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Streszczenie: Podczas obowiązkowego przeglądu technicznego obiektu budowlanego
stwierdzone zostały deformacje stalowych prętów skratowania przestrzennych dźwigarów
dachowych. Opinie techniczne dotyczące stanu technicznego potwierdziły wstępnie wykryte
nieprawidłowości i nakazywały podjęcie kroków zaradczych w postaci opracowania koncepcji
naprawy, a w jej ślad projektu budowlanego i wykonawczego. Do czasu naprawy obiekt został
dopuszczony do eksploatacji, tylko pod warunkiem usuwania śniegu z dachu. Projekt i sposób
przeprowadzenia naprawy musiał uwzględniać uwarunkowania czasowe i finansowe właściciela
obiektu. W analizowanym przypadku zaproponowano naprawę polegającą na wykonaniu
dodatkowych elementów wspomagających istniejące dźwigary nośne w przenoszeniu obciążeń.
Dodatkowo zastosowano efekt sprężenia nowej konstrukcji w celu natychmiastowego przejęcia
części obciążeń przez nowy układ nośny.
Słowa kluczowe: konstrukcja stalowa, dźwigar kratowy, dźwigar przestrzenny, wzmacnianie
konstrukcji, sprężenie konstrukcji.

STRENGTHENING OF SPATIAL TRUSS GIRDERS WITH
ADDITIONAL SUPPORT AND COMPRESSION
Abstract: Deformations of the brace members of the space steel roof girders were detected during
the obligatory technical inspection of the building. Technical opinions concerning structure
condition confirmed initially detected drawbacks and irregularities. They had also ordered to take
remedial measures as consecutive elaboration of repair concept, then the construction project and
the executive project. Till the roof repair the building was let to operation provided that snow cover
is removed from the roof surface. The repair design and the way of carrying out repair works had to
take into consideration the timing and financial capabilities of the building owner. In that case the
additional elements which had to contribute existing structure to carry loads were proposed.
Additionally a compression of the new structure was applied to obtain its instant activation and
carrying loads
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