badaniu niszczą-
cemu. W przypadku nitów z łbem ku-
listym przyjmuje się umownie wytrzy-

małość materiału na rozciąganie fu  = 
380 MPa. Przy nitach z łbem soczew-
kowym należy zastosować współczyn-
nik redukcyjny wytrzymałości równy 
0,8, jednak w przypadku takich nitów 
nie należy pozwalać na powstawanie 
w nich sił rozciągających. 
Połączenia zwykłe powinny być spraw-
dzone ze względu na właściwe przy-
leganie elementów, rozmieszczenie 
łączników, ich klasę, rodzaje i wymia-
ry oraz wycięcia otworów z  oceną 
jakości brzegów. Należy sprawdzić 
elementy złączne (blachy, żebra, 
przykładki, nakładki) pod względem 
ich wymiarów, stanu technicznego 
oraz powłoki antykorozyjnej. Prawi-
dłowość dokręcenia śrub sprawdza 
się przez ostukiwanie młotkiem. Gru-
bość łączonych elementów nie po-
winna się różnić więcej niż o 2 mm. 
Jeśli szczelina ma większą szerokość, 
należy zastosować odpowiednio dopa-
sowane podkładki ze stali najbardziej 
zbliżonej do zastosowanego materia-
łu, aby uniknąć korozji galwanicznej 
w  wyniku bezpośredniego kontaktu 
różnych gatunków stali. Podkładki 
należy ustabilizować za pomocą spo-
in sczepnych. Stosowane przekładki 
powinny mieć co najmniej 2 mm gru-
bości. Liczba przekładek w  jednym 
miejscu nie powinna być większa niż 
trzy. W  przypadku otworów powięk-
szonych oraz owalnych powstałych np. 
po usunięciu nitów należy zastosować 
podkładki o grubości nie mniejszej niż  
4 mm. Podkładki powinny być wykonane 
z tego samego materiału co elemen-
ty złącza. Minimalna średnica śruby 
w połączeniu elementów walcowanych 
nie powinna być mniejsza niż 12 mm.
W  styku sprężanym szczelina nie 
może przekraczać 1 mm. W  połą-
czeniach sprężanych łączniki powinny 
być zbadane po sprężaniu kluczem 
dynamometrycznym. Badanie powin-
no obejmować co najmniej 10% śrub, 
a  jeżeli liczba śrub jest mniejsza 

niż 20, należy zbadać dwa łączniki. 
W przypadku obrotu badanej nakrętki 
o  kąt większy niż 15o należy spraw-
dzić całą grupę śrub i ewentualnie ją 
wymienić, jeśli chociaż jeden z łączni-
ków zostanie zakwestionowany.
Klucze dynamometryczne powinny 
być sprawdzone pod kątem prawidło-
wości działania przed każdym wyko-
naniem pracy. Klucze pneumatyczne 
i  hydrauliczne należy sprawdzać po 
każdej zmianie momentu.
Powierzchne cierne elementów po-
winny być sprawdzane przed wyko-
naniem połączeń. Należy ocenić czy-
stość powierzchni oraz stan powłok.
W zestawach śrubowych do połączeń 
sprężanych przy zastosowaniu śrub 
klasy 8.8 podkładki powinny być sto-
sowane pod nakrętką lub pod łbem 
śruby w  zależności od tego, która 
z  części jest dokręcana, natomiast 
w przy zastosowaniu śrub klasy 10.8 
podkładki powinny być zawsze stoso-
wane zarówno pod łbem, jak i nakręt-
ką śruby. Zarówno śruby, jak i nakrętki 
nie powinny być dodatkowo spawane, 
chyba że wyspecyfikowano inaczej.
Połączenia na śruby pasowane 
i sworznie trzeba sprawdzać pod ką-
tem dopasowania części złącznych 
oraz prawidłowości położenia otwo-
rów. Trzpienie śrub pasowanych mu-
szą szczelnie wypełniać otwory łącz-
ników.
Przy kontroli nitów dokonuje się ob-
serwacji powłoki antykorozyjnej. 
Rdzawe nacieki świadczą o  obluzo-
waniu nitu. Można również ostukiwać 
nity młotkiem – nit nie powinien drgać 
po uderzeniu (można to wyczuć, przy-
kładając palce).
Wykonanie połączeń śrubowych 
powinno być zgodne z  projektem, 
wymaganiami norm PN-EN 1993-
1-8 [N1] oraz PN-EN 1090-1 
[N5]. Jeżeli w  dokumentacji pro-
jektowej nie ustalono inaczej, to 
w  odniesieniu do wykonywania  
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połączeń doczołowych i  ciernych sprężonych 
śrubami o  wysokiej wytrzymałości obowiązują  
warunki techniczne podane w tych normach.
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Przemurowania murów  
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Technologiczny w Szczecinie

Spośród uszkodzeń budynków największe zaniepokojenie 
użytkowników i wątpliwości ekspertów, co do oceny przy-
czyn i skutków, wzbudzają zarysowania i spękania.

Budynki murowe po wieloletniej 
eksploatacji mogą ulec uszko-
dzeniom wywołującym stan 

awaryjny, a nawet katastrofę budowla-
ną. Zarysowania i spękania najczęściej 
są związane z  warunkami gruntowo-
-wodnymi oraz sposobem posadowie-
nia budynku, przeciążeniem muru, 
ruchami termicznymi, wpływami dyna-
micznymi itp. [1]. Rzadziej występuje 
degradacja muru, która zwykle związa-
na jest z  oddziaływaniem środowiska 
i niewłaściwą eksploatacją.
Istotny w tym zagadnieniu jest wybór 
sposobów naprawy muru. Każdy przy-
padek naprawy ma swój indywidualny 
charakter, wymagający od inżyniera 
oprócz kwalifikacji i doświadczenia tak-
że intuicji. Ponadto przy wyborze odpo-
wiedniego sposobu naprawy powinno 
się uwzględniać jej ekonomiczną efek-
tywność oraz możliwości technicz-
nego wykonania, zwłaszcza podczas 
użytkowania obiektu. Niekiedy spoty-
kane asekuracyjne przeprowadzenie 
napraw naraża właściciela obiektu na 
nieuzasadnione koszty. Nieprawidło-
wo wykonana naprawa pogarsza stan 
techniczny obiektu, a w konsekwencji 
może doprowadzić do awarii.
Sposoby i  techniki napraw budynków 
murowych dość szeroko opisano w li-

teraturze technicznej, w tym w pracy 
[1]. Natomiast najmniej uwagi spo-
śród nich poświęca się przemurowaniu 
murów. Ten sposób wymaga odpowied-
niej wiedzy inżyniera i kwalifikacji mura-
rzy. Stosuje się go przede wszystkim 
w budynkach zabytkowych, w których 
zastosowanie materiałów napraw-
czych, takich jak stal, żelbet, niekie-
dy jest niedopuszczalne ze względów 
architektonicznych i  dla zachowania 
autentyczności konstrukcji. Ponadto 
podczas napraw powinien być spełnio-
ny warunek kompatybilności, czyli po-
dobieństwa fizykomechanicznych, che-
micznych i  architektonicznych cech 
materiału naprawczego i naprawiane-
go. Cechy mechaniczne muru istnieją-

cego (wytrzymałość, odkształcalność) 
określa się na podstawie badań tego 
muru. Metody i techniki badań przyto-
czono w  [2]. Mur naprawczy również 
powinien być kompatybilny z naprawia-
nym. Chodzi tu nie tylko o  podobień-
stwo ich wytrzymałości, ale  przede 
wszystkim odkształcalności (modułów 
sprężystości, skurczu, pęcznienia, 
deformacji temperaturowych). Przy 
braku tego podobieństwa na styku 
nowego i  pierwotnego muru mogą 
występować zarysowania i  spękania 
w  tym również w  warstwach zabez-
pieczających (np. w tynkach). Niestety 
przypadki niewłaściwie stosowanych 
materiałów naprawczych można dość 
często spotkać w praktyce (fot. 1).

Fot. 1 Ι  Brak kompatybilności nowego muru z pierwotnym podczas przemurowania

a b
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Przemurowanie ścian stosuje się 
w  przypadku mocno spękanych frag-
mentów ścian o szerokości rozwarcia 
rys powyżej 5 mm. Jego celem jest 
odtworzenie pierwotnego wiązania 
cegieł, tak aby zapewnić scalenie roz-
dzielonych rysami części muru. Wyko-
rzystuje się takie same lub zbliżone 
cegły i zaprawę jak w murze pierwot-
nym, zwłaszcza gdy naprawa dotyczy 
budynków zabytkowych. Przemuro-
wanie jest wykonywane odcinkami, 
na ogół obustronnie, ze strzępiami 
poprzecznymi polegającymi na wpusz-
czaniu części cegieł głębiej w mur niż 
pozostałych (fot. 2). 
Przy rozbieraniu naprawianych frag-
mentów, gdy naprawiany odcinek jest 
bezpośrednio obciążony przez znacz-
ne siły skupione od podciągów, belek 
itp., konieczne jest odciążenie ściany 
przez podstemplowanie. Z  tych sa-
mych powodów powinna być zacho-
wana odpowiednia odległość napra-
wianych odcinków, równa co najmniej 
wysokości ściany. Mur o grubości 1,5 
cegły lub więcej nie wymaga rozbiórki. 
Można go przemurować najpierw na 
głębokość pół cegły z  jednej strony, 
a potem z drugiej (rys. 1a). W razie 
spękań znacznego odcinka ściany 
można go wymienić na całej grubości 
(rys. 1b), ale wtedy jest konieczne 
odpowiednie podstemplowanie kon-
strukcji budynku [1].
Niekiedy zachodzi konieczność wy-
miany dużego fragmentu ściany. Na-
leży wtedy uwzględnić możliwość 
powstania skurczowych zarysowań 
w miejscu połączeń starego i nowego 
muru. W  miejscach połączeń zaleca 
się stosować zbrojenie kotwiące lub 
murować na zaprawach bezskurczo-
wych (fot. 3). 
Dość często w  budynkach zabyt-
kowych występuje potrzeba prze-
murowania filarów międzyokiennych 
w miejscach osadzenia zużytej po wie-
loletniej eksploatacji stolarki okiennej. 

Rys. 1 Ι  Zasięg stref przemurowania (obszar zakreskowany): a – częściowe przemurowanie,  
b – wymiana odcinka muru

a

Fot. 2 Ι  Zarysowanie połączenia ściany poprzecznej ze ścianą podłużną (a) i jego przemurowanie 
ze strzępiami (b)

Fot. 3 Ι  Przemurowanie zdegradowanego pasma międzyokiennego (a) i ściany klatki schodowej (b)

a b

b

a b
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W takim przypadku przy braku odcią-
żenia filarów trzeba się liczyć z tym, 
że przemurowane warstwy muru nie 
będą współpracować z  pozostałą 
częścią przekroju poprzecznego filara 
(fot. 4).
Przy odciążeniu filarów oraz przemu-
rowanych fragmentów ścian dalsza 
współpraca nowego i  pierwotnego 
muru w dużym stopniu zależy od ja-
kości przemurowania. Chodzi tu głów-
nie o  wypełnienie spoin poziomych 
między cegłami w  strefie strzępia. 
Zagadnienie to zostało poruszone 
w [3], gdzie przytoczono wyniki badań 
doświadczalnych filarów murowych 
wykonanych na zaprawie wapiennej 
z  cegły rozbiórkowej. Jedną serię 
próbek wykonano w  technologii jed-
nolitej, natomiast druga seria o tym 
samym przekroju posiadała strzę-
pia, między którymi były braki cegieł. 
Po dojrzewaniu próbek w  filarach ze 
strzępiami uzupełniono ubytki cegieł 
na tej samej zaprawie, na której wy-
konano wszystkie próbki. Następnie 
obie serie próbek badano na ściska-
nie aż do zniszczenia. W wyniku tych 
badań stwierdzono, że wytrzymałość 
drugiej serii próbek była o  40–60% 

mniejsza niż próbek jednolitych. Wy-
nika to z jakości wypełnienia strzępia 
cegłami, w tym przede wszystkim ja-
kości  spoin poziomych usytuowanych 
między górną powierzchnią wmurowa-
nych cegieł a dolną powierzchnią ce-
gieł strzępia. Część próbek z drugiej 
serii po stwardnieniu zaprawy została 
poddana iniekcji ciśnieniowej tą samą 
zaprawą w obszarze przemurowania. 
Po badaniu tych próbek stwierdzono, 
że ich wytrzymałość na ściskanie była 
bliska (90%) wytrzymałości jednoli-
tych próbek.

Niejednokrotnie pojawia się koniecz-
ność przemurowania nadproży cegla-
nych, które pełnią funkcję elementów 
konstrukcyjnych ścian. Odciążenie 
całkowite nadproży poprzez ich pod-
stemplowanie nie zawsze jest moż-
liwe ze względu na rozbiórkę uszko-
dzonych fragmentów, a  tym samym 
osłabienie konstrukcji. Warto nad-
mienić, że nadproża ceglane zazwy-
czaj nie są obciążone bezpośrednio 
stropami, lecz poprzez usytuowany 
nad nimi partiami mur. W  pracy [4] 
udowodniono, że w  przypadku po-
średniego oparcia stropów nadproże 

współpracuje z  wyżej usytuowanymi 
partiami muru, które tworzą wtórny 
łuk. Wpływ tego łuku w zależności od 
kształtu nadproży może zwiększyć 
ich nośność nawet powyżej pięciu 
razy. Fakt ten może być pewnym za-
bezpieczeniem przed awarią nadproży 
podczas ich przemurowywania. Nie 
wyklucza to jednak konieczności sto-
sowania krążyn podczas przemurowa-
nia nadproży ceglanych (fot. 5). 

Fot. 4 Ι  Degradacja filara międzyokiennego w strefie ościeży (a) i jego przemurowanie (b)
Fot. 5 Ι  Przemurowanie nadproży: a – klinowe, 

b – półkuliste

a b

a

b
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Fot. 6

Przemurowanie odcinka sklepienia walcowego (a)  
i fragmentu jego połączenia ze ścianą i lukarnią (b)

Najbardziej skomplikowane jest 
przemurowanie ceglanych sklepień, 
które mogą mieć rozmaity kształt. 
Istotna tu jest wiedza o  rzeczywi-
stym stanie naprężeń konstrukcji, 
które głównie pracują na ściskanie. 
Ich odciążenie przez podstemplo-
wanie do poziomu redukcji naprężeń 
może doprowadzić do katastrofy 
budowlanej. Ważna jest również 
wiedza o rzeczywistym wiązaniu ce-
gieł w sklepieniu, zwłaszcza w stre-
fach newralgicznych: podporowych, 
grzbietowych i w połączeniach z  lu-
karniami itd. [5]. Duże znaczenie 
mają poprawnie zaprojektowane krą-
żyny (fot. 6). Ze względu na skurcz 
muru naprawczego  nieobciążonego 
ciężarem własnym następuje utra-
ta przyczepności zaprawy do cegły. 
W związku z tym w częściach podpo-
rowych krążyn powinno być uwzględ-
nione podklinowanie umożliwiające 

ich osiadanie wraz z  dojrzewaniem 
nowego muru. Przemurowane frag-
menty sklepień usytuowane w płasz-
czyznach poziomych lub z niewielkim 
nachyleniem przy niskiej przyczep-
ności zaprawy do cegły w  strefach 
strzępia mogą pod ciężarem wła-
snym odpaść od sklepienia. Dlatego 
tego typu fragmenty nowego muru 
powinny być dodatkowo skotwione 
z  pierwotnym murem za pomocą 
łączników mechanicznych.
Przedstawione informacje nie opisują 
wyczerpująco zagadnienia przemuro-
wania konstrukcji murowych. Brakuje 
również w  tym zakresie właściwych 
badań oraz wytycznych normowych.  
Z  doświadczeń autorów wynika na-
tomiast, że nawet przy poprawnym 
projekcie naprawczym decydujące 
znaczenie co do skuteczności prze-
murowania ma wykonawstwo, czyli 
potocznie mówiąc, ręka murarza.
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Pytanie do eksperta 

Rynek wynajmu deskowań systemowych, potocznie 
zwanych szalunkami, nieustannie ewoluuje. Ewolucja 
dotyczy strony technicznej szalunków, tj. wprowa-

dzane są zupełnie nowe systemy oraz używane są udosko-
nalane i unowocześniane. Jest to związane z wchodzeniem 
firm na nowe rynki. Każdy rynek ma swoje wymagania, a fir-
my wykonawcze – swoje przyzwyczajenia. 
Duże różnice widoczne są nawet w Polsce, inaczej buduje 
się w Polsce północnej, a  inaczej we wschodniej czy połu-
dniowej. Różnice w technologii i rodzajach materiałów zależą 
od kosztów pozyskanych surowców oraz kosztu ludzkiej pra-
cy. Im droższa jest praca, tym większy udział nowoczesnych 
technologii, które pozwalają szybciej i wygodniej pracować. 
Dostawcy szalunków idąc tym trendem oferują lepsze i szyb-
sze w obsłudze szalunki, np. tarcze wielkoformatowe nawet 
o wymiarach 2650 x 5300 mm, kątowniki rozszalowujące do 
szybów windowych pozwalające rozformować szacht windo-
wy bez jego rozpinania na poszczególne elementy. 
Kolejnym aspektem w  rozwoju systemów szalunkowych 
jest wprowadzanie elementów pozwalających podnieść 

bezpieczeństwo pracy, np. pomosty robocze wyposażane 
są w drabiny wyjściowe, przeciwbarierki i  siatki ochronne. 
W  niektórych systemach wszystkie te zabezpieczenia są 
już zmontowane przed dostawą na budowę przez firmy sza-
lunkowe, dzięki czemu montaż ogranicza się do rozładunku 
z samochodu i postawieniu elementu przy ścianie. 
Zupełnie innym zagadnieniem jest serwis szalunków, który 
coraz częściej przejmują fir-
my szalunkowe lub specjali-
zujące się w tego typu usłu-
gach. Firmy te wyposażone 
są w specjalistyczne maszy-
ny do czyszczenia i  serwi-
sowania szalunków, i  mogą 
wykonać tę obsługę szybciej 
oraz taniej.  

W jaki sposób obecnie rozwija się branża deskowań?

Krzysztof Turczyniak
dyrektor Oddziału Mazowsze  

NOE-PL Sp. z o.o.

Pytanie do eksperta 

Montaż prefabrykowanych słupów żelbetowych jest 
podstawowym zagadnieniem przy realizacji obiek-
tów o konstrukcji szkieletowej. 

Spośród wielu typów połączeń stopa fundamentowa – słup 
największą popularność zyskały sobie połączenia śrubowe. 
Ich niewątpliwą zaletą jest przede wszystkim skrócenie 

i  ułatwienie montażu, co 
w  sposób wymierny prze-
kłada się na redukcję kosz-
tów prac, których głównym 
czynnikiem cenotwórczym 
jest praca dźwigu. 

Doświadczona brygada montażowa jest w stanie zmontować 
16–18 szt. słupów dziennie, co jest wynikiem nieosiągalnym 
dla montażu słupów na „wytyki”, stoposłupów czy połączeń 
kielichowych. Uzyskuje się również wyższą dokładność usta-
wienia w osiach i pionowości słupów, co w znacznej mierze 
wpływa na precyzyjne wykonanie całej konstrukcji obiektu. 
Przewagę systemu połączeń śrubowych widać wyraźnie tak-
że wtedy, gdy przeanalizuje się dodatkowe koszty podczas 
montażu słupów na „wytyki” (dzierżawa i  dostawa podpór 
montażowych oraz płyt drogowych) czy stoposłupów (więk-
sze i głębsze wykopy, dźwig o większym udźwigu). 
Stosowanie połączeń śrubowych pozwala na uzyskanie du-
żych nośności złącza zarówno w  fazie montażu, jak i  eks-
ploatacji. Co ważne, nośności w fazie montażowej są ściśle 
określone i sprawdzane, czyniąc system bezpiecznym, czego 
nie można powiedzieć o  innych systemach, którym brakuje 
usystematyzowanych opracowań, a  faza montażowa jest 
nierzadko przez projektantów pomijana.  

Jakie są zalety śrubowych połączeń prefabrykowanych słupów  
żelbetowych w zakresie optymalizacji kosztów i czasu montażu?

mgr inż. Sławomir Śleziak
kierownik działu technicznego 
Jordahl & Pfeifer  
Technika Budowlana Sp. z o.o.
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Strunobetonowe dźwigary  
dużych rozpiętości

Strunobetonowe dźwigary 
o  rozpiętościach sięgających 
36 m i więcej mają wszystkie 

pozytywne cechy konstrukcji beto-
nowych, a  dzięki idealizacji przekroju 
– osiąganej przez kształt dwuteowy 
połączony z  zastosowaniem strun 
sprężających – stają się stosunko-
wo lekkie i  konkurencyjne cenowo 
w  stosunku do przekryć wykonywa-
nych z  dźwigarów kratownicowych 
stalowych. Zdecydowaną przewagą 
dźwigarów strunobetonowych nad 
rozwiązaniami stalowymi jest ich od-
porność na wpływy środowiska. Za-
równo Polska Norma, jak i EC2 defi-
niują standardowy okres użytkowania, 
na który projektuje się konstrukcje, na 
50 lat. Niewielkim kosztem zwiększe-
nia otulin (lub nawet zupełnie bez pod-
noszenia kosztów elementu, gdy z in-
nych warunków technicznych grubość 
otulin przekracza wartość minimalną) 
okres ten można wydłużyć dwukrot-
nie. Oczywiście konstrukcje stalowe 
mogą osiągać podobne okresy użyt-
kowania. Należy jednak uwzględnić 
konieczność konserwacji i  wymiany 
powłok malarskich, które w  zależno-
ści od systemu i  warunków środo-
wiska mogą mieć trwałość 5, 10 lub 
15 lat. Tu należy się zastanowić nad 
kosztem konstrukcji w  przewidywa-

mgr inż. Wojciech Szulc
Grupa Kapitałowa Pekabex  

Zdjęcia: archiwum Grupy Pekabex
Dążenie do optymalizacji przekrojów konstrukcji, zmniej-
szenia liczby podpór i uzyskania dużych rozpiętości prze-
kryć obiektów halowych zaowocowało rozwojem struno-
betonowych dźwigarów dużej rozpiętości.

nym czasie eksploatacji. I  nie chodzi 
jedynie o koszt systemów malarskich 
oraz robocizny, bo on może się oka-
zać stosunkowo niewielki w  stosun-
ku do kosztów wyłączenia z  pracy 
obiektu i  przestoju znajdujących się 
wewnątrz niego maszyn.  Ważna za-
leta elementów strunobetonowych to 
ognioodporność. Można przyjąć, że 
w  standardzie każdy dźwigar stru-
nobetonowy zapewni nośność przez 
30 min pożaru,  a nieznacznie ingeru-
jąc w  przekrój, otrzymamy elementy 
o odporności R60. Oczywiście w eks-
tremalnym przypadku możliwe jest 
zapewnienie ognioodporności na po-
ziomie R240, jednakże zazwyczaj wią-
że się to ze zwiększeniem gabarytów 
elementu. Ostatnia z głównych zalet 
to redukcja wysokości konstrukcji. 
Sprężony dźwigar charakteryzuje się 
znacznie niższą wysokością w  sto-
sunku do stalowego dźwigara kratow-
nicowego. Dzięki niższym elementom 
konstrukcyjnym możemy ograniczyć 
wysokość obiektów przy zachowaniu 
zakładanej wysokości użytkowej, co 
bezpośrednio się przekłada na mniej-
szą kubaturę, a zatem niższe koszty 
budowy i  użytkowania; ewentualnie 
pozostawiając kalenicę na pierwot-
nym poziomie, zyskuje się dodatkową 
wysokość użytkową, co jest szcze-

gólnie istotne i pożądane w obiektach 
magazynowych.

Kształt dźwigarów  
strunobetonowych 
Optymalny przekrój dźwigara stru-
nobetonowego to belka dwuteowa 
o stosunkowo smukłym środniku i pół-
kach o niewielkiej grubości. Na koń-
cach dźwigarów może występować 
poszerzenie środnika, co zbliża prze-
krój do prostokątnego (tak zwany blok 
końcowy) – fot. 1, lub dźwigar może 
być pozbawiony bloku końcowego  
– fot. 2. Przekrój podłużny dźwigara 
to elementy o  pasach równoległych 
oraz elementy jedno- i  dwuspadowe. 
Większość producentów oferujących 
standardowe elementy na rynek polski 
przyjęła spadek górnego pasa (a co za 
tym idzie spadek połaci dachu) jako 
5%. Oczywiście możliwe jest w miarę 
dowolne kształtowanie spadku połaci, 
jednak stosowanie elementów niety-
powych zwiększa koszty inwestycji. 
Długości dźwigarów wahają się od 
kilkunastu do ponad 36 m (np. na je-
den z obiektów w Kostrzynie nad Odrą 
dostarczone i zamontowane były ele-
menty o długości ok. 43 m), a wyso-
kości od niespełna metra do ponad  
2 m. W  środniku dźwigarów często 
się stosuje otwory.
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Materiały konstrukcyjne 
Ze względu na postęp technologiczny 
i rozwój technologii betonów w więk-
szości zakładów prefabrykacji moż-
na wykonywać betony klas C50/60 i   
można przyjąć, że dźwigar strunobe-
tonowy nie powinien być wykonywany 
z  betonu klasy niższej. Już obecnie 
ekonomicznie uzasadnione wydaje się 
być stosowanie betonu klasy C55/67, 
a można prognozować, że w niedale-
kiej  przyszłości sytuacja ta ulegnie 
dalszemu polepszeniu. Stosowana 
stal sprężająca to zazwyczaj sploty 
Y1860 głównie o  średnicach 12,5, 
15,2 i  15,7 mm. Stal zbrojeniowa 
(której znaczną część wagową sta-
nowią strzemiona) charakteryzuje 

się granicą plastyczności 500 MPa.  
Oprócz zbrojenia w elementy wbudo-
wywane są rozmaite marki, systemo-
we lub do indywidualnego stosowania 
akcesoria służące do łatwego moco-
wania pokrycia bądź umożliwiające 
bezinwazyjne mocowanie wszelkich in-
stalacji podczas pracy obiektu. Dźwi-
gary wyposażane są w  haki trans-
portowe oraz otwory kształtowane 
za pomocą rur stalowych o  cienkich 
ściankach, służące do osadzenia 
dźwigarów na wytykach wystających 
z głowicy słupów. Przekazanie obcią-
żeń z dźwigara na podporę następuje 
zazwyczaj za pomocą podkładów ela-
stomerowych (rysunek), rzadziej za 
pomocą zapraw wysokiej wytrzymało-

ści. Konstrukcję drugorzędną dachów 
stanowi blacha o  wysokim trapezie 
układana bezpośrednio na dźwigar 
albo płatwie stalowe, strunobetono-
we lub żelbetowe. W  rozwiązaniach 
konstrukcyjnych z  blachą trapezową 
dźwigary występują w konstrukcji co 
6–8 m, rzadko w  rozstawach więk-
szych. Sama blacha pracuje w sche-
macie jednoprzęsłowym lub dwuprzę-
słowym układanym w  „mijankę”, co 
zapewnia w miarę równomierne wytę-
żenie każdego z dźwigarów.

Schemat statyczny i aspekty 
obliczeniowe 
Przyjmowany schemat statyczny pra-
cy dźwigara to jednoprzęsłowa bel-
ka swobodnie podparta, tym samym 
oparcie na słupie powinno odzwier-
ciedlać klasyczny przegub. Realizu-
je się to przez zastosowanie dwóch 
wytyków z  głowicy słupa (wytyki zlo-
kalizowane w  jednej linii prostopadłej 
do rozpiętości dźwigara) i  podkładkę 
elastomerową.

Fot. 1 Fot. 2
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Optymalizacja przekroju wiąże się  
z koniecznością rozważenia problemu 
niestateczności poprzecznej. Punkt 
5.9 PN-EN 1992-1-1 określa imper-
fekcje geometryczną jako wygięcie 
poziome o  wartości l/300. W  tym 
samym punkcie podano warunki, przy 
których można pominąć efekty drugie-
go rzędu związane z niestatecznością 
poprzeczną. Jest to odpowiednio:
■  w sytuacji trwałej:
 

■  w sytuacji przejściowej:

gdzie: l0t – odległość między 
usztywnieniami na skręcanie, h  
– wysokość przekroju, b – szerokość 
półki ściskanej.

Dążąc do zmniejszenia długości l0t, 
wprowadza się system stalowych 
stężeń połaciowych lub stężeń połą-
czonych z płatwiami – fot. 3.

Należy zwrócić uwagę na aspekt dłu-
gości oparcia dźwigara na podporze 
i  właściwe wykształtowanie głowicy 
podpory. Trzeba wziąć pod uwagę mi-
nimalne wymiary podkładek elastome-
rowych wynikające wprost z nośności 
podawanych przez producentów oraz 
odległości tych podkładek od krawę-
dzi elementów. W punktach 10.9.4.7 
i  10.9.5 PN-EN 1992-1-1 znajdują 
się pomocne wzory i tabele.
Dobór przekroju elementu musi się 
wiązać ze sprawdzeniem wymagań 
stawianych przez PN-EN 1992-1-2 
Projektowanie konstrukcji z  betonu. 
Projektowanie z  uwagi na warunki 
pożarowe. Weryfikacji poprawności 
przekroju można dokonać  na pod-
stawie metody uproszczonej i danych 

tabelarycznych. Należy sprawdzić wy-
miary półki i środnika podane w tabeli 
5.5. W  przypadku dźwigarów stru-
nobetonowych znaczenia nabierają 
punkty 5.2(5) – zwiększenie otulin 
tabelarycznych o 15 mm dla splotów 
sprężających, 5.6.1(5) – określają-
cy minimalną wysokość dolnej półki, 
5.6.1(6) – zwracający uwagę na ko-
nieczność zwiększenia otulin zbro-
jenia belek o  kształcie dwuteowym, 
5.6.1(7) – określający wymagania co 
do położenia otworu w środniku. 

Aspekty wykonawcze 
Powszechnie się przyjmuje, że ele-
menty strunobetonowe nie ulegają 
zarysowaniu. Przekonanie to jest 
o  tyle błędne, że struny układane 
są jednokierunkowo, czasami jedynie 
w dolnej części elementu. Tym samym 
sprężenie przeciwdziała siłom wynika-
jącym z  czystego zginania elementu 
prętowego. Wszelkie inne oddziały-
wania, powodujące rozciąganie be-
tonu, muszą być przeniesione przez 
stal zbrojeniową, co powoduje, że ta 
część elementu działa zgodnie z kla-
syczną teorią żelbetu – przeniesie-
niu siły towarzyszy rozciąganie stali, 
a  po przekroczeniu nośności betonu 
następuje zarysowanie. Taka sytua-
cja ma miejsce szczególnie w  okoli-
cy haka transportowego dźwigarów 
dwu- i jednospadowych. Ze względów  
technologicznych w tych elementach 
nie stosuje się strun górnych, tym 
samym podczas transportu i monta-
żu dochodzi do powstania momentów 
ujemnych, zwiększanych dodatkowo 
przez efekt sprężenia. W okolicy haka 
powstają rysy, których szerokość po-
winna zostać ograniczona do odpo-
wiednich wartości normowych przez 
zastosowanie stali zbrojeniowej. Po-
dobna sytuacja ma miejsce w  oko-
licach naroży otworów w  środniku 
i  na czołach elementów belkowych. 
Jest to zjawisko zupełnie normalne, 

Fot. 3

Fot. 4
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a  część z  powstałych zarysowań  
(np. zarysowania górnej półki) ulega 
zamknięciu podczas trwałej pracy 
elementu.
Tak jak wszystkie elementy kon-
strukcji budynków również elemen-
ty prefabrykowane posiadają pewne 
określone normowo tolerancje wy-
konania. Dotyczy to zarówno całych 
elementów, ich poszczególnych czę-
ści, jak i wbudowanych akcesoriów. 
Według normy PN-EN 13670 Wy-
konywanie konstrukcji z  betonu to-
lerancja położenia akcesorium może 
wynosić do 20 mm. Opierając się na 
EN 13225 Prefabrykaty z  betonu, 
należy przyjąć, że zarówno wygię-
cie boczne, jak i  tolerancja wygię-
cia w  płaszczyźnie pionowej może 
wynieść l/700, przy czym dla ele-
mentu strunobetonowego wartości 
tolerancji w płaszczyźnie pionowej  
i poziomej wynoszą 1,5 razy więcej. 
Kolejny aspekt wielokrotnie pomija-
ny to kwestia wstępnego wygięcia. 
Dźwigary strunobetonowe, podobnie 
jak wszystkie elementy sprężone, 
charakteryzują się wstępną strzałką 
wygięcia będącą efektem sprężenia. 
Wielkość jej jest zróżnicowana w za-
leżności od ciężaru elementu, jego 

przekroju i siły naciągu. Dla dźwiga-
rów strunobetonowych o  znacznych 
rozpiętościach może sięgać nawet 
kilkunastu centymetrów. Przed-
stawione informacje muszą zostać 
uwzględnione przy projektowaniu 
wszelkich podkonstrukcji stykających 
się z dźwigarami.

Dźwigary nietypowe 
Dźwigary dużych rozpiętości to nie 
tylko smukłe elementy konstrukcji 
dachu, przenoszące stosunkowo 
niewielkie obciążenia, ale również 
masywne elementy głównej kon-
strukcji stropu o znacznych rozpię-
tościach i siłach przekrojowych. Tego 
typu elementy mogą się charaktery-
zować skomplikowanym kształtem, 
który może wynikać z  funkcji użyt-
kowej obiektu, wymagań architek-
tonicznych oraz może być efektem 
optymalizacji przekroju. Na fot. 4 
i 5 znajdują się przykładowe elemen-
ty z  dwóch realizacji wykonanych 
w  ostatnim czasie na terenie Pol-
ski. Charakterystyczne parametry 
przedstawianych dźwigarów to roz-
piętość ponad 20 m, masa sięgająca 
80 ton i nośności na zginanie kilka-
naście MNm.  

Fot. 5
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Pytanie do eksperta 

Współczesne cynkowanie ogniowe stanowi dyna-
micznie rozwijającą się technologię, dysponującą 
nowoczesną metodologią i  zaawansowanym za-

pleczem instrumentalnym. Uznawane jest za jedną z naj-
bardziej efektywnych, sprawdzonych i ekonomicznych me-
tod ochrony stali. W  związku z  tym metodę tę wykonuje 
się w ocynkowniach o wysokich standardach jakościowych. 

I choć technologia cynkowania ogniowego niewiele się zmie-
niła od czasów, w których ją odkryto, to, dzięki rozwojowi 
rynku, zmianie pokoleniowej inżynierów i  upowszechnieniu 
wiedzy na temat cynkowania, pojawiają się coraz to nowe 
jej zastosowania.
W przeciągu ostatnich 16 lat znacznie wzrosła ilość ocyn-
kowni działających na terenie Polski. W roku 2000 istniało 
ich blisko 40 i zabezpieczały około 450 tys. ton konstrukcji 
oraz wyrobów ze stali. W roku 2016 liczba obiektów wzro-
sła do 60 nowoczesnych zakładów, które w roku ubiegłym 
zabezpieczyły około 670 tys. ton wyrobów. 
Popularności tej metodzie nadaje krótki okres przygotowania 
konstrukcji budowlanych do montażu – czas trwania procesu 
cynkowania dla jednostkowej partii materiału wynosi mak-
symalnie do 24 godzin. Standardowe wanny mają wymiary 
12,5 x 2 x 3 m, czyli rozmiar typowej naczepy TIR-a. 
W krajach Unii Europejskiej wciąż obserwuje się wzrost ilo-
ści ocynkowanych konstrukcji i wyrobów ze stali. Jest to 
potwierdzeniem wciąż rozwijającego się przemysłu cynkow-
niczego i dowód na skuteczność tej metody.  

Czy ocynk stanowi skuteczną metodę ochrony przed korozją?

Jacek Zasada
prezes zarządu 
Polskie Towarzystwo Cynkownicze

Pytanie do eksperta 

W   ostatnich latach na polskim rynku budowlanym 
obserwujemy stały przyrost ilości konstrukcji 
sprężonych. Popularność tej technologii przy-

czyniła się do poszukiwania coraz to nowych zastosowań 
w konstrukcjach budowlanych.
Największy udział konstrukcji sprężonych obserwować moż-
na w budownictwie mostowym. Poza tradycyjnymi rozwią-
zaniami, takimi jak sprężenie podłużne ustrojów nośnych, 
podejmowane są próby innego zastosowania kablobetonu. 
Przykładem jest sprężenie poprzeczne dźwigarów pozwa-
lające na uzyskanie dużego wysięgu wsporników. Cięgna 
stosowane są w celu zwiększenia sztywności poprzecznej 
płyty jezdnej. Sprężenie pozwala na znaczną redukcję zbro-
jenia poprzecznego.
Zalety kablobetonu wykorzystywane są także przy wykony-
waniu zbiorników. Głównym wskazaniem do sprężenia tego 
typu budowli są wymagania szczelności, np. w zbiornikach 
na biomasy, paliwa. Wykonanie konstrukcji żelbetowej wol-
nej od rozwoju rys jest trudne i nieekonomiczne. Natomiast 
w stanie pełnego sprężenia żadne rysy nie wystąpią. 

W budownictwie kubaturowym przy zastosowaniu spręże-
nia płyt stropowych możliwa jest redukcja ich grubości oraz 
wzrost rozpiętości przęseł. Pierwsze pozwala na znaczne 
ograniczenie ciężaru własnego konstrukcji, co ma wymierny 
wpływ na posadowienie. Drugie wpływa na możliwość ogra-
niczenia ilości słupów, co pozwala na wygospodarowanie 
większej powierzchni użytkowej.  

Jakie korzyści daje stosowanie sprężenia w konstrukcjach budowlanych?

Tomasz Wendykowski
menedżer ds. sektora inżynieryjnego

ULMA Construccion Polska S.A. 



Dodatek
konstrukcje
budowlane

Systemy
przeciwpożarowe

specjalny

DODATEK  

SPECJALNY

72 konstrukcje budowlane

KONSTAK Sp. z o.o. 
97-371 Wola Krzysztoporska - Mzurki 42
tel. 44 732 00 52, 44 732 00 54, tel./fax 44 732 00 51

www.konstak.pl

Firma KONSTAK Sp. z o.o.  
specjalizuje się  
w produkcji i montażu:

•  konstrukcji stalowych  
pod budowy hal stalowych,  
produkcyjnych i magazynowych;

• linii technologicznych;

• rurociągów;

•  urządzeń technologicznych;

•  zbiorników ciśnieniowych  
i silosów;

• aparatury procesowej

REKLAMA

Pytanie do eksperta 

Podczas budowy domu jednorodzinnego nie znajdą swo-
jego zastosowania, jednak w przypadku dużych inwe-
stycji wymagać będą ich użycia. Mowa o aplikacjach 

i  platformach cyfrowych, których zadaniem jest wspoma-
ganie zarządzania deskowaniami na budowie. Co warto wie-
dzieć o tego rodzaju programach?
Aplikacje mogą oszczędzać pieniądze i  czas. Jak to robią? 
Dzięki możliwości projektowania CAD oraz planowania ilości 

deskowania już na etapie 
przygotowywania otrzymu-
jemy konkretną informację 
zwrotną: ile i  jakiego ro-
dzaju deskowania będziemy 
musieli użyć na budowie.

Wykonawca nie musi zamawiać zbyt dużej liczby elementów 
i systemów, w związku z czym odpada także konieczność po-
noszenia kosztów transportu i składowania niepotrzebnych 
materiałów. Dodatkowo, znając dokładnie zarówno liczbę po-
trzebnych elementów, jak i  możliwości użycia, nie tracimy 
zbędnego czasu na konfigurowanie deskowania. W  efekcie 
czas przeznaczony na wykonanie danego etapu inwestycji 
ulega wyraźnemu skróceniu. A  czas to przecież pieniądz. 
Obniżamy także koszty robocizny dzięki precyzyjnemu zapla-
nowaniu każdego etapu robót i pracy z deskowaniem.
Aplikacje cyfrowe oraz platformy online wspomagają także 
sam proces zarządzania deskowaniami na budowie. Dzięki 
nim zyskujemy m.in. kontrolę dostawy elementów, możli-
wość kalkulacji i weryfikacji z zamówieniem oraz dokumenta-
cją dostaw. Mamy też bieżącą kontrolę posiadanego na bu-
dowie sprzętu i jego użytkowania, co pomaga w optymalizacji 
prac z deskowaniem, planowaniu jego zwrotów oraz kontroli 
kosztów za dzierżawę sprzętu.  

Czy aplikacje cyfrowe pomagają w procesie zarządzania deskowaniami?

Marta Modrzejewska
Country Marketing Manager
Doka Polska Sp. z o.o.
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Najdłuższy tunel świata otwarty 

1 czerwca br. oddano do użytku tunel kolejowy 
Gottharda w Alpach Szwajcarskich. Jego dłu-
gość to 57 km. Jest to najdłuższy tunel na świe-
cie, ale też najgłębiej położony – znajduje się 
ok. 600 m poniżej dotychczas eksploatowanego 
tunelu (550 m n.p.m.).
Już w 1996 r. zaczęto przygotowania do drąże-
nia tunelu, które rozpoczęto dopiero w 2003 r. 
Niekorzystny układ geologiczny wymuszał sto-
sowanie kilku metod usuwania mas skalnych 
w trakcie budowy, głównie wykorzystywano 
maszyny drążące (TBM). 
Nowe połączenie kolejowe przez Alpy, wyko-
rzystujące tunele Gotthard Base i Ceneri Base, 
stanowi jubileuszowy projekt szwajcarski i za-
razem jeden z największych projektów ochrony 
przyrody w Europie. Oczekuje się, że przenie-
sienie części ruchu pasażerskiego i towarowe-
go z dróg na trasy kolejowe przyczyni się do 
zaoszczędzenia ok. 130 mln CHF kosztów śro-
dowiskowych rocznie. Czas podróży między Zu-
rychem a Mediolanem i wieloma innymi miej-
scowościami na północ oraz południe od Alp 
skróci się o godzinę. 
W ramach projektów obu tych tuneli Lafarge-
Holcim jest partnerem w obszarze materiałów 
konstrukcyjnych i logistyki.

Źródło: Wikipedia, LafargeHolcim
Fot. © AlpTransit Gotthard Ltd.
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VADEMECUM PROJEKTANTA, T. 1. PODSTAWY  
PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH

Antoni Biegus, Andrzej Pogorzelski, Leonard Runkiewicz, Jan Sieczkowski, Andrzej Tomana
Wyd. 1, str. 450, oprawa twarda, Oficyna Wydawnicza Polcen, Warszawa 2016,  
stan prawny: 1 stycznia 2016 r.

Patronat honorowy: Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Izba Projektowania Budowlanego.
Książka zawiera kompendium wiedzy niezbędnej każdemu projektantowi. W t. 1 znalazły się m.in. ogólne zasady spo-
rządzania i uzgadniania dokumentacji projektowej, problematyka określania obciążeń stałych i użytkowych, praktyczne 
komentarze do Eurokodów „0” i „1”, omówienie krajowego systemu normalizacyjnego oraz zagadnienia dotyczące 
komputerowego wspomagania projektowania (od CAD do BIM).

Patronat

Medialny
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Medialny


