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1. Uzyskane efekty 

� Konstrukcja hali o powierzchni 7000 m2 bez wewnętrznych słupów, przeznaczona na 
system regałów do składowania produktów firmy ELUZ. 

� Rozpiętość ram głównych: 84 m 

�  Wysokość hali mierzona do jej wierzchołka: 15 m. 

2. Układ konstrukcyjny 

Konstrukcja stalowa została zaprojektowana wykorzystując rozwiązania systemu hal 
opracowanego przez firmę ASTRON: 

� Przeniesienie obciąŜeń pionowych i stateczność pozioma uzyskano dzięki zastosowaniu 
jednoprzęsłowych ram portalowych ze słupami połączonymi przegubowo 
z fundamentami. Słupy i rygle ram wykonano w wytwórni wykorzystując technologię 
spawania. Wysokości konstrukcyjne ich przekrojów, grubości półek i smukłych 
środników nie są stałe, tak aby jak najlepiej wykorzystać wytrzymałość stali. 

� Słupy i rygle ram są wykonywane w wytwórni i dostarczane na plac budowy 
w segmentach o długości od 10 do 15 metrów. Segmenty te łączone są montaŜowymi 
śrubowymi stykami doczołowymi. 

� Na półki, środniki i blachy doczołowe słupów i rygli ram uŜyto stal S355. W 
połączeniach słupów i rygli oraz w stykach rygli uŜyto śruby klasy 10.9. Półki mają 
grubość pozwalającą na zakwalifikowanie ich do klasy 3, środniki są elementami klasy 4. 

� W przypadku hali dla firmy ELUZ, wysokość konstrukcyjna przekrojów w połączeniu 
słupa z ryglem wynosi około 1.9 metra, rozmiar tego połączenia moŜna ocenić dzięki 
rysunkowi 2.1.  

� Oddziaływania poziome ram głównych na ich fundamenty wywołane obciąŜeniami 
pionowymi (cięŜar własny, śnieg itd.) są zrównowaŜone przez elementy rozciągane 
umieszczone pod betonową posadzką, połączenia tych elementów ze stopami słupów 
pokazano na Rys. 2.2. Układ ten obniŜa koszty fundamentów. 

� Stateczność w kierunku podłuŜnym uzyskano przez uŜycie stęŜeń połaciowy I stęŜeń 
ściennych. Ukośne elementy stęŜające mają przekrój okrągły i połączone są ze 
środnikami elementów składowych ram za pośrednictwem specjalnie zaprojektowanych 
zakończeń, co jest widoczne w górnej części Rys. 2.1. Przekroje rurowe zostały równieŜ 
uŜyte na poziome elementy ściskane. 

� Płatwie i rygle ścienne wykonano z zetowników giętych na zimno. Płatwie uciąglono 
poprzez połączenia zakładkowe wykonane nad ryglami ram głównych. Stal uŜyta na 
płatwie ma granicę plastyczności 390 N/mm2. 

� Skala robót montaŜowych i zastawanie wstępnego montaŜu na poziomie terenu w celu 
zwiększenia szybkości i bezpieczeństwa montaŜu są widoczne na Rys. 2.3. 
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Rys. 2.1   Połączenie rygiel-słup ramy portalowej  

( wysokość konstrukcyjna belek wykonanych w wytwórni wynosi 1,9 m) 

 

 
 

Rys. 2.2   Element rozciągany łączący stopy słupów ramy portalowej 
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Rys. 2.3   Widok ogólny konstrukcji w czasie montaŜu 

3. Zespół projektowy 

Klient: ELUZ 

Architekt: A. Hirselberger 

Konstruktor: ASTRON 

Firma wykonująca konstrukcję stalową: Wykonanie warsztatowe: ASTRON 
  MontaŜ: SADEL 

Rok budowy: 2005 
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