
BBR Polska Sp. z o.o. 
ul. Marywilska 38/40, 03-228 Warszawa 
Tel./Fax: (0048 22) 811 50 53, 614 45 38, 814 37 71 

 

 

 

���������	�
��
��
����
������
���������
Spr��anie i ło�yskowanie konstrukcji 

 

Miejsce realizacji:                                                                                                                                           Numer projektu BBR Polska: 

ŁÓD�                                                                                           028-2006-SL 
 
Inwestor: Miasto Łód�  
 
Projektant:  ATJ Architekci oraz 
       Biuro Projektów Konstrukcji Budowlanych  
   KiP Sp. z o.o.   
 

Generalny  
wykonawca:  SKANSKA S.A.  
 
Zakres BBR:  1. spr��anie wewn�trzne (28x BBR CC 1906; 72 t.) 
             i zewn�trzne (88x BBR CC 706ex 12 t.) wraz z  
  projektem wykonawczym trasowania kabli spr��aj�cych; 
          2. dostawa i monta� systemu ło�yskowania  
                       pier�cienia (64x Lasto FlonBlock Ga 2360-3000kN;  
  16 prowadnic stalowych) wraz z projektem ło�yskowania; 
          3. spr��enie belki kablobetonowej  
  (6x BBR VT CONA CMI 1206; 3 t.) 
 
Rok realizacji:  2006-05.2008   
                Fot. nr 1. Widok ogólny konstrukcji. 
 
Hala sportowo-widowiskowa ŁKS w Łodzi, wzniesiona na planie okr�gu o �rednicy ok. 150 m zdolna 
pomie�ci� ok. 10 tys. widzów, przykryta jest dachem w kształcie kopuły. Ł�czna kubatura obiektu wynosi 
385’000 m3; powierzchnia zabudowy 14’500 m2. Bezpo�rednim podparciem dla konstrukcji dachu jest 
pier�cie� �elbetowy, spr��ony, oparty na 16 �elbetowych słupach, rozmieszczonych w rozstawie ok. 30 m. 
Pier�cie� przejmuje obci��enie skupione pionowe i poziome przekazywane z d�wigarów dachowych. 
Na etapie projektowym zadaniem BBR Polska było opracowanie projektów ło�yskowania i trasowania kabli 
spr��aj�cych. Na etapie realizacji: dostawa i monta� elementów systemu ło�yskowania pier�cienia (ło�yska 
elastomerowe �lizgowe oraz prowadnice stalowe) oraz kompleksowe wykonanie usługi spr��ania  
pier�cienia dachowego oraz belki kablobetonowej w osi D, mi�dzy osiami L1 i P1. 
System ło�yskowania pier�cienia składa si� z ło�ysk elastomerowych przenosz�cych obci��enia pionowe 
oraz prowadnic stalowych umo�liwiaj�cych przemieszczenia w kierunku promieniowym, blokuj�c przesuw w 
kierunku stycznym. Na ka�dym z 16 słupów zamontowano po 4 ło�yska elastomerowe i 1 prowadnic�. 
Spr��enie pier�cienia zostało zrealizowane za pomoc� 56 kabli wewn�trznych typu BBR CONA Compact 
1906 przenosz�cych siły rozporu (7 kabli rozmieszczonych równomiernie w przekroju, w 4 �wiartkach 
pier�cienia; ł�czna długo�� zamontowanych lin wynosi ponad 61 km); oraz 88 kabli zewn�trznych typu BBR 
CONA Compact 706ex jako dodatkowe spr��enie ze wzgl�du na obci��enia u�ytkowe (kable zamontowane 
odcinkowo; ł�czna długo�� lin wynosi ok. 10 km).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Rys. nr 1. Przekrój poprzeczny pier�cienia.        Fot. nr 2. Widok konstrukcji od strony areny. 
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