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Stosując system PFEIFER 
do ścian warstwowych 
możesz mieć 
nieco więcej pomiędzy...
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Zalety przy projektowaniu

• Krajowa Ocena Techniczna dla wszystkich elementów systemu

• Grubość izolacji do 400 mm

• Proste wymiarowanie dzięki programowi PFEIFER Suite

• Czytelne, zatwierdzone tabele wymiarowania 
uwzględniające oddziaływanie wiatru, temperatury oraz 
odkształceń

Zalety przy produkcji prefabrykatów

• Prosty i bezpieczny montaż 

• Niskie koszty dodatkowe związane z łatwym montażem 
materiałów izolacyjnych 

• Możliwość montażu kotew płaskich bezpośrednio w obszarze 
połączenia bez konieczności cięcia płyt izolacyjnych

• Brak wiercenia płyt izolacyjnych

• Szpilki kotwiące mogą być łatwo przeciśnięte przez izolację

Zalety przy montażu prefabrykatów

• Bezproblemowy proces budowlany pozbawiony przeszkód for-
malnych - zatwierdzenie w postaci Krajowej Oceny Technicznej ITB

• System nośny z  niewielką tendencją do deformacji - minimalne 
przemieszczenie pomiędzy warstwami podczas transportu  
i montażu

Zalety przy zakupie

• Pełna gama produktów do wszystkich typowych grubości izolacji 

• Wykonanie ze stali nierdzewnej

• Wysoka jakość produktów 

• Ekonomiczne rozwiązanie z wykorzystaniem szpilek w układzie 
krzyżowym jako elementów nośnych

System kotew PFEIFER do ścian warstwowych został stworzony do 
połączenia warstwy osłonowej z warstwą nośną tego typu ścian.

Software
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Warunki produkcji
Aby zachować wysoką jakość ścian warstwowych, należy przy ich wykonywaniu przestrzegać następujących zasad: 
• Utrzymanie niskiego wskaźnika wody i cementu. W przeciwnym razie należy spodziewać się znacznych odkształceń  

w wyniku skurczu.
• Pasta cementowa i zawartość proszku powinny być utrzymane na niskim poziomie. Oba czynniki mają znaczący wpływ na 

zachowanie podczas skurczu zarówno warstwy osłonowej jak i nośnej.
• Nadmierną penetrację wody do wewnątrz warstwy izolacyjnej należy hamować przez zastosowanie materiałów izolacyjnych 

wysokiej jakości charakteryzujących się małą absorpcją wody (np. Styrodur). Duża penetracja wody do izolacji wpływa negatyw-
nie na zachowanie betonu podczas skurczu.

• Zastosowanie dwóch przesuniętych względem siebie warstw izolacji zapobiega wpływaniu zaczynu betonowego w fugi  
a tym samym niweluje niepożądane mostki cieplne.

• Zastosowanie jednej warstwy izolacji wymusza użycie folii separującej. 
• Wykonanie ścian metodą pozytywową (warstwa osłonowa na górze podczas produkcji) jest korzystniejsze w odniesieniu do 

wszystkich występujących deformacji. Odkształcenie od skurczu warstwy osłonowej i nośnej mają w tym przypadku odwrotne 
zwroty.

• Należy unikać nadmiernego zagęszczania betonu.
• Kontakt urządzeń wibracyjnych z wbudowanymi elementami kotwiącymi może prowadzić do powstania widocznych śladów na 

warstwie osłonowej.

Magazynowanie 

• Elementy prefabrykowane nie powinny być narażone przez pierwsze dni na działanie promieni  słonecznych  oraz wiatru, tak aby 
uniknąć nadmiernego schnięcia poszczególnych warstw.

• W razie potrzeby ściany należy przez pierwsze kilka dni utrzymywać w stanie wilgotnym.
• Przechowywanie pod folią oraz w miejscach zacienionych sprzyja równomiernemu schnięciu betonu.

Pozycja montażu i projektowanie 
 
Podczas projektowania ścian warstwowych należy uwzględnić wszystkie możliwe pozycje ustawienia prefabrykatu,  możliwe narażenie 
na działanie słońca, itp. Zagrożenie wystąpieniem zarysowań w warstwie osłonowej można łatwo wyeliminować stosując proste zabie-
gi podczas projektowania.
• Określenie niskiego stosunku W/C w początkowej fazie projektowania (patrz punkt „Warunki produkcji“).
• Określenie prawidłowego sposobu magazynowania elementów (patrz punkt „Magazynowanie“).
• Długość warstwy osłonowej powinna być ograniczona do 6 m, tak aby ograniczyć deformację zwiększające się wraz ze wzro-

stem wymiaru ściany. 
• Stosowanie jasnych kolorów warstwy osłonowej wpływa korzystnie na zachowanie betonu podczas działania temperatury od 

nasłonecznienia.
• Masywna,  bardziej sztywna warstwa nośna ma  pozytywny wpływ na deformacje w warstwie osłonowej.
• Warstwa osłonowa musi mieć grubość co najmniej 7 cm (zgodnie z DIN EN 1992-1-1).

Ważne wskazówki projektowe/wykonawcze przy  
produkcji ścian warstwowych
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Kotwa pierścieniowa PFEIFER wykonana 
z wysokiej jakości stali nierdzewnej. 
Używana jako element nośny w systemie 
PFEIFER do ścian warstwowych. Dzięki 
okrągłej budowie przenosi naprężenia 
we wszystkich kierunkach. Kotwa 
pierścieniowa PFEIFER jest zazwyczaj 
wykorzystywana w zestawie z kotwą 
płaską i szpilkami kotwiącymi.

Kotwa pierścieniowa PFEIFER
Nr katalogowy 05.380

Oznaczenie numeru katalogowego musi być uzupełnione o wysokość h wybranej kotwy!

Przykład zamówienia dla 150 szt. kotew pierścieniowych ZA 51-1.5-175:150 szt. kotew pierścieniowych PFEIFER o numerze katalogowym 05.380.051.175.
 

Technika połączeń

Kotwy do ścian warstwowych

Materiał:

stal nierdzewna

Zalety:
dzięki okrągłemu symetrycznemu 
kształtowi jest idealnym rozwiązaniem 
do ścian,  które są obracane na różnych 
etapach budowy.

  Nr katalogowy      Typ   Grubość blachy Wysokość Ciężar
   d t h kg/100 mm  
   mm mm mm wysokości 

 05.380.051.h ZA 151-1,5-h 51 1,50 150 175 200 225 260 300 – 0,11
 05.380.076.h ZA 176-1,5-h 76 1,50 150 175 200 225 260 300 – 0,18
 05.380.102.h ZA 102-1,5-h 102 1,50 150 175 200 225 260 300 – 0,22
 05.380.127.h ZA 127-1,5-h 127 1,50 150 175 200 225 260 300 340 0,28
 05.380.153.h ZA 153-1,5-h 153 1,50 150 175 200 225 260 300 340 0,33
 05.380.178.h ZA 178-1,5-h 178 1,50 150 175 200 225 260 300 340 0,41
 05.380.204.h ZA 204-1,5-h 204 1,50 – 175 200 225 260 300 340 0,46
 05.380.229.h ZA 229-1,5-h 229 1,50 – 175 200 225 260 300 340 0,51
 05.380.255.h ZA 255-1,5-h 255 1,50 – 175 200 225 260 300 340 0,57
 05.380.280.h ZA 280-1,5-h 280 1,50 – 175 200 225 260 300 340 0,65
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Kotwa płaska PFEIFER wykonana jest 
z wysokojakościowej stali nierdzewnej. 
Używana jako element nośny i przeciw-
skrętny w systemie PFEIFER do ścian 
warstwowych. Dzięki płaskiej formie 
przenosi naprężenia w osi wzdłużnej. 
Zazwyczaj wykorzystywane są zestawy 
kotew płaskich PFEIFER w połączeniu ze 
szpilkami kotwiącymi.

Kotwa płaska PFEIFER
Nr katalogowy 05.381

Zaleta: dzięki płaskiej formie jest idealna 
do montażu przez izolację bez wielkiego 
nakładu pracy.

Nr katalogowy Typ Długość 
l  

mm
t

mm

Wysokość 
h

mm

Ciężar 
kg/100 mm 
wysokości

05.381.080.15.h FLA 80-1,5-h  80 1,5 150 175 200 225 – – – – – – 0,09
05.381.080.20.h FLA 80-2,0-h  80 2,0 – – 200 225 260 280 – – – – 0,13

05.381.120.15.h FLA 120-1,5-h 120 1,5 150 175 200 225 – – – – – – 0,13
05.381.120.20.h FLA 120-2,0-h 120 2,0 – – 200 225 260 280 300 320 340 360 0,21

05.381.160.15.h FLA 160-1,5-h 160 1,5 150 175 200 225 – – – – – – 0,17
05.381.160.20.h FLA 160-2,0-h 160 2,0 – – 200 225 260 280 300 320 340 360 0,26

05.381.200.15.h FLA 200-1,5-h 200 1,5 150 175 200 225 – – – – – – 0,22
05.381.200.20.h FLA 200-2,0-h 200 2,0 – – 200 225 260 280 300 320 340 360 0,34

05.381.240.15.h FLA 240-1,5-h 240 1,5 150 175 200 225 – – – – – – 0,26
05.381.240.20.h FLA 240-2,0-h 240 2,0 – 175 200 225 260 280 300 320 340 360 0,38

05.381.280.15.h FLA 280-1,5-h 280 1,5 150 175 200 225 – – – – – – 0,31
05.381.280.20.h FLA 280-2,0-h 280 2,0 – 175 200 225 260 280 300 320 340 360 0,45

05.381.320.15.h FLA 320-1,5-h 320 1,5 150 175 200 225 – – – – – – 0,35
05.381.320.20.h FLA 320-2,0-h 320 2,0 – 175 200 225 260 280 300 320 340 360 0,51

05.381.360.15.h FLA 360-1,5-h 360 1,5 150 175 200 225 – – – – – – 0,39
05.381.360.20.h FLA 360-2,0-h 360 2,0 – 175 200 225 260 280 300 320 340 360 0,58

05.381.400.15.h FLA 400-1,5-h 400 1,5 150 175 200 225 – – – – – – 0,44
05.381.400.20.h FLA 400-2,0-h 400 2,0 – 175 200 225 260 280 300 320 340 360 0,64

Oznaczenie numeru katalogowego musi być uzupełnione o wysokość h wybranej kotwy!

Przykład zamówienia dla 100 szt. kotew płaskich ZA 51-1.5-175:150 szt. kotew pierścieniowych PFEIFER o numerze katalogowym 05.380.051.175.

Materiał:

stal nierdzewna

Technika połączeń

Kotwy do ścian warstwowych



7
© 2019 copyright PFEIFER. Zastrzega się możliwość wystąpienia zmian technicznych i błędów. Wydanie 2019/12-PL

Szpilki kotwiące PFEIFER wykonane 
są z wysokojakościowej stali  
nierdzewnej. Używane są jako  
elementy łączące warstwę nośną  
z osłonową. Przenoszą siły osiowe 
i są rozłożone na całej powierzchni 
ściany. Mogą również pełnić rolę  
elementów nośnych  
i przeciwskrętnych (w układzie 
krzyżowym). 

Zaleta: 
łatwy montaż dzięki optymalnemu 
kształtowi.

Szpilki i strzemiona kotwiące 
PFEIFER
Nr katalogowy 05.382
Nr katalogowy 05.383
Nr katalogowy 05.384

Oznaczenie numeru katalogowego musi być uzupełnione o wysokość h wybranej kotwy!

Przykład zamówienia dla 2000 szt. szpilek kotwiących PFEIFER: 2000szt. szpilek kotwiących PFEIFER o numerze katalogowym 05.383.40.220.

Szpilka 
kotwiąca VN

Nr kat.

Typ
b  

mm
d  

mm

Wysokość 
h 

mm

05.382.40.h VN-4,0-h 43 4,0 160 180 200 220 240 260 280 300 320 – – – – – – – – –
05.382.50.h VN-5,0-h 45 5,0 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 – – – – – – –
05.382.60.h VN-6,0-h 47 6,0 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 520 540 560

Szpilka 
kotwiąca AN 

Nr kat.

Typ
b 

mm 
d  

mm

Wysokość 
h  

mm

05.383.40.h AN-4,0-h 43 4,0 160 200 240 280 – – – – – – – – – – – – – –
05.383.50.h AN-5,0-h 45 5,0 160 200 240 280 320 360 380 400 420 – – – – – – – – –
05.383.60.h AN-6,0-h 52 6,0 200 240 280 320 360 380 400 420 – – – – – – – – – –

Strzemię 
kotwiące AB 

Nr kat.

Typ
b  

mm
d 

mm 

Wysokość 
h 

mm

05.384.40.h AB-4,0-h 48 4,0 160 200 240 280 – – – – – – – – – – – – – –
05.384.50.h AB-5,0-h 55 5,0 160 200 240 280 320 360 380 400 420 – – – – – – – – –
05.384.60.h AB-6,0-h 72 6,0 200 240 280 320 360 380 400 420 – – – – – – – – – –

Materiał:

stal nierdzewna

Technika połączeń

Kotwy do ścian warstwowych



Kotwa pierścieniowa ZA

Kotwa płaska FLA

Strzemię 
kotwiące AB

Szpilka kotwiąca VN

Szpilka kotwiąca AN

Szpilki kotwiące VNK 
w układzie krzyżowym 
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System kotew PFEIFER do ścian warstwowych zawiera zawsze kotwę 
nośną,  przeciwskrętną oraz szpilki/strzemiona kotwiące. Jest przeznaczony 
do łączenia warstwy osłonowej z warstwą nośną w betonowych ścianach 
trójwarstwowych. 

Jako elementy nośne można stosować: kotwy pierścieniowe, kotwy płaskie 
oraz szpilki kotwiące w układzie krzyżowym. Szpilki lub strzemiona kotwiące 
w pozycji normalnej są elementami przenoszącymi obciążenia poziome.

Definicje:
Kotwa nośna
Zadaniem kotew nośnych jest przenoszenie sił od ciężaru własnego warstwy 
osłonowej na warstwę nośną betonowej ściany warstwowej. Jako ele-
menty można stosować: kotwy pierścieniowe, płaskie i szpilki w układzie 
krzyżowym. Podczas montażu kotwa nie może być obciążana.  

Kotwa przeciwskrętna
W układzie wykorzystującym kotwę pierścieniową jako nośną,  zawsze 
konieczne jest użycie dodatkowego elementu jako kotwy przeciwskrętnej 
zabezpieczającej przed obrotem warstwy osłonowej względem nośnej.  
W schemacie z dwiema nośnymi kotwami płaskimi dodatkowa kotwa prze-
nosi ewentualne siły poziome. Kotwa przeciwskrętna: kotwa płaska  
lub szpilki kotwiące w układzie krzyżowym.

System

Zastosowanie

Wymiarowanie

DLA PROJEKTANTÓW · DLA ZAKŁADÓW PREFABRYKACJI · DLA INWESTORÓW

DLA PROJEKTANTÓW · DLA ZAKŁADÓW PREFABRYKACJI · DLA INWESTORÓW

DLA PROJEKTANTÓW · DLA ZAKŁADÓW PREFABRYKACJI · DLA INWESTORÓW

Instrukcja montażu i zastosowania
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Możliwe układy nośne w systemie

            Wskazówka: w pojedynczym elemencie prefabrykowanym może  
            być użyta tylko jedna kotwa pierścieniowa.

            Wskazówka: zarówno warstwa nośna jak i warstwa osłonowa  
             powinny być wykonane z betonu zbrojonego klasy od C30/37 do 
C50/60 zgodnie z PN EN 206-1.

Szpilka kotwiąca
Elementy kotwiące mają za zadanie przenieść obciążenia prostopadłe  
do powierzchni ściany (np. od wiatru). Mogą być do tego wykorzystywane 
szpilki i strzemiona kotwiące.
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Informacje ogólne dotyczące wymiarowania

VEd, kotwa [kN]: obciążenie siłą ścinającą pojedynczej kotwy od ciężaru 
                    warstwy osłonowej
VRd kotwa [kN]: nośność pojedynczej kotwy wg tablic wymiarowania

DLA PROJEKTANTÓW · DLA ZAKŁADÓW PREFABRYKACJI · DLA INWESTORÓWWymiarowanie 

VEd,kotwa  ≤ VRd,kotwa
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            Wskazówka: tabele wymiarowania uwzględniają ciężar warstwy  
            osłonowej. Aby prawidłowo z nich skorzystać,  należy wziąć pod    
            uwagę wszystkie zawarte w niniejszym katalogu technicznym  
            wskazówki do wymiarowania i doboru.

            Wskazówka: tabele są dostępne dla kombinacji grubości  
             warstwy osłonowej i izolacyjnej oraz wysokości budynku i strefy   
             wiatrowej. Tabele można pobrać ze strony www.pfeifer.de lub  
             z programu obliczeniowego.

              Wskazówka:  oba dokumenty (aprobata i zatwierdzone tablice  
             wymiarowania) muszą być zawsze brane pod uwagę podczas dobo-
ru systemu kotew.

Parcie i ssanie wiatru: Obciążenie wiatrem działa zawsze prostopadle do powierzchni warstwy 
osłonowej i generuje przez to siły rozciągające / ściskające w elementach 
kotwiących.

Warunki wstępne:
Lokalizacja budynku: ≤ 800 m n.p.m.

Współczynnik h/d: ≤ 3,0

Temperatury: Pełzanie/skurcz:
Powierzchnia zewnętrzna ścian warstwowych jest narażona na działanie 
różnych wartości temperatury. Wewnątrz temperatura jest stała przez cały rok. 
Różnice te mogą powodować następujące odkształcenia:

a) zmiana długości warstwy osłonowej w wyniku zmiany temperatury

b) zniekształcenie warstwy osłonowej pod wpływem gradientu temperatur.

W wyniku tych odkształceń występują naprężenia w systemie elementów 
kotwiących.

Wpływy temperatury i skurczu uwzględnia się przez odpowiedni gradient tem-
peratury w warstwie osłonowej. Wpływ pełzania uwzględniono również  
w ramach badań do aprobaty.

Strefa wiatrowa
Szczytowe ciśnienie prędkości wiatru qp przy danej 

wysokości budynku h

h ≤ 10 m 10 m < h ≤ 18 m 18 m < h ≤ 25 m

1  Na lądzie 0,50 kN/m2 0,65 kN/m2 0,75 kN/m2

2
 Na lądzie 0,65 kN/m2 0,80 kN/m2 0,90 kN/m2

Wybrzeże i wyspy     
Morza Bałtyckiego 0,85 kN/m2 1,00 kN/m2 1,10 kN/m2

3
 Na lądzie 0,80 kN/m2 0,95 kN/m2 1,10 kN/m2

 Wybrzeże i wyspy             
 Morza Bałtyckiego 1,05 kN/m2 1,20 kN/m2 1,30 kN/m2

4

 Na lądzie 0,95 kN/m2 1,15 kN/m2 1,30 kN/m2

 Wybrzeże Morza  
 Północnego  
 i Bałtyckiego, wyspy   
 Morza Bałtyckiego

1,25 kN/m2 1,40 kN/m2 1,55 kN/m2

 Wyspy Morza   
 Północnego 1,40 kN/m2 – –

Tab. 1. Szczytowe ciśnienie prędkości wiatru

          Uwaga: szczytowe ciśnienie prędkości wiatru na podstawie  
          DIN 1990/NA:2010-2,  tab. NA.B.3 (prędkości uproszczone dla  
          budynków do 25 m wysokości) dotyczy budynków zlokalizowanych  
          na wysokości do 800m n.p.m. Dostosowanie do warunków  
          polskich na podstawie wyznaczonych dla danej lokalizacji  
          wartości qp wg krajowych wymagań.

Warunek:
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Gdzie:
L = długość warstwy osłonowej
H = wysokość warstwy osłonowej
V = grubość warstwy osłonowej
A = odległość pomiędzy kotwami 
nośnymi
R = odległość krawędziowa
Wszystkie wymiary w [m]!

Możliwe schematy statyczne:

Bez obrotu elementu ściennego:  

Z uwzględnieniem obrotu elementu ściennego:

DLA PROJEKTANTÓW · DLA ZAKŁADÓW PREFABRYKACJI · DLA INWESTORÓWWymiarowanie  

1   VEd = L · H · V · 25 kN/m3 · 1,35

2   VEd = 
L · H · V · 25 kN/m3 · 1,35

 
                                  

2

3   VEd = 
L · H · V · 25 kN/m3 · 1,35 

 

  
2

4   VEd = 
L · H · V · 25 kN/m3 · 1,35  

  
2

1   VEd, skręcanie       =    
0,05 · L

      · [L · H · V · 25 kN/m3 · 1,35] 
         0,45 · L – R

2   Brak możliwości obrotu - wymagane dodatkowe kotwy

3   VEd, przytrzymanie  = 0,1 · [L · H · V · 25 kN/m3 · 1,35]

4   VEd,  przytrzymanie = 0,1 · [L · H · V · 25 kN/m3 · 1,35]

Wyznaczenie obciążenia kotew nośnych

Wyznaczenie obciążenia kotew przeciwskrętnych

            Wskazówka: w przypadku usytuowania kotew w różnych                  
             odległościach od środka ciężkości,  należy uwzględnić  
             w obliczeniach nierównomierne przekazywanie obciążeń.

            Uwaga: w przypadku przewidywanego obrotu ściany warstwowej    
             możliwe jest pominięcie kotwy przeciwskrętnej. Konieczne jest  
             wtedy umiejscowienie kotew nośnych na dwóch kierunkach  
             geometrii ściany. Niezastosowanie się do tego warunku może grozić  
             zniszczeniem systemu kotwiącego.

Uwaga: wyznaczone obciążenia od 
ciężaru własnego muszą zostać 
porównane z zatwierdzonymi 
wartościami nośności  
obliczeniowych. 
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Montaż DLA PROJEKTANTÓW · DLA ZAKŁADÓW PREFABRYKACJI · DLA INWESTORÓW

Grubość warstwy osłonowej Grubość warstwy izolacyjnej D [mm]

V [mm] 30 – 90 100 – 200
70 55 60
80 60 65

90-120 60 70

Zbrojenie warstwy osłonowej i mocowanie kotew pierścieniowych  
w zbrojeniu

Umieścić kotwę pierścieniową w siatce zbrojeniowej. W razie potrzeby wyciąć 
kolidujące pręty,  które następnie muszą zostać uzupełnione pojedynczymi 
prętami o tym samym przekroju.

Przełożyć pręty kotwiące przez okrągłe otwory kotwy w układzie prostopadłym 
względem siebie (patrz tab. 2).

Obrócić kotwę pierścieniową wraz z dozbrojeniem o 450, tak aby pręty 
kotwiące zamocować w siatce zbrojeniowej.

Betonowanie i wibrowanie warstwy osłonowej  

 

Montaż instalacji termicznej 

Dociąć elementy izolacji termicznej do wymaganej geometrii a następnie 
je ułożyć. Przestrzeń w środku kotwy pierścieniowej również musi być 
wypełniona izolacją termiczną.

Unikać wystąpienia przerw w izolacji (np. w miejscu kotew). W razie potrzeby 
użyć pianki montażowej.

Zbrojenie warstwy nośnej 

Ułożyć zbrojenie powierzchniowe. W razie potrzeby wyciąć będące w kolizji 
pręty siatki. Miejsca te uzupełnić pojedynczymi prętami o odpowiadającym 
przekroju poprzecznym. 
 
Mocowanie kotwy pierścieniowej w zbrojeniu  
 
Zamontować pręty kotwiące zgodnie z tab. 2 pod kątem 450 w stosunku do  
siatki zbrojeniowej i prostopadle względem siebie. Pręty mają przechodzić 
przez okrągłe otwory blachy kotwiącej oraz muszą być dowiązane do zbrojenia 
ściany. 

Betonowanie i wibrowanie warstwy nośnej 

Tab. 1. Minimalna głębokość osadzenia ev [mm] i eT [mm]

Kotwa pierścieniowa ZA

           Wskazówka: alternatywnie do informacji z rys. 1-7, prace można 
rozpocząć od wykonywania warstwy nośnej a zakończyć betonowa-
niem warstwy osłonowej. Procedura jest wtedy analogiczna.  

                Wskazówka: zachować wymaganą głębokość osadzenia  
                w warstwie osłonowej zgodnie z tab.1!

          Wskazówka: kotwa pierścieniowa nie może się przemieszczać  
           podczas betonowania i wibrowania! 
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Tab.2. Pręty dozbrajające dla kotwy pierścieniowej (przez okrągłe otwory 
w kotwie)

 Schemat Typ Pręty kotwiące B500 A/B

   51 - 1,5 
   76 - 1,5 2 x 2 Ø 6 mm, L = 500 mm

  102 - 1,5 

  127 - 1,5 
  153 - 1,5 
  178 - 1,5 
  204 - 1,5 2 x 4 Ø 6 mm, L = 700 mm
  229 - 1,5 
  255 - 1,5 
  280 - 1,5 

Tab.4. Wymagana wysokość kotwy h

Warstwa osłonowa 

V < 100 mm

Warstwa osłonowa lub nośna 

V ≥ 100 mm lub T ≥ 100 mm

Minimalne zbrojenie - pojedyncza siatka 
as ≥ 1.88cm2/m w każdym kierunku  

(np. Q188)

Minimalne zbrojenie - dwie siatki,   
as ≥ 1.88cm2/m w każdym kierunku 

(np. Q188)

Tab.3. Minimalne zbrojenie warstw betonowych ścian
Zbrojenie: pręty zbrojeniowe oraz siatki zbrojeniowe ze stali B500A/B  
               lub ze stali nierdzewnej

Kotwy pierścieniowe ZA

Średnica d 51 – 102 mm 127 – 280 mm

c1.min / c2.min [mm] 300 400

s1.min / s2.min [mm] 500 600

Tab.5. Minimalne odległości krawędziowe i wzajemne

Grubość warstwy 
osłonowej V [mm] 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250

70

15
0 

m
m

17
5 

m
m

80
90 
100
110
120

200 mm 260 mm 300 mm 340 mm brak

22
5 

m
m

* W przypadku warstwy osłonowej o grubości V=70 mm pręty kotwiące powinny być wykonane ze stali 
nierdzewnej z powodu zagrożenia korozją lub jakość betonu musi być podniesiona.

Grubość warstwy izolacyjnej D [mm]Grubość warstwy izolacyjnej D [mm]

ś
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Montaż DLA PROJEKTANTÓW · DLA ZAKŁADÓW PREFABRYKACJI · DLA INWESTORÓW

Kotwa płaska FLA

Głębokość osadzenia
Warstwa osłonowa:  eV = 55 mm

Warstwa nośna:  eT ≥ 55 mm

            Wskazówka: głębokość       
             osadzenia eT zależy od     
             wysokości kotwy płaskiej  
             i jest wyznaczana        
             następująco:  
             eT = h - D - 55 mm

Zbrojenie warstwy osłonowej i mocowanie kotwy płaskiej do zbrojenia 

Odgiąć zewnętrzne pręty kotwiące o 30-350 (tab. 1) i przeciągnąć je przez 
okrągłe otwory blachy kotwiącej. Umiejscowić kotwę płaską w zbrojeniu po-
wierzchniowym i w razie potrzeby wyciąć będące w kolizji pręty siatki. Wycięte 
zbrojenie uzupełnić dodatkowymi prętami o tym samym przekroju poprzecz-
nym.

Wygięte pręty kotwiące położyć na siatce zbrojeniowej a następnie 
zamontować pręty proste w okrągłych otworach blachy (zgodnie z tab.1)  
i umieścić je pod siatką zbrojeniową. 

Montaż izolacji termicznej  

Dociąć elementy izolacji termicznej do wymaganej geometrii a następnie je 
ułożyć.  
 
Unikać wystąpienia przerw w izolacji (np. w miejscu kotew). W razie potrzeby 
użyć pianki montażowej.  

Zbrojenie warstwy nośnej 

Ułożyć zbrojenie powierzchniowe. W razie potrzeby wyciąć będące w kolizji 
pręty siatki. Miejsca te uzupełnić pojedynczymi prętami o odpowiednim prze-
kroju poprzecznym. 

Mocowanie kotwy płaskiej w zbrojeniu 

Umieścić pręty kotwiące (wygięte i proste) w okrągłych otworach blachy,   
a następnie zamocować je do siatki zbrojeniowej - betonowej warstwy nośnej. 

               Wskazówka: alternatywnie do informacji z rys. 1-7, prace można    
                rozpocząć od wykonywania warstwy nośnej a zakończyć  
                betonowaniem warstwy osłonowej. Procedura jest wtedy  
                analogiczna.

              Wskazówka: wymagana głębokość osadzenia kotew płaskich musi      
               zostać zachowana na podstawie obowiązującej oceny technicznej.

              Wskazówka: kotwa płaska nie może się przemieszczać  
               podczas betonowania i wibrowania! 
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Kotwa płaska FLA
Tab. 1. Pręty dozbrajające dla kotwy płaskiej

 Schemat                    Długość l       Pręty kotwiące B500A/B

  

  80

  

  120
  
  160, 200
  240, 280
  320, 360, 
  400

2 x 4 Ø 6 mm gdzie 
L = 400 mm

2 x 5 Ø 6 mm gdzie
L = 400 mm

2 x 6 Ø 6 mm gdzie
L = 400 mm

2 x 7 Ø 6 mm gdzie
L = 400 mm

* W przypadku warstwy osłonowej o grubości V=70 mm pręty kotwiące powinny być wykonane ze stali 
nierdzewnej z powodu zagrożenia korozją lub jakość betonu musi być podniesiona.

Warstwa osłonowa
V = 70, 80, 90 mm

Warstwa osłonowa lub nośna 
V ≥ 100 mm lub T ≥ 100 mm

Minimalne zbrojenie - pojedyncza siatka 
as ≥ 1.88cm2/m w każdym kierunku  

(np. Q188)

Minimalne zbrojenie - dwie siatki,   
as ≥ 1.88cm2/m w każdym kierunku 

(np. Q188)

Tab. 2.  Minimalne zbrojenie warstw betonowych ścian
Zbrojenie: pręty zbrojeniowe oraz siatki zbrojeniowe ze stali B500A/B lub  
               ze stali nierdzewnej

            Wskazówka: maksymalne 
odległości od punktu 
stałego na podstawie 
obowiązującej oceny  
technicznej.

Tab.4. Minimalne odległości krawędziowe i wzajemne

Długość l 80 – 400 mm

c1.min / c2.min [mm] 300

s1.min / s2.min [mm] 500

[mm]

Tab.3. Wymagana wysokość kotwy h

Grubość warst-
wy osłonowej 

V [mm] 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250

70-80 150 175mm 200mm 225mm 260mm 280mm 300mm 320mm 340mm 360mm

90 150 175mm 200mm 225mm 260mm 280mm 300mm 320mm 340mm 360mm –

100-120 150 175mm 200mm 225mm 260mm 280mm 300mm 320mm 340mm 360mm

Grubość warstwy izolacyjnej D [mm]
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Montaż DLA PROJEKTANTÓW · DLA ZAKŁADÓW PREFABRYKACJI · DLA INWESTORÓW

Szpilki VNK w układzie krzyżowym

Zbrojenie, betonowanie i wibrowanie warstwy osłonowej.  

Ułożenie warstwy izolacyjnej.

Zbrojenie warstwy nośnej i montaż szpilek kotwiących VNK.

Montaż szpilek należy ukończyć do 60 minut od momentu dodania wody  
do mieszanki betonowej.
Pierwszą szpilkę należy umieszczać w świeżym betonie warstwy osłonowej 
przebijając ją przez izolację pod kątem 450 w stosunku do powierzchni ściany  
w miejscu krzyżowania prętów zbrojeniowych. Punkt skrzyżowania dwóch szpilek 
powinien wypadać w środku grubości warstwy izolacyjnej. 
Jeśli szpilka dojdzie do szalunku, należy ją wyciągnąć spowrotem tak,  aby 
osiągnąć wymaganą głębokość osadzenia zgodną z rys. 8. Drugą szpilkę należy 
umieścić pod kątem 450 do powierzchni ściany i prostopadle do szpilki już zamo-
cowanej. Szpilką znów przebija się izolację i umieszcza w świeżym betonie  
w miejscu krzyżowania prętów zbrojenia (na głębokość osadzenia).

Zawibrowanie warstwy osłonowej oraz zabetonowanie i wibrowanie 
warstwy nośnej.

            Wskazówka: alternatywnie do informacji zamieszczonych  
             na rysunkach, prace można rozpocząć od wykonania warstwy        
             nośnej a zakończyć betonowaniem warstwy osłonowej. Procedura  
             jest wtedy analogiczna.
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Tab. 2. Wymagana wysokość szpilek kotwiących

Grubość warst-
wy osłonowej 

[mm] 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250

70-120 220 
mm

240 
mm

260 
mm

280 
mm

300 
mm

320 
mm

340 
mm

360 
mm

380 
mm

400 
mm

420 
mm

440 
mm

460
mm

480 
mm

500 
mm

520
mm

540 
mm

Montaż DLA PROJEKTANTÓW · DLA ZAKŁADÓW PREFABRYKACJI · DLA INWESTORÓW

Szpilki kotwiące VNK w układzie krzyżowym

Warstwa osłonowa
V < 100 mm

Warstwa osłonowa lub nośna 
V ≥ 100 mm lub T ≥ 100 mm

Minimalne zbrojenie - pojedyncza siatka 
as ≥ 1,88 cm2/m w każdym kierunku  

(np. Q188)

Minimalne zbrojenie - dwie siatki,   
as ≥ 1,88 cm2/m w każdym kierunku 

(np. Q188)

Tab.1. Minimalne odległości krawędziowe i wzajemne
Zbrojenie: pręty zbrojeniowe ze stali B500A/B 
               siatki zbrojeniowe ze stali B500A/B lub ze stali nierdzewnej

Średnica szpilki kotwiącej 
VNK VNK 5 VNK 6

cll, min
1) [mm] 0,5 · hD + 200

c⊥, min
2) [mm] 200

sll, min
1) [mm] hD + 400

s⊥, min
1) [mm] 400

Tab. 3. Minimalne odległości krawędziowe i wzajemne

1) w kierunku działania siły   2) w kierunku poprzecznym do działania siły
s1 ≥ s⊥, min

s2 ≥ max (s⊥, min ; s⊥, min)

            Wskazówka: maksymalne  
             odległości od punktu        
             stałego na podstawie       
             obowiązującej oceny  
             technicznej.

Grubość warstwy izolacyjnej D [mm]
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Szpilka kotwiąca VN

Zbrojenie, betonowanie i zawibrowanie warstwy osłonowej 

Ułożenie izolacji i zbrojenia warstwy nośnej.

Montaż szpilek kotwiących

Szpilki kotwiące należy montować do 60 minut od momentu dodania wody do 
mieszanki betonowej. Należy upewnić się, że szpilka jest wbita w świeży beton 
warstwy osłonowej dokładnie w miejscu krzyżowania się prętów siatki. Warstwa 
osłonowa powinna być ponownie zawibrowana.

Betonowanie i zawibrowanie warstwy

             Uwaga: wymagane głębokości osadzenia muszą zostać  
              spełnione wg rys. 6 i tab. 2.

Montaż DLA PROJEKTANTÓW · DLA ZAKŁADÓW PREFABRYKACJI · DLA INWESTORÓW

Szpilka kotwiąca AN

Montaż szpilki kotwiącej w zbrojenie warstwy osłonowej:

W pierwszym kroku należy przełożyć szpilkę przez pręt górny siatki i postawić  
ją do pozycji pionowej. Następnie szpilka musi zostać przekręcona zgodnie  
z ruchem wskazówek zegara i zablokowana w powyżej pręta dolnego.

Alternatywna metoda montażu:

Szpilka może być również montowana za pomocą bolca lub gwoździa. Po 
przełożeniu szpilki przez pręt górny i ustawieniu pionowo, blokuje się ją bolcem 
lub gwoździem włożonym od boku.
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Szpilka kotwiąca VN/ szpilka kotwiąca AN/ strzemię kotwiące AB

Warstwa osłonowa
V < 100 mm

Warstwa osłonowa lub nośna
V ≥ 100 mm lub T ≥ 100 mm

Minimalne zbrojenie - pojedyncza siatka 
as ≥ 1.88cm2/m w każdym kierunku  

(np. Q188)

Minimalne zbrojenie - dwie siatki,   
as ≥ 1.88cm2/m w każdym kierunku 

(np. Q188)

VN AN AB

ev ≥ 60 V/2 + ØAN V/2 + ØAB

eT ≥ 60 ≥ 65 ≥ 60

Tab. 1. Minimalne zbrojenie warstw betonowych ściany
Zbrojenie: pręty zbrojeniowe oraz siatki zbrojeniowe ze stali B500A/B  
               lub ze stali nierdzewnej

Tab. 2. Minimalna głębokość osadzenia [mm]

           Wskazówka: maksymalne odległości od punktu stałego wyznacza   
            się na podstawie obowiązującej oceny technicznej.

Strzemię kotwiące AB 

VN AN AB

c1,min / c2.min [mm] ≥ 100
s1.min / s2.min [mm] ≥ 200 
smax = 1200  

(obowiązuje również dla podwojonych szpilek!!!!)

Tab. 4. Minimalne odległości krawędziowe i wzajemne

Montaż strzemion kotwiących:

Aby zamontować strzemię kotwiące AB, należy najpierw wstępnie przełożyć je 
przez usytuowany wyżej pręt siatki zbrojeniowej. Następnie, po postawieniu do 
pozycji pionowej, strzemię należy ścisnąć i obrócić jednocześnie w kierunku 
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. W ten sposób strzemię mocowane jest 
do pręta dolnego.

Warstwa izolacyjna i nośna:

Po zamontowaniu strzemienia kotwiącego warstwa osłonowa jest betonowana  
i wibrowana. Warstwa izolacyjna jest następnie układana (przybijana szpilkami lub 
nacinana przy strzemionach), po czym można przystąpić do zbrojenia warstwy 
nośnej.

 

Ostatecznie warstwa nośna jest betonowana i wibrowana.

ś
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Magazynowanie

Notatki

          Wskazówka: wszystkie magazynowane elementy systemu PFEIFER  
           muszą być czyste i zabezpieczone.

            Uwaga: kotwy ze stali nierdzewnej mogą zostać zniszczone przez  
            kwasy,  sól drogową,  sól morską lub składowanie w pobliżu miejsca  
            przetwarzania stali. Uszkodzone kotwy nie mogą zostać użyte.  
            Należy upewnić się, że magazynowane kotwy są  
            odpowiednio zabezpieczone!



Systemy transportowe

System transportowy BS

Kulowy system transportowy WK

System zamocowań
Kotwy DB 682 do trwałych 
zamocowań

System zamocowań
Dyble montażowe

System zamocowań
System podpór montażowych HK

System połączeń
System łączników słupowych
System podpór ściennych

System połączeń
Podkłady stalowe PS-A
System oparcia schodów VarioSonic

System połączeń
System kotew do ścian warstwowych
System kotew DELTA

System połączeń 
System uziemienia BEB 
w konstrukcjach żelbetowych

System zbrojenia
System przestrzenny VS®

System zbrojenia
System łączników zbrojeniowych PH

System konstrukcji linowych

Zawiesia (liny, łańcuchy, tekstylia)

Chwytaki
Trawersy wyrównujące

Wraz z ukazaniem się nowego wydania na stronie 
www.jordahl-pfeifer.pl niniejszy produkt traci ważność.
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Lechstraße 21
D-90451 NÜRNBERG
Tel. 0911-6427808
Fax 0911-6428472
E-Mail nuernberg-bt@pfeifer.de

PFEIFER SEIL- UND
HEBETECHNIK GMBH
Dr.-Karl-Lenz-Straße 66
D-87700 MEMMINGEN
Telefon   +49(0)8331-937-211
Telefax   +49(0)8331-937-342
E-Mail   bautechnik@pfeifer.de 

     
PFEIFER Cables y Equipos de 
Elevación, SLU.
Avda. de los Pirineos, 
25 – Nave 20
San Sebastián de los Reyes
ES-28703 MADRID
Tel.  +34-916593185
Fax  +34-916593139
E-Mail p-es@pfeifer.de
ES-08820 BARCELONA
Tel./Fax  +34-93-6364662
Móvil  +34-64-9154948
E-Mail frieda@pfeifer.de

     
S.C. JORDAHL & PFEIFER 
TEHNICÃ DE ANCORARE S.R.L
Str. Malului Nr. 7, et.1
RO-550197 SIBIU JUD. SIBIU
Tel. +40 269 246 098
Fax +40 269 246 099
E-Mail info@jordahl-pfeifer.ro 

      
Pfeifer Seil- und Hebetechnik GmbH 
Kurt Styger 
Gebietsverkaufsleitung 
Schweiz Bautechnik 
Dr.-Karl-Lenz-Strasse 66 
D-87700 Memmingen 
Telefon: +41(0)797254931 
Email: kstyger@pfeifer.de 

     
JORDAHL & PFEIFER 
STAVEBNI TECHNIKA S.R.O.
Bavorská 856/14
CZ-15500 PRAHA 5
Tel. +420-272700701
Fax +420-272703737
E-Mail info@jpcz.cz

      
JORDAHL & PFEIFER 
TECHNIKA BUDOWLANA SP. Z O.O.
ul. Wrocławska 68
55-330 KRĘPICE k/ Wrocławia
Tel. +48 71 302 33 00
E-Mail biuro@jordahl-pfeifer.pl

      
PFEIFER GARANT KFT.
Gyömröi út 128
HU-1103 BUDAPEST
Tel. +36-1-2601014
Fax +36-1-2620927
E-Mail info@pfeifer-garant.hu

      
J&P BUILDING SYSTEMS PTE LTD.
No. 48 Toh Guan Road East
#08-104 Enterprise Hub 
SG-SINGAPORE 608586
Tel. +65-6569-6131
Fax +65-6569-5286
E-Mail info@jnp.com.sg

      
EMIRATES GERMAN BUILDING 
MATERIALS TRADING (LLC)
P. O. Box 18917
UAE-DUBAI
Tel. +971-4-2676644
Fax +971-4-2676646
E-Mail info@emirategerman.com

      
JORDAHL H-BAU France 
7 rue des Vallières Sud
25220 Chalezeule
Tél  +33-3 81 25 04 65 
Fax  +33-3 81 25 07 96 
E-Mail  info@jordahl-hbau.fr

      
JORDAHL & PFEIFER
Byggeteknik A/S
Risgårdevej 66,
DK-9640 Farsø
Tel. +45-9863-1900
E-Mail info@jordahl-pfeifer.dk

      
J&P BUILDING SYSTEMS LTD. 
Unit 5 Thame Forty
Jane Morbey Road
GB-THAME, OXON OX9 3RR
Tel. +44-1844-215200
Fax  +44-1844-263257
E-Mail enquiries@jp-uk.com

PFEIFER SEIL- UND
HEBETECHNIK GMBH
Dr.-Karl-Lenz-Straße 66
D-87700 MEMMINGEN
Telefon   +49(0)8331-937-
Telefax   +49(0)8331-937-342
E-Mail    
Internet  www.pfeifer.info

      Hiszpania

      Rumunia

      Szwecja

      Czechy

      Polska

      Węgry

      Singapur

      Zjednoczone Emiraty Arabskie

      Francja

      Dania

      Austria

      Wielka Brytania

     Rosja
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      Niemcy
Siedziba główna

OOO PFEIFER
KANATI & PODJÖMNIE TEHNOLOGII
RU-119017 MOSKAU 
Pyzhevskiy pereulok, 
h.5, bld.1, office 108
Tel. +7-495-363-01-27
Fax +7-495-363-01-28
E-Mail info@pfeiferrussia.ru

    bautechnik@pfeifer.de
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