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• Główną konstrukcję nośną stanowią następujące elementy stalowe stalowe: słupy 
zewnętrzne, rygle główne, zastrzały węzła narożnego (profile zimnogięte), ściągi prętowe 
oraz ustrój kratowy (dla większych rozpiętości). 

• Profile nośne to dwa ceowniki czterogięte zwrócone do siebie środnikami, między które 
włożony jest element węzłowy - blacha o grubości 6mm. Całość skręcana jest śrubami M16 
kl.8.8. 

• Połączenie z fundamentami przewiduje się jako przegubowe, gdzie ceowniki mocowane 
są do blaszanej podstawy śrubami M16, a te do stopy kotwami np. HVU+HAS-E M16.  

• Do słupów, za pośrednictwem blach węzłowych, mocowane są rygle, zastrzały oraz ściągi z 
profili zimnogiętych. Zastrzał jest ważnym elementem budującym sztywność obiekty.  
Jednym końcem jest on zamocowany do słupa, zaś drugim do rygla. 

• W ścianach szczytowych występuje rama której konstrukcja również bazuje na dwóch 
ceownikach zimnogietych, bez zastrzałów i ściągu. W ramie szczytowej z ryglami 
pełnościennymi zaprojektowano słupy z profili rurowych, natomiast w halach kratowych z 
ceowników zimnogiętych. Słup szczytowe wraz z ryglem z rury kwadratowej umożliwiają 
montaż bram. 

GŁÓWNE CECHY SYSTEMU HAL Z 
KSZTAŁTOWNIKÓW ZIMNOGIĘTYCH



• Jako stężenia ścian i połaci dachowej stosowane są stężenia prętowe z prętów o średnicy 
12mm. Płatwie projektowane są z profili Z. 

• Mocowanie elementów podkonstrukcji obudowy z pojedynczych ceowników czterogiętych 
(ryglówka) odbywa się za pomocy kątowników walcowanych lub blach giętych oraz śrub 
M16 lub M12.  

• Podkonstrukcja pod bramy wjazdowe jest projektowana z rur kwadratowych o wymiarach 
dyktowanych przez obliczenia wytrzymałościowe (zazwyczaj są to rury o wymiarze boków 
100mm).  

• W projekcie bazowym zaplanowano 2 bramy wjazdowe – po jednej w ścianie szczytowej 
oraz w ścianie podłużnej – istnieje możliwość zastosowania większej ilości bram (do 6 
sztuk) oraz dowolne ich usytuowane w polach konstrukcji  (za wyjątkiem pól stężonych). 
Możliwe jest również indywidualne dobranie rozmiarów bram. 

GŁÓWNE CECHY SYSTEMU HAL Z 
KSZTAŁTOWNIKÓW ZIMNOGIĘTYCH



NORMY

Całość wykonywana jest wg aktualnych źródeł, norm i wytycznych europejskich: 

•PN-EN 1990:2004 Podstawy projektowania konstrukcji; 
•PN-EN 1991-1-1:2004/AC:2009 Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar 
własny, obciążenia użytkowe w budynkach; 
•PN-EN 1991-1-3:2005/AC:2009 Oddziaływania ogólne – Obciążenie śniegiem; 
•PN-EN 1991-1-4:2005 Oddziaływania ogólne –Oddziaływania wiatru; 
•PN-EN 1993-1-1:2006 Reguły ogólne i reguły dla budynków; 
•PN-EN 1993-1-3:2006 Reguły ogólne – Reguły uzupełniające dla konstrukcji z 
kształtowników i blach profilowanych na zimno; 
•PN-EN 1993-1-8:2006 Projektowanie węzłów; 
•PN-EN 1993-1-8:2006/AC:2009 + CEB Design Guide: Design of fastenings on 
concrete; 
•PN-EN 1997-1:2008 Projektowanie geotechniczne; 
•PN-EN 1090 - Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych



Warunki wykonania: 
 Klasa wykonania konstrukcji EXC2 według PN-EN 1090-2; 
•Konstrukcja cynkowana ogniowo według PN-EN ISO 1461 
•Materiały: Materiał na konstrukcję (stal) zgodnie z EN 10025 Cert. 3,1 i EN 

10326: S350GD, 355; 

•Połączenia śrubowe: Połączenia zwykle niesprężane z użyciem śrub klasy 8.8. 

Śruby skręcane do odczuwalnego oporu przy użyciu standardowych lub 
pneumatycznych kluczy; 

•Spoiny wykonane wg PN-EN 5817 klasa „C”, 

•Zakres badań nieniszczących spoin (NDT): Badania wizualne VT – 100%, 

Badania dodatkowe (MT, UT) w zakresie zgodnym według PN-EN 1090, 
•Normy wykonania i nadzoru dla spawania: PN-EN ISO 3834-2; 

•Tolerancja wykonania wg oddzielnego opracowania wytwórni konstrukcji, lecz 

nie gorzej niż wg PN-EN 1090

HALE Z PROFILI ZIMNOGIĘTYCH  
– WARUNKI WYKONANIA



HALE TYPU I
• Rama portalowa (B-szerokość hali, H-wysokość ściany bocznej) 
• Rozstaw ram: 5m 
• Długość hali 7x5,0m=35m (hala F długość 7x4,5m) 

A) B=10m, H=5m, IV strefa śniegowa 
B) B=8m, H=4,5m, IV strefa śniegowa 
D) B=12m, H=5m, II strefa śniegowa 
E) B=10m, H=4,5m, II strefa śniegowa 
F) B=8m, H=4m, II strefa śniegowa



HALE TYPU I – OPIS OGÓLNY
• Główną konstrukcję nośną stanowią ramy stalowe składające się ze: słupów zewnętrznych i rygli 

wykonanych z profili zimnogiętych. 

• Bazę konstrukcji nośnej stanowią dwa ceowniki czterogięte zwrócone do siebie środnikami, spięte 
elementem węzłowym - blacha o grubości 6mm. Całość skręcana jest śrubami M16 kl.8.8. 
Ceowniki zastosowano na słupy i rygle ramy głównej i szczytowej. 

• Słupy główne z profili zimnogiętych, zaprojektowane są jako przegubowo połączone z 
fundamentem (np. płyta żelbetowa) oraz sztywno połączone w węzłach kalenicowym i narożnym 
ramy dzięki zastosowaniu odpowiedniego zestawu śrubowego i rozbudowanej blachy węzłowej. 

• Połączenie z fundamentami zaprojektowano jako przegubowe dzięki zastosowaniu maki stalowej 
mocowanej do fundamentu za pośrednictwem 4 kotew wklejanych M16.  

• W projekcie bazowym zaplanowano 2 bramy wjazdowe – po jednej w ścianie szczytowej oraz w 
ścianie podłużnej – istnieje możliwość zastosowania większej ilości bram (do 6 sztuk) oraz 
dowolne ich usytuowane w polach konstrukcji (za wyjątkiem pól stężonych). Możliwe jest również 
indywidualne dobranie rozmiarów bram. 

• Obudowę hal typu I zaplanowano w układzie poziomym. Istnieje możliwość zastosowania układu 
pionowego po dodaniu rygli ściennych.



TYP I (A) - WIDOK RAMY 
GŁÓWNEJ 



TYP I (A) - WIDOK 3D



HALE TYPU II
• Rama portalowa (B-szerokość hali, H-wysokość ściany bocznej) 
• Rozstaw ram: 5m 
• Długość hali 7x5,0m=35m 

G) B=15m, H=5,5m, IV strefa śniegowa 
H) B=12m, H=4,9m, IV strefa śniegowa 
I) B=10m, H=4,9m, IV strefa śniegowa 
J) B=18m, H=5,5m, II strefa śniegowa 
K) B=15m, H=4,9m, II strefa śniegowa 
L) B=12m, H=4,9m, II strefa śniegowa



HALE TYPU II – OPIS OGÓLNY

• Główną konstrukcję nośną stanowią ramy stalowe składające się ze: słupów zewnętrznych, rygli 
wykonanych z profili zimnogiętych, zastrzału usztywniającego narożnik ramy oraz ściągu prętowego. 

• Bazę konstrukcji nośnej stanowią dwa ceowniki czterogięte zwrócone do siebie środnikami, spięte 
elementem węzłowym - blacha o grubości 6mm. Całość skręcana jest śrubami M16 kl.8.8. Ceowniki 
zastosowano na słupy i rygle ramy głównej i szczytowej. 

• Słupy główne z profili zimnogiętych, zaprojektowane są jako przegubowo połączone z fundamentem (np. 
płyta żelbetowa), sztywno połączone w węzłach kalenicowym. Sztywność węzła narożnego ramy, 
uzyskano dzięki zastosowaniu zastrzału oraz odpowiednio ukształtowanych blach węzłowych. 

• Połączenie z fundamentami zaprojektowano jako przegubowe dzięki zastosowaniu maki stalowej 
mocowanej do fundamentu za pośrednictwem 4 kotew wklejanych M16.  

• W projekcie bazowym zaplanowano 2 bramy wjazdowe – po jednej w ścianie szczytowej oraz w ścianie 
podłużnej – istnieje możliwość zastosowania większej ilości bram (do 6 sztuk) oraz dowolne ich 
usytuowane w polach konstrukcji  (za wyjątkiem pól stężonych). Możliwe jest również indywidualne 
dobranie rozmiarów bram. 

• Obudowę hal typu II w halach ciepłych zaplanowano w układzie pionowym i poziomym bez dodatkowych 
rygli ściennych, natomiast w halach zimnych należy zastosować rygle ścienne celem usztywnienia blachy 
pokrycia.





Typ II (rama z zastrzałami i ściągiem)- 
Widok ramy głównej 



HALE TYPU III
• Rama portalowa (B-szerokość hali, H-wysokość ściany bocznej) 
• Rozstaw ram: 5m 
• Długość hali 7x5,0m=35m 

M) B=18m, H=5,5m, IV strefa śniegowa 
N) B=15m, H=5,5m, IV strefa śniegowa 
O) B=12m, H=5,5m, IV strefa śniegowa 
P) B=20m, H=5,5m, II strefa śniegowa 
Q) B=18m, H=5,5m, II strefa śniegowa 
R) B=15m, H=5,5m, II strefa śniegowa



HALE TYPU III – OPIS OGÓLNY
• Główną konstrukcję nośną stanowią ramy stalowe składające się ze: słupów zewnętrznych oraz 

ustroju kratownicowego 

• Bazę konstrukcji nośnej stanowią dwa ceowniki czterogięte zwrócone do siebie środnikami, spięte 
elementem węzłowym - blacha o grubości 6mm. Całość skręcana jest śrubami M16 oraz M12 kl.8.8. 
Ceowniki zastosowano na słupy i rygle ramy głównej i szczytowej. 

• Słupy główne z profili zimnogiętych, zaprojektowane są jako przegubowo połączone z fundamentem 
(np. płyta żelbetowa), oraz sztywno zamocowane z konstrukcją kratownicy.  

• Połączenie z fundamentami zaprojektowano jako przegubowe dzięki zastosowaniu maki stalowej 
mocowanej do fundamentu za pośrednictwem 4 kotew wklejanych M16.  

• W projekcie bazowym zaplanowano 2 bramy wjazdowe – po jednej w ścianie szczytowej oraz w 
ścianie podłużnej – istnieje możliwość zastosowania większej ilości bram (do 6 sztuk) oraz dowolne 
ich usytuowane w polach konstrukcji  (za wyjątkiem pól stężonych). Możliwe jest również 
indywidualne dobranie rozmiarów bram. 

• Obudowę hal typu II zaplanowano w układzie pionowym i poziomym, zależnie od potrzeb 
Zamawiającego.





Typ III (rama z wiązarem kratowym)  
- Widok  ramy głównej 



Widok ściany szczytowej – wszystkie typy



HALA ZIMNA



Widok ściany szczytowej



Widok ściany podłużnej (fragment)



Zestawienie maksymalnych gabarytów bram w 
zależności o rodzaju hali

L.P.
ROZPIĘTOŚĆ WYSOKOŚĆ  

(OKAP)
STREFA 

ŚNIEGOWA
BRAMA SZCZYTOWA BRAMA W ŚCIANIE PODŁUŻNEJ

[m] [m] [m] WYSOKOŚĆ [m] SZEROKOŚĆ [m] WYSOKOŚĆ [m]
SZEROKOŚĆ 

[m]
TYP I

A 10 5 IV 4,5 4,5 4,5 4,0
B 8 4,5 IV 4,0 4,0 4,0 4,0
D 12 5 II 4,5 4,5 4,5 4,0
E 10 4,5 II 4,0 4,0 4,0 4,0
F 8 4 II 3,5 3,5 3,5 3,5

TYP II
G 15 5,5 IV 4,5 4,5 4,5 4,0
H 12 4,9 IV 4,0 4,5 4,0 4,0
I 10 4,9 IV 4,0 4,5 4,0 4,0
J 18 5,5 II 4,5 4,5 4,5 4,0
K 15 4,9 II 4,0 4,5 4,0 4,0
L 12 4,9 II 4,0 4,5 4,0 4,0

TYP III
M 18 5,5 IV 4,5 4,5 4,5 4
N 15 5,5 IV 4,5 4,5 4,5 4
P 20 5,5 II 4,5 4,5 4,5 4
Q 18 5,5 II 4,5 4,5 4,5 4
R 15 5,5 II 4,5 4,5 4,5 4



Oznaczenia parametrów geometrycznych hal 
systemowych



L.P.
ROZPIĘTOŚ

Ć

WYSOKOŚĆ 
W OKAPIE 
(OSIOWO)

WYSOKOŚĆ  
W KALENICY 

(OSIOWO)

WYSOKOŚĆ W 
KALENICY 

(SPÓD PŁYTY)

STREFA 
ŚNIEGOWA

DŁUGOŚĆ 
PŁYTY 
DACHU

DŁUGOŚĆ PŁYTY 
ŚCIANY

ROZSTAW 
PŁATWI

[m] [m] [m]   [m] [m] [m] [m]

TYP I
A 10 5 6,25 6,618 IV 5,36 5,318 1,72
B 8 4,5 5,5 5,869 IV 4,329 4,819 2,03

D 12 5 6,5 6,842 II 6,365 5,298 1,55
E 10 4,5 5,74 6,086 II 5,334 4,792 1,67

F 8 4 5 5,292 II 4,252 4,26 2,0

TYP II
G 15 5,5 7,38 7,722 IV 7,911 5,803 1,88
H 12 4,9 6,39 6,707 IV 6,365 5,163 1,50

I 10 4,9 6,15 6,473 IV 5,309 5,184 1,65

J 18 5,5 7,75 8,097 II 9,457 5,803 1,83
K 15 4,9     II      

L 12 4,9 6,4 6,695 II 6,339 5,157 1,50

TYP III
M 18 5,5     IV      
N 15 5,5     IV      

P 20 5,5     II      
Q 18 5,5 7,78   8,08 II 9,447  5,756 1,51

R 15 5,5 7,41 7,645 II 7,888 5,732 1,55

Parametry geometryczne hal systemowych



- Opracowanie przewiduje dwie bramy 
wjazdowe do obiektu – jedna w ścianie 
szczytowej, druga w ścianie podłużnej. 

- Położenie bram w ściana podłużnych 
jest dowolne, wyjątkiem są pola ze 
stężeniami ściennymi. 

- Maksymalna ilość bram w obiekcie: 
6m 

- Możliwa jest zmiana gabarytów bramy 
w kierunku mniejszych rozmiarów, 
zmiana wielkości bram możliwa po 
konsultacji z Projektantem 

- Rysunek detali podkonstrukcji pod 
bram przedstawia miejsce otworowania 
i ilość słupów głównych do których ma 
zostać zamocowana brama

BRAMY HALI – cechy dodatkowe



Dopuszczalne pola wstawienia bram



PRZYKŁADY REALIZACJI PODOBNYCH OBIEKTÓW

Lokalizacja: Lidzbark Warm. 
Rozpiętość:  13,3m 
Długość:  32,1m 
Wysokość:  5,62m 
Rozstaw ram:  4,5/4,8m 
Pochylenie dachu: 5%



Lokalizacja: Ostróda 
Rozpiętość:  15m 
Długość:  45m 
Wysokość:  5,9m 
Rozstaw ram:  5,0m 
Pochylenie dachu: 
20%



Lokalizacja: Krzywa 
Rozpiętość:  2x9m 
Długość:  66,0m 
Wysokość:  6,17m 
Rozstaw ram:  6,0m 
Pochylenie dachu:  
21%



Lokalizacja: Litwa 
Rozpiętość:  12m 
Długość:  30,0m 
Wysokość:  6,68m 
Rozstaw ram:  5,0m 
Pochylenie dachu: 
28%



Lokalizacja: Göteborg 
Rozpiętość:  15,37m 
Długość:  17,56m 
Wysokość:  7,81m 
Rozstaw ram:  4,39m 
Pochylenie dachu: 
10,5%



Lokalizacja: Kolno 
Rozpiętość:  13,0m 
Długość:  18,0m 
Wysokość:  6,43m 
Rozstaw ram:  6,0m 
Pochylenie dachu: 
23,1%



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


