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Wzmocnienie d�wigarów dachowych 
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                                                                          Fot. 1. Widok wzmocnionego d�wigara.                    

Podstawowe dane realizacyjne:  
- 40 stalowych, kratowych d�wigarów ze spr��onym pasem dolnym, o rozpi�to�ci 30m;                                      
- spr��enie zewn�trzne za pomoc� 4 splotów (po 2 z ka�dej strony) o przekroju 150mm2 
wykonanych ze stali spr��aj�cej o wytrzymało�ci charakterystycznej 1860MPa. 
 

Konstrukcja dachów 2 hal produkcyjnych (wybudowanych w latach ’60 XX w) zakładu Philips 
Lighting Poland S.A. w Pabianicach wymagała wzmocnienia. Cz��ciowa utrata siły spr��aj�cej, 
spowodowana korozj� istniej�cych ci�gien, uwidoczniła si� w nadmiernych ugi�ciach d�wigarów. 
Zwi�kszenie normowego obci��enia �niegiem było dodatkowym elementem skłaniaj�cym 
Inwestora do podj�cia decyzji o konieczno�ci wzmocnienia d�wigarów dachowych. 
Ide� zastosowanego systemu wzmocnienia było przywrócenie pierwotnego sposobu pracy 
konstrukcji, tzn. wprowadzenie siły �ciskaj�cej w pas dolny d�wigarów. Zamierzony efekt uzyskano 
za pomoc� zewn�trznych kabli spr��aj�cych (zast�puj�cych istniej�ce, skorodowane ci�gna 
spr��aj�ce). Zastosowane sploty zakotwiono w stalowych blokach oporowych zamocowanych do 
pasa dolnego. Aby odpowiednio wyprofilowa� tras� ci�gien zastosowano dewiatory stalowe, 
mocowane do konstrukcji d�wigarów. Dodatkowym elementem bloków oporowych był pr�t 
spr��aj�cy, stanowi�cy bezpo�rednie zakotwienie kabla spr��aj�cego, umo�liwiaj�cy jednoczesny 

naci�g obu splotów. 
Ponadto, aby zapewni� ci�gł� kontrole siły 
w ci�gnach, w ka�dym zakotwieniu  
zamontowano tensometryczny czujnik siły. 
W celu zapewnienia stateczno�ci 
konstrukcji dachu zaprojektowano system 
poprzecznego st��enia d�wigarów. 
System st��e� składa si� ze st��enia 
sztywnego (kratownica stalowa) oraz 
st��enia wiotkiego.  
Zastosowane rozwi�zanie umo�liwiło 
realizacj� wzmocnienia bez konieczno�ci 
przerywania prac w halach na dłu�ej ni� 3 
dni. 

 

Fot. 2. Indywidualnie zaprojektowane po�rednie zakotwienie kabli. 

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� wrzesie�-grudzie� 2009Polska Sp. z o.o.


