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152 4.3. Kształtowanie węzłów

4.3.3.2.  Węzły technologiczne

W płaskich kratownicach przestrzennych, nazy-
wanych często przekryciami strukturalnymi, 
zwykle są stosowane węzły, opracowane do 
konkretnych systemów konstrukcyjno-montażo-
wych. Ze względu na to, że obecnie w miarę 
możliwości ogranicza się zakres robót spawalni-
czych na placu budowy, są znane przede 
wszystkim starsze sposoby kształtowania wę-
złów przestrzennych całkowicie spawanych.
System „Oktaplatte” [171], [312] opracował 
J. Fröhlich na zamówienie jednej z niemieckich 
firm w roku 1959 przede wszystkim w celu sto-
sowania w przekrojach strukturalnych o siatce 
ortogonalnej [62] lub trójkątnej. Podstawowym 
elementem węzłowym jest kula (rys. 4.61), 
utworzona z dwóch czasz, połączonych spoiną 
czołową i usztywnionych wewnętrznym pier-
ścieniem. Średnica kuli jest na tyle duża, że 
schodzące się pręty z rur okrągłych, są cięte 
prostopadle i łączone w węźle spoinami pa-

chwinowymi. Stalowe elementy kuli są wytłaczane i sam element kuli po spawaniu przedsta-
wiono na rys. 4.62. Konstrukcje systemu „Oktaplatte” są wykonywane w wytwórni w postaci 
elementów wysyłkowych, to jest dźwigarów o trzech lub czterech pasach, spełniających wymo-
gi transportu. Na placu budowy konstrukcję przestrzenną uzyskuje się przez ustawienie tych 
dźwigarów w odstępach przedziału kratownicy i dokonuje ich scalenia po uzupełnieniu pozo-
stałymi prętami pasów i krzyżulców w dogodnej pozycji na placu budowy, układając brakujące 
spoiny pachwinowe (niekiedy jednak jako pułapowe).

Rys. 4.60.  Węzeł przestrzenny typu XX z rur okrągłych

Rys. 4.61.  Węzeł kulowy systemu „Oktaplatte” 
[171]
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4.3. Kształtowanie węzłów 153

Niedostatkiem systemu „Oktaplatte” jest konieczność prowadzenia prac spawalniczych na placu 
budowy w dość dużym zakresie. W celu eliminowania tych pracochłonnych i spowalniających 
tempo montażu czynności, sprzyjających również powstawaniu wewnętrznych wad spoin, zosta-
ła w roku 1974 wprowadzona nowa wersja złącza, nazwana węzłem „Okta-S”, w której wykorzy-
stano nagwintowaną tuleję (mufę), jako łącznik montażowy (rys. 4.63). Zaproponowane rozwią-
zanie jest więc techniką mieszaną, polegającą na tym, że rurowe pręty konstrukcji są łączone 
z kołnierzowymi wypustkami lub za pomocą wewnętrznie nagwintowanych muf. Wykorzystano tu 
wcześniejsze rozwiązanie J. Fröllicha do łączenia rurowych prętów w masztach. Tuleję dokręca 
się określonym momentem, co powoduje stan wstępnych naprężeń w węźle. Typoszereg kul 
obejmuje 7 elementów węzłowych o zewnętrznej średnicy kuli od 90 mm przy grubości jej ścian-
ki 8 mm do 210 mm przy grubości 14 mm. Daje to nośność węzła, określoną nośnością dołączo-
nego pręta w granicach od 167 kN do 598 kN.
Węzły kulowe stosowane przez F. Lederera (d. Czechosłowacja) są rozwiązaniem zbliżonym do 
systemu „Oktaplatte”. Elementem węzłowym jest tu również wydrążona kula, jednak zrezygnowano 
z wewnętrznego pierścienia usztywniającego jej ściankę. Pręty pasów kratownicy, w których panują 
największe siły podłużne, są ciągłe i przenikają przez otwory kuli, znajdujące się na ich osi (rys. 4.64). 
Parametry wymiarów powinno się dobierać zgodnie z tablicą 4.2. W przypadku pręta ciągłego spoiny 
pachwinowe, łączące go z kulą, przenoszą tylko różnicę sił podłużnych z obu sąsiadujących z wę-
złem przedziałów pasa. Jest jednak konieczne wcześniejsze nanizanie kul na ciągły pas i wstępne 
ich sczepienie przed prefabrykacją kratownicy w wytwórni jako dźwigarów wysyłkowych. Takie same 
kule służą do łączenia odcinków pasów, ale wówczas spoiny projektuje się na pełną wartość siły 
podłużnej w stykowym pasie. Na rysunku 4.64 pokazano różne sytuacje wykorzystania kul.

Rys. 4.62.  Składowe części węzła kulowego systemu „Oktaplatte” i kula po spawaniu (na podstawie „Techniqu-
es et Architecture”, nr 309, 62 me Ampere 57017 Paris, Francja)

Rys. 4.63.  Elementy składowe połączenia systemu „Okta-S” [202]: 1 – kula, 2 – rura okrągła, 3 – końcówka 
pręta rurowego, 4 – wypustka rurowa z kołnierzem, 5 – gwintowana tuleja
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Na rysunku 4.65 pokazano fotografię węzła 
systemu „Mosag”, opracowanego przez A. 
Grudkę w COBPKM „Mostostal”, służącego 
do łączenia prętów w kratownicach prze-
strzennych, umożliwiających ich wykonanie 
przy wszelkich typach siatek geometrycznych, 
jedno- i wielowarstwowych układów płaskich 
lub zakrzywionych. Do tworzenia węzła wy-
korzystuje się kule, produkowane fabrycznie 
o grubych ściankach, a sposób umieszczenia 
na nich nagwintowanych trzpieni zależy od 
geometrii prętów kratownicy.

Rys. 4.64.  Przykłady węzłów kulowych według rozwiązania Lederera [281]

Rys. 4.65.  Węzeł typu „Mosag”

Tablica 4.2.  Parametry wymiarowe węzłów Lederera [281]

Wymagana grubość ścianki kuli, t
a  = dm / Dsm, 
γ = Dcm / Dsm

dm środkowa średnica dochodzącej rury ściskanej
Dcm środkowa średnica rury ciągłej
Dsm środkowa średnica kuli

a
γ

a ≤ 0,35 a ≤ 0,50

γ ≤ 0,35
γ ≤ 0,50

t ≥ Dsm / 40
t ≥ Dsm / 35

t ≥ Dsm / 35
t ≥ Dsm / 30



Po
łą

cz
en

ia
 i 

w
ęz

ły
 s

pa
w

an
e

4.3. Kształtowanie węzłów 155

Do realizacji kopuł siatkowych i przekryć strukturalnych 
znalazł zastosowanie węzeł typu SDC, opracowany przez 
S. Du Chateau. Łącznik, odlany ze staliwa spawalnego, 
składa się z dwóch czasz, tworząc gwiazdę sześcioramien-
ną (rys. 4.66), która umożliwia przyspawanie prętów z rur 
okrągłych, nachylonych do płaszczyzny gwiazdy pod ma-
łym kątem, pozwalając na wykonanie kopuł o małej wynio-
słości. Po ściągnięcie czasz (muszli) centralną śrubą, wsu-
niętą do środka gwiazdy, rury są łączone z nią spoinami 
pachwinowymi (rys. 4.67).
Przykład węzła przekrycia strukturalnego o siatce trójkątnej 
z węzłem typu SDC pokazano na rys. 4.68. Zaletą tego syste-
mu jest łatwe regulowanie długości dochodzących węzłów 
zarówno układów siatkowych, jak też strukturalnych. Jeżeli 
w węźle jest mało miejsca do łączenia krzyżulców i słupka 
z czaszą, to ich rury są zwężane i zaopatrywane w końcówki 
z pełnych prętów okrągłych [142].
Na podobnej zasadzie łączenia jest zbudowany węzeł, opra-
cowany przez J. Kolosowskiego [242]. Między dwa ułożone 
równoległe pręty z rur okrągłych, zaopatrzone w krótkie rę-
kawy, również z rur okrągłych, są dołączone pręty poprzecz-
ne konstrukcji dachowej (rys. 4.69). Wymiary rękawa co do 
długości i wewnętrznej średnicy są tak dobrane, że nieznacz-
nie nachylony, poprzeczny pręt rurowy jest wsuwany w rę-
kaw, obracany do właściwego położenia w konstrukcji, a na-
stępnie wsuwany w przeciwległy łącznik i mocowany 
spoinami pachwinowymi. Taki łącznik znajduje zastosowanie 
do elementów płaskich, rusztów, przekryć strukturalnych 
i kopuł żebrowych. W tym ostatnim przypadku (rys. 4.70) że-
bra kopuły są wzajemnie rozchylone, a w węzłach mają 
zdwojone rękawy, aby umocować w nich krzyżulce trójkątnej 
siatki kratowej powłoki.
Do połączeń krzyżulców w powłokach siatkowych o zmien-
nych krzywiznach powierzchni w Austrii opracowano węzeł, 
służący do mocowania kształtowników zamkniętych o prze-
krojach prostokątnych, które są bardziej dogodne do prze-
szklenia niż stosowanie na pręty takich konstrukcji rur okrą-
głych. Element węzłowy w kształcie sześcioramiennej 
gwiazdy (rys. 4.71) jest wycinany z bardzo grubej blachy. Ra-
miona gwiazdy mają wysokość dostosowaną do wysokości 
kształtownika, a ich grubość jest zmienna w każdym ramie-
niu indywidualnie w poszczególnych elementach węzłowych 
tak, aby dołączone krzyżulce miały jednakowe powierzchnie 
przycinania. Tak ujednolicone pręty są umieszczane wewnątrz ramion gwiazdy i spawane. Aby 
zmniejszyć ilość prac spawalniczych na budowie, w wytwórni konstrukcji stalowych wykonuje się 
płaty kratowe, a na budowie scala się je w dopasowanych miejscach.
Węzeł opracowany przez Ryszarda Dziewolskiego (Francja) jest przydatny do stosowania 
w niesystemowych rozwiązaniach sklepień siatkowych (rys. 4.72) i przekryć strukturalnych. 
Elementy wysyłkowe w postaci płaskich dźwigarów kratowych ustawia się obok siebie. Złącza 

Rys. 4.66.  Elementy składowe 
(muszle) węzła typu 
SDC [142]

Rys. 4.67.  Węzeł typu SDC [142]


