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1. ZASTOSOWANIE PRZEKROJÓW ZAMKNIĘTYCH W BUDOWNICTWIE 

KONSTRUKCYJNYM I ICH ZABEZPIECZENIE 

 

Stalowe profile zamknięte o przekrojach kołowych oraz kwadratowych i prostokątnych powszechnie 

stosowane są jako elementy konstrukcyjne, z których wykonuje się wiele konstrukcji nośnych zarówno eks-

ploatowanych wewnątrz pomieszczeń – gdzie odizolowane są od warunków atmosferycznych typu woda, 

zmiany temperatury, oraz na zewnątrz obiektów – gdzie czynniki środowiskowe mają decydujące znaczenie w 

kontekście wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego, a także wpływ na zmianę ich wartości użytkowych 

w czasie. Kształtowniki o przekrojach zamkniętych stosowane są prawie we wszystkich rodzajach elementów 

konstrukcyjnych począwszy od prostych – np. płatwie, słupy, po złożone jak kratownice, przestrzenne i wie-

lopowierzchniowe struktury nośne, struktury powłokowe, wieże, maszty oraz mosty. Obecnie wręcz niewyob-

rażalne jest wykonywanie takich elementów jak bariery, poręcze, drabiny bez zastosowania kształtowników o 

przekroju poprzecznym zamkniętym. W porównaniu z kształtownikami otwartymi charakteryzują się one wie-

loma cechami podnoszącymi ich wartości użytkowe, takimi jak:  

a) korzystniejsza charakterystyka wytrzymałościowa, zwłaszcza przy ściskaniu i skręcaniu – co prze-

kłada się ma mniejsze zużycie materiału (mniejszy wymiar gabarytowy, cieńsze ścianki), co z kolei powoduje 

oszczędności na ciężarze elementów rzędu 20–40%,  

b) szeroki wachlarz dostępnych profili charakteryzujących się dużym zakresem zmienności wymiarów 

gabarytowych jak i grubości ich ścianek,  

c) łatwiejsze i mniejsze ilościowo zabezpieczenie antykorozyjne ograniczające się w większości przy-

padków do powierzchni zewnętrznych,  

d) korzystny kształt z uwagi obciążenie aerodynamiczne,  

e) występowanie powierzchni płaskich, i inne.  

Znanym zagadnieniem jest większy koszt wykonania konstrukcji, z uwagi na wyższe ceny samych 

kształtowników oraz większe koszty wytworzenia elementów konstrukcyjnych, który dotyczy głównie okrą-

głych profili rurowych wymagających odpowiedniej technologii kształtowania połączeń szczególnie w sty-

kach bez blach węzłowych. Wymienione zalety i wady powodują w dużej mierze wyrównanie kosztów po-

wstania przyszłej konstrukcji. Zastosowane elementów o przekroju zamkniętym wymaga właściwego podej-

ścia zarówno na etapie projektowym, jak i wykonawczym, a jak opisano w dalszej części artykułu również 

dotyczyć to powinno etapu utrzymania i eksploatacji. 

W środowisku projektantów i wykonawców stalowych konstrukcji wykorzystujących kształtowniki o 

przekroju zamkniętym panuje powszechny pogląd, iż nie ma potrzeby zabezpieczać wewnętrznych po-

wierzchni pod warunkiem zapewnienia szczelnych połączeń i zamknięcia profili. Z takim stanowiskiem moż-

na również spotkać się również w literaturze [1]. Szczelne zamknięcie rurowych profili stalowych ma spowo-

dować brak możliwość dostępu do wewnętrznych powierzchni kształtownika zarówno wody (pary wodnej),  
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