
Ściany żelbetowe oddzielone termicznie.
Łącznik Schöck Alphadock®.
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Mniej strat energii, większa swoboda projektowania. 
Optymalna izolacja termiczna i wysoka wytrzymałość.

Zbyt ważne, aby o tym zapomnieć
Do tej pory liniowe mostki termiczne na żelbetowych 
ścianach były często pomijane – dokonywano po prostu 
kompensacji strat energii w formie obliczeniowej. Przy 
stosowaniu znacznych grubości izolacji termicznej budyn-
ków oraz nowoczesnych koncepcji grzewczych i wentyla-
cyjnych nasila się negatywny wpływ liniowych mostków 
termicznych. Stanowią one do 25 procent całkowitych 
strat energii. To słaby punkt, który wymaga optymaliza-
cji ze strony projektantów, gdyż ze względu na wyższe 
standardy energetyczne ich redukcja może przynieść in-
westorom wymierne korzyści finansowe, na przykład w 
formie dotacji. Szczególnie w przypadku większych bu-
dynków o wyższych wymaganiach statycznych usunięcie 
mostków cieplnych przy zastosowaniu konwencjonalnych 
metod jest prawie niemożliwe.

Co doceniają architekci i fizycy budowli?
 ▶ Łączniki Alphadock® redukują skutki mostków termicz-
nych, które wcześniej były uważane przez architektów i 
fizyków budowlanych za coś, czego nie da się uniknąć.

 ▶ Łączniki Alphadock® umożliwiają realizację dużych bu-
dynków o wysokich obciążeniach statycznych w najwyż-
szych standardach oszczędności energii.

 ▶ Łączniki Alphadock® znacznie zmniejszają zapotrzebo-
wanie na energię w budynkach.

 ▶ Łączniki Alphadock® zwiększają swobodę planowania 
architektonicznego, ponieważ straty energii nie wyma-
gają kreatywnych rozwiązań, które by je skompensowały.

 ▶ Łączniki Alphadock® poprawiają poczucie komfortu i 
klimatu w pomieszczeniu, dzięki nim unikamy wystę-
powania zimnych elementów we wnętrzu.

 ▶ Prawidłowe użycie łączników Alphadock® zapobiega 
ryzyku uszkodzenia budynku z powodu pleśni i kon-
densacji pary wodnej.

Co przekonuje wykonawców?
 ▶ Łączniki Alphadock® są nieskomplikowane i pozwala-
ją zaoszczędzić czas podczas montażu (mniejsze na-
kłady w porównaniu z wykonywaniem tradycyjnym).

 ▶ Oszczędność izolacji płyt stropowych przynosi wymier-
ną oszczędność czasu i kosztów montażu.

Co wzbudza zainteresowanie inżynierów?
 ▶ Alphadock® umożliwia budowę wielopiętrowych, sku-
tecznie termoizolowanych konstrukcji o dużych obcią-
żeniach statycznych.

 ▶ W przeciwieństwie do ścian betonowych, przy zastoso-
waniu łączników Alphadock® bez problemów spełnio-
ne zostają wymagania cieplne wg polskich norm oraz 
„warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie”, nawet w mocno obciążo-
nych ścianach żelbetowych.

 ▶ Obliczenia dla rozwiązań z zastosowaniem łącznika 
Alphadock® można wykonywać przy użyciu prostej 
metody statycznej. 

 ▶ Łącznik Alphadock® (po konsultacji z naszym zespo-
łem doradczym) nadaje się również do wykonywania 
połączeń słupów.

Jakie korzyści odnoszą inwestorzy budowlani?
 ▶ Alphadock® oszczędza energię oraz znacznie obniża 
koszty eksploatacji domu.

 ▶ Alphadock® minimalizuje mostki termiczne i elimi-
nuje ryzyko powstawania pleśni. Skutecznie zapobie-
ga uszkodzeniom struktury budynku, przez co obniża 
koszty remontów.

 ▶ Alphadock® zwiększa wartość użyteczną różnych po-
mieszczeń i ma pozytywny wpływ na klimat w miesz-
kaniu. 

 ▶ Podczas planowania domów energooszczędnych i ni-
skoenergetycznych zostają zminimalizowane ograni-
czenia projektowe lub ograniczenia w użytkowaniu.

 ▶ Zmniejszenie grubości izolacji stropu garaży podziem-
nych daje większą powierzchnię użytkową, dzięki czemu 
kompensują się koszty Alphadock®.

 ▶ Koszty rozwiązania Alphadock® zostają skompensowa-
ne dzięki oszczędnościom w technicznym wyposażeniu 
budynku (np. mniejszej instalacji grzewczej).

Co cieszy proekologicznych i oszczędnych mieszkańców?  
 ▶ Emisje CO2 są znacznie zmniejszone, a koszty ogrze-
wania obniżone. 
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Mostki termiczne widoczne na detalach połączeń ścian żelbetowych, powodują duże straty energii i utrudniają 

spełnienie najwyższych standardów energetycznych w nowych budynkach. Często zdarza się, że dochodzi do szkód 

budowlanych w wyniku kondensacji pary wodnej lub powstawania pleśni. Pełna izolacja termiczna powłoki budyn-

ku zapewnia duże oszczędności energii, ale jest trudna do zrealizowania ze względu na statyczne wymagania ścian 

żelbetowych. Schöck Alphadock®, termoizolacyjny łącznik do ścian, łączy najlepsze parametry izolacyjne i najwyższą 

wytrzymałość.  

Miejsca możliwego zastosowania dla Schöck Alphadock®.
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Redukcja mostków termicznych
W Polsce jedną trzecią całkowitego zużycia energii sta-
nowi ogrzewanie budynków. Z kolei mostki termiczne 
w budynku powodują do 25 procent strat energii grzew-
czej. Redukcja mostków termicznych daje zatem większe 
możliwości oszczędności, niż sądziło wielu ekspertów. 
Załączone zdjęcia z kamery termowizyjnej pokazują, jak 
skutecznie zminimalizować mostki termiczne dzięki za-
stosowaniu łączników Schöck Alphadock®.

Prezentacja termograficzna.
Przekonuje już na pierwszy rzut oka.

Połączenie ściany na płycie fundamentowej, oddzie-
lone termicznie:
Schöck Alphadock® minimalizuje mostek termiczny między 
izolacją ściany zewnętrznej, a izolacją nad płytą funda-
mentową. Straty cieplne są znacznie zmniejszone, a tem-
peratura powierzchni po stronie pomieszczenia wyraźnie 
wzrasta powyżej krytycznej temperatury punktu rosy. 
Koszty ogrzewania obniżają się, w pomieszczeniu powsta-
je przyjemny klimat, a wartość PSI połączonej ściany żel-
betowej zmniejsza się nawet o 90 procent.
W porównaniu z rozwiązaniami z izolacją termiczną po-
niżej płyty fundamentowej Schöck Alphadock® niesie ze 
sobą następujące zalety: dzięki izolacji na płycie funda-
mentowej można optymalnie wykorzystać wytrzyma-
łość (nośność) i sztywność gruntu budowlanego. Kolejną 
zaletą są ogólnie znacznie niższe koszty w porównaniu 
z rozwiązaniem izolacyjnym wykonywanym pod płytą 
fundamentową.

Połączenie ściany z płytą fundamentową:
Temperatura powierzchniowa od strony pomieszczenia  
θsi = 16,2 °C
Współczynnik temperatury  fRsi = 0,87

Narożnik ściany na stropie garażu podziemnego.
Górne zdjęcie z Alphadock®, dolne zdjęcie bez Alphadock®.
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Izolowane termicznie połączenie ściany na/
pod stropem międzypiętrowym 
Jednym z najczęściej występujących liniowych mostków 
termicznych jest przejście z zimnych piwnic do ciepłych 
części budynków. Zastosowanie łączników Schöck Al-
phadock® umożliwia ciągłą, skuteczną izolację termicz-
ną ścian żelbetowych, które przechodzą przez izolację 
obwodową. Zmniejszają się straty ciepła i koszty ogrze-
wania, wyklucza się ryzyko powstawania skroplin i po-
wstawania grzybów pleśniowych oraz tworzy się zdrowy 
klimat wewnętrzny. 
Dla porównania: wartości PSI łączonej ściany zmniejszają 
się od poziomu w stanie nieizolowanym 0,98 W/(m⋅K) o 
współczynnik 3 - 10 do 0,10 - 0,25 W/(m⋅K) (patrz także 
strona 6 na górze).

Połączenie ściany i stropu międzypiętrowego:
Temperatura powierzchniowa od strony pomieszczenia  
θsi = 18,1 °C
Współczynnik temperatury fRsi = 0,81

Izolacja termiczna w konstrukcji drewnianej
Schöck Alphadock® redukuje mostek termiczny między 
izolacją ściany zewnętrznej, a izolacją poniżej stropu piw-
nicy. Występująca zimna ściana piwnicy jest skutecznie 
izolowana termicznie za pomocą Schöck Alphadock® na 
całej powierzchni.
Temperatura powierzchniowa stropu piwnicy zwiększa 
się i nie dochodzi do powstawania skroplin i jednocze-
snego uszkodzenia konstrukcji drewnianej.
Żywotność elewacji jest znacznie zwiększona, a kosztow-
ne remonty z powodu uszkodzeń spowodowanych wil-
gocią zostają wyeliminowane. 
Ponadto na skutek mniejszych strat cieplnych zmniej-
szone zostają koszty ogrzewania i poprawia się klimat 
wewnętrzny.

Konstrukcja drewniana:
Temperatura powierzchniowa od strony pomieszczenia  
θsi = 16,8 °C
Współczynnik temperatury fRsi = 0,89
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Fizyka budowli  - obliczenia.
Skuteczność izolacji termicznej.

Połączenie ściany ze 
stropem - część 
wewnętrzna  
(wartości PSI)

Połączenie ściany 
w obrębie cokołu 
(wartości PSI)

Sytuacja w obrębie cokołu z 2 elementami na metr Sytuacja w obrębie cokołu z 2 elementami na metr

Sytuacja w obrębie cokołu z 3 elementami na metr Sytuacja w obrębie cokołu z 3 elementami na metr

Sytuacja w obrębie cokołu z 1 elementem na metr

współczynnik przenikania ciepła ψ [W/(m⋅K)]
współczynnik U 
dla płyty stropu 

[W/(m2⋅K)]

współczynnik U dla elewacji 
[W/(m2⋅K)]

0,10 0,15 0,20 0,25
0,10 0,09 0,07 0,05 0,03

0,15 0,07 0,05 0,03 0,01

0,20 0,05 0,03 0,01 -0,01

0,25 0,02 0,00 -0,01 -0,03

Dodatek: ogrzewanie podłogowe +0,04 W/(m⋅K)

współczynnik przenikania ciepła ψ [W/(m⋅K)]
współczynnik U 
dla płyty stropu

[W/(m2⋅K)]

współczynnik U dla elewacji
[W/(m2⋅K)]

0,10 0,15 0,20 0,25
0,10 0,15 0,14 0,13 0,11

0,15 0,13 0,12 0,10 0,09

0,20 0,11 0,09 0,08 0,07

0,25 0,09 0,07 0,06 0,04

Dodatek: ogrzewanie podłogowe +0,07 W/(m⋅K)

współczynnik przenikania ciepła ψ [W/(m⋅K)]
współczynnik U 
dla płyty stropu

[W/(m2⋅K)]

współczynnik U dla elewacji   
[W/(m2⋅K)]

0,10 0,15 0,20 0,25
0,10 0,22 0,20 0,19 0,13

0,15 0,19 0,18 0,17 0,10

0,20 0,17 0,16 0,14 0,08

0,25 0,15 0,13 0,12 0,06

Dodatek: ogrzewanie podłogowe +0,10 W/(m⋅K)

współczynnik 
U dla stropu 
[W/(m2⋅K)]

współczynnik przenikania ciepła 
ψ [W/(m⋅K)]

0,10 0,14

0,15 0,13

0,20 0,10

0,25 0,08

Dodatek: ogrzewanie podłogowe +0,05 W/(m⋅K)

współczynnik 
U dla stropu 
[W/(m2⋅K)]

współczynnik przenikania ciepła 
ψ [W/(m⋅K)]

0,10 0,22

0,15 0,20

0,20 0,17

0,25 0,15

Dodatek: ogrzewanie podłogowe +0,09 W/(m⋅K)

współczynnik 
U dla stropu 
[W/(m2⋅K)]

współczynnik przenikania ciepła 
ψ [W/(m⋅K)]

0,10 0,29

0,15 0,27

0,20 0,24

0,25 0,22

Dodatek: ogrzewanie podłogowe +0,13 W/(m⋅K)

Sytuacja w obrębie cokołu z 1 elementem na metr
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Ekwiwalentny współczynnik przenikania ciepła

Łatwiejsze i lepsze projektowanie
Podczas projektowania z wykorzystaniem łączników 
Schöck Alphadock® okazało się, że od strony statyki jak 
i fizyki budowli zasadne jest zwiększenie udziału ścian 
żelbetowych w piwnicy i na parterze. Oprócz korzystniej-

szej koncepcji statycznej prowadzi to do znacznej popra-
wy wartości PSI, nawet przy porównaniu z rozwiązaniami 
z zastosowaniem murów izolowanych termicznie.

Schöck Alphadock® w porównaniu: minimalne mostki cieplne
Rozwiązania mające na celu zminimalizowanie mostków 
termicznych przy łączeniu ścian z żelbetu można łatwo 
porównać dzięki poniższemu rysunkowi. Szybko staje się 
jasne, że łącznik Schöck Alphadock® jest jedynym roz-
wiązaniem, które może rozwiązać wszystkie szczegó-

łowe połączenia, zapewniając jednocześnie najlepsze 
wartości izolacyjne w każdej sytuacji. Diagram opisuje 
sytuację montażową dla ściany wewnętrznej na stropie 
garażu podziemnego.

Ekwiwalentny współczynnik przenikania ciepła λeq [W/(m⋅K)]

Grubość 
ściany

Odległość między elementami [cm]

200 150 100 70 50 30

300 0,06 0,11 0,16 0,20 0,21 0,24

250 0,07 0,12 0,18 0,22 0,24 0,27

200 0,08 0,13 0,20 0,24 0,27 0,30

180 0,08 0,13 0,21 0,25 0,28 0,32
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Składniki i właściwości. 
Szczegółowe informacje o komponentach. 

❶ Element UHFB
Element ściskany Schöck Alphadock® z betonu o ultra 
wysokiej wytrzymałości (UHPC), który posiada wytrzyma-
łość na ściskanie ponad 175 N/mm2 przy jednoczesnej 
wysokiej wytrzymałości na zginanie. Wartość oblicze-
niowa siły ściskającej dla pojedynczego elementu Al-
phadock wynosi NRd= 760 kN. Wielkość ta wyznaczona 
została dla powierzchni ściskanej 100 x 150 mm, ale jest 
również uzależniona od klasy wytrzymałości betonu ele-
mentów przylegających.

❷ Strzemię stalowe 
Zastosowane strzemiona stalowe ze stali BSt 500 B o 
średnicy 10mm. Pręty umieszczone zostały w elemencie 
betonowym tak, aby zachowane były minimalne otuli-
ny betonowe zbrojenia.

❸ Izolacja
Materiałem izolacyjnym wokół elementu ściskanego UHFB 
jest XPS 500. Charakterystyka techniczna:

Przewodność cieplna λ:  0,036 W/(m⋅K)
0pór dyfuzyjny pary wodnej:   250 – 80
Długotrwała absorpcja wody:  < 0,2 Vol – %
Naprężenia ściskające przy 10% 
odkształceniu:  > 500 kPa
Naprężenia ściskające przy 2 % 
 odkształceniu:   > 180 kPa

Więcej informacji można uzyskać od zespołu doradztwa 
technicznego. 

❶ ❷ ❸
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= 3 x Ø12
= 4 x Ø12

= 3 x Ø12
= 4 x Ø12

Element ściskany z UHFB, zamknięty w materiale izolacyjnym XPS z dodatkowo rozmieszczonymi stalowymi strze-

mionami – te trzy podstawowe materiały tworzą razem pierwszy łącznik do ścian z żelbetu. To, co brzmi prosto, jest 

wynikiem wieloletnich prac badawczych i rozwojowych. Właściwości fizyczne łącznika Schöck Alphadock® są jasno 

zdefiniowane. Przenoszenie ściskania zapewnia element UHFB (pręty zbrojeniowe nie były brane pod uwagę przy 

określaniu sił ściskających). Element ściskany został opracowany specjalnie pod kątem tego rodzaju zastosowania.

❶

Wykonanie zbrojenia 
Dla uzyskania niezbędnej wytrzymałości, należy umieścić 
zbrojenie zgodnie z rys. 2 lub 3. Na końcach ściany zbro-
jenie podłużne należy zakotwić za pomocą strzemion.

❶ Widok na cały system: płyta fundamentowa / strop
❷ Przebieg zbrojenia Schöck Alphadock® dla stropu 
❸ Przebieg zbrojenia Schöck Alphadock® dla płyty  
 fundamentowej

❷ ❸
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Nośność:
Możesz na tym budować.

Wartości dla obciążeń ściskających przy nieprzestrzennych stanach naprężenia
Jeśli z powodu wgłębień, szczególnych geometrii lub braku zbrojenia poprzecznego nie można wytworzyć prze-
strzennego stanu naprężenia, należy zastosować poniższe 1-wymiarowe wartości nośności. Wartości są określone 
wzorem NRd = Ac ⋅ fcd. W takim przypadku należy uwzględnić obszar nacisku Ac dla betonu monolitycznego o wy-
miarach 150 ⋅ 100 mm.

Odległość 
między 

elementami 
[mm]

grubość ściany

300 mm 250 mm 200 mm 180 mm

nRd*
[kN/m]

vRd

[kN/m]
hRd

[kN/m]
nRd*

[kN/m]
vRd

[kN/m]
hRd

[kN/m]
nRd**

[kN/m]
vRd

[kN/m]
hRd

[kN/m]
nRd***
[kN/m]

vRd

[kN/m]
hRd

[kN/m]

1000 606 88 59 525 88 59 429 66 59 429 44 59

500 1212 176 118 1050 176 118 857 132 118 857 88 118

300 1650 293 197 1429 293 197 1167 220 197 1167 147 197

* Projektant  musi zadbać o występowanie trójwymiarowego stanu naprężenia ściskającego. Przy umieszczonym zbrojeniu towarzyszącym (patrz rysu-
nek) w typowych przypadkach stan ten jest zapewniony.

** Ze względu na małą grubość ściany należy zwrócić szczególną uwagę na trójwymiarowy stan naprężenia ściskającego. Przy otulinie betonowej zbroje-
nia mniejszej niż 40 mm, warunek ten jest zwykle spełniony dzięki umieszczeniu strzemion.

*** Trójwymiarowy stan naprężenia ściskającego można uzyskać tylko przy otulinie betonowej min. 20 mm i ułożeniu strzemion (patrz rysunek). Większe 
otuliny zbrojenia lub brak  zbrojenia towarzyszącego prowadzą do powstania jednowymiarowego stanu naprężenia.

Klasa betonu

NRd

C20/25 C25/30 C30/37

202,5 kN 247,5 kN 300 kN

Wartości nośności przy przestrzennym stanie naprężenia

39
0

80
16

0

WS

120x x

Widok Przekrój i wymiary zbrojenia
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Podatności

Odległość 
między 

elementami  
[mm]

siła 
ściskająca

 siła 
poprzeczna

siła 
podłużna

kD [kN/mm] kV [kN/mm] kH [kN/mm]

1000 700 87,5 125

500 1400 175 250

300 2333 292 417

Podstawowe dane do sprawdzeń

Odległość elementów w osi podłużnej ściany a1

Grubość ściany h

Otulina betonowa nom c

Wytrzymałość betonu na ściskanie fcd

Powierzchnia ściskania elementu betonowego Ac0

Model obliczeniowy

NRd = fcd ⋅ AcO

AcO = 100 ⋅ 150 = 15.000 mm

fcd = kc ⋅ fcd

b = h – 2 ⋅ (nom c + ø)

a1 = rozstaw elementów > 3 ⋅ 150 = 450 mm

kc kc = =
 

Ac1

AcO  
a1 � b1 

100 � 150

Maksymalna wytrzymałość dla każdego łącznika Schöck 
Alphadock®
Zdolności przenoszenia siły poprzecznej i poziomej okre-
śla się na podstawie wytrzymałości stali zgodnie PN-EN 
1992-1-1, jak również w oparciu o teorie kotwienia (zgod-
nie z EOTA TR029). Udział obciążenia wynikający z UHFB 
(tarcie) nie był brany pod uwagę.

NRd = 760 kN 
VRd = 88 kN
HRd = 59 kN

Interakcja
W przypadku połączonego obciążenia w obu kierun-
kach poziomych należy przeprowadzić interakcję liniową. 
Z niej zaś wynika następująca interakcja: 

1 ≥ +
 

VEd

VRd  
VEd

HRd

Model obliczeniowy dla systemu ściana - 
płyta fundamentowa / strop
Obliczenia opierają się na założeniu stanu naprężenia 3D 
zgodnie z modelami obliczeniowymi PN-EN 1992-1-1 pkt 
6.7  Ten warunek został wykazany w testach.

Odkształcenie spowodowane działaniem temperatury
Odkształcenia elementów Alphadock® spowodowa-
ne działaniem temperatury muszą być ograniczone do  
+/- 1,0 mm. Z reguły sprawdzenie to da się przeprowa-
dzić bez problemów przy zmniejszeniu powierzchni prze-
kroju (otwory drzwiowe, otwory okienne, balustrady i 
inne wgłębienia) i związanym z tym powstawaniu pęk-
nięć. Jeśli jednak ten dowód okaże się problematyczny 
w przypadku dłuższych, pozbawionych przerw ścianach, 
należy wykonać odpowiednie dylatacje. 

Podatności dla łącznika Alphadock®
Podatności elementów zostały potwierdzone w testach. 
W obrębie tych parametrów elementy pozostają w dużej 
mierze w zakresie sprężystym. Sztywności dla poszcze-
gólnych elementów wynoszą:

Podatność dla siły normalnej  kD = 700  kN/mm
Podatność dla siły poprzecznej  kV = 87,5 kN/mm
Podatność dla siły podłużnej  kH = 125  kN/mm
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Najwyższe bezpieczeństwo gwarantowane.
Ochrona ppoż., wodoszczelność i bezpieczeństwo sejsmiczne.

Wodoszczelność przy wilgoci przenikającej z ziemi 
(woda nienapierająca)
• Uszczelnianie można wykonać za pomocą Sikadur- 

Combiflex SG-10 P lub równoważnego produktu.
• Z reguły, jeśli już istnieje izolacja termiczna wytrzyma-

ła na ściskanie, nie trzeba zapewniać żadnej dodatko-
wej ochrony mechanicznej.

• Inne rozwiązania, np. żółta wanna (Sika-Proof), są rów-
nież możliwe. 

• Materiał uszczelniający musi być odpowiedni dla szcze-
lin dylatacyjnych z możliwością przesuwu +/- 2,0 mm i 
szerokości spoiny 80 mm.

 
Wodoodporność przy występowaniu wody napierającej 
Ze względu na różne warunki i możliwości konstrukcyjne 
dolnej części ściany w przypadku występowania wody na-
pierającej, nie jest możliwe żadne znormalizowane roz-
wiązanie. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się 
z naszym zespołem doradczym.

Ochrona przeciwpożarowa
W przypadku montażu na dole ściany łącznik Schöck Al-
phadock® musi być ustawiony w taki sposób, by górna 
krawędź elementu znajdowała się poniżej dolnej krawę-
dzi jastrychu (reakcja na ogień A) płyty fundamentowej/
stropu. W przypadku umieszczenia elementu na górze 
ściany, sąsiadująca z nim izolacja pod płytą międzykon-
dygnacyjną musi mieć minimalną grubość 120 mm i być 
niepalna (A1 zgodnie z EN 13501-1). Jeśli sąsiednia izo-

lacja (A1) poniżej płyty podłogowej nie ma minimalnej 
grubości 10 mm lub jest łatwopalna, należy wykonać 
ognioodporne zabezpieczenie spoiny.
Różne warianty zabezpieczenia przeciwpożarowego opi-
sano w dokumencie „Klasyfikacja ITB w zakresie odpor-
ności ogniowej” dostępnym na stronie internetowej lub 
w dziale doradztwa technicznego. 

góra ścianydół ściany
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Bezpieczeństwo sejsmiczne
 ▶ W przypadku występowania trzęsień ziemi należy 
stosować wartości obliczeniowe w kierunku wzdłuż- 
nym ściany, jak wskazano w tabeli „wartości oblicze- 
niowe”. Współczynniki bezpieczeństwa materiału γM  
nie mogą być zmniejszane.

 ▶ Jeśli te wartości są niewystarczające, konieczne jest wy-
konanie zwykłej konstrukcji monolitycznej.

 ▶ Naprężenia wywołane trzęsieniem ziemi powodują 
zwiększone obciążenia poziome, które prowadzą do 
zwiększonego obciążenia zginającego elementów ściany 
żelbetowej. Stabilizujące żelbetowe elementy ścien-
ne obciążone momentem są przy korzystnej lokaliza-
cji w budynku nadmiernie dociskane przez normalną 
siłę i mogą być połączone termoizolacyjnie tylko przy 
użyciu łącznika Schöck Alphadock®. Jeśli nie można 
zapewnić takiego stanu statycznego, w konstrukcji 
muszą być umieszczone dodatkowe ściągi (patrz rysu-
nek z przykładem).
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Instrukcja montażu.
Bezpieczny montaż łącznika Schöck Alphadock®.

Schöck Alphadock® jest połączeniem przegubowym
Wolnostojące, ściany nie przytrzymywane z boku, muszą być 
podparte także po rozszalowaniu, aż zostanie zapewnio-
na stabilność przestrzenna. Obliczenia na siły przekrojowe 
występujące w betonie monolitycznym sąsiednich elemen-

tów powinny być przeprowadzone przez odpowiedzial-
nego za obiekt projektanta. Dopuszczalne odkształcenia 
wynikające z wymuszonych naprężeń (np. temperatura) 
muszą być ograniczone do maksymalnie 1 mm.

① Pozycja strzemienia
Zamknięta strona strzemienia zamontowana od strony 
stropu.

② Szyna montażowa
Najpierw przymocuj element montażowy do szalunku.

③ Poziomy montaż
Należy zadbać o poziomy montaż elementu.

④ Zagłębienie w betonie
Element musi być zagłębiony w betonie na 5-10 mm.

<10mm
>5mm

= 3× Ø12
= 4× Ø12

10cm

①

②

③

④
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Zastosowanie łączników Alphadock® jest bardzo podobne do stosowania standardowego połączenia balustrad. 

Łącznik Alphadock® jest mocowany do zbrojenia płyty fundamentowej lub stropowej oraz betonowany w odstępach 

określonych przez projektanta. Następnie szczeliny są izolowane termicznie za pomocą styropianu XPS. Deskowanie, 

zbrojenie i betonowanie ściany żelbetowej odbywa zgodnie z obowiązującymi zasadami.

⑤ Uzupełnić puste przestrzenie
Należy unikać sytuacji, gdy pod elementem tworzą się 
puste przestrzenie.

⑥ Przebieg zbrojenia
Konieczne jest zastosowanie zbrojenia konstrukcyjnego 
(strzemiona 3× Ø12, pręty podłużne 4× Ø12).

⑦ Gniazda żwirowe
Nie dopuszcza się, by na elemencie tworzyły się gniaz-
da ze żwiru.

⑧ Zabezpieczenie przed przechyłem 
Po usunięciu deskowania zabezpieczyć ścianę przed prze-
chyłem (połączenie przegubowe).

<10mm
>5mm

= 3× Ø12
= 4× Ø12

10cm

⑤

⑥

⑦

⑧
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