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Wymiany stalowe BHRW PFEIFER 
do opierania płyt stropowych
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Zalety stosowania
• Niezawodne oparcie płyt stropowych w miejscach 

występowania otworów instalacyjnych
• Przejrzyste znakowanie produktu
• Możliwość wykonania wymianów o niestandardowych 

wymiarach

Zalety montażu
• Uniwersalne wsporniki do oparcia na krawędziach 

płyt sąsiadujących
• Całkowite przenoszenie sił skręcających 

bez konieczności stemplowania podczas montażu
• Zintegrowane z wymianem podkładki elastomerowe 

do oparcia płyt stropowych
• Wbudowane haki gwintowane do transportu

Zalety ekonomiczne
• Optymalny zakres produktów
• Gotowe zabezpieczenie przeciwpożarowe 

bez konieczności wykonywania dodatkowych prac 
na budowie

Zalety jakościowe
• Certyfikowana produkcja według ISO 9001:2015, 

EN 1090-2 i ISO 3834
• Znak CE
• Zabezpieczenie przeciwpożarowe wymianów według 

EN-1993-1-2:2007 i EN 13501-2
• Kompletna instrukcja montażu
• Nadzorowany system ZKP
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Wymiany stalowe BHRW PFEIFER

Opis ogólny

Dane dotyczące ognioodporności

Wymiany stalowe BHRW PFEIFER przeznaczone są 
do wykonywania podparć prefabrykowanych, kanałowych 
płyt stropowych, w miejscach gdzie przerwana jest ich ciągłość 
(np. na krawędzi otworów technologicznych).
Wymiany zaprojektowane zostały jako elementy stalowe 
z uzupełniającą warstwą betonu od strony planowanego 
otworu w powierzchni stropu.
Standardowe wysokości produkowanych wymianów wynoszą: 
20 cm, 25 cm, 27 cm, 32 cm, 40 cm, 45 cm i 50 cm, 
a długości 119 cm i 239 cm. Możliwe jest wykonanie 
wymianów w innych długościach – od 50 do 238 cm.
Standardowo wyposażone są w zintegrowaną podkładkę 
elastomerową do oparcia płyty stropowej uzupełniającej. 
Wymiany opierają się na górnych krawędziach płyt stropowych, 
sąsiadujących z płytą uzupełniającą, za pośrednictwem 
wykonstruowanych wsporników. Dopuszcza się oparcie 
wymianów na innych elementach konstrukcyjnych obiektu 
po uprzednim sprawdzeniu projektowym.
Dla klasy odporności ogniowej R60 i R120 eksponowane 
powierzchnie półki dolnej pokryte są natryskowo powłoką farb
przeciwpożarowych. Standardowo wymiany BHRW malowane są
na wszystkich powierzchniach zewnętrznych grunto-emalią 
poliuretanową grubości 80 μm w kolorze RAL 7040. Dodatkowe
zabezpieczenia antykorozyjne nie są konieczne. Powłoki malowane
nadają się do ewentualnego późniejszego pokrycia farbami 
dekoracyjnymi.

Odporność ogniową wymianu firmy PFEIFER w klasach 
R30–R120 uzyskuje się dzięki zewnętrznemu zabezpieczeniu 
półki dolnej warstwą reaktywnej farby ognioochronnej Firefilm 902
firmy Carboline. Grubość powłoki farby jest określana przez 
producenta w zależności od współczynnika masywności przekroju
stalowego – U/A i obliczonej według normy temperatury 
krytycznej. Farba Firefilm 902 posiada Europejską Ocenę Techniczną
ETA 15/0691 wydaną 27.11.2015 zgodnie z normą EN 13501-2.

Wytrzymałość konstrukcji stalowej oraz jej odporność ogniowa
R jest określana na podstawie zharmonizowanej normy 
europejskiej PN-EN-1993-1-2:2007.

Przykład obliczania koniecznej grubości powłoki ognioochronnej
dla BHRW 50-150-240 przy wymaganej odporności ogniowej – 
R60:
Obwiednia przekroju wymianu stalowego BHRW 50-150-240 
przy jednostronnym nagrzewaniu blachy półki:
hs = 500,0 ts = 10,0
B = 300 tf = 15

Boki wymianu są chronione z jednej strony przez strop, a z drugiej
przez profil betonowy o szerokości 140 mm.
U = 2×tf + B = 0,33 m
A = 2×hs×ts + B×tf = 0,0095 m2

U/A = 34,74 m–1

Wyznaczenie koniecznej temperatury krytycznej profilu stalowego:
θa,cr = 39,19×ln[1/0,9674×ϻ0

3,833 – 1] + 482 = 639,10°C 
=> 640°C

Wytężenie profilu zgodnie z obliczeniami BHWR 50-150-240:
ηfi = MEd/MRd = 0,35
ϻ0 = ηfi/γM,20°C = ηfi/1,0 = 0,353

W tabeli nr 3 – Europejskiej Oceny Technicznej – ETA 15/0691
dla temperatury krytycznej 650°C przy współczynniku masywności
profilu U/A= 34,74 odczytuje się konieczną grubość powłoki 
malarskiej dla R60 równą 0,477 mm, a dla temperatury krytycznej
600°C równą 0,588 mm.

Po interpolacji przyjmuje się konieczną grubość powłoki ochronnej
wykonanej farbą Firefilm 902 równą około 0,50 mm.



Wymian BHRW PFEIFER krótki
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Wymian PFEIFER BHRW krótki – dane dla poszczególnych wysokości
Dopuszczalne obciążenie i rozpiętość płyty(2)

Nazwa Stal Beton H B Bf bbp Klasa odporności Ciężar dla Lpł,max gk,max qk,max

(L [cm]) [mm] [mm] [mm] [mm] ogniowej(1) L=1,19 m [kg] [m] [kN/m2] [kN/m2]

BHRW 20-150-L S355 C30/37 200 300 150 270 R60 145 8,0 5,00 5,00
BHRW 25-150-L S355 C30/37 250 300 150 270 R60 172 9,0 6,00 6,50
BHRW 27-150-L S355 C30/37 270 300 150 270 R60 188 10,0 7,00 7,50
BHRW 32-150-L S355 C30/37 320 300 150 270 R60 223 11,0 7,00 10,00
BHRW 40-150-L S355 C30/37 400 300 150 270 R60 266 12,0 7,50 15,00
BHRW 45-150-L S355 C30/37 450 300 150 270 R60 301 15,0 8,50 15,00
BHRW 50-150-L S355 C30/37 500 300 150 270 R60 329 15,0 8,50 15,00

Uwaga:
Szczegółowe informacje według karty technicznej. Rozpatrywać łącznie 
z detalami wymianów PFEIFER, instrukcją doboru długości, instrukcją montażu
oraz rysunkami konstrukcyjnymi danego obiektu.

Oznaczenia:
� Wełna mineralna Ciflamon szer. 3 cm
 Podkład elastomerowy Calenberg 50×10 mm
 Hak gwintowany Rd12 PFEIFER

Elementy dostarczane w komplecie 
z każdą sztuką wymianu:
PH-A φ12 L=800 mm × 2 szt.

1. Standardowa klasa odporności ogniowej wymianu BHRW wynosi R60. Wykonanie powłoki ochronnej dla klasy R120 na zamówienie.
2. Lpł,max = maksymalna rozpiętość płyty kanałowej opierającej się na wymianie, gk,max = maksymalne obciążenie stałe płyty kanałowej opierającej się na wymianie 
(wartość charakterystyczna, bez uwzględnienia ciężaru własnego płyty), qk,max = maksymalne obciążenie zmienne płyty kanałowej opierającej się na wymianie (wartość charakterystyczna).
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Wymian BHRW PFEIFER długi

Wymian PFEIFER BHRW długi – dane dla poszczególnych wysokości
Dopuszczalne obciążenie i rozpiętość płyty(2)

Nazwa Stal Beton H B Bf bbp Klasa odporności Ciężar dla Lpł,max gk,max qk,max

(L [cm]) [mm] [mm] [mm] [mm] ogniowej(1) L=2,39 m [kg] [m] [kN/m2] [kN/m2]

BHRW 20-150-L S355 C30/37 200 300 150 270 R60 297 8,0 5,00 5,00
BHRW 25-150-L S355 C30/37 250 300 150 270 R60 349 9,0 6,00 6,50
BHRW 27-150-L S355 C30/37 270 300 150 270 R60 370 10,0 7,00 7,50
BHRW 32-150-L S355 C30/37 320 300 150 270 R60 427 11,0 7,00 10,00
BHRW 40-150-L S355 C30/37 400 300 150 270 R60 520 12,0 7,50 15,00
BHRW 45-150-L S355 C30/37 450 300 150 270 R60 602 15,0 8,50 15,00
BHRW 50-150-L S355 C30/37 500 300 150 270 R60 675 15,0 8,50 15,00

1. Standardowa klasa odporności ogniowej wymianu BHRW wynosi R60. Wykonanie powłoki ochronnej dla klasy R120 na zamówienie.
2. Lpł,max = maksymalna rozpiętość płyty kanałowej opierającej się na wymianie, gk,max = maksymalne obciążenie stałe płyty kanałowej opierającej się na wymianie 
(wartość charakterystyczna, bez uwzględnienia ciężaru własnego płyty), qk,max = maksymalne obciążenie zmienne płyty kanałowej opierającej się na wymianie (wartość charakterystyczna).

Elementy dostarczane w komplecie 
z każdą sztuką wymianu:
PH-A φ12 L=800 mm × 3 szt. dla L≤1800
PH-A φ12 L=800 mm × 4 szt. dla L>1800

Uwaga:
Szczegółowe informacje według karty technicznej. Rozpatrywać łącznie 
z detalami wymianów PFEIFER, instrukcją doboru długości, instrukcją montażu
oraz rysunkami konstrukcyjnymi danego obiektu.

Oznaczenia:
� Wełna mineralna Ciflamon szer. 3 cm
 Podkład elastomerowy Calenberg 50×10 mm
 Hak gwintowany Rd12 PFEIFER



Instrukcja montażu wymianów BHRW PFEIFER

6
© 2019 copyright PFEIFER. Zastrzega się możliwość wystąpienia zmian technicznych i błędów. Wydanie 2019/03-1-PL.

1. WYTYCZNE OGÓLNE
1.1. Podstawowe warunki bezpieczeństwa montażu

• Roboty montażowe należy prowadzić na podstawie dokumentacji 
konstrukcyjnej, projektu technologii montażu, z zachowaniem warunków
bezpieczeństwa, określonych ogólnymi przepisami bhp i rozporządze-
niem z dnia 28.03.72 r. MBiPMB (Dziennik Ustaw nr 13 z dnia 04.72 r.)
oraz warunków wynikających z przepisów szczegółowych.

• Przy montażu wymianów ekipa montażowa powinna zwracać uwagę 
na to, by:
– montaż i wszystkie czynności montażowe odbywały się zgodnie 

z projektem technologii montażu,
– do montażu były stosowane urządzenia montażowe atestowane,

zgodne z projektem technologii montażu.
• Należy wbudowywać tylko prefabrykaty zaopatrzone w atest producenta, 

będące w stanie technicznym nie budzącym żadnych wątpliwości 
(bez zarysowań, ubytków itp.), zgodnie z przeznaczeniem określonym 
w dokumentacji konstrukcyjnej.

• Wymiany BHRW należy podnosić wyłącznie pionowo. Podnoszenie 
przy skośnym naciąganiu liny lub przesuwaniu przy pomocy obrotu 
wysięgnika jest niedopuszczalne.

• W czasie podnoszenia i transportu prefabrykatów trzeba zadbać o to, 
aby pod wysięgnikiem i zawieszonym elementem nie przebywali ludzie.

• W przypadku konieczności wykonywania robót montażowych 
przy świetle sztucznym należy zapewnić oświetlenie miejsca pracy 
minimum 100 luksów oraz miejsca pobierania elementów minimum 
50 luksów.

• Prowadzenie montażu jest niedozwolone:
– przy szybkości wiatru większej niż 10 m/s,
– przy widoczności mniejszej niż 30 m,
– w czasie opadów atmosferycznych i śnieżycy,
– wówczas, gdy pomosty robocze są śliskie,
– w temperaturze otoczenia poniżej –10°C.

• Montaż konstrukcji budynku powinien odbywać się w temperaturze 
otoczenia powyżej 0°C. W przypadku występowania temperatur 
niższych dopuszcza się montaż przy zachowaniu specjalnych warunków, 
określonych w „Wytycznych wykonywania robót budowlano-
montażowych w okresie obniżonych temperatur”, opracowanych 
przez Instytut Techniki Budowlanej, wydanych w 1971 r.

• Przy montażu w okresie obniżonych temperatur należy dodatkowo 
przestrzegać następujących warunków:
– oczyszczać ze śniegu i oblodzenia oraz posypywać piaskiem 

stanowiska pracy, przejścia oraz drogi ewakuacyjne,
– odpowiednio ustawić i zabezpieczyć wszelkie urządzenia grzewcze,
– wzmocnić nadzór nad robotami montażowymi.

• Wszyscy pracownicy są obowiązani do natychmiastowego zgłaszania 
bezpośredniemu przełożonemu dostrzeżonych wad konstrukcji, 
urządzeń itp., mogących zagrażać bezpieczeństwu konstrukcji 
lub pracowników.

• W przypadku spodziewanych silnych wiatrów, tj. wiatrów powyżej 10m/s,
należy zabezpieczyć działki montażowe przed parciem i ssaniem wiatru.

1.2. Ogólne warunki montażu
Prace montażowe wymianów BHRW należy poprzedzić pracami przygoto-
wawczymi polegającymi na:

• wykonaniu niezbędnych dróg dojazdowych,
• sprawdzeniu dokładności montażu elementów prefabrykowanych, 

na których opierane będą wymiany,
• założeniu bazy kontrolno-pomiarowej dla wyznaczenia osi wymianu oraz 

do kontroli montażu elementów prefabrykowanych,
• sprawdzeniu stanu technicznego sprzętu montażowego i pomocniczego,
• oznakowaniu elementów do rektyfikacji,

• dostarczeniu na plac budowy niezbędnej ilości pomocniczych urządzeń
montażowych,

• przeszkoleniu i zapoznaniu ekipy montażowej z technologią montażu 
budynku,

• wyposażeniu pracowników zatrudnionych przy robotach montażowych 
w sprzęt ochrony osobistej.

Przy prowadzeniu robót montażowych należy przestrzegać zasady, aby każdy
prefabrykat przed wbudowaniem był należycie oczyszczony, zwłaszcza 
w miejscach styków z sąsiednimi elementami prefabrykowanymi.
Do montażu następnej kondygnacji można przystąpić dopiero po uzyskaniu
przez beton zalewowy w złączach pełnej projektowanej wytrzymałości 
zaprawy szybkowiążącej.
Kierownictwo budowy (montażu) powinno przeprowadzać kontrole 
prefabrykatów dostarczanych na plac budowy.
W czasie rozładunku należy sprawdzić dostawę w zakresie:

• oznakowania elementów,
• wyglądu zewnętrznego elementów oraz ich wymiarów,
• prawidłowości wbudowania akcesoriów montażowych.

Odbiorca powinien otrzymać stosowne dokumenty na dostarczone prefabrykaty.
Montaż powinien odbywać się zgodnie z dokumentacją techniczną 
(rzuty, przekroje, detale) oraz zasadami sztuki budowlanej.
1.3. Zabetonowane wymiany BHRW mogą być transportowane urządzeniem 
dźwigowym w pionie i poziomie za pomocą zawiesi dwucięgnowych linowych
lub łańcuchowych odpowiedniej nośności. Długość lin (łańcuchów) należy 
dobrać w taki sposób, aby kąt odchylenia liny (łańcucha) od pionu 
nie przekraczał 30º. Wymiany BHRW wyposażone są w elementy 
do transportu – PFEIFER haki falowe zgodnie z dokumentacją techniczną 
i wytycznymi producenta systemów transportowych. Ekipa montażowa 
powinna być wyposażona w pętle transportowe PFEIFER o nośnościach 
dostosowanych do wielkości zastosowanych gwintowanych tulei haków. 
Gotowe wymiany należy transportować jedynie w pozycji wbudowania 
w położeniu poziomym. Przy transporcie należy przestrzegać zasad zgodnie 
z instrukcjami urządzeń dźwigowych.
Dostawca wymianów BHRW nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie 
uszkodzenia belek i sprzętu do transportu oraz montażu, wypadków itp. 
w przypadku stosowania innych urządzeń niż opisanych w niniejszej instrukcji.

2. TRANSPORT
Strona organizująca transport odpowiada za prawidłowe zabezpieczenie 
towaru podczas przewozu oraz jego ubezpieczenie na czas transportu 
od zakończenia załadunku do rozpoczęcia rozładunku na budowie.
Środki transportu przeznaczone do przewożenia wymianów BHRW powinny
zapewniać możliwość stabilnego ułożenia elementu na platformie z równą
podłogą. Wymiany należy transportować w pozycji wbudowania w sposób 
zapewniający ochronę warstwy przeciwpożarowej na spodzie dolnej półki.

3. SKŁADOWANIE NA BUDOWIE
Po zdjęciu wymianów z samochodu można je transportować bezpośrednio 
na miejsce montażu lub na plac składowy. Należy zadbać, aby plac 
do składowania był utwardzony i wypoziomowany. Trzeba zwrócić uwagę 
na ochronę warstwy przeciwpożarowej na spodzie wymianu.

4. MONTAŻ WYMIANÓW BHRW
4.1. Przed przystąpieniem do montażu należy skontrolować:

• rozstaw sąsiadujących płyt kanałowych – odległość między płytami 
w miejscu wymianu powinna być równa odległości wynikającej z projektu
konstrukcji; należy także zapewnić możliwość oparcia blach wsporczych
wymianu na głębokość równą minimum 80 mm,

• nośność sąsiadujących płyt kanałowych w miejscu oparcia wymianu – 
ze względu na przekazywane obciążenie przez blachy wsporcze wymianu 
na płytę kanałową; w przypadku przekroczenia nośności zalać kanał 
sąsiadujący z oparciem (sprawdzenie nośności leży po stronie 
projektanta obiektu),
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• długość opieranej płyty – płyta powinna mieć długość wynikającą 
z projektu konstrukcji oraz zapewniającą oparcie płyty na półce wymianu 
na głębokość co najmniej 100 mm,

• wyrównanie powierzchni płyty kanałowej w miejscu oparcia blach 
wsporczych wymianu – w przypadku nierówności należy zeszlifować 
powierzchnię w strefie oparcia.

4.2. Opuścić i zamontować wymian w miejscu docelowym w stropie, dbając 
o to, aby blachy wsporcze oparły się dokładnie (płasko) na powierzchni 
sąsiadujących płyt kanałowych.
4.3. Zabezpieczyć wymian przed przypadkowym przesunięciem.
4.4. Po ułożeniu i zabezpieczeniu wymianu zwolnić zawiesia. Schemat 
oparcia płyt kanałowych na wymianie przedstawiono na rys. 1.

5. MONTAŻ PŁYT STROPOWYCH SPRĘŻONYCH OPIERANYCH 
NA WYMIANIE
5.1. Płyty stropowe należy opierać na półce wymianu BHRW 
za pośrednictwem podkładki elastomerowej przymocowanej wzdłuż 
krawędzi wymianu.
5.2. Płyty należy zaprojektować z otwartymi częściowo od góry 
kanałami w celu ułożenia wymaganego zbrojenia zszywającego 
(minimum 2 pręty PH-A 12 na jeden wymian).

5.3. Zbrojenie zszywające należy włożyć w otwory w płycie kanałowej 
i wkręcić aż do uzyskania oporu w środnik wymianu. Zbrojenie zszywające 
jest dostarczane na plac budowy razem z wymianami. Dokładna ilość prętów
łączących wymian z płytą oraz ich lokalizacja jest określona w rysunkach 
konstrukcyjnych wymianu.
5.3. Wypełnić dokładnie drobnoziarnistym betonem C30/37:

• otwarte kanały w płytach – na głębokość wynikającą z długości zbrojenia
zszywającego,

• szczelinę pomiędzy środnikiem wymianu a czołem płyty kanałowej,
• szczeliny między sąsiednimi płytami kanałowymi.

Detal połączenia wymianu z płytą kanałową przedstawiono na rys. 2.

6. UWAGI KOŃCOWE
6.1. Stosowanie obciążeń dynamicznych w fazie montażu wymianów oraz płyt
kanałowych jest niedopuszczalne.
6.2. Obciążanie płyt obciążeniem użytkowym możliwe jest po osiągnięciu
pełnej nośności betonu zalewowego na styku wymianów i płyt kanałowych.

Rys. 1. Schemat oparcia płyt kanałowych na wymianie.

Rys. 2. Przekrój (A-A) przez wymian w miejscu zbrojenia zszywającego.

Uwagi:

1. Długość płyty kanałowej opierającej się na wymianie przyjąć zgodnie 
ze schematem na rysunku. Szerokość wymianu wraz ze szczeliną 
montażową wynosi 300 mm.

2. Połączenie wymianów z płytą kanałową wykonać za pomocą prętów 
gwintowanych PFEIFER PH-A 12 L=800 mm wkręcanych w środnik 
wymianu (2 szt. PH-A 12 na każdą opierającą się płytę). Po dokręceniu 
prętów zalać szczelinę montażową oraz kanały betonem C30/37.

3. Obciążenie z wymianu przekazywane na sąsiednią płytę kanałową 
za pomocą oparcia stalowego o wymiarach min. 270×80 mm. Sprawdzenie
nośności płyt przejmujacych obciążenie z wymianu po stronie projektanta
konstrukcji obiektu/projektanta stropu.

4. Rysunek rozpatrywać łącznie z kartą techniczną wymianów PFEIFER, 
instrukcją doboru długości, instrukcją montażu oraz rysunkami 
konstrukcyjnymi danego obiektu.

5. Standardowa klasa odporności ogniowej wymianu BHRW wynosi R60. 
Wykonanie powłoki ochronnej dla klasy R120 na zamówienie.

Objaśnienia:
� Wełna mineralna Ciflamon szer. 3 cm
 Podkład elastomerowy Calenberg 50×10 mm
 Hak gwintowany Rd12 PFEIFER
 Zaślepienie otwartego kanału
 Pręt PH-A φ12 L = 800 mm – 2 szt. 

dla każdej płyty opierającej się na wymianie
 Beton zalewowy C30/37
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