Zastosowanie szyn kotwiących
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Jakość od 1907 roku
JORDAHL jakość produktów znana
i stosowana jest na całym świecie od
1907 roku.
JORDAHL produkty spełniają najwyższe
standardy, umożliwiają efektywne
wznoszenie budynków a także podwyższają poziom bezpieczeństwa.
Surowe reżimy kontroli jakości z
wewnątrz jak i z zewnątrz całej organizacji,
Projektowanie kompatybilne z normami
europejskimi Eurocod.
Niezawodna koncepcja bezpieczeństwa.
Szeroka gama wysokiej jakości produktów kotwiących a także elementów
łączących wraz z akcesoriami towarzyszącymi.
Certyfikowany system zapewnienia
jakości ISO 9001.

W 1907 roku szwedzki inżynier budowlany
Ivar Kreuger nabył w USA prawo do
wprowadzenia innowacyjnej techniki
zbrojenia na rynki europejskie: tzw.
Kahneisen (pręty Kahna). Wynalazcą tego
rewolucyjnego systemu był niemiecko –
amerykański inżynier budowlany Julius
Kahn. Kreuger przeniósł prawa wynalazku
Kahna do Europy i założył z zaprzyjaźnionym inżynierem budowlanym Andersem
Jordahlem „Deutsche Kahneisen Gesellschaft Jordahl & Co“. Wprowadzenie
produktu Kahneisen okazało się sukcesem
na dynamicznie rozwijającym się rynku
niemieckim. Opracowanie przez Andersa
Jordahla w roku 1913 szyny kotwiącej o
przekroju C było kolejnym krokiem milowym w historii techniki zamocowań.
Od tego czasu JORDAHL GmbH rozwinęła się
do uznanego na arenie międzynarodowej
przedsiębiorstwa zajmującego się techniką
zamocowań, wyróżniającym się spośród
innych firm ścisłą współpracą z Klientem
oraz intensywnymi pracami badawczymi
w dziedzinie systemów zamocowań.

Podczas realizacji budowy wymagane są
kompletne rozwiązania montażowe: by móc
połączyć ze sobą różne elementy konstrukcyjne, oraz przekazać obciążenia na inne
części budowli. Niezależnie od obszaru
zastosowania produktu, podstawowym
kryterium przy wyborze systemu zamocowań jest jakość oraz bezpieczeństwo.
Przedsiębiorstwo JORDAHL GmbH oferuje
następujące usługi:
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innowacyjne wsparcie podczas planowania oraz dokonywania projektów,
rozwiązania dopasowane do oczekiwań
Klienta a także sprecyzowane doradztwo
w sprawie projektu,
efektywne planowanie oraz wsparcie
podczas dokonywania obliczeń konstrukcyjnych,
międzynarodowa, doświadczona kadra
o wyśmienitej wiedzy technicznej,
niezawodny partner nastawiony na
długotrwałą współpracę z Klientem.

JORDAHL® Szyny kotwiące dla
bezpiecznego zakotwienia w betonie
JORDAHL® szyny kotwiące są doskonałym
systemem mocującym dostosowanym do
przenoszenia obciążeń w konstrukcjach
z betonu i w żelbecie:
zakotwienie przeprowadzone w sposób
neutralny dla przekroju betonu i zbrojenia,
idealne zastosowanie w gęsto zbrojonych
przekrojach betonowych i strunobetonowych, jako łączniki do późniejszego
mocowania elementów konstrukcyjnych,
zwiększona nośność w przekrojach zbrojonych,
wysoka nośność przy obciążeniach
statycznych oraz dynamicznych,
wytrzymałość na eksplozje a także na
zmęczenie materiału,
szybkie i efektywne zamocowanie
wykonane na miejscu,
montaż przy użyciu prostych narzędzi
(młotek oraz klucz),
prosty dobór.
Bez wiercenia bez brudu bez konieczności użycia urządzeń elektrycznych
bez spawania bez zagrożenia
pożarem bez szkód spowodowanych
przez iskrzenie.

Paleta produktów
JORDAHL oferuje następujące produkty:
JTA, szyna kotwiąca standardowa dla przejęcia obciążeń od rozciągania osiowego,
skośnego oraz poprzecznego,
JXA, uniwersalne szyny zębate walcowane
na gorąco, dla przejęcia obciążeń od sił
działających we wszystkich kierunkach,
JZA, szyny zębate walcowane na gorąco,
dla przejęcia obciążeń od sił działających
we wszystkich kierunkach,
JGB, szyna kotwiąca z przyspawanym zbrojeniem, służąca do zamocowań balustrad
balkonowych,

JORDAHL® śruby: śruba młotkowa, hakowa oraz zębata,
JTB, szyny mocujące do szybkiego i efektywnego montażu blach trapezowych na
elementach wykonanych z żelbetu.
Profil-W
Profil-W wytwarzany jest poprzez walcowanie go na gorąco prosto z żarzącego się
bloku i z tego też powodu jest on wolny od
naprężeń wewnętrznych, optymalnie podatny na formowanie oraz dobrze przystosowany do przejęcia obciążeń dynamicznych
a także do stosowania w konstrukcjach
spawanych. Szyny kotwiące profil-W są
znakomitym rozwiązaniem dla mocowania
fasad obiektów, narażonych na duże obciążenie od wiatru, dla wind, dla rurociągów
pod mostami a także dla mostów sprężonych o dodatkowej przyczepności, itd.
Profil-K
Profil-K produkowany jest na zimno z taśmy
na kilkustopniowych urządzeniach profilujących. Dlatego też posiada on zaokrąglone
krawędzie a całkowity przekrój poprzeczny
wskazuje na jednakową grubość blachy.
Ukształtowane na zimno szyny kotwiące
stosowane są min. w mocowaniu fasad,
dla których głównym obciążeniem jest ich
ciężar własny.
Materiał
Większość profili wytwarzanych jest ze stali
węglowej zgodnie z ASTM A283 stopień D
z minimalną granicą plastyczności
33.000psi. Stal szlachetna S316 zgodnie
z ASTM A666 jest dostępna na odrębne
zapytanie.
Bolec kotwiący
Bolce są prasowane na zimno podczas
kompletnie zautomatyzowanego i nadzorowanego procesu produkcyjnego. Możliwe
jest też inne wykonanie bolcy kotwiących.

Bezpieczna
praca

Oszczędność
czasu

Niskie
koszty

Łatwy
montaż

Brak
zagrożenia
pożarowego

JTA K28/15
JTA K38/17
JTA W40/22
JTA W50/30
JTA W53/34
JTA W55/42
JTA W72/48
JXA W29/20
JXA W38/23
JXA W53/34
JTB-AR
JTB-UNI

JORDAHL® Szyny kotwiące

Zamocowanie fasad

Fasady muszą sprostać postawionym im

ostateczną pozycję wbudowania. Elementy

wysokim wymaganiom: mają one przez

te mogą składać się ze szkła, metalu, be-

swoją niepowtarzalną architekturę propa-

tonu i kamieni naturalnych – a nawet mieć

gować wizerunek miasta i przy tym powinny

zintegrowane inteligentne układy solarne

być ekonomiczne oraz wytrzymałe. Oferują

oraz instalacje wentylacyjne. Gwarantują

one ochronę przed hałasem, zimnem,

one najwyższą jakość, bezpieczne warunki

upałem i przed wilgocią a do tego spełniają

pracy oraz szybki montaż na miejscu.

zaos-trzone standardy bezpieczeństwa:
mogą one zostać użyte nawet w regionie

Działające obciążenia są przekazywane przy

narażonym na trzęsienie ziemi. Kompletne

pomocy kątowników i JORDAHL® śrub do

elementy fasadowe są poddawane obrób-

szyn kotwiących zakotwionych w elemencie

ce wstępnej w zakładzie produkcyjnym i

a następnie na cały element konstrukcyjny.

następnie na budowie przy pomocy żurawia
umiejscowione zostają tak by zajęły już
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Bezpieczny montaż również na wyższych
kondygnacjach.
Bezpieczne warunki pracy.
Rozwiązania zgodnie z oczekiwaniami
Klienta dla różnych konstrukcji stropowych (cienkie stropy, kąty, itd.).
Niewielkie koszty montażowe.
Proste zastosowanie.
Elastyczne dopasowanie.
Szybki montaż na miejscu.
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Sheung Yee Road, Hong Kong, 2008

3

City Plaza Hotel, Hong Kong, 2009
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Citigroup Center Londyn, Anglia, 2002
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HBSC Tower, Londyn, Anglia, 2002

6

Metropolitan, Warszawa, Polska, 2002
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JORDAHL® Szyny kotwiące

Prefabrykaty

JORDAHL® Szyny kotwiące zapewniają

JORDAHL oferuje szeroką gamę akcesorii

optymalne połączenie prefabrykatów –

towarzyszących:

elastyczne oraz niezawodne. Budownictwo
modułowe z dużymi prefabrykatami umożli-

łączniki płaskie,

wia szybszą realizację projektu budowlane-

kątowniki łączące,

go niż w przypadku konstrukcji monolitycz-

kotwy murowe,

nych. Jest to zaleta, którą należy brać pod

płytki zaciskowe.

uwagę w przypadku centrów handlowych,
fabryk, budynków biurowych czy parkingów
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Xinzo De Limia, Orense, Hiszpania, 2008

wielopoziomowych.
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Hala magazynowa, Trebbin, Niemcy, 2006
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Ściana cokołowa połączona z elementem
wsporczym przez kątownik łączący z otworami
usytuowanymi po przekątnej.

Budynek przemysłowy, który został wzniesiony w dużym
tempie dzięki wielkoformatowym prefabrykatom,
połączonym wzajemnie JORDAHL® szynami kotwiącymi, przy
użyciu śrub oraz kątowników.
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Struktura budynku przemysłowego, która kompletnie wykonana została z prefabrykatów – bez
spawania, bez łączenia na dyble montażowe i bez betonu monolitycznego.
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do mocowania blach trapezowych

System szyn do mocowania blach trapezowych JTB pozwala na szybki, ekonomiczny
montaż blach trapezowych do konstrukcji
żelbetowych przy pomocy śrub samowiercących. Utwardzony czubek wkręta
wywierca otwór w profilu stalowym. Inaczej
niż w przypadku innych JORDAHL® szyn
kotwiących nie posiada ona na otwartej
stronie otworów – wypełnienie pianką lub
styropianem pozostaje w szynie i umożliwia
swobodne wejście wkręta.
Szyny do mocowania blach trapezowych
firmy JORDAHL® dzięki smukłym kotwom
mogą być w sposób prosty i nieskompliko-

Przekrój poprzeczny szyny JTB-AR ze śrubą i wkrętem
samowiercącym do zamocowania metalowego dachu

wany wetknięte w gęsty kosz zbrojeniowy
elementu.
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Ikea dział sprzedaży, Dortmund, Niemcy, 2008

System zbrojenia szyn oraz śrub samowier-

11

Spedycja Fiege Holding Stiftung & Co. KG, Lahr,
Niemcy, 2007

cących zapewnia szybki montaż i zmniejsza
koszty realizacji obiektów prefabrykowanych.

Szyna JTB-Uni zamocowana w zbrojeniu
przed zabetonowaniem
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Montaż blachy trapezowej z większą ilością warstw izolacyjnych
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Mury licowe

Kreatywne wzornictwo okładzin klinkierowych i murów licowych wymaga rozwiązań,
w których najmniejszy detal jest perfekcyjnie dopracowany. JORDAHL oferuje takie
rozwiązania, jakich poszukują innowacyjni
architekci: szeroka paleta wsporników licowych. Mogą one w prosty i szybki sposób
zostać zamocowane do JORDAHL® szyn
kotwiących lub poprzez dyble wklejane do
Przykład wspornika kątowego dla dwóch
cegieł klinkierowych zamocowanych na
szynie kotwiącej.

konstrukcji. Wsporniki licowe są przesuwne
wzdłuż i w poprzek.
Stąd możliwość ich elastycznego zastosowania. Wsporniki przenoszą obciążenia
warstwy licowej poprzez szynę kotwiącą
(lub dybel) na konstrukcję budynku – niezależnie od jego wysokości.
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Najlepszym rozwiązaniem montażowym
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Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
Warszawa, Polska, 2007

13

Budynki biurowe, Potsdamer Platz, Berlin,
Niemcy, 1999

14

Centrum Nauki i Edukacji Muzycznej
Symfonia, Katowice, Polska, 2006

15

RBB Potsdam-Babelsberg, Niemcy, 1996

jest uwzględnienie już na etapie projektu
mocowania z zastosowaniem szyn kotwiących i wsporników. Pozwala to na szybkie,
niezawodne i proste połączenie na miejscu.
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JORDAHL® Szyny kotwiące

Mocowanie balustrad oraz trybun

Mocowanie balustrad jest wyzwaniem dla
architektów i planistów. Dla długotrwałego
i efektownego bezpieczeństwa system
mocowań balustrad JGB firmy JORDAHL®
oferuje doskonałe rozwiązanie dla zakotwienia poręczy i balustrad. Specjalne
wykonanie JORDAHL® szyn kotwiących sprawia, że balustrady mogą być zamocowane
w cienkich stropach od strony czołowej.
Umożliwione to zostaje dzięki specjalnym
kotwom, które wykonane zostały ze stali
zbrojeniowej. Oprócz obciążeń rozciągających i poprzecznych systemy kotwiące JGB
mogą przejmować momenty zginające.

16/17 Mittelstandsmeile, Chemnitz, Niemcy, 2002
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Siedzenia na stadionach sportowych lub
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ETO Park Stadion, Györ, Węgry, 2008

arenach potrzebują połączenia wysoce

19

Fritz-Walter-Stadion, Kaiserslautern, Niemcy,
2006

wytrzymałego. Zarówno fotele jak i samo
ich mocowanie muszą być sprawne. Równocześnie musi istnieć możliwość szybkiego
i prostego demontażu w celu wymiany
siedzeń lub ich przemieszczenia. Ciągłe
szyny kotwiące zabetonowane w siedzisku
betonowym wraz ze śrubami hakowymi są
w tym przypadku perfekcyjnym rozwiązaniem.
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JORDAHL® Szyny kotwiące

Tory jezdne suwnicy oraz posadowienia
dla maszyn przemysłowych

Tory jezdne suwnicy zamocowane są do żelbetowych konsol słupów za pomocą śrub
młotkowych i szyn kotwiących firmy JORDAHL®.
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Tory jezdne suwnicy umiejscowione zostają

20

na wspornikach żelbetowych i zamocowane
tak, by nie doszło do ich przesunięcia. Muszą one być perfekcyjnie wyjustowane na
podkładzie montażowym. Szyny kotwiące
wraz z płytkami dociskowymi pozwalają
na szybsze i pewniejsze zamocowanie niż
tradycyjne metody.

JORDAHL® szyny kotwiące rozwiązują

montaż szyn kotwiących zapewnia elastycz-

problemy, jakie ze sobą niesie zamoco-

ne, mocne i pewne zamocowanie akceso-

wanie ciężkich maszyn i wyposażenia

riów towarzyszących lub regałów o dużym

produkcyjnego do posadzek warsztatów

obciążeniu do płyt posadzkowych.

produkcyjnych. W przypadku płyty podłogowej o dodatkowej warstwie ochronnej lub

20

Hala magazynowa, Trebbin, Niemcy, 2007

z zainstalowanym ogrzewaniem podłogo-

21

Budowa, Zollern Antriebstechnik,
Herbertingen, Niemcy, 2002

wym, wiercenie nie jest zalecane. Uprzedni
21
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JORDAHL® Szyny kotwiące

Mocowanie szyn, oświetlenia
i turbin wentylacyjnych w tunelach

Mocowanie trakcji prądowych na nowych

23

trasach kolejowych musi spełniać specjalne
warunki odnośnie statycznych i dynamicznych obciążeń. Prądy zwarciowe o natężeniu większym niż 1000 Amperów muszą
zostać uziemione bez stwarzania jakiegokolwiek ryzyka. Jedynie przez równomierną
powierzchnię walcowanych na gorąco szyn
kotwiących z mocnymi JORDAHL® śrubami
można uniknąć tego ryzyka bez stopnienia
elementów łączących. Zastosowanie szyn
kotwiących gwarantuje elastyczne i nie
wymagające żadnej konserwacji, zamocowanie, nawet w bardzo zanieczyszczonym
otoczeniu. Elementy mogą być w każdej
chwili w sposób nieskomplikowany dodatkowo zamocowane lub też wymienione.
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Dworzec, lotnisko Köln-Bonn, Niemcy, 2000

24

Tunel Geisberg, ICE Nürnberg-München, Niemcy,
2008

25

Tunel Tiergarten, Berlin, Niemcy, 2006
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JORDAHL® szyny kotwiące mają szerokie
zastosowanie w tunelach. Pozwalają one na
elastyczny i pewny montaż kabli, instalacji
oświetleniowej, znaków a także systemów
wentylacyjnych. Szyny kotwiące wykonane
ze stali szlachetnej zapewniają dożywotnią
odporność korozyjną w przypadku zabrudzeń i korozyjnych – zawierających sól –
związków, występujących często
w tunelach.
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JORDAHL® Szyny kotwiące

Szyby windowe

20

Umożliwijący regulację szczegół wspornika z krótką szyną
kotwiącą

26
„Na pierwszym miejscu bezpieczeństwo“
jest hasłem przewodnim podczas planowania oraz wznoszenia szybów windowych.
Ze względu na ich niezawodność i bezpieczeństwo podczas montażu, szyny kotwiące
są tutaj preferowaną metodą mocowania
dla pionowych prowadnic windy. Powrotne
obciążenie przez swoją asymetryczność
i uwzględnienie hamulca bezpieczeństwa
może być pewnie przenoszone na konstrukcję betonu. Walcowane na gorąco szyny
kotwiące są optymalnym rozwiązaniem dla
obciążeń dynamicznych.

26

Burj Wieża, Dubai,
Zjednoczone Emiraty Arabskie, 2009
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JORDAHL® Szyny kotwiące

Rurociągi i inne projekty

Wodociągi zaopatrujące w wodę zdatną do

27

picia lub też przewody kanalizacyjne muszą
często przecinać ulice lub też rzeki. Ciężar
rurociągów/przewodów jest znaczny i
zmienny. Obciążenie płynem zmienne i
niestabilne. Przepusty służą do przeprowadzenia cieków wodnych przez napotkane
obiekty. Większość przepustów jest
konstrukcjami ze sprężonego betonu lub też
wykonana z dodatkową wykładziną
powierzchni. Zastosowanie dybli montażowych może negatywnie wpływać na sąsiadujące zbrojenie elementów.
JORDAHL® szyny kotwiące są właściwym
produktem do zamocowania takich przepustów pod mostami: pewnie, szybko
i w prosty sposób można je połączyć. Jest to
proste i elastyczne zamocowanie nie stwarzające zagrożenia uszkodzenia konstrukcji
mostu.
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27

Strelasund Most, Stralsund, Niemcy, 2007

28

Ochrona przeciwpowodziowa Köln, Niemcy,
2008

29

Elektrownia, Grevenbroich, Niemcy, 2006

30

Słup betonowy, plac postojowy Parsberg Autobahn 3, Niemcy

31

Odwodnienie, Niemcy

28

29

30

31
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JORDAHL® Szyny kotwiące

Montaż – ekonomicznie,
łatwo i szybko

JORDAHL produkuje szyny kotwiące we

w szalunkach drewnianych z użyciem

wszystkich oczekiwanych długościach.

gwoździ ze stali lub ze stali szlachetnej

JORDAHL szyny kotwiące w celu ochrony

wbitych w otwory na tylniej stronie pro-

przed świeżym betonem, zaopatrzone są

filu albo przez boczne przyklejenie ich z

w piankę wypełniającą profil szyny. Składa

użyciem Polyolifinu – kleju stosowanego

®

się ona z polistyrenu (PS) lub polietylenu

na gorąco,

(PE) i można ją łatwo usunąć.

w szalunkach ze stali przez przykręcenie
ich przy pomocy JORDAHL® śrub lub przy

Mocowanie w szalunku

pomocy magnesów,

JORDAHL szyny kotwiące wbudowywane są

na powierzchni płyty betonowej przez

wg planu zbrojenia albo wg planu szalun-

zamocowanie ich na prętach zbrojenio-

®

ków. W celu uniknięcia przesuwu podczas

wych lub, w razie potrzeby, przy użyciu

betonowania, szyny zostają zamocowane:

specjalnych przekładek, które przyspawane zostają do kotwy.
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Wbudowanie

Betonowanie

Przykład JORDAHL szyny kotwiącej przybi-

Beton zostaje wylany i zagęszczony. W celu

tej gwoździami do szalunku drewnianego.

dokonania tego wokół szyny, użyty musi

®

zostać przystosowany do tego wibrator do
betonu.

Usunięcie pianki wypełniającej profil

Montaż śrub

Po roszalowaniu, chroniąca profil pianka wy-

JORDAHL® śruby mogą być zastosowane

pełniająca zostaje usunięta z użyciem młotka

w każdym dowolnym miejscu w szczelinie

lub innych narzędzi.

szyny. Obracając śrubę o 90° możemy ją
przytwierdzić w odpowiednim momencie.
Nacięcie śruby musi być skierowane poprzecznie do kierunku długości szyny.
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JORDAHL® Szyny kotwiące i śruby

Spis produktów

Szyny montażowe – profile gorąco walcowane

JTA W 72/48

JTA W 55/42

JTA W 53/34

JTA W 50/30

JTA W 40/22
Śruba mlotkowa
Wymiary

JA

JB

JB

JB

JC

M 20
M 24
M 30

M 16
M 20
M 24

M 10
M 12
M 16
M 20

M 10
M 12
M 16
M 20

M 10
M 12
M 16
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Szyny do mocowania blach trapezowych

JTB-UNI

JTB-AR

Szyny montażowe –
profile zimno walcowane

JTA K 38/17

Szyna zębata –
profile gorąco walcowane

JTA K 28/15

JXA W 53/34

JXA W 29/20

JXA W 38/23

Śruba mlotkowa
Wymiary

Śruba zebata
Wymiary

JH

JD

JXB

JXH

JXD

M 10
M 12
M 16

M6
M8
M 10
M 12

M 16
M 20

M 12
M 16

M 10
M 12
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