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1. Rodzaje konstrukcji 

Poziome oddziaływania pochodzą od obciąŜenia wiatrem, sił stabilizujących (od imperfekcji 
konstrukcji) i, w kilku regionach, obciąŜeń sejsmicznych. W zaleŜności od wysokości i 
poziomej skali budynku mogą być stosowane róŜne następujące rodzaje systemów 
stabilizujących (stęŜających): 

Budynki o średniej wysokości (4-8 kondygnacji): StęŜenia przęseł wokół trzonu lub w 
ścianach zewnętrznych, albo trzony 
Ŝelbetowe  

Wysokie budynki (8-20 kondygnacji) : Trzony Ŝelbetowe lub stalowe trzony 
skrzynkowe 

Bardzo wysokie budynki (20+ kondygnacji) : Zewnętrzne stęŜenia lub przestrzenne 
ramy kratowe 

Ramy mogą być stosowane jako alternatywa do stęŜonych przęseł. Jednak to powiększa 
przekroje poprzeczne słupów i znacznie powiększa koszt połączeń. Ze względów 
ekonomicznych powinno się unikać stosowania ram z węzłami sztywnymi, wszędzie tam 
gdzie pozwala na to architektura budynku. W niskich lub w budynkach o średniej wysokości 
moŜna stosować bardziej ekonomiczne ramy z węzłami podatnymi, których stosowanie jest 
określone w Eurokodach. 

2. Rodzaje st ęŜeń 

Istnieje kilka rodzajów stęŜeń o róŜnych kształtach, takich jak X, K i V co jest pokazane na 
Rys. 2.1. W stęŜeniach typu X pręty ukośne mogą być zaprojektowane jako tylko rozciągane 
(nie przenoszące sił ściskających, poniewaŜ pod wpływem małych sił ściskających smukłe 
pręty ulegają spręŜystemu wyboczeniu). W stęŜeniach typu K albo V pręty stęŜające muszą 
przenosić siły ściskające. 

W stęŜeniach typu X mogą być stosowane płaskowniki albo kątowniki, ale w stęŜeniach typu 
K albo V ogólnie są stosowane przekroje rurowe lub dwuteowniki szerokostopowe. 

 

(a) (b) (c)  (d)   

 

Oznaczenia: 
(a) stęŜenie typu X 
(b) stęŜenie typu K 

 
(c) stęŜenie typu V 
(d) stęŜenie typu X 

 
Rys. 2.1   RóŜne rodzaje stęŜeń 

Znaki sił w prętach róŜnych stęŜeń są podane na Rys. 2.2 (wartości sił zaleŜą od wymiarów 
geometrycznych stęŜenia). Jak pokazano, siły ściskające są pomijane w układach z 
nadliczbowymi prętami. 
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Oznaczenia: 
a. StęŜenie krzyŜowe (płaskie)  
b. stęŜenie typu V 

 
c. pojedyncze stęŜenie 
d. stęŜenie typu K 

 
Rys. 2.2   Siły w stęŜeniach typu X, K i V  

Zazwyczaj moŜliwe jest umieszczenie stęŜenia w grubości ściany, co minimalizuje (ujemny) 
wpływ na wygląd architektoniczny. StęŜenie typu X jest architektonicznie najmniej uciąŜliwe. 
Zastosowanie stęŜenia w kształcie odwróconego V albo stęŜenia z pojedynczego pręta moŜe 
być wymagane ze względu na wejścia (drzwi) w ścianach. 

Przykład stęŜenia typu X pokazano na Rys. 2.3. 
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Rys. 2.3   StęŜenie typu X w budynku o 11 kondygnacjach 
(Fotografia udostępniona grzecznościowo przez Bison Structures Ltd) 

 

3. Stabilizowanie za pomoc ą trzonów Ŝelbetowych 

śelbetowe trzony są często stosowane w budynkach wielokondygnacyjnych i generalnie są 
rozmieszczone w rzucie budynku ze względu na optymalny dostęp i drogi instalacyjne. Dla 
wysokich budynków, trzony są połoŜone centralnie jak na Rys. 3.1 i są budowane w 
deskowaniach ślizgowych z jednoczesnym montaŜem otaczającej trzon konstrukcji stalowej. 
Wymiary trzonów są zaleŜne od liczby wind, pionów instalacyjnych i stref dla toalet i 
komunikacji. Powierzchnia trzonu wynosi około 5-7% powierzchni kondygnacji dla 
budynków o średniej wysokości, ale moŜe wzrosnąć do 12-20% dla budynków wysokich. 

Belki stalowe są łączone z trzonem Ŝelbetowym róŜnymi metodami: 

� Umieszczanie (kotwienie) marek stalowych w granicach ściany Ŝelbetowej, do których 
następnie mocuje się belki stropowe. 

� Wykonanie dziur albo kieszeni w ścianach, w których układane są belki. 

Metoda z markami stalowymi pozwala na ustawienie połączeń spawanych z uwzględnieniem 
tolerancje montaŜowych. Ściany Ŝelbetowego trzonu są o typowej grubości 200 do 300 mm i 
są wystarczająco zazbrojone by skutecznie (bez nadmiernych przemieszczeń) przeciwstawić 
się działaniom wiatru. śelbetowe nadproŜa powyŜej otworów często wymagają zastosowania 
zwiększonej ilości zbrojenia. 
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Rys. 3.1   Przykład Ŝelbetowego trzonu w budynku z ramami stalowymi  
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