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      Fot. 1. Widok ogólny konstrukcji dachu.                 Fot. 2. Monta� ci�gien zewn�trznych. 
 

Konstrukcja dachu składa si� z 10 przestrzennych, stalowych d�wigarów o rozpi�to�ci 80m, 
których pas dolny był spr��ony 8 linami (zabezpieczonymi antykorozyjnie mas� asfaltow�), 
składaj�cymi si� z 18 drutów �5, wykonanych ze stali o wytrzymało�ci charakterystycznej 
1700MPa. W trakcie remontu dachu okazało si�, �e istniej�ce ci�gna spr��aj�ce były w 
znacznym stopniu skorodowane (w miejscach w których ci�gna nie były zabezpieczone 
antykorozyjnie – brak masy asfaltowej). Sytuacja ta wymusiła konieczno�� ich wymiany. 
Usuni�cie masy asfaltowej zabezpieczaj�cej ci�gna okazało si� praktycznie niewykonalne – 
co wymusiło konieczno�ci opracowania rozwi�zania alternatywnego.  
W celu wzmocnienia d�wigarów zastosowano zewn�trzne kable spr��aj�ce (wi�zka 14 
splotów o polu powierzchni 150mm2 i wytrzymało�ci charakterystycznej 1860MPa), których 
zadaniem było przej�cie siły rozci�gaj�cej istniej�cych ci�gien, po ich przeci�ciu. Kable 
zostały poprowadzone obok pasów dolnych d�wigarów. Zakotwienie nowych kabli 

zlokalizowano w strefie w�zła podporowego 
d�wigarów. Tras� kabli wyznaczono poprzez 
dewiatory stalowe, zamontowane w ka�dym 
w��le konstrukcji. Odpowiednie zabezpieczenie 
antykorozyjne kabli spr��aj�cych osi�gni�to 
poprzez zastosowanie splotów powleczonych 
osłonkami polietylenowymi wypełnionymi 
smarem antykorozyjnym; wi�zk� splotów 
zabezpieczono zbiorczymi polietylenowymi 
rurami osłonowymi. Zastosowano indywidualne 
rozwi�zanie bazuj�ce na systemie zewn�trznych 
kabli spr��aj�cych BBR VT CONA CME. 

Fot. 3. Widok „starych” (po lewej) i „nowych” (po prawej) zakotwie�. 
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