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1. OPIS TECHNICZNY WYROBU 

1.1. Postanowienia ogólne  

 Niniejsza Krajowa Ocena Techniczna obejmuje łączniki zbrojeniowe z izolacją termiczną 

SCHÖCK ISOKORB i SCHÖCK Alphadock / SCHÖCK Sconnex – Typ W, produkowane przez SCHÖCK 

BAUTEILE GmbH, D-76534 Baden-Baden, Vimbucher Straße 2, w zakładach produkcyjnych 

w Niemczech i Polsce. Upoważnionym przedstawicielem SCHÖCK BAUTEILE GmbH w Polsce jest 

SCHOCK Sp. z o.o., ul. Przejazdowa 99, 43-100 Tychy. 

 Niniejsza Krajowa Ocena Techniczna obejmuje typy wyrobów określone w Załączniku A, 

wynikające z właściwości użytkowych podanych w p. 3 oraz z materiałów zastosowanych do ich 

produkcji. 

1.2. Łączniki SCHÖCK ISOKORB 

Asortyment łączników SCHÖCK ISOKORB obejmuje wersje: KL-O, K-O, K-U, HP, EQ, B, W, SK, 

SQ i S.  

 Elementami składowymi łączników SCHÖCK ISOKORB KL-O, K-O, K-U, HP, EQ, B i W są pręty 

zbrojeniowe, elementy ściskane z betonu wysokiej wytrzymałości (betonowe łożyska oporowe), bloczki 

ze styropianu oraz, opcjonalnie, izolacja ogniochronna (Załącznik A, rys. A1 ÷ A21). 

 Elementami składowymi łączników SCHÖCK ISOKORB SK i SQ są: pręty zbrojeniowe 

z nagwintowanymi końcami, elementy ściskane ze stali (stalowe łożyska oporowe), nakrętki, podkładki, 

płytki stalowe oraz bloczki ze styropianu (Załącznik A, rys. A22 ÷ A28). 

 Elementami składowymi łączników SCHÖCK ISOKORB S są nagwintowane trzpienie stalowe 

z nakrętkami i podkładkami, płytki stalowe oraz bloczki ze styropianu (Załącznik A, rys. A29 ÷ A32). 

 Ze względu na szerokość bloczków ze styropianu, łączniki oznaczone są symbolem T – przy 

szerokości 80 mm lub XT – przy szerokości 120 mm. Ze względu na ilość i średnicę zbrojenia, łączniki 

oznaczone są również symbolami podanymi w tablicach A1 ÷ A50. 

 Łączniki SCHÖCK ISOKORB mogą być stosowane z elementami izolacyjnymi SCHÖCK 

ISOKORB Z, wykonanymi ze styropianu (Załącznik A, rys. A33). 

 Pręty zbrojeniowe łączników SCHÖCK ISOKORB, znajdujące się wewnątrz elementu 

styropianowego, na pewnych odcinkach po obu jego stronach, są wykonane ze stali odpornej na korozję, 

a na pozostałych odcinkach swojej długości są wykonane ze stali zwykłej, węglowej. Wewnętrzne 

i zewnętrzne odcinki prętów są spawane czołowo. W przypadku prętów o średnicach 8, 10, 12 i 14 mm, 

odcinek pręta przechodzący przez izolację może mieć średnicę mniejszą, niż pozostała część zbrojenia. 

Stosowane są wówczas pręty o następujących kombinacjach średnic: 8/6,5/8 mm, 8/7/8 mm, 

10/8/10 mm, 12/9,5/12 mm, 12/10/12 mm, 12/11/12 mm i 14/12/14 mm. Wytrzymałość na rozciąganie 

prętów zbrojeniowych ze spoinami, oznaczona według norm PN-EN ISO 6892-1:2016 i PN-EN 

10080:2007, jest nie niższa, niż wytrzymałość na rozciąganie łączonych prętów.  

 Łączniki SCHÖCK ISOKORB składają się z następujących elementów: 

− w przypadku odcinków środkowych – z prętów żebrowanych B500NR ze stali odpornej na 

korozję według normy DIN 488-1:2009 lub z innej stali odpornej na korozję, żebrowanej, 
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o granicy plastyczności nie mniejszej niż 700 MPa i o wytrzymałości na rozciąganie nie mniejszej 

niż 760 MPa, 

− w przypadku pozostałych odcinków – z prętów żebrowanych B500B ze stali zwykłej, węglowej 

zbrojeniowej według normy DIN 488-1:2009, 

− z profili stalowych do przenoszenia sił ściskających, wykonanych ze stali zwykłej, węglowej 

gatunku S 235 JRG1 według normy PN-EN 10025:2007 i ze stali nierdzewnych gatunku 1.4401, 

1.4404, 1.4362, 1.4462 lub 1.4571 według normy PN-EN 10088-1:2014, o granicy plastyczności 

nie mniejszej niż 460 MPa, 

− z elementów ściskanych, wykonanych z betonu według normy PN-EN 206+A1:2016, o wysokiej 

wytrzymałości, charakteryzujących się nośnością obliczeniową nie niższą niż: 

• 34,4 kN w przypadku elementu HTE-Modul, 

• 38,0 kN w przypadku elementu HTE-20 Compact, 

• 50,1 kN w przypadku elementu HTE-30 Compact, 

według normy PN-EN 12390-3:2011, 

− z elementów, które pozostają niezabetonowane: nagwintowanych trzpieni stalowych, stalowych 

nakrętek, podkładek oraz płytek, wykonanych ze stali nierdzewnej gatunku 1.4401, 1.4404, 

1.4362 lub 1.4571 według normy PN-EN 10088-1:2014; stal trzpieni charakteryzuje się granicą 

plastyczności 460 MPa, stal płytek oporowych (pionowych) – granicą plastyczności 275 MPa, 

a stal płytek dystansowych (poziomych) – granicą plastyczności 235 MPa, 

− z płytek stalowych, zabetonowanych, wykonanych ze stali zwykłej, węglowej gatunku S 235 JRG 

lub S 355 JO według normy PN-EN 10025-1:2007, 

− z bloczków izolacyjnych ze styropianu (EPS) według normy PN-EN 13163+A2:2016, o gęstości 

30 ÷ 40 kg/m3 i wartości deklarowanej współczynnika przewodzenia ciepła λD nie większej niż 

0,031 W/(m·K) według normy PN-EN ISO 6946:2008, o szerokości 80 lub 120 mm, 

− z izolacji ogniochronnej według tablicy B1, Załącznik B, wykonanej z: 

• wkładek ogniochronnych Aestuver produkcji Fermacell GmbH, o grubości nie mniejszej niż 

10 mm,  

• wkładek ogniochronnych Batiboard A produkcji Sitek Insulation, o grubości nie mniejszej niż 

10 mm,  

• z płyt z wełny mineralnej o gęstości nie mniejszej niż 150 kg/m3, o grubości 30 mm, klasy 

reakcji na ogień A1 lub A2 według normy PN-EN 13501-1+A1:2010, umieszczonych od góry 

i od spodu złącza; jeśli powierzchnia górna złącza osłonięta jest przed bezpośrednim 

oddziaływaniem ognia ścianą murowaną lub betonową, lub wylewką cementową o grubości 

nie mniejszej niż 30 mm, izolacji z wełny mineralnej na tej powierzchni nie stosuje się. 

Budowę i wymiary łączników zbrojeniowych SCHÖCK ISOKORB podano w Załączniku A. 

1.3. Łączniki SCHÖCK Alphadock / SCHÖCK Sconnex – Typ W 

 Elementami składowymi łączników SCHÖCK Alphadock / SCHÖCK Sconnex – Typ W 

(Załącznik A, rys. A33) są: 
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− pręty żebrowane B500B ze stali zwykłej, węglowej zbrojeniowej, według normy DIN 

488-1:2009 lub pręty żebrowane B500NR ze stali odpornej na korozję, według normy 

DIN 488-1:2009, 

− elementy ściskane wykonane z betonu według PN-EN 206+A1:2016, o wysokiej wytrzymałości, 

charakteryzujące się nośnością obliczeniową nie niższą niż 760 kN, według normy PN-EN 

12390-3:2011, 

− bloczki izolacyjne ze styropianu (EPS), o wartości deklarowanej współczynnika przewodzenia 

ciepła λD nie większej niż 0,031 W/(m·K) według normy PN-EN 13163+A2:2016 lub bloczki 

izolacyjne z polistyrenu ekstrudowanego (XPS), o wartości deklarowanej współczynnika 

przewodzenia ciepła λD nie większej niż 0,035 W/(m·K), według normy PN-EN 13164+A1:2015. 

Odcinki połączenia płyty balkonowej z żelbetowym elementem budynku (elementem 

wewnętrznym), niewymagające zbrojenia, wykonane są z elementów SCHÖCK ISOKORB Z, 

odpowiednich dla łączników zastosowanych na pozostałym odcinku połączenia, wypełnionych izolacją 

termiczną i pozbawionych zbrojenia, z wkładkami ogniochronnymi Aestuver lub Batiboard, o grubości nie 

mniejszej niż 10 mm, od góry i od spodu złącza. 

 Budowę i wymiary łączników zbrojeniowych SCHÖCK Alphadock / SCHÖCK Sconnex – Typ W 

podano w Załączniku A. 

2. ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU 

Łączniki zbrojeniowe SCHÖCK ISOKORB i SCHÖCK Alphadock / SCHÖCK Sconnex – Typ W 

z izolacją termiczną są przeznaczone do wykonywania połączeń dwóch elementów konstrukcyjnych, 

z których jeden jest usytuowany wewnątrz budynku, a drugi na zewnątrz budynku lub wewnątrz budynku, 

w pomieszczaniach nieogrzewanych (np. garaże, piwnice). 

Łączniki SCHÖCK ISOKORB: KL-O, K-O, K-U, HP, EQ, B oraz W są przeznaczone do 

wykonywania połączeń elementów żelbetowych. 

Łączniki SCHÖCK ISOKORB: SK i SQ są przeznaczone do wykonywania połączeń elementów 

stalowych z żelbetowymi. 

Łączniki SCHÖCK ISOKORB S są przeznaczone do wykonywania połączeń elementów 

stalowych. 

Łączniki SCHÖCK Alphadock / SCHÖCK Sconnex – Typ W są przeznaczone do wykonywania 

połączeń żelbetowych ścian lub słupów z żelbetowymi stropami. 

Klasa betonu łączonych elementów żelbetowych nie powinna być niższa niż C20/25 według normy 

PN-EN 206+A1:2016. Grubość betonowej otuliny zbrojenia nie powinna być mniejsza niż 30 mm. 

Odległości pomiędzy dylatacjami płyt żelbetowych, usytuowanych na zewnątrz budynku, nie powinny 

być większe niż 13,5 m, 13,0 m, 11,3 m, 10,1 m, 9,2 m i 8,0 m, odpowiednio dla łączników SCHÖCK 

ISOKORB z prętów zbrojeniowych o średnicach ≤ 9,5 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm i 20 mm, 

w przypadkach, gdy grubość warstwy izolacyjnej łącznika jest równa 80 mm. 

Odległości pomiędzy dylatacjami płyt żelbetowych, usytuowanych na zewnątrz budynku, nie powinny 

być większe niż 23,0 m, 21,7 m, 19,8 m, 17,0 m, 15,5 m i 13,5 m, odpowiednio dla łączników SCHÖCK 

ISOKORB z prętów zbrojeniowych o średnicach ≤ 9,5 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm i 20 mm, 

w przypadkach, gdy grubość warstwy izolacyjnej łącznika jest równa 120 mm. 
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Nośności obliczeniowe połączeń, wykonanych z zastosowaniem łączników zbrojeniowych SCHÖCK 

ISOKORB i SCHÖCK Alphadock / SCHÖCK Sconnex – Typ W, na zginanie i na ścinanie, podano 

w Załączniku A. 

Żelbetowe płyty balkonowe, połączone z żelbetowymi elementami konstrukcyjnymi łącznikami 

zbrojeniowymi SCHÖCK ISOKORB z izolacją ogniochronną według p. 2 oraz złącza liniowe z łącznikami 

zbrojeniowymi SCHÖCK ISOKORB z izolacją ogniochronną według p. 2, klasyfikuje się według kryteriów 

normy PN-EN 13501-2+A1:2010, w klasach odporności ogniowej podanych w tablicy B1, Załącznik B. 

Odcinki połączenia płyt balkonowych z elementami wewnętrznymi, niewymagające zbrojenia, 

mogą być wykonywane z elementów izolacyjnych SCHÖCK ISOKORB Z, odpowiednich dla łączników 

zastosowanych na pozostałym odcinku połączenia, z izolacją ogniochronną wykonaną z wkładek 

ogniochronnych Aestuver lub Batiboard A. 

Alternatywnie, odcinki połączenia płyty balkonowej niewymagające zbrojenia, o wysokości co 

najmniej 160 mm, mogą być wypełnione skalną wełną mineralną o gęstości co najmniej 65 kg/m3 

– w przypadku klasy złącza liniowego EI 30 lub EI 60 albo skalną wełną mineralną o gęstości co najmniej 

150 kg/m3 – w przypadku klasy EI 120. Mogą być również stosowane inne rozwiązania uszczelnień 

złączy liniowych, spełniające wymagania klasy odporności ogniowej nie niższej niż wymagana klasa 

odporności ogniowej płyty balkonu oraz wprowadzone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami 

i zamierzonym zastosowaniem. 

Połączenia elementów żelbetowych z zastosowaniem łączników zbrojeniowych SCHÖCK Alphadock 

/ SCHÖCK Sconnex – Typ W klasyfikuje się, według kryteriów normy PN-EN 13501-2+A1:2010, w klasach 

odporności ogniowej podanych w tablicy B2, Załącznik B. 

Ściany zewnętrzne, wykonane z zastosowaniem łącznikami SCHÖCK ISOKORB KL-O, K-O, K-U, 

HP, EQ, B, W i elementów izolacyjnych Z, zostały sklasyfikowane jako nierozprzestrzeniające ognia (NRO) 

przy działaniu ognia od strony zewnętrznej, według normy PN-B-02867:2013. Powyższa klasyfikacja dotyczy 

ścian z ociepleniami ścian zewnętrznych, sklasyfikowanymi jako nierozprzestrzeniające ognia (NRO) przy 

działaniu ognia od strony zewnętrznej, według normy PN-B-02867:2013. 

Wartość współczynnika przenikania ciepła przegrody, w której zastosowano łączniki zbrojeniowe 

z izolacją termiczną SCHÖCK ISOKORB lub SCHÖCK Alphadock / SCHÖCK Sconnex – Typ W, należy 

obliczać zgodnie z normą PN-EN ISO 6946:2008. 

Łączniki zbrojeniowe SCHÖCK ISOKORB i SCHÖCK Alphadock / SCHÖCK Sconnex – Typ W 

powinny być stosowane zgodnie z projektem technicznym, opracowanym z uwzględnieniem: 

– polskich norm (w tym normy PN-EN 1992-1-1:2008 – Eurokod 2) i przepisów techniczno-

budowlanych, a w szczególności rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 

2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 1065), 

– postanowień niniejszej Krajowej Oceny Technicznej ITB, 

– zaleceń zawartych w instrukcji technicznej opracowanej przez producenta. 
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3. WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE WYROBU I METODY ZASTOSOWANE DO ICH OCENY 

3.1. Właściwo ści u żytkowe wyrobu 

3.1.1. Nośności obliczeniowe poł ączeń. Nośności obliczeniowe połączeń wykonanych 

z zastosowaniem łączników zbrojeniowych SCHÖCK ISOKORB i SCHÖCK Alphadock / SCHÖCK 

Sconnex – Typ W, na zginanie i na ścinanie, podano w tablicach A1 ÷ A51, Załącznik A. 

3.1.2. Odporno ść ogniowa  żelbetowych płyt balkonowych  połączonych z żelbetowymi 

elementami konstrukcyjnymi ł ącznikami zbrojeniowymi SCHÖCK ISOKORB z izolacj ą 

ogniochronn ą oraz złącza liniowe z ł ącznikami zbrojeniowymi SCHÖCK ISOKORB z izolacj ą 

ogniochronn ą. Żelbetowe płyty balkonowe, połączone z żelbetowymi elementami konstrukcyjnymi 

łącznikami zbrojeniowymi SCHÖCK ISOKORB z izolacją ogniochronną oraz złącza liniowe z łącznikami 

zbrojeniowymi SCHÖCK ISOKORB z izolacją ogniochronną, klasyfikuje się według kryteriów normy 

PN-EN 13501-2+A1:2010, w klasach odporności ogniowej podanych w tablicy B1, Załącznik B. 

3.1.3. Odporno ść ogniowa elementów żelbetowych z ł ącznikami zbrojeniowymi SCHÖCK 

Alphadock / SCHÖCK Sconnex – Typ W.  Odporność ogniową połączeń elementów żelbetowych 

z zastosowaniem łącznikami zbrojeniowymi SCHÖCK Alphadock / SCHÖCK Sconnex – Typ W 

klasyfikuje się według kryteriów normy PN-EN 1992-1-1:2008 (Eurokod 2), w klasach odporności 

ogniowej podanych w tablicy B2, Załącznik B. 

3.1.4. Klasyfikacja w zakresie stopnia rozprzestrze niania ognia przez ściany zewn ętrzne, 

wykonane z zastosowaniem ł ączników zbrojeniowych SCHÖCK ISOKORB, od strony zew nętrznej. 

Ściany zewnętrzne, wykonane z zastosowaniem łączników SCHÖCK ISOKORB KL-O, K-O, K-U, HP, EQ, B, 

W i elementów izolacyjnych Z, zostały sklasyfikowane jako nierozprzestrzeniające ognia (NRO) przy działaniu 

ognia od strony zewnętrznej, według normy PN-B-02867:2013. 

3.2. Metody zastosowane do oceny wła ściwo ści u żytkowych 

3.2.1. Nośności obliczeniowe poł ączeń. Nośności obliczeniowe połączeń wykonanych 

z zastosowaniem łączników zbrojeniowych SCHÖCK ISOKORB i SCHÖCK Alphadock / SCHÖCK 

Sconnex – Typ W, na zginanie i na ścinanie, oblicza się według normy PN-EN 1992-1-1:2008 (Eurokod 2). 

3.2.2. Odporno ść ogniowa żelbetowych płyt balkonowych poł ączonych z żelbetowymi 

elementami konstrukcyjnymi ł ącznikami zbrojeniowymi SCHÖCK ISOKORB z izolacj ą 

ogniochronn ą oraz złączy liniowych z ł ącznikami zbrojeniowymi SCHÖCK ISOKORB z izolacj ą 

ogniochronn ą. Badanie odporności ogniowej żelbetowych płyt balkonowych połączonych z żelbetowymi 

elementami konstrukcyjnymi łącznikami zbrojeniowymi SCHÖCK ISOKORB z izolacją ogniochronną oraz 

złączy liniowych z łącznikami zbrojeniowymi SCHÖCK ISOKORB z izolacją ogniochronną, wyznacza się 

według norm PN-EN 1365-5:2006 i PN-EN 1366-4+A1:2011. 

3.2.3. Odporno ść ogniowa elementów żelbetowych z ł ącznikami zbrojeniowymi SCHÖCK 

Alphadock / SCHÖCK Sconnex – Typ W.  Odporność ogniową elementów żelbetowych z łącznikami 
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zbrojeniowymi SCHÖCK Alphadock / SCHÖCK Sconnex – Typ W, oblicza się według normy PN-EN 

1992-1-2:2008 (Eurokod 2). 

3.2.4. Stopie ń rozprzestrzeniania ognia przez ściany zewn ętrzne, od strony zewn ętrznej. 

Klasyfikację w zakresie rozprzestrzenianie ognia przez ściany zewnętrzne, wykonane z zastosowaniem 

łączników SCHÖCK ISOKORB KL-O, K-O, K-U, HP, EQ, B, W i elementów izolacyjnych Z, przeprowadza się 

według z normy PN-B-02867:2013. 

 

4. PAKOWANIE, TRANSPORT I SKŁADOWANIE ORAZ SPOSÓB Z NAKOWANIA WYROBU 

 Łączniki zbrojeniowe SCHÖCK ISOKORB i SCHÖCK Alphadock / SCHÖCK Sconnex – Typ W 

powinny być dostarczane oraz przechowywane i transportowane w sposób zapewniający niezmienność 

ich właściwości technicznych. 

 Sposób znakowania wyrobów znakiem budowlanym powinien być zgodny z rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania 

właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym  

(Dz. U. z 2016 r., poz. 1966, z późniejszymi zmianami). 

 Oznakowaniu wyrobu znakiem budowlanym powinny towarzyszyć następujące informacje: 

− dwie ostatnie cyfry roku, w którym znak budowlany został po raz pierwszy umieszczony na 

wyrobie budowlanym, 

− nazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikacyjny pozwalający jednoznacznie określić 

nazwę i adres siedziby producenta, 

− nazwa i oznaczenie typu wyrobu budowlanego, 

− numer i rok wydania krajowej oceny technicznej, zgodnie z którą zostały zadeklarowane 

właściwości użytkowe (ITB-KOT-2020/1145 wydanie 1), 

− numer krajowej deklaracji właściwości użytkowych, 

− poziom lub klasa zadeklarowanych właściwości użytkowych, 

− nazwa jednostki certyfikującej, która uczestniczyła w ocenie i weryfikacji stałości właściwości 

użytkowych wyrobu budowlanego, 

− adres strony internetowej producenta, jeżeli krajowa deklaracja właściwości użytkowych jest na 

niej udostępniona. 

 Wraz z krajową deklaracją właściwości użytkowych powinna być dostarczana albo udostępniana 

w odpowiednich przypadkach karta charakterystyki i/lub informacje o substancjach niebezpiecznych 

zawartych w wyrobie budowlanym, o których mowa w art. 31 lub 33 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 

Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych 

ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów. 

 Ponadto oznakowanie wyrobu budowlanego, stanowiącego mieszaninę niebezpieczną według 

rozporządzenia REACH, powinno być zgodne z wymaganiami rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 

Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji 

i mieszanin (CLP), zmieniającego i uchylającego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz 

zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1907/2006. 
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5. OCENA I WERYFIKACJA STAŁO ŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 

5.1. Krajowy system oceny i weryfikacji stało ści wła ściwo ści u żytkowych 

 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.  

w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu 

znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966, z późniejszymi zmianami) ma 

zastosowanie system 1+ oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych. 

5.2. Badanie typu 

 Właściwości użytkowe, ocenione w p. 3, stanowią badanie typu wyrobu, dopóki nie nastąpią 

zmiany surowców, składników, linii produkcyjnej lub zakładu produkcyjnego. 

5.3. Zakładowa kontrola produkcji 

 Producent powinien mieć wdrożony system zakładowej kontroli produkcji w zakładzie 

produkcyjnym. Wszystkie elementy tego systemu, wymagania i postanowienia, przyjęte przez 

producenta, powinny być dokumentowane w sposób systematyczny, w formie zasad i procedur, włącznie 

z zapisami z prowadzonych badań. Zakładowa kontrola produkcji powinna być dostosowana do 

technologii produkcji i zapewniać utrzymanie w produkcji seryjnej deklarowanych właściwości 

użytkowych wyrobu. 

 Zakładowa kontrola produkcji obejmuje specyfikację i sprawdzanie surowców i składników, 

kontrolę i badania w procesie wytwarzania oraz badania kontrolne (według p. 5.4), prowadzone przez 

producenta zgodnie z ustalonym planem badań oraz według zasad i procedur określonych  

w dokumentacji zakładowej kontroli produkcji. 

 Wyniki kontroli produkcji powinny być systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru powinny 

potwierdzać, że wyroby spełniają kryteria oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych. 

Poszczególne wyroby lub partie wyrobów i związane z nimi szczegóły produkcyjne muszą być w pełni 

możliwe do identyfikacji i odtworzenia. 

5.4. Badania kontrolne 

 Badania kontrolne obejmują sprawdzenie: 

− kształtu i wymiarów łączników, 

− nośności obliczeniowej betonowych elementów ściskanych, 

− wytrzymałości na rozciąganie połączeń prętów spawanych doczołowo. 

5.5. Częstotliwo ść badań 

 Badania kontrolne powinny być prowadzone zgodnie z ustalonym planem badań, ale nie rzadziej 

niż dla każdej partii wyrobów – w przypadku badań kontrolnych prowadzonych przez producenta i nie 

rzadziej niż raz na 3 lata – w przypadku badań kontrolnych próbek pobranych przez jednostkę 

certyfikującą. 

 Wielkość partii wyrobów powinna być określona w dokumentacji zakładowej kontroli produkcji. 
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6. POUCZENIE 

6.1. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2020/1145 wydanie 1 jest pozytywną oceną 

właściwości użytkowych tych zasadniczych charakterystyk łączników zbrojeniowych z izolacją termiczną 

SCHÖCK ISOKORB i SCHÖCK Alphadock / SCHÖCK Sconnex – Typ W, które zgodnie z zamierzonym 

zastosowaniem, wynikającym z postanowień Oceny, mają wpływ na spełnienie wymagań podstawowych 

przez obiekty budowlane, w których wyrób będzie zastosowany. 

6.2. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2020/1145 wydanie 1  nie jest dokumentem 

upoważniającym do oznakowania wyrobu budowlanego znakiem budowlanym. 

Zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2020 r., 

poz. 215) wyroby, których dotyczy niniejsza Krajowa Ocena Techniczna, mogą być wprowadzone do 

obrotu lub udostępniane na rynku krajowym, jeżeli producent dokonał oceny i weryfikacji stałości 

właściwości użytkowych, sporządził krajową deklarację właściwości użytkowych zgodnie z Krajową 

Oceną Techniczną ITB-KOT-2020/1145 wydanie 1  i oznakował wyroby znakiem budowlanym, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami.  

6.3. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2020/1145 wydanie 1  nie narusza uprawnień 

wynikających z przepisów o ochronie własności przemysłowej, a w szczególności ustawy z dnia  

30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 286). Zapewnienie tych 

uprawnień należy do obowiązków korzystających z niniejszej Krajowej Oceny Technicznej ITB. 

6.4. ITB wydając Krajową Ocenę Techniczną nie bierze odpowiedzialności za ewentualne 

naruszenie praw wyłącznych i nabytych. 

6.5. Krajowa Ocena Techniczna nie zwalnia producenta wyrobów od odpowiedzialności za ich 

prawidłową jakość, a wykonawców robót budowlanych od odpowiedzialności za ich właściwe 

zastosowanie.  

6.6. Ważność Krajowej Oceny Technicznej może być przedłużana na kolejne okresy, nie dłuższe  

niż 5 lat. 

7. WYKAZ DOKUMENTÓW WYKORZYSTANYCH W POST ĘPOWANIU 

7.1. Raporty, sprawozdania z bada ń, oceny, klasyfikacje 

1) 3468.1/19/Z00NZP. Klasyfikacja w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez ściany przy działaniu 

ognia od zewnątrz. Zakład Badań Ogniowych ITB, Warszawa 2019 r. 

2) 3468.2/19/Z00NZP. Ocena w zakresie spełnienia kryteriów klasy NRO. Zakład Badań Ogniowych 

ITB, Warszawa 2019 r. 

3) 00735/19/Z00NZK. Ocena przydatności do stosowania. Zakład Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki 

i Betonu ITB, Warszawa 2019 r. 

4) 03080/19/Z00NZP. Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej. Zakład Badań Ogniowych ITB, 

Warszawa 2019 r. 
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5) 02016/19/Z00NZP. Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej. Zakład Badań Ogniowych ITB, 

Warszawa 2019 r. 

6) 02657/15/Z00NK. Opinia specjalistyczna. Zakład Konstrukcji i Elementów Budowlanych ITB, Warszawa 

2015 r. 

7) NK-0341R:09/PW/12. Pismo z dn. 31.10.2013 r. Zakład Konstrukcji i Elementów Budowlanych ITB, 

Warszawa 2013 r. 

8) NP-06558R:02/PT/13. Pismo z dn. 18.11.2013 r. Zakład Badań Ogniowych ITB, Warszawa 2013 r. 

9) 1919/12/Z00NK. Opinia specjalistyczna. Zakład Konstrukcji i Elementów Budowlanych ITB, Warszawa 

2012 r. 

10) NW-0538/A/06. Raport z badań. Zakład Konstrukcji i Badań Wytrzymałościowych ITB, Warszawa 2007 r. 

11) NW-0646/02. Raport z badań. Zakład Konstrukcji i Badań Wytrzymałościowych ITB, Warszawa, 2003 r. 

12) NE/507/A/99. Raport z badań. Zakład Modernizacji i Remontów Obiektów Budowlanych ITB, Warszawa 

1999 r. 

7.2. Normy i dokumenty zwi ązane  

PN-EN 206+A1:2016 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

PN-EN 1365-5:2006 Badania odporności ogniowej elementów nośnych. Część 5: Balkony i kładki 

dla pieszych 

PN-EN 1366-4:2016-07 Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych. Część 4: Uszczelnienia 

złączy liniowych 

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: Reguły ogólne 

i reguły dla budynków 

PN-EN 1992-1-2:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-2: Reguły ogólne. 

Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe 

PN-EN 10025-1:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych. Część 1: Ogólne 

warunki techniczne dostawy 

PN-EN 10088-1:2014 Stale odporne na korozję. Część 1: gatunki stali odpornych na korozję 

PN-EN 12390-3:2011 Badania betonu. Część 3: Wytrzymałość na ściskanie próbek do badań 

PN-EN 13163+A2:2016 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) 

produkowane fabrycznie. Specyfikacja 

PN-EN 13164+A1:2015 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu 

ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja 

PN-EN 13381-3:2015 Metody badań w celu ustalania wpływu zabezpieczeń na odporność 

ogniową elementów konstrukcyjnych. Część 3: Zabezpieczenia elementów 

betonowych 

PN-EN 13501-2:2016 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. 

Część 2. Klasyfikacja na podstawie wyników badań odporności ogniowej, 

z wyłączeniem instalacji wentylacyjnej 

PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik 

przenikania ciepła. Metoda obliczania 
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PN-B-02867:2013 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia 

rozprzestrzeniania ognia przez ściany zewnętrzne od strony zewnętrznej oraz 

zasady klasyfikacji 

DIN 488-1:2009 Reinforcing steels. Part 1: Grades, properties, marking 

AT-15-6079/2016 Łączniki SCHÖCK ISOKORB z izolacją termiczną 

 

ZAŁĄCZNIKI 
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Załącznik A. 

 

 

 

 

Schock Isokorb T typ KL-O-M1 do M7 
 

 

 

Schock Isokorb T typ KL-O-M8 do M12 
 
 

Rys. A1.  Budowa łączników SCHÖCK ISOKORB T Typ KL-O 
 
 
 
 
 
 
 



14/78 ITB-KOT-2020/1145 wydanie 1  

Załącznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2020/1145 wydanie 1 

 

 

 
 

Rys. A2.  Przykładowe połączenie elementów żelbetowych wykonane z zastosowaniem łączników 
SCHÖCK ISOKORB T Typ KL-O 
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Tablica A1. Maksymalne, obliczeniowe momenty zginające i siły poprzeczne przenoszone przez 
połączenia wykonane z zastosowaniem łączników SCHÖCK ISOKORB T Typ KL-O w przypadku, gdy 

klasa betonu łączonych elementów jest równa C20/25 oraz ilości i średnice prętów zbrojenia 

Otulina 
betonowa c v [mm]  Oznaczenie ł ącznika 

30 35 50 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 
Wysoko ść łącznika 

[mm] Maksymalny obliczeniowy moment zginaj ący M R,d [kNm/m] 

 160  -7,3 -10,9 -14,5 -18,1 -21,8 -25,4 -27,9 -28,5 -36,3 -39,7 -44,9 -48,3 

160  180 -7,7 -11,5 -15,4 -19,2 -23,1 -26,9 -29,6 -29,5 -36,9 -42,1 -47,6 -51,3 
 170  -8,1 -12,2 -16,3 -20,3 -24,4 -28,5 -31,2 -30,2 -40,7 -44,6 -50,4 -54,3 

170  190 -8,6 -12,9 -17,1 -21,4 -25,7 -30,0 -32,9 -32,9 -41,2 -47,0 -53,2 -57,2 
 180  -9,0 -13,5 -18,0 -22,5 -27,0 -31,5 -34,6 -33,9 -45,2 -49,5 -56,0 -60,2 

180  200 -9,4 -14,2 -18,9 -23,6 -28,3 -33,0 -36,3 -36,4 -45,5 -51,9 -58,7 -63,2 
 190  -9,9 -14,8 -19,8 -24,7 -29,6 -34,6 -37,9 -37,7 -49,7 -54,4 -61,5 -66,2 

190  210 -10,3 -15,5 -20,6 -25,8 -30,9 -36,1 -39,6 -39,8 -49,8 -56,8 -64,3 -69,2 
 200  -10,8 -16,1 -21,5 -26,9 -32,3 -37,6 -41,3 -41,4 -54,2 -59,3 -67,0 -72,2 

200  220 -11,2 -16,8 -22,4 -28,0 -33,6 -39,2 -43,0 -43,2 -54,1 -61,7 -69,8 -75,1 
 210  -11,6 -17,4 -23,3 -29,1 -34,9 -40,7 -44,7 -45,1 -58,6 -64,2 -72,6 -78,1 

210  230 -12,1 -18,1 -24,1 -30,2 -36,2 -42,2 -46,3 -46,7 -58,3 -66,6 -75,4 -81,1 
 220  -12,5 -18,8 -25,0 -31,3 -37,5 -43,8 -48,0 -48,9 -63,1 -69,1 -78,1 -84,1 

220  240 -12,9 -19,4 -25,9 -32,3 -38,8 -45,3 -49,7 -50,1 -62,6 -71,5 -80,9 -87,1 
 230  -13,4 -20,1 -26,7 -33,4 -40,1 -46,8 -51,4 -52,6 -67,6 -74,0 -83,7 -90,0 

230  250 -13,8 -20,7 -27,6 -34,5 -41,4 -48,3 -53,1 -53,5 -66,9 -76,4 -86,4 -93,0 
 240  -14,2 -21,4 -28,5 -35,6 -42,7 -49,9 -54,7 -56,3 -72,1 -78,9 -89,2 -96,0 

240  260 -14,7 -22,0 -29,4 -36,7 -44,1 -51,4 -56,4 -57,0 -71,2 -81,3 -92,0 -99,0 
 250  -15,1 -22,7 -30,2 -37,8 -45,4 -52,9 -58,1 -60,0 -76,5 -83,8 -94,7 -102,0 

250  270 -15,6 -23,3 -31,1 -38,9 -46,7 -54,5 -59,8 -60,4 -75,5 -86,2 -97,5 -105,0 

 260  -16,0 -24,0 -32,0 -40,0 -48,0 -56,0 -61,5 -63,8 -81,0 -88,7 -100,3 -107,9 

260  280 -16,4 -24,7 -32,9 -41,1 -19,3 -57,5 -63,1 -63,8 -79,8 -91,1 -103,1 -110,9 

 270  -16,9 -25,3 -33,7 -42,2 -50,6 -59,1 -64,8 -67,5 -85,5 -93,6 -105,8 -113,9 

270  290 -17,3 -26,0 -34,6 -43,3 -51,9 -60,6 -66,5 -67,3 -84,1 -96,0 -108,6 -116,9 

 280  -17,7 -26,6 -35,5 -44,4 -53,2 -62,1 -68,2 -71,2 -90,0 -98,5 -111,4 -119,9 

280  300 -18,2 -27,3 -36,4 -45,5 -54,5 -63,6 -69,9 -70,7 -88,4 -100,9 -114,1 -122,8 

 290  -18,6 -27,9 -37,2 -46,6 -55,9 -65,2 -71,5 -75,0 -94,4 -103,4 -116,9 -125,8 

290   -19,1 -28,6 -38,1 -47,6 -57,2 -66,7 -73,2 -74,1 -92,7 -105,8 -119,7 -128,8 

 300  -19,5 -29,2 -39,0 -48,7 -58,5 -68,2 -74,9 -78,7 -98,9 -108,3 -122,4 -131,8 

300   -19,9 -29,9 -39,9 -49,8 -59,8 -69,8 -76,6 -77,6 -97,0 -110,7 -125,2 -134,8 

 Maksymalna obliczeniowa siła poprzeczna V R,d [kN/m] 

Wariant wzmocnienia 
zbrojenia V8 +43,8 +43,8 +43,8 +43,8 +43,8 +43,8 +43,8 +65,7 +65,7 +65,7 +65,7 +65,7 

Zbrojenie 

Dł. łącznika [m]  1,0 

Pręty rozci ągane  4 Ø8 6 Ø8 8 Ø8 10 Ø8 12 Ø8 14 Ø8 16 Ø8 8 Ø12 10 Ø12 12 Ø12 14 Ø12 16 Ø12 

Pręty przenosz ące 
siły poprzeczne  4 Ø8 4 Ø8 4 Ø8 4 Ø8 4 Ø8 4 Ø8 4 Ø8 6 Ø8 6 Ø8 6 Ø8 6 Ø8 6 Ø8 

Betonowe ło żyska 
oporowe [szt.]  4 4 4 6 6 8 8 10 12 14 16 18 
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Tablica A2. Maksymalne, obliczeniowe momenty zginające i siły poprzeczne przenoszone przez 
połączenia wykonane z zastosowaniem łączników SCHÖCK ISOKORB T Typ KL-O w przypadku, gdy 

klasa betonu łączonych elementów jest równa C25/30 oraz ilości i średnice prętów zbrojenia 

Otulina 
betonowa c v [mm]  Oznaczenie ł ącznika 

30 35 50 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 
Wysoko ść łącznika 

[mm] Maksymalny obliczeniowy moment zginaj ący M R,d [kNm/m] 

 160  -7,3 -10,9 -14,5 -18,1 -21,8 -25,4 -29,0 -31,9 -39,8 -47,8 -55,8 -60,4 

160  180 -7,7 -11,5 -15,4 -19,2 -23,1 -26,9 -30,8 -33,9 -42,3 -50,7 -59,2 -64,1 
 170  -8,1 -12,2 -16,3 -20,3 -24,4 -28,5 -32,5 -35,8 -44,7 -53,7 -62,6 -67,8 

170  190 -8,6 -12,9 -17,1 -21,4 -25,7 -30,0 -34,3 -37,8 -47,2 -56,6 -66,1 -71,6 
 180  -9,0 -13,5 -18,0 -22,5 -27,0 -31,5 -36,0 -39,7 -49,7 -59,6 -69,5 -75,3 

180  200 -9,4 -14,2 -18,9 -23,6 -28,3 -33,0 -37,8 -41,7 -52,1 -62,5 -73,0 -79,0 
 190  -9,9 -14,8 -19,8 -24,7 -29,6 -34,6 -39,5 -43,7 -54,6 -65,5 -76,4 -82,7 

190  210 -10,3 -15,5 -20,6 -25,8 -30,9 -36,1 -41,3 -45,6 -57,0 -68,4 -79,9 -86,5 
 200  -10,8 -16,1 -21,5 -26,9 -32,3 -37,6 -43,0 -47,6 -59,5 -71,4 -83,3 -90,2 

200  220 -11,2 -16,8 -22,4 -28,0 -33,6 -39,2 -44,8 -49,6 -62,0 -74,3 -86,7 -93,9 
 210  -11,6 -17,4 -23,3 -29,1 -34,9 -40,7 -46,5 -51,5 -64,4 -77,3 -90,2 -97,7 

210  230 -12,1 -18,1 -24,1 -30,2 -36,2 -42,2 -48,3 -53,5 -66,9 -80,2 -93,6 -101,4 
 220  -12,5 -18,8 -25,0 -31,3 -37,5 -43,8 -50,0 -55,5 -69,3 -83,2 -97,1 -105,1 

220  240 -12,9 -19,4 -25,9 -32,3 -38,8 -45,3 -51,8 -57,4 -71,8 -86,2 -100,5 -108,8 
 230  -13,4 -20,1 -26,7 -33,4 -40,1 -46,8 -53,5 -59,4 -74,3 -89,1 -104,0 -112,6 

230  250 -13,8 -20,7 -27,6 -34,5 -41,4 -48,3 -55,2 -61,4 -76,7 -92,1 -107,4 -116,3 
 240  -14,2 -21,4 -28,5 -35,6 -42,7 -49,9 -57,0 -63,3 -79,2 -95,0 -110,8 -120,0 

240  260 -14,7 -22,0 -29,4 -36,7 -44,1 -51,4 -58,7 -65,3 -81,6 -98,0 -114,3 -123,7 
 250  -15,1 -22,7 -30,2 -37,8 -45,4 -52,9 -60,5 -67,3 -84,1 -100,9 -117,7 -127,5 

250  270 -15,6 -23,3 -31,1 -38,9 -46,7 -54,5 -62,2 -69,2 -86,5 -103,9 -121,2 -131,2 

 260  -16,0 -24,0 -32,0 -40,0 -48,0 -56,0 -64,0 -71,2 -89,0 -106,8 -124,6 -134,9 

260  280 -16,4 -24,7 -32,9 -41,1 -19,3 -57,5 -65,7 -73,2 -91,5 -109,8 -128,0 -138,6 

 270  -16,9 -25,3 -33,7 -42,2 -50,6 -59,1 -67,5 -75,1 -93,9 -112,7 -131,5 -142,4 

270  290 -17,3 -26,0 -34,6 -43,3 -51,9 -60,6 -69,2 -77,1 -96,4 -115,7 -134,9 -146,1 

 280  -17,7 -26,6 -35,5 -44,4 -53,2 -62,1 -71,0 -79,1 -98,8 -118,6 -138,4 -149,8 

280  300 -18,2 -27,3 -36,4 -45,5 -54,5 -63,6 -72,7 -81,0 -101,3 -121,6 -141,8 -153,6 

 290  -18,6 -27,9 -37,2 -46,6 -55,9 -65,2 -74,5 -83,0 -103,8 -124,5 -145,3 -157,3 

290   -19,1 -28,6 -38,1 -47,6 -57,2 -66,7 -76,2 -85,0 -106,2 -127,5 -148,7 -161,0 

 300  -19,5 -29,2 -39,0 -48,7 -58,5 -68,2 -78,0 -86,9 -108,7 -130,4 -152,1 -164,7 

300   -19,9 -29,9 -39,9 -49,8 -59,8 -69,8 -79,7 -88,9 -111,1 -133,4 -155,6 -168,5 

 Maksymalna obliczeniowa siła poprzeczna V R,d [kN/m] 

Wariant wzmocnienia 
zbrojenia V8 +54,8 +54,8 +54,8 +54,8 +54,8 +54,8 +54,8 +82,1 +82,1 +82,1 +82,1 +82,1 

Zbrojenie 

Dł. łącznika [m]  1,0 

Pręty rozci ągane  4 Ø8 6 Ø8 8 Ø8 10 Ø8 12 Ø8 14 Ø8 16 Ø8 8 Ø12 10 Ø12 12 Ø12 14 Ø12 16 Ø12 

Pręty przenosz ące 
siły poprzeczne  4 Ø8 4 Ø8 4 Ø8 4 Ø8 4 Ø8 4 Ø8 4 Ø8 6 Ø8 6 Ø8 6 Ø8 6 Ø8 6 Ø8 

Betonowe ło żyska 
oporowe [szt.]  4 4 4 6 6 8 8 10 12 14 16 18 
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Tablica A3. Maksymalne, obliczeniowe momenty zginające i siły poprzeczne przenoszone przez 
połączenia wykonane z zastosowaniem łączników SCHÖCK ISOKORB T Typ KL-O w przypadku, gdy 

klasa betonu łączonych elementów jest równa C30/37 oraz ilości i średnice prętów zbrojenia 

Otulina 
betonowa c v [mm]  Oznaczenie ł ącznika 

30 35 50 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 
Wysoko ść łącznika 

[mm] Maksymalny obliczeniowy moment zginaj ący M R,d [kNm/m] 

 160  -7,3 -10,9 -14,5 -18,1 -21,8 -25,4 -29,0 -31,9 -39,8 -47,8 -55,8 -63,7 

160  180 -7,7 -11,5 -15,4 -19,2 -23,1 -26,9 -30,8 -33,9 -42,3 -50,7 -59,2 -67,7 
 170  -8,1 -12,2 -16,3 -20,3 -24,4 -28,5 -32,5 -35,8 -44,7 -53,7 -62,6 -71,6 

170  190 -8,6 -12,9 -17,1 -21,4 -25,7 -30,0 -34,3 -37,8 -47,2 -56,6 -66,1 -75,5 
 180  -9,0 -13,5 -18,0 -22,5 -27,0 -31,5 -36,0 -39,7 -49,7 -59,6 -69,5 -79,5 

180  200 -9,4 -14,2 -18,9 -23,6 -28,3 -33,0 -37,8 -41,7 -52,1 -62,5 -73,0 -83,4 
 190  -9,9 -14,8 -19,8 -24,7 -29,6 -34,6 -39,5 -43,7 -54,6 -65,5 -76,4 -87,3 

190  210 -10,3 -15,5 -20,6 -25,8 -30,9 -36,1 -41,3 -45,6 -57,0 -68,4 -79,9 -91,3 
 200  -10,8 -16,1 -21,5 -26,9 -32,3 -37,6 -43,0 -47,6 -59,5 -71,4 -83,3 -95,2 

200  220 -11,2 -16,8 -22,4 -28,0 -33,6 -39,2 -44,8 -49,6 -62,0 -74,3 -86,7 -99,1 
 210  -11,6 -17,4 -23,3 -29,1 -34,9 -40,7 -46,5 -51,5 -64,4 -77,3 -90,2 -103,1 

210  230 -12,1 -18,1 -24,1 -30,2 -36,2 -42,2 -48,3 -53,5 -66,9 -80,2 -93,6 -107,0 
 220  -12,5 -18,8 -25,0 -31,3 -37,5 -43,8 -50,0 -55,5 -69,3 -83,2 -97,1 -110,9 

220  240 -12,9 -19,4 -25,9 -32,3 -38,8 -45,3 -51,8 -57,4 -71,8 -86,2 -100,5 -114,9 
 230  -13,4 -20,1 -26,7 -33,4 -40,1 -46,8 -53,5 -59,4 -74,3 -89,1 -104,0 -118,8 

230  250 -13,8 -20,7 -27,6 -34,5 -41,4 -48,3 -55,2 -61,4 -76,7 -92,1 -107,4 -122,7 
 240  -14,2 -21,4 -28,5 -35,6 -42,7 -49,9 -57,0 -63,3 -79,2 -95,0 -110,8 -126,7 

240  260 -14,7 -22,0 -29,4 -36,7 -44,1 -51,4 -58,7 -65,3 -81,6 -98,0 -114,3 -130,6 
 250  -15,1 -22,7 -30,2 -37,8 -45,4 -52,9 -60,5 -67,3 -84,1 -100,9 -117,7 -134,5 

250  270 -15,6 -23,3 -31,1 -38,9 -46,7 -54,5 -62,2 -69,2 -86,5 -103,9 -121,2 -138,5 

 260  -16,0 -24,0 -32,0 -40,0 -48,0 -56,0 -64,0 -71,2 -89,0 -106,8 -124,6 -142,4 

260  280 -16,4 -24,7 -32,9 -41,1 -19,3 -57,5 -65,7 -73,2 -91,5 -109,8 -128,0 -146,3 

 270  -16,9 -25,3 -33,7 -42,2 -50,6 -59,1 -67,5 -75,1 -93,9 -112,7 -131,5 -150,3 

270  290 -17,3 -26,0 -34,6 -43,3 -51,9 -60,6 -69,2 -77,1 -96,4 -115,7 -134,9 -154,2 

 280  -17,7 -26,6 -35,5 -44,4 -53,2 -62,1 -71,0 -79,1 -98,8 -118,6 -138,4 -158,1 

280  300 -18,2 -27,3 -36,4 -45,5 -54,5 -63,6 -72,7 -81,0 -101,3 -121,6 -141,8 -162,1 

 290  -18,6 -27,9 -37,2 -46,6 -55,9 -65,2 -74,5 -83,0 -103,8 -124,5 -145,3 -166,0 

290   -19,1 -28,6 -38,1 -47,6 -57,2 -66,7 -76,2 -85,0 -106,2 -127,5 -148,7 -169,9 

 300  -19,5 -29,2 -39,0 -48,7 -58,5 -68,2 -78,0 -86,9 -108,7 -130,4 -152,1 -173,9 

300   -19,9 -29,9 -39,9 -49,8 -59,8 -69,8 -79,7 -88,9 -111,1 -133,4 -155,6 -177,8 

 Maksymalna obliczeniowa siła poprzeczna V R,d [kN/m] 

Wariant wzmocnienia 
zbrojenia V8 +61,8 +61,8 +61,8 +61,8 +61,8 +61,8 +61,8 +92,7 +92,7 +92,7 +92,7 +92,7 

Zbrojenie 

Dł. łącznika [m]  1,0 

Pręty rozci ągane  4 Ø8 6 Ø8 8 Ø8 10 Ø8 12 Ø8 14 Ø8 16 Ø8 8 Ø12 10 Ø12 12 Ø12 14 Ø12 16 Ø12 

Pręty przenosz ące 
siły poprzeczne  4 Ø8 4 Ø8 4 Ø8 4 Ø8 4 Ø8 4 Ø8 4 Ø8 6 Ø8 6 Ø8 6 Ø8 6 Ø8 6 Ø8 

Betonowe ło żyska 
oporowe [szt.]  4 4 4 6 6 8 8 10 12 14 16 18 
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Rys. A3.  Budowa łączników SCHÖCK ISOKORB T Typ K-O (80 mm) 
 i SCHÖCK ISOKORB XT Typ K-O (120 mm) 

 
 
 

 

 
 

Rys. A4.  Przykładowe połączenie elementów żelbetowych wykonane z zastosowaniem łączników 
SCHÖCK ISOKORB T Typ K-O (80 mm) i SCHÖCK ISOKORB XT Typ K-O (120 mm) 
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Tablica A4. Maksymalne, obliczeniowe momenty zginające i siły poprzeczne przenoszone przez 
połączenia wykonane z zastosowaniem łączników SCHÖCK ISOKORB T Typ K-O w przypadku, gdy 

klasa betonu łączonych elementów jest równa C20/25 oraz ilości i średnice prętów zbrojenia 

Otulina 
betonowa c v [mm] 

Szeroko ść ściany (podci ągu) [mm] 

≥ 175 ≥ 190 ≥ 210 

Oznaczenie ł ącznika 

30 35 50 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 

Wysoko ść łącznika 
[mm] Maksymalny obliczeniowy moment zginaj ący M R,d [kNm/m] 

 160  -15,0 -22,1 -27,7 -33,1 -15,0 -22,1 -27,7 -33,1 -15,0 -22,1 -27,7 -33,1 

160  180 -15,9 -23,5 -29,4 -35,1 -15,9 -23,5 -29,4 -35,1 -15,9 -23,5 -29,4 -35,1 
 170  -16,9 -24,9 -31,1 -37,1 -16,9 -24,9 -31,1 -37,1 -16,9 -24,9 -31,1 -37,1 

170  190 -17,9 -26,3 -32,8 -39,2 -17,9 -26,3 -32,8 -39,2 -17,9 -26,3 -32,8 -39,2 
 180  -18,9 -27,6 -34,5 -41,2 -18,9 -27,6 -34,5 -41,2 -18,9 -27,6 -34,5 -41,2 

180  200 -19,9 -29,0 -36,3 -43,3 -19,9 -29,0 -36,3 -43,3 -19,9 -29,0 -36,3 -43,3 
 190  -20,9 -30,4 -38,0 -45,3 -20,9 -30,4 -38,0 -45,3 -20,9 -30,4 -38,0 -45,3 

190  210 -21,9 -31,7 -39,7 -47,3 -21,9 -31,7 -39,7 -47,3 -21,9 -31,7 -39,7 -47,3 
 200  -22,9 -33,1 -41,4 -49,4 -22,9 -33,1 -41,4 -49,4 -22,9 -33,1 -41,4 -49,4 

200  220 -23,9 -34,5 -43,1 -51,4 -23,9 -34,5 -43,1 -51,4 -23,9 -34,5 -43,1 -51,4 
 210  -25,0 -35,8 -44,8 -53,5 -25,0 -35,8 -44,8 -53,5 -25,0 -35,8 -44,8 -53,5 

210  230 -26,0 -37,2 -46,5 -55,5 -26,0 -37,2 -46,5 -55,5 -26,0 -37,2 -46,5 -55,5 
 220  - - - - -27,0 -38,6 -48,2 -57,5 -27,0 -38,6 -48,2 -57,5 

220  240 - - - - -28,0 -40,0 -49,9 -59,6 -28,0 -40,0 -49,9 -59,6 
 230  - - - - -29,1 -41,3 -51,6 -61,6 -29,1 -41,3 -51,6 -61,6 

230  250 - - - - -30,1 -42,7 -53,4 -63,7 -30,1 -42,7 -53,4 -63,7 
 240  - - - - - - - - -31,2 -38,6 -48,2 -65,7 

240   - - - - - - - - -32,3 -40,0 -49,9 -67,7 
 250  - - - - - - - - -33,4 -41,3 -51,6 -69,8 

250   - - - - - - - - -34,4 -42,7 -53,4 -71,8 

 Maksymalna obliczeniowa siła poprzeczna V R,d [kN/m] 

Wariant wzmocnienia 
zbrojenia V1 +55,5 +83,2 +83,2 +83,2 +55,5 +83,2 +83,2 +83,2 +55,5 +83,2 +83,2 +83,2 

Zbrojenie 

Dł. łącznika [m]  1,0 

Pręty rozci ągane  4 Ø12 6 Ø12 8 Ø12 10 Ø12 4 Ø12 6 Ø12 8 Ø12 10 Ø12 4 Ø12 6 Ø12 8 Ø12 10 Ø12 

Pręty przenosz ące 
siły poprzeczne  

4 Ø8 6 Ø8 6 Ø8 6 Ø8 4 Ø8 6 Ø8 6 Ø8 6 Ø8 4 Ø8 6 Ø8 6 Ø8 6 Ø8 

Pręty kotew 4 Ø10 6 Ø10 8 Ø10 10 Ø10 4 Ø10 6 Ø10 8 Ø10 10 Ø10 4 Ø10 6 Ø10 8 Ø10 10 Ø10 

Betonowe ło żyska 
oporowe [szt.]  6 8 10 16 6 8 10 16 6 8 10 16 

Strzemi ę specjalne 
[szt.] - - - 4 - - - 4 - - - 4 
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Tablica A5. Maksymalne, obliczeniowe momenty zginające i siły poprzeczne przenoszone przez 
połączenia wykonane z zastosowaniem łączników SCHÖCK ISOKORB T Typ K-O w przypadku, gdy 

klasa betonu łączonych elementów jest równa C25/30 oraz ilości i średnice prętów zbrojenia 

Otulina 
betonowa c v [mm] 

Szeroko ść ściany (podci ągu) [mm] 

≥ 175 ≥ 190 ≥ 210 

Oznaczenie ł ącznika 

30 35 50 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 

Wysoko ść łącznika 
[mm] Maksymalny obliczeniowy moment zginaj ący M R,d [kNm/m] 

 160  -16,6 -24,3 -30,4 -40,4 -16,6 -24,3 -30,4 -40,4 -16,6 -24,3 -30,4 -40,4 

160  180 -17,6 -25,8 -32,2 -42,9 -17,6 -25,8 -32,2 -42,9 -17,6 -25,8 -32,2 -42,9 
 170  -18,7 -27,3 -34,1 -45,6 -18,7 -27,3 -34,1 -45,6 -18,7 -27,3 -34,1 -45,6 

170  190 -19,8 -28,8 -36,0 -48,1 -19,8 -28,8 -36,0 -48,1 -19,8 -28,8 -36,0 -48,1 
 180  -20,9 -30,3 -37,8 -50,8 -20,9 -30,3 -37,8 -50,8 -20,9 -30,3 -37,8 -50,8 

180  200 -22,0 -31,8 -39,7 -53,3 -22,0 -31,8 -39,7 -53,3 -22,0 -31,8 -39,7 -53,3 
 190  -23,1 -33,3 -41,6 -56,0 -23,1 -33,3 -41,6 -56,0 -23,1 -33,3 -41,6 -56,0 

190  210 -24,2 -34,8 -43,5 -58,6 -24,2 -34,8 -43,5 -58,6 -24,2 -34,8 -43,5 -58,6 
 200  -25,3 -36,3 -45,3 -61,3 -25,3 -36,3 -45,3 -61,3 -25,3 -36,3 -45,3 -61,3 

200  220 -26,4 -37,8 -47,2 -63,9 -26,4 -37,8 -47,2 -63,9 -26,4 -37,8 -47,2 -63,9 
 210  -27,6 -39,3 -49,1 -66,6 -27,6 -39,3 -49,1 -66,6 -27,6 -39,3 -49,1 -66,6 

210  230 -28,7 -40,8 -51,0 -69,2 -28,7 -40,8 -51,0 -69,2 -28,7 -40,8 -51,0 -69,2 
 220  - - - - -29,9 -42,3 -52,8 -71,7 -29,9 -42,3 -52,8 -71,7 

220  240 - - - - -31,0 -43,8 -54,7 -74,3 -31,0 -43,8 -54,7 -74,3 
 230  - - - - -32,2 -45,3 -56,6 -76,8 -32,2 -45,3 -56,6 -76,8 

230  250 - - - - -33,3 -46,8 -58,4 -79,4 -33,3 -46,8 -58,4 -79,4 
 240  - - - - - - - - -34,5 -48,3 -60,3 -81,9 

240   - - - - - - - - -35,6 -49,8 -62,2 -84,5 
 250  - - - - - - - - -36,8 -51,3 -64,1 -87,0 

250   - - - - - - - - -38,0 -52,8 -65,9 -89,6 

 Maksymalna obliczeniowa siła poprzeczna V R,d [kN/m] 

Wariant wzmocnienia 
zbrojenia V1 +61,7 +92,5 +92,5 +92,5 +61,7 +92,5 +92,5 +92,5 +61,7 +92,5 +92,5 +92,5 

Zbrojenie 

Dł. łącznika [m]  1,0 

Pręty rozci ągane  4 Ø12 6 Ø12 8 Ø12 10 Ø12 4 Ø12 6 Ø12 8 Ø12 10 Ø12 4 Ø12 6 Ø12 8 Ø12 10 Ø12 

Pręty przenosz ące 
siły poprzeczne  

4 Ø8 6 Ø8 6 Ø8 6 Ø8 4 Ø8 6 Ø8 6 Ø8 6 Ø8 4 Ø8 6 Ø8 6 Ø8 6 Ø8 

Pręty kotew 4 Ø10 6 Ø10 8 Ø10 10 Ø10 4 Ø10 6 Ø10 8 Ø10 10 Ø10 4 Ø10 6 Ø10 8 Ø10 10 Ø10 

Betonowe ło żyska 
oporowe [szt.]  6 8 10 16 6 8 10 16 6 8 10 16 

Strzemi ę specjalne 
[szt.] - - - 4 - - - 4 - - - 4 
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Tablica A6. Maksymalne, obliczeniowe momenty zginające i siły poprzeczne przenoszone przez 
połączenia wykonane z zastosowaniem łączników SCHÖCK ISOKORB XT Typ K-O w przypadku, gdy 

klasa betonu łączonych elementów jest równa C20/25 oraz ilości i średnice prętów zbrojenia 

Otulina 
betonowa c v [mm] 

Szeroko ść ściany (podci ągu) [mm] 

≥ 175 ≥ 190 ≥ 210 

Oznaczenie ł ącznika 

30 35 50 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 

Wysoko ść łącznika 
[mm] Maksymalny obliczeniowy moment zginaj ący M R,d [kNm/m] 

 160  -15,4 -22,2 -27,7 -33,1 -15,4 -22,2 -27,7 -33,1 -15,4 -22,2 -27,7 -33,1 

160  180 -16,5 -23,5 -29,4 -35,1 -16,5 -23,5 -29,4 -35,1 -16,5 -23,5 -29,4 -35,1 
 170  -17,5 -24,9 -31,1 -37,1 -17,5 -24,9 -31,1 -37,1 -17,5 -24,9 -31,1 -37,1 

170  190 -18,6 -26,3 -32,8 -39,2 -18,6 -26,3 -32,8 -39,2 -18,6 -26,3 -32,8 -39,2 
 180  -19,5 -27,6 -34,5 -41,2 -19,5 -27,6 -34,5 -41,2 -19,5 -27,6 -34,5 -41,2 

180  200 -20,7 -29,0 -36,3 -43,3 -20,7 -29,0 -36,3 -43,3 -20,7 -29,0 -36,3 -43,3 
 190  -21,7 -30,4 -38,0 -45,3 -21,7 -30,4 -38,0 -45,3 -21,7 -30,4 -38,0 -45,3 

190  210 -22,9 -31,7 -39,7 -47,3 -22,9 -31,7 -39,7 -47,3 -22,9 -31,7 -39,7 -47,3 
 200  -23,8 -33,1 -41,4 -49,4 -23,8 -33,1 -41,4 -49,4 -23,8 -33,1 -41,4 -49,4 

200  220 -25,0 -34,5 -43,1 -51,4 -25,0 -34,5 -43,1 -51,4 -25,0 -34,5 -43,1 -51,4 
 210  -26,0 -35,8 -44,8 -53,5 -26,0 -35,8 -44,8 -53,5 -26,0 -35,8 -44,8 -53,5 

210  230 -27,3 -37,2 -46,5 -55,5 -27,3 -37,2 -46,5 -55,5 -27,3 -37,2 -46,5 -55,5 
 220  - - - - -28,2 -38,6 -48,2 -57,5 -28,2 -38,6 -48,2 -57,5 

220  240 - - - - -29,5 -40,0 -49,9 -59,6 -29,5 -40,0 -49,9 -59,6 
 230  - - - - -30,5 -41,3 -51,6 -61,6 -30,5 -41,3 -51,6 -61,6 

230  250 - - - - -31,8 -42,7 -53,4 -63,7 -31,8 -42,7 -53,4 -63,7 
 240  - - - - - - - - -32,8 -44,1 -55,1 -65,7 

 250  - - - - - - - - -35,1 -46,8 -58,5 -69,8 

 Maksymalna obliczeniowa siła poprzeczna V R,d [kN/m] 

Wariant wzmocnienia 
zbrojenia V1 +45,0 +67,5 +67,5 +67,5 +45,0 +67,5 +67,5 +67,5 +45,0 +67,5 +67,5 +67,5 

Zbrojenie 

Dł. łącznika [m]  1,0 

Pręty rozci ągane  4 Ø12 6 Ø12 8 Ø12 10 Ø12 4 Ø12 6 Ø12 8 Ø12 10 Ø12 4 Ø12 6 Ø12 8 Ø12 10 Ø12 

Pręty przenosz ące 
siły poprzeczne  4 Ø8 6 Ø8 6 Ø8 6 Ø8 4 Ø8 6 Ø8 6 Ø8 6 Ø8 4 Ø8 6 Ø8 6 Ø8 6 Ø8 

Pręty kotew 4 Ø10 6 Ø10 8 Ø10 10 Ø10 4 Ø10 6 Ø10 8 Ø10 10 Ø10 4 Ø10 6 Ø10 8 Ø10 10 Ø10 

Betonowe ło żyska 
oporowe [szt.]  

6 8 10 16 6 8 10 16 6 8 10 16 

Strzemi ę specjalne 
[szt.] - - - 4 - - - 4 - - - 4 
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Tablica A7. Maksymalne, obliczeniowe momenty zginające i siły poprzeczne przenoszone przez 
połączenia wykonane z zastosowaniem łączników SCHÖCK ISOKORB XT Typ K-O w przypadku, gdy 

klasa betonu łączonych elementów jest równa C25/30 oraz ilości i średnice prętów zbrojenia 

Otulina 
betonowa c v [mm] 

Szeroko ść ściany (podci ągu) [mm] 

≥ 175 ≥ 190 ≥ 210 

Oznaczenie ł ącznika 

30 35 50 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 

Wysoko ść łącznika 
[mm] Maksymalny obliczeniowy moment zginaj ący M R,d [kNm/m] 

 160  -17,0 -24,3 -30,4 -41,1 -17,0 -24,3 -30,4 -41,1 -17,0 -24,3 -30,4 -41,1 

160  180 -18,2 -25,8 -32,2 -43,8 -18,2 -25,8 -32,2 -43,8 -18,2 -25,8 -32,2 -43,8 
 170  -19,3 -27,3 -34,1 -46,3 -19,3 -27,3 -34,1 -46,3 -19,3 -27,3 -34,1 -46,3 

170  190 -20,5 -28,8 -36,0 -48,8 -20,5 -28,8 -36,0 -48,8 -20,5 -28,8 -36,0 -48,8 
 180  -21,6 -30,3 -37,8 -51,4 -21,6 -30,3 -37,8 -51,4 -21,6 -30,3 -37,8 -51,4 

180  200 -22,9 -31,8 -39,7 -53,9 -22,9 -31,8 -39,7 -53,9 -22,9 -31,8 -39,7 -53,9 
 190  -23,9 -33,3 -41,6 -56,5 -23,9 -33,3 -41,6 -56,5 -23,9 -33,3 -41,6 -56,5 

190  210 -25,2 -34,8 -43,5 -59,0 -25,2 -34,8 -43,5 -59,0 -25,2 -34,8 -43,5 -59,0 
 200  -26,3 -36,3 -45,3 -61,6 -26,3 -36,3 -45,3 -61,6 -26,3 -36,3 -45,3 -61,6 

200  220 -27,6 -37,8 -47,2 -64,1 -27,6 -37,8 -47,2 -64,1 -27,6 -37,8 -47,2 -64,1 
 210  -28,7 -39,3 -49,1 -66,7 -28,7 -39,3 -49,1 -66,7 -28,7 -39,3 -49,1 -66,7 

210  230 -30,1 -40,8 -51,0 -69,2 -30,1 -40,8 -51,0 -69,2 -30,1 -40,8 -51,0 -69,2 
 220  - - - - -31,1 -42,3 -52,8 -71,7 -31,1 -42,3 -52,8 -71,7 

220  240 - - - - -32,5 -43,8 -54,7 -74,3 -32,5 -43,8 -54,7 -74,3 
 230  - - - - -33,6 -45,3 -56,6 -76,8 -33,6 -45,3 -56,6 -76,8 

230  250 - - - - -35,0 -46,8 -58,4 -79,4 -35,0 -46,8 -58,4 -79,4 
 240  - - - - - - - - -36,1 -48,3 -60,3 -81,9 

 250  - - - - - - - - -38,4 -51,3 -64,1 -87,0 

 Maksymalna obliczeniowa siła poprzeczna V R,d [kN/m] 

Wariant wzmocnienia 
zbrojenia V1 +50,0 +75,0 +75,0 +75,0 +50,0 +75,0 +75,0 +75,0 +50,0 +75,0 +75,0 +75,0 

Zbrojenie 

Dł. łącznika [m]  1,0 

Pręty rozci ągane  4 Ø12 6 Ø12 8 Ø12 10 Ø12 4 Ø12 6 Ø12 8 Ø12 10 Ø12 4 Ø12 6 Ø12 8 Ø12 10 Ø12 

Pręty przenosz ące 
siły poprzeczne  4 Ø8 6 Ø8 6 Ø8 6 Ø8 4 Ø8 6 Ø8 6 Ø8 6 Ø8 4 Ø8 6 Ø8 6 Ø8 6 Ø8 

Pręty kotew 4 Ø10 6 Ø10 8 Ø10 10 Ø10 4 Ø10 6 Ø10 8 Ø10 10 Ø10 4 Ø10 6 Ø10 8 Ø10 10 Ø10 

Betonowe ło żyska 
oporowe [szt.]  

6 8 10 16 6 8 10 16 6 8 10 16 

Strzemi ę specjalne 
[szt.] - - - 4 - - - 4 - - - 4 

 

 
 



 ITB-KOT-2020/1145 wydanie 1 23/78 

Załącznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2020/1145 wydanie 1 

 
 

Rys. A5.  Budowa łączników SCHÖCK ISOKORB T Typ K-U (80 mm) 
 i SCHÖCK ISOKORB XT Typ K-U (120 mm) 

 
 
 

 

 
Rys. A6.  Przykładowe połączenie elementów żelbetowych wykonane z zastosowaniem łączników 

SCHÖCK ISOKORB T Typ K-U (80 mm) i SCHÖCK ISOKORB XT Typ K-U (120 mm) 
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Tablica A8. Maksymalne, obliczeniowe momenty zginające i siły poprzeczne przenoszone przez 
połączenia wykonane z zastosowaniem łączników SCHÖCK ISOKORB T Typ K-U w przypadku, gdy 

klasa betonu łączonych elementów jest równa C20/25 oraz ilości i średnice prętów zbrojenia 

Otulina 
betonowa c v [mm] 

Szeroko ść ściany (podci ągu) [mm] 

≥ 175 ≥ 200 

Oznaczenie ł ącznika 

30 35 50 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 

Wysoko ść łącznika 
[mm] Maksymalny obliczeniowy moment zginaj ący M R,d [kNm/m] 

 160  -10,5 -14,0 -17,5 -20,9 -13,7 -18,3 -22,9 -27,3 

160  180 -11,2 -14,9 -18,6 -22,2 -14,6 -19,5 -24,3 -29,0 
 170  -11,8 -15,8 -19,7 -23,5 -15,4 -20,6 -25,7 -30,7 

170  190 -12,5 -16,6 -20,8 -24,8 -16,3 -21,7 -27,1 -32,4 
 180  -13,1 -17,5 -21,9 -26,1 -17,1 -22,8 -28,6 -34,1 

180  200 -13,8 -18,4 -22,9 -27,4 -18,0 -24,0 -30,0 -35,7 
 190  -14,4 -19,2 -24,0 -28,7 -18,8 -25,1 -31,4 -37,4 

190  210 -15,1 -20,1 -25,1 -30,0 -19,7 -26,2 -32,8 -39,1 
 200  - - - - -20,5 -27,4 -34,2 -40,8 

200  220 - - - - -21,4 -28,5 -35,6 -42,5 
 210  - - - - -22,2 -29,6 -37,0 -44,2 

210  230 - - - - -23,1 -30,8 -38,4 -45,9 
 220  - - - - - - - - 

220  240 - - - - - - - - 
 230  - - - - - - - - 

230  250 - - - - - - - - 
 240  - - - - - - - - 

240   - - - - - - - - 
 250  - - - - - - - - 

250   - - - - - - - - 

 Maksymalna obliczeniowa siła poprzeczna V R,d [kN/m] 

Wariant wzmocnienia 
zbrojenia V1 +55,5 +83,2 +83,2 +83,2 +55,5 +83,2 +83,2 +83,2 

Zbrojenie 

Dł. łącznika [m]  1,0 

Pręty rozci ągane  4 Ø12 6 Ø12 8 Ø12 10 Ø12 4 Ø12 6 Ø12 8 Ø12 10 Ø12 

Pręty przenosz ące 
siły poprzeczne  

4 Ø8 6 Ø8 6 Ø8 6 Ø8 4 Ø8 6 Ø8 6 Ø8 6 Ø8 

Pręty kotew 4 Ø10 6 Ø10 8 Ø10 10 Ø10 4 Ø10 6 Ø10 8 Ø10 10 Ø10 

Betonowe ło żyska 
oporowe [szt.]  6 8 10 16 6 8 10 16 

Strzemi ę specjalne 
[szt.] - - - 4 - - - 4 
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Tablica A9. Maksymalne, obliczeniowe momenty zginające i siły poprzeczne przenoszone przez 
połączenia wykonane z zastosowaniem łączników SCHÖCK ISOKORB T Typ K-U w przypadku, gdy 

klasa betonu łączonych elementów jest równa C20/25 oraz ilości i średnice prętów zbrojenia 

Otulina 
betonowa c v [mm] 

Szeroko ść ściany (podci ągu) [mm] 

≥ 220 ≥ 240 

Oznaczenie ł ącznika 

30 35 50 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 

Wysoko ść łącznika 
[mm] Maksymalny obliczeniowy moment zginaj ący M R,d [kNm/m] 

 160  -15,0 -22,1 -27,7 -33,1 -15,0 -22,1 -27,7 -33,1 

160  180 -15,9 -23,5 -29,4 -35,1 -15,9 -23,5 -29,4 -35,1 
 170  -16,9 -24,9 -31,1 -37,1 -16,9 -24,9 -31,1 -37,1 

170  190 -17,9 -26,3 -32,8 -39,2 -17,9 -26,3 -32,8 -39,2 
 180  -18,9 -27,6 -34,5 -41,2 -18,9 -27,6 -34,5 -41,2 

180  200 -19,0 -29,0 -36,3 -43,3 -19,0 -29,0 -36,3 -43,3 
 190  -20,9 -30,4 -38,0 -45,3 -20,9 -30,4 -38,0 -45,3 

190  210 -21,9 -31,7 -39,7 -47,3 -21,9 -31,7 -39,7 -47,3 
 200  -22,9 -33,1 -41,4 -49,4 -22,9 -33,1 -41,4 -49,4 

200  220 -23,9 -34,5 -43,1 -51,4 -23,9 -34,5 -43,1 -51,4 
 210  -25,0 -35,8 -44,8 -53,5 -25,0 -35,8 -44,8 -53,5 

210  230 -26,0 -37,2 -46,5 -55,5 -26,0 -37,2 -46,5 -55,5 
 220  -27,0 -38,6 -48,2 -57,5 -27,0 -38,6 -48,2 -57,5 

220  240 -28,0 -40,0 -49,9 -59,6 -28,0 -40,0 -49,9 -59,6 
 230  -29,1 -41,3 -51,6 -61,6 -29,1 -41,3 -51,6 -61,6 

230  250 -30,1 -42,7 -53,4 -63,7 -30,1 -42,7 -53,4 -63,7 
 240  - - - - -31,2 -44,1 -55,1 -65,7 

240   - - - - -32,3 -45,5 -56,8 -67,7 
 250  - - - - -33,4 -46,8 -58,5 -69,8 

250   - - - - -34,4 -48,2 -60,2 -71,8 

 Maksymalna obliczeniowa siła poprzeczna V R,d [kN/m] 

Wariant wzmocnienia 
zbrojenia V1 +55,5 +83,2 +83,2 +83,2 +55,5 +83,2 +83,2 +83,2 

Zbrojenie 

Dł. łącznika [m]  1,0 

Pręty rozci ągane  4 Ø12 6 Ø12 8 Ø12 10 Ø12 4 Ø12 6 Ø12 8 Ø12 10 Ø12 

Pręty przenosz ące 
siły poprzeczne  

4 Ø8 6 Ø8 6 Ø8 6 Ø8 4 Ø8 6 Ø8 6 Ø8 6 Ø8 

Pręty kotew 4 Ø10 6 Ø10 8 Ø10 10 Ø10 4 Ø10 6 Ø10 8 Ø10 10 Ø10 

Betonowe ło żyska 
oporowe [szt.]  6 8 10 16 6 8 10 16 

Strzemi ę specjalne 
[szt.] - - - 4 - - - 4 
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Tablica A10. Maksymalne, obliczeniowe momenty zginające i siły poprzeczne przenoszone przez 
połączenia wykonane z zastosowaniem łączników SCHÖCK ISOKORB T Typ K-U w przypadku, gdy 

klasa betonu łączonych elementów jest równa C25/30 oraz ilości i średnice prętów zbrojenia 

Otulina 
betonowa c v [mm] 

Szeroko ść ściany (podci ągu) [mm] 

≥ 175 ≥ 200 

Oznaczenie ł ącznika 

30 35 50 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 

Wysoko ść łącznika 
[mm] Maksymalny obliczeniowy moment zginaj ący M R,d [kNm/m] 

 160  -11,5 -15,4 -19,2 -26,1 -15,1 -20,1 -25,1 -34,1 

160  180 -12,2 -16,3 -20,4 -27,7 -16,0 -21,3 -26,6 -36,2 
 170  -12,9 -17,3 -21,6 -29,3 -16,9 -22,5 -28,2 -38,3 

170  190 -13,7 -18,2 -22,8 -30,9 -17,8 -23,8 -29,7 -40,4 
 180  -14,4 -19,2 -23,9 -32,5 -18,8 -25,0 -31,3 -42,5 

180  200 -15,1 -20,1 -25,1 -34,1 -19,7 -26,3 -32,8 -44,6 
 190  -16,0 -21,1 -26,3 -35,7 -20,6 -27,5 -34,4 -46,7 

190  210 -16,5 -22,0 -27,5 -37,4 -21,6 -28,7 -35,9 -48,8 
 200  - - - - -22,5 -30,0 -37,5 -50,9 

200  220 - - - - -23,4 -31,2 -39,0 -53,0 
 210  - - - - -24,3 -32,5 -40,6 -55,1 

210  230 - - - - -25,3 -33,7 -42,1 -57,2 
 220  - - - - - - - - 

220  240 - - - - - - - - 
 230  - - - - - - - - 

230  250 - - - - - - - - 
 240  - - - - - - - - 

240   - - - - - - - - 
 250  - - - - - - - - 

250   - - - - - - - - 

 Maksymalna obliczeniowa siła poprzeczna V R,d [kN/m] 

Wariant wzmocnienia 
zbrojenia V1 +61,7 +92,5 +92,5 +92,5 +61,7 +92,5 +92,5 +92,5 

Zbrojenie 

Dł. łącznika [m]  1,0 

Pręty rozci ągane  4 Ø12 6 Ø12 8 Ø12 10 Ø12 4 Ø12 6 Ø12 8 Ø12 10 Ø12 

Pręty przenosz ące 
siły poprzeczne  

4 Ø8 6 Ø8 6 Ø8 6 Ø8 4 Ø8 6 Ø8 6 Ø8 6 Ø8 

Pręty kotew 4 Ø10 6 Ø10 8 Ø10 10 Ø10 4 Ø10 6 Ø10 8 Ø10 10 Ø10 

Betonowe ło żyska 
oporowe [szt.]  6 8 10 16 6 8 10 16 

Strzemi ę specjalne 
[szt.] - - - 4 - - - 4 
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Tablica A11. Maksymalne, obliczeniowe momenty zginające i siły poprzeczne przenoszone przez 
połączenia wykonane z zastosowaniem łączników SCHÖCK ISOKORB T Typ K-U w przypadku, gdy 

klasa betonu łączonych elementów jest równa C25/30 oraz ilości i średnice prętów zbrojenia 

Otulina 
betonowa c v [mm] 

Szeroko ść ściany (podci ągu) [mm] 

≥ 220 ≥ 240 

Oznaczenie ł ącznika 

30 35 50 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 

Wysoko ść łącznika 
[mm] Maksymalny obliczeniowy moment zginaj ący M R,d [kNm/m] 

 160  -16,6 -24,3 -30,4 -40,4 -16,6 -24,3 -30,4 -40,4 

160  180 -17,6 -25,8 -32,2 -42,9 -17,6 -25,8 -32,2 -42,9 
 170  -18,7 -27,3 -34,1 -45,6 -18,7 -27,3 -34,1 -45,6 

170  190 -19,8 -28,8 -36,0 -48,1 -19,8 -28,8 -36,0 -48,1 
 180  -20,9 -30,3 -37,8 -50,8 -20,9 -30,3 -37,8 -50,8 

180  200 -22,0 -31,8 -39,7 -53,3 -22,0 -31,8 -39,7 -53,3 
 190  -23,1 -33,3 -41,6 -55,1 -23,1 -33,3 -41,6 -55,1 

190  210 -24,2 -34,8 -43,5 -58,6 -24,2 -34,8 -43,5 -58,6 
 200  -25,3 -36,3 -45,3 -61,3 -25,3 -36,3 -45,3 -61,3 

200  220 -26,4 -37,8 -47,2 -63,9 -26,4 -37,8 -47,2 -63,9 
 210  -27,6 -39,3 -49,1 -66,6 -27,6 -39,3 -49,1 -66,6 

210  230 -28,7 -40,8 -51,0 -69,2 -28,7 -40,8 -51,0 -69,2 
 220  -29,9 -42,3 -52,8 -71,7 -29,9 -42,3 -52,8 -71,7 

220  240 -31,0 -43,8 -54,7 -74,3 -31,0 -43,8 -54,7 -74,3 
 230  -32,2 -45,3 -56,6 -76,8 -32,2 -45,3 -56,6 -76,8 

230  250 -33,3 -46,8 -58,4 -79,4 -33,3 -46,8 -58,4 -79,4 
 240  - - - - -34,5 -48,3 -60,3 -81,9 

240   - - - - -35,6 -49,8 -62,2 -84,5 
 250  - - - - -36,8 -51,3 -64,1 -87,0 

250   - - - - -38,0 -52,8 -65,9 -89,6 

 Maksymalna obliczeniowa siła poprzeczna V R,d [kN/m] 

Wariant wzmocnienia 
zbrojenia V1 +61,7 +92,5 +92,5 +92,5 +61,7 +92,5 +92,5 +92,5 

Zbrojenie 

Dł. łącznika [m]  1,0 

Pręty rozci ągane  4 Ø12 6 Ø12 8 Ø12 10 Ø12 4 Ø12 6 Ø12 8 Ø12 10 Ø12 

Pręty przenosz ące 
siły poprzeczne  

4 Ø8 6 Ø8 6 Ø8 6 Ø8 4 Ø8 6 Ø8 6 Ø8 6 Ø8 

Pręty kotew 4 Ø10 6 Ø10 8 Ø10 10 Ø10 4 Ø10 6 Ø10 8 Ø10 10 Ø10 

Betonowe ło żyska 
oporowe [szt.]  6 8 10 16 6 8 10 16 

Strzemi ę specjalne 
[szt.] - - - 4 - - - 4 
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Tablica A12. Maksymalne, obliczeniowe momenty zginające i siły poprzeczne przenoszone przez 
połączenia wykonane z zastosowaniem łączników SCHÖCK ISOKORB XT Typ K-U w przypadku, gdy 

klasa betonu łączonych elementów jest równa C20/25 oraz ilości i średnice prętów zbrojenia 

Otulina 
betonowa c v [mm] 

Szeroko ść ściany (podci ągu) [mm] 

≥ 175 ≥ 200 

Oznaczenie ł ącznika 

35 50 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 

Wysoko ść łącznika 
[mm] Maksymalny obliczeniowy moment zginaj ący M R,d [kNm/m] 

160  -10,5 -14,0 -17,5 -20,9 -13,7 -18,3 -22,9 -27,3 

 180 -11,2 -14,9 -18,6 -22,2 -14,6 -19,5 -24,3 -29,0 

170  -11,8 -15,8 -19,7 -23,5 -15,4 -20,6 -25,7 -30,7 

 190 -12,5 -16,6 -20,8 -24,8 -16,3 -21,7 -27,1 -32,4 

180  -13,1 -17,5 -21,9 -26,1 -17,1 -22,8 -28,6 -34,1 

 200 -13,8 -18,4 -22,9 -27,4 -18,0 -24,0 -30,0 -35,7 

190  -14,4 -19,2 -24,0 -28,7 -18,8 -25,1 -31,4 -37,4 

 210 -15,1 -20,1 -25,1 -30,0 -19,7 -26,2 -32,8 -39,1 

200  - - - - -20,5 -27,4 -34,2 -40,8 

 220 - - - - -21,4 -28,5 -35,6 -42,5 

210  - - - - -22,2 -29,6 -37,0 -44,2 

 230 - - - - -23,1 -30,8 -38,4 -45,9 

220  - - - - - - - - 

 240 - - - - - - - - 

230  - - - - - - - - 

 250 - - - - - - - - 

240  - - - - - - - - 

250  - - - - - - - - 

 Maksymalna obliczeniowa siła poprzeczna V R,d [kN/m] 

Wariant wzmocnienia 
zbrojenia V1 +45,0 +67,5 +67,5 +67,5 +45,0 +67,5 +67,5 +67,5 

Zbrojenie 

Dł. łącznika [m]  1,0 

Pręty rozci ągane  4 Ø12 6 Ø12 8 Ø12 10 Ø12 4 Ø12 6 Ø12 8 Ø12 10 Ø12 

Pręty przenosz ące 
siły poprzeczne  4 Ø8 6 Ø8 6 Ø8 6 Ø8 4 Ø8 6 Ø8 6 Ø8 6 Ø8 

Pręty kotew 4 Ø10 6 Ø10 8 Ø10 10 Ø10 4 Ø10 6 Ø10 8 Ø10 10 Ø10 

Betonowe ło żyska 
oporowe [szt.]  

6 8 10 16 6 8 10 16 

Strzemi ę specjalne 
[szt.] - - - 4 - - - 4 
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Tablica A13. Maksymalne, obliczeniowe momenty zginające i siły poprzeczne przenoszone przez 
połączenia wykonane z zastosowaniem łączników SCHÖCK ISOKORB XT Typ K-U w przypadku, gdy 

klasa betonu łączonych elementów jest równa C20/25 oraz ilości i średnice prętów zbrojenia 

Otulina 
betonowa c v [mm] 

Szeroko ść ściany (podci ągu) [mm] 

≥ 220 ≥ 240 

Oznaczenie ł ącznika 

35 50 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 

Wysoko ść łącznika 
[mm] Maksymalny obliczeniowy moment zginaj ący M R,d [kNm/m] 

160  -15,4 -22,2 -27,7 -33,1 -15,4 -22,2 -27,7 -33,1 

 180 -16,5 -23,5 -29,4 -35,1 -16,5 -23,5 -29,4 -35,1 

170  -17,5 -24,9 -31,1 -37,1 -17,5 -24,9 -31,1 -37,1 

 190 -18,6 -26,3 -32,8 -39,2 -18,6 -26,3 -32,8 -39,2 

180  -19,5 -27,6 -34,5 -41,2 -19,5 -27,6 -34,5 -41,2 

 200 -20,7 -29,0 -36,3 -43,3 -20,7 -29,0 -36,3 -43,3 

190  -21,7 -30,4 -38,0 -45,3 -21,7 -30,4 -38,0 -45,3 

 210 -22,9 -31,7 -39,7 -47,3 -22,9 -31,7 -39,7 -47,3 

200  -23,8 -33,1 -41,4 -49,4 -23,8 -33,1 -41,4 -49,4 

 220 -25,0 -34,5 -43,1 -51,4 -25,0 -34,5 -43,1 -51,4 

210  -26,0 -35,8 -44,8 -53,5 -26,0 -35,8 -44,8 -53,5 

 230 -27,3 -37,2 -46,5 -55,5 -27,3 -37,2 -46,5 -55,5 

220  -28,2 -38,6 -48,2 -57,5 -28,2 -38,6 -48,2 -57,5 

 240 -29,5 -40,0 -49,9 -59,6 -29,5 -40,0 -49,9 -59,6 

230  -30,5 -41,3 -51,6 -61,6 -30,5 -41,3 -51,6 -61,6 

 250 -31,8 -42,7 -53,4 -63,7 -31,8 -42,7 -53,4 -63,7 

240  - - - - -32,8 -44,1 -55,1 -65,7 

250  - - - - -35,1 -46,8 58,5 -69,8 

 Maksymalna obliczeniowa siła poprzeczna V R,d [kN/m] 

Wariant wzmocnienia 
zbrojenia V1 +45,0 +67,5 +67,5 +67,5 +45,0 +67,5 +67,5 +67,5 

Zbrojenie 

Dł. łącznika [m]  1,0 

Pręty rozci ągane  4 Ø12 6 Ø12 8 Ø12 10 Ø12 4 Ø12 6 Ø12 8 Ø12 10 Ø12 

Pręty przenosz ące 
siły poprzeczne  4 Ø8 6 Ø8 6 Ø8 6 Ø8 4 Ø8 6 Ø8 6 Ø8 6 Ø8 

Pręty kotew 4 Ø10 6 Ø10 8 Ø10 10 Ø10 4 Ø10 6 Ø10 8 Ø10 10 Ø10 

Betonowe ło żyska 
oporowe [szt.]  

6 8 10 16 6 8 10 16 

Strzemi ę specjalne 
[szt.] - - - 4 - - - 4 
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Tablica A14. Maksymalne, obliczeniowe momenty zginające i siły poprzeczne przenoszone przez 
połączenia wykonane z zastosowaniem łączników SCHÖCK ISOKORB XT Typ K-U w przypadku, gdy 

klasa betonu łączonych elementów jest równa C25/30 oraz ilości i średnice prętów zbrojenia 

Otulina 
betonowa c v [mm] 

Szeroko ść ściany (podci ągu) [mm] 

≥ 175 ≥ 200 

Oznaczenie ł ącznika 

35 50 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 

Wysoko ść łącznika 
[mm] Maksymalny obliczeniowy moment zginaj ący M R,d [kNm/m] 

160  -11,5 -15,4 -19,2 -26,1 -15,1 -20,1 -25,1 -34,1 

 180 -12,2 -16,3 -20,4 -27,7 -16,0 -21,3 -26,6 -36,2 

170  -12,9 -17,3 -21,6 -29,3 -16,9 -22,5 -28,2 -38,3 

 190 -13,7 -18,2 -22,8 -30,9 -17,8 -23,8 -29,7 -40,4 

180  -14,4 -19,2 -23,9 -32,5 -18,8 -25,0 -31,3 -42,5 

 200 -15,1 -20,1 -25,1 -34,1 -19,7 -26,3 -32,8 -44,6 

190  -16,0 -21,1 -26,3 -35,7 -20,6 -27,5 -34,4 -46,7 

 210 -16,5 -22,0 -27,5 -37,4 -21,6 -28,7 -35,9 -48,8 

200  - - - - -22,5 -30,0 -37,5 -50,9 

 220 - - - - -23,4 -31,2 -39,0 -53,0 

210  - - - - -24,3 -32,5 -40,6 -55,1 

 230 - - - - -25,3 -33,7 -42,1 -57,2 

220  - - - - - - - - 

 240 - - - - - - - - 

230  - - - - - - - - 

 250 - - - - - - - - 

240  - - - - - - - - 

250  - - - - - - - - 

 Maksymalna obliczeniowa siła poprzeczna V R,d [kN/m] 

Wariant wzmocnienia 
zbrojenia V1 +50,0 +75,0 +75,0 +75,0 +50,0 +75,0 +75,0 +75,0 

Zbrojenie 

Dł. łącznika [m]  1,0 

Pręty rozci ągane  4 Ø12 6 Ø12 8 Ø12 10 Ø12 4 Ø12 6 Ø12 8 Ø12 10 Ø12 

Pręty przenosz ące 
siły poprzeczne  4 Ø8 6 Ø8 6 Ø8 6 Ø8 4 Ø8 6 Ø8 6 Ø8 6 Ø8 

Pręty kotew 4 Ø10 6 Ø10 8 Ø10 10 Ø10 4 Ø10 6 Ø10 8 Ø10 10 Ø10 

Betonowe ło żyska 
oporowe [szt.]  

6 8 10 16 6 8 10 16 

Strzemi ę specjalne 
[szt.] - - - 4 - - - 4 

 



 ITB-KOT-2020/1145 wydanie 1 31/78 

Załącznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2020/1145 wydanie 1 

Tablica A15. Maksymalne, obliczeniowe momenty zginające i siły poprzeczne przenoszone przez 
połączenia wykonane z zastosowaniem łączników SCHÖCK ISOKORB XT Typ K-U w przypadku, gdy 

klasa betonu łączonych elementów jest równa C25/30 oraz ilości i średnice prętów zbrojenia 

Otulina 
betonowa c v [mm] 

Szeroko ść ściany (podci ągu) [mm] 

≥ 220 ≥ 240 

Oznaczenie ł ącznika 

35 50 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 

Wysoko ść łącznika 
[mm] Maksymalny obliczeniowy moment zginaj ący M R,d [kNm/m] 

160  -17,0 -24,3 -30,4 -41,1 -17,0 -24,3 -30,4 -41,1 

 180 -18,2 -25,8 -32,2 -43,8 -18,2 -25,8 -32,2 -43,8 

170  -19,3 -27,3 -34,1 -46,3 -19,3 -27,3 -34,1 -46,3 

 190 -20,5 -28,8 -36,0 -48,8 -20,5 -28,8 -36,0 -48,8 

180  -21,6 -30,3 -37,8 -51,4 -21,6 -30,3 -37,8 -51,4 

 200 -22,9 -31,8 -39,7 -53,9 -22,9 -31,8 -39,7 -53,9 

190  -23,9 -33,3 -41,6 -56,5 -23,9 -33,3 -41,6 -56,5 

 210 -25,2 -34,8 -43,5 -59,0 -25,2 -34,8 -43,5 -59,0 

200  -26,3 -36,3 -45,3 -61,6 -26,3 -36,3 -45,3 -61,6 

 220 -27,6 -37,8 -47,2 -64,1 -27,6 -37,8 -47,2 -64,1 

210  -28,7 -39,8 -49,1 -66,7 -28,7 -39,8 -49,1 -66,7 

 230 -30,1 -40,8 -51,0 -69,2 -30,1 -40,8 -51,0 -69,2 

220  -31,1 -42,3 -52,8 -71,7 -31,1 -42,3 -52,8 -71,7 

 240 -32,5 -43,8 -54,7 -74,3 -32,5 -43,8 -54,7 -74,3 

230  -33,6 -45,3 -56,6 -76,8 -33,6 -45,3 -56,6 -76,8 

 250 -35,0 -46,8 -58,4 -79,4 -35,0 -46,8 -58,4 -79,4 

240  - - - - -36,1 -48,3 -60,3 -81,9 

250  - - - - -38,4 -51,3 -64,1 -87,0 

 Maksymalna obliczeniowa siła poprzeczna V R,d [kN/m] 

Wariant wzmocnienia 
zbrojenia V1 +50,0 +75,0 +75,0 +75,0 +50,0 +75,0 +75,0 +75,0 

Zbrojenie 

Dł. łącznika [m]  1,0 

Pręty rozci ągane  4 Ø12 6 Ø12 8 Ø12 10 Ø12 4 Ø12 6 Ø12 8 Ø12 10 Ø12 

Pręty przenosz ące 
siły poprzeczne  4 Ø8 6 Ø8 6 Ø8 6 Ø8 4 Ø8 6 Ø8 6 Ø8 6 Ø8 

Pręty kotew 4 Ø10 6 Ø10 8 Ø10 10 Ø10 4 Ø10 6 Ø10 8 Ø10 10 Ø10 

Betonowe ło żyska 
oporowe [szt.]  

6 8 10 16 6 8 10 16 

Strzemi ę specjalne 
[szt.] - - - 4 - - - 4 
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Rysunek A7.   Łączniki SCHÖCK ISOKORB T Typ HP 

        

 

Rysunek A8.   Łącznik SCHÖCK ISOKORB XT Typ HP 
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a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

 
 
 
 

Rysunek A9.   Połączenie wykonane z zastosowaniem łącznika w wersji HP oraz rzuty poziome 
zbrojenia łączników SCHÖCK ISOKORB T Typ HP (80 mm) i SCHÖCK ISOKORB XT Typ HP (120 mm) 

a) połączenie wykonane z zastosowaniem łączników HP-VV1-NN1 oraz łączników T typ Q, 
b) łącznik HP-VV1,  c) łącznik HP-NN1,  d) łącznik HP-VV1-NN1 
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Tablica A16. Maksymalne, obliczeniowe siły poprzeczne przenoszone przez połączenia, 
wykonane z zastosowaniem łączników SCHÖCK ISOKORB T Typ HP, gdy klasa betonu łączonych 

elementów jest równa C20/25 lub C25/30, oraz ilości i średnice prętów zbrojenia 

 
Oznaczenie ł ącznika 

HP-VV1 HP-VV1 HP-VV1-NN1 

Klasa betonu Maksymalna obliczeniowa siła poprzeczn a VR,d [kN/m] 

C20/25 ± 7,4(1) ± 18,1(2) ± 7,4(1) / ± 18,1(2) 

C25/30 ± 8,6(1) ± 20,9(2) ± 8,6(1) / ± 20,9(2) 

Zbrojenie 

Dł. łącznika 
[mm]  100 

Pręty 
rozci ągane – 1 Ø10 1 Ø10 

Pręty na siły 
poprzeczne, 

poziome  
2 × 1 Ø8 – 2 × 1 Ø8 

(1) siła pozioma, równoległa do bloczka styropianowego 
(2) siła pozioma, prostopadła do bloczka styropianowego 

 

Tablica A17. Maksymalne, obliczeniowe siły poprzeczne przenoszone przez połączenia, 
wykonane z zastosowaniem łączników SCHÖCK ISOKORB XT Typ HP, gdy klasa betonu łączonych 

elementów jest równa C20/25 lub C25/30, oraz ilości i średnice prętów zbrojenia 

 
Oznaczenie ł ącznika 

HP-VV1 HP-VV1 HP-VV1-NN1 

Klasa betonu Maksymalna obliczeniowa siła poprzeczn a VR,d [kN/m] 

C20/25 ± 7,4(1) ± 18,1(2) ± 7,4(1) / ± 18,1(2) 

C25/30 ± 8,6(1) ± 20,9(2) ± 8,6(1) / ± 20,9(2) 

Zbrojenie 

Dł. łącznika 
[mm]  150 

Pręty 
rozci ągane – 1 Ø10 1 Ø10 

Pręty na siły 
poprzeczne, 

poziome  
2 × 1 Ø8 – 2 × 1 Ø8 

(1) siła pozioma, równoległa do bloczka styropianowego 
(2) siła pozioma, prostopadła do bloczka styropianowego 
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Rysunek A10.   Łącznik SCHÖCK ISOKORB T Typ EQ 
 

 

 

Rysunek A11.   Łączniki SCHÖCK ISOKORB T Typ EQ-VV1 – przekroje 
 

 

Tablica A18. Maksymalne, obliczeniowe obciążenia poziome przenoszone 
przez połączenia, wykonane z zastosowaniem łączników SCHÖCK ISOKORB T Typ EQ w przypadku, 

gdy klasa betonu łączonych elementów jest równa C20/25 lub C25/30 

Rodzaj obci ążenia 

Klasa betonu 

C20/25 C25/30 

Oznaczenie ł ącznika 

EQ-VV1 EQ-VV2 EQ-VV1 EQ-VV2 

Siła pozioma równoległa do bloczka styropianowego HRd [kN] ± 11,2 ± 24,7 ± 15,4 ± 34,7 

Siła pozioma prostopadła do bloczka styropianowego ZRd [kN] ±43,7 ± 83,7 ±43,7 ± 83,7 
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Tablica A19. Maksymalne, obliczeniowe momenty zginające przenoszone 
przez połączenia wykonane z zastosowaniem łączników SCHÖCK ISOKORB T Typ EQ w przypadku, 

gdy klasa betonu łączonych elementów jest równa C20/25 lub C25/30 

Otulina 
betonowa c v [mm] 

Klasa betonu 

C20/25 C25/30 

Oznaczenie ł ącznika 

30 35 50 EQ-VV1 EQ-VV2 EQ-VV1 EQ-VV2 

Wysoko ść łącznika 
[mm] Maksymalny obliczeniowy moment zginaj ący M R,d [kNm/m] 

 160  3,8 7,4 3,8 8,3 

160  180 4,0 7,8 4,0 8,8 
 170  4,3 8,3 4,3 9,2 

170  190 4,5 8,7 4,5 9,7 
 180  4,7 9,2 4,7 10,2 

180  200 4,9 9,6 4,9 10,7 
 190  5,1 10,0 5,1 11,2 

190  210 5,4 10,5 5,4 11,7 
 200  5,6 10,9 5,6 12,2 

200  220 5,8 11,4 5,8 12,7 
 210  6,0 11,8 6,0 13,2 

210  230 6,2 12,2 6,2 13,7 
 220  6,5 12,7 6,5 14,2 

220  240 6,7 13,1 6,7 14,7 
 230  6,9 13,5 6,9 15,2 

230  250 7,1 14,0 7,1 15,6 
 240  7,3 14,4 7,3 16,1 

240   7,5 14,9 7,5 16,6 
 250  7,8 15,3 7,8 17,1 

250   8,0 15,7 8,0 17,6 

Zbrojenie 

Dł. łącznika [mm]  100 

Pręty rozci ągane  2 Ø8 2 Ø12 2 Ø8 2 Ø12 

Pręty przenosz ące 
siły poprzeczne 

poziomo  
2 × 1 Ø8 2 × 1 Ø12 2 × 1 Ø8 2 × 1 Ø12 
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Rysunek A12.   Łącznik SCHÖCK ISOKORB XT Typ EQ 
 

 

 

 

Tablica A20. Maksymalne, obliczeniowe obciążenia poziome przenoszone 
przez połączenia, wykonane z zastosowaniem łączników SCHÖCK ISOKORB XT Typ EQ w przypadku, 

gdy klasa betonu łączonych elementów jest równa C20/25 lub C25/30 

Rodzaj obci ążenia 

Klasa betonu 

C20/25 C25/30 

Oznaczenie ł ącznika 

EQ-VV1 EQ-VV2 EQ-VV1 EQ-VV2 

Siła pozioma równoległa do bloczka styropianowego HRd [kN] ± 11,2 ± 24,7 ± 12,5 ± 28,2 

Siła pozioma prostopadła do bloczka styropianowego ZRd [kN] ±38,4 ± 86,1 ±43,7 ± 98,4 
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Tablica A21. Maksymalne, obliczeniowe momenty zginające przenoszone 
przez połączenia wykonane z zastosowaniem łączników SCHÖCK ISOKORB XT Typ EQ w przypadku, 

gdy klasa betonu łączonych elementów jest równa C20/25 lub C25/30 

Otulina 
betonowa c v [mm] 

Klasa betonu 

C20/25 C25/30 

Oznaczenie ł ącznika 

35 50 EQ-VV1 EQ-VV2 EQ-VV1 EQ-VV2 

Wysoko ść łącznika 
[mm] Maksymalny obliczeniowy moment zginaj ący M R,d [kNm/m] 

160  3,4 7,2 3,8 8,3 

 180 3,6 7,7 4,1 8,8 

170  3,8 8,1 4,3 9,3 

 190 3,9 8,5 4,5 9,7 

180  4,1 9,0 4,7 10,2 

 200 4,3 9,4 4,9 10,7 

190  4,5 9,8 5,1 11,2 

 210 4,7 10,3 5,4 11,7 

200  4,9 10,7 5,6 12,2 

 220 5,1 11,1 5,8 12,7 

210  5,3 11,5 6,0 13,2 

 230 5,5 12,0 6,2 13,7 

220  5,7 12,4 6,5 14,2 

 240 5,9 12,8 6,7 14,7 

230  6,1 13,3 6,9 15,2 

 250 6,2 13,7 7,1 15,6 

240  6,4 14,1 7,3 16,1 

250  6,8 15,0 7,8 17,1 

Zbrojenie 

Dł. łącznika [mm]  150 

Pręty rozci ągane  2 Ø8 2 Ø12 2 Ø8 2 Ø12 

Pręty przenosz ące 
siły poprzeczne 

poziomo  
2 × 1 Ø8 2 × 1 Ø12 2 × 1 Ø8 2 × 1 Ø12 
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Rysunek A13.   Łącznik SCHÖCK ISOKORB T Typ B 
 

 

 

 

Rysunek A14.   Połączenie wykonane z zastosowaniem łącznika SCHÖCK ISOKORB T Typ B 
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 Schock Isokorb T typ B-M1-VB1 - przekrój  

 

 

 Schock Isokorb T typ B-M1-VB1 - rzut  

 

 Schock Isokorb T typ B-M1-VB2 - przekrój  

 

 Schock Isokorb T typ B-M1-VB2 - rzut  

 

Rysunek A15.   Łącznik SCHÖCK ISOKORB T Typ B – przekroje i rzuty 
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Tablica A22. Ilości i średnice prętów zbrojeniowych łączników SCHÖCK ISOKORB T Typ B 

 
Oznaczenie ł ącznika 

M1 M2 M3 M4 

Szerokość elementu [mm] 220 220 220 220 

Wysokość łącznika [mm] 400 400 400 400 

Pręty rozciągane 3 Ø10 3 Ø12 3 Ø14 3 Ø16 

Pręty ściskane 3 Ø12 3 Ø14 3 Ø16 3 Ø20 

Pręty przenoszące siły 
poprzeczne 2 Ø8 2 Ø10 2 Ø12 2 Ø14 

 

 

 

Tablica A23. Maksymalne, obliczeniowe momenty zginające i siły poprzeczne przenoszone 
przez połączenia, wykonane z zastosowaniem łączników SCHÖCK ISOKORB T Typ B w przypadku, 

gdy klasa betonu łączonych elementów jest równa C20/25 

Rodzaj obci ążenia 
Oznaczenie ł ącznika 

M1 M1 M1 M1 

Maksymalny, obliczeniowy moment zginający Md [kNm] -25,2 -33,3 -44,1 -60,6 

Maksymalna, obliczeniowa siła poprzeczna Vd [kN] 26,3 41,1 59,2 80,6 

 

 

 

Tablica A24. Maksymalne, obliczeniowe momenty zginające i siły poprzeczne przenoszone 
przez połączenia, wykonane z zastosowaniem łączników SCHÖCK ISOKORB T Typ B w przypadku, 

gdy klasa betonu łączonych elementów jest równa C25/30 

Rodzaj obci ążenia 
Oznaczenie ł ącznika 

M1 M1 M1 M1 

Maksymalny, obliczeniowy moment zginający Md [kNm] -29,6 -39,1 -51,7 -71,1 

Maksymalna, obliczeniowa siła poprzeczna Vd [kN] 30,9 48,3 69,5 94,7 
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Rysunek A16.   Łącznik SCHÖCK ISOKORB XT Typ B 
 

 

 

 

Rysunek A17.   Połączenie wykonane z zastosowaniem łącznika SCHÖCK ISOKORB XT Typ B 
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 Schock Isokorb XT typ B-M1-VB1 - przekrój  

 

 

 Schock Isokorb XT typ B-M1-VB1 - rzut  

 

 Schock Isokorb XT typ B-M1-VB2 - przekrój  

 

 Schock Isokorb XT typ B-M1-VB2 - rzut  

 

Rysunek A18.   Łącznik SCHÖCK ISOKORB XT Typ B – przekroje i rzuty 
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Tablica A25. Ilości i średnice prętów zbrojeniowych łączników SCHÖCK ISOKORB XT Typ B 

 
Oznaczenie ł ącznika 

M1 M2 M3 M4 

Szerokość elementu [mm] 220 220 220 220 

Wysokość łącznika [mm] 400 400 400 400 

Pręty rozciągane 3 Ø10 3 Ø12 3 Ø14 3 Ø16 

Pręty ściskane 3 Ø12 3 Ø14 3 Ø16 3 Ø20 

Pręty przenoszące siły 
poprzeczne 2 Ø8 2 Ø10 2 Ø12 2 Ø14 

 

 

 

Tablica A26. Maksymalne, obliczeniowe momenty zginające i siły poprzeczne przenoszone 
przez połączenia, wykonane z zastosowaniem łączników SCHÖCK ISOKORB XT Typ B w przypadku, 

gdy klasa betonu łączonych elementów jest równa C20/25 

Rodzaj obci ążenia 
Oznaczenie ł ącznika 

M1 M2 M3 M4 

Maksymalny, obliczeniowy moment zginający Md [kNm] -25,2 -30,2 -40,6 -60,6 

Maksymalna, obliczeniowa siła poprzeczna Vd [kN] 26,3 41,1 59,2 80,6 

 

 

 

Tablica A27. Maksymalne, obliczeniowe momenty zginające i siły poprzeczne przenoszone 
przez połączenia, wykonane z zastosowaniem łączników SCHÖCK ISOKORB XT Typ B w przypadku, 

gdy klasa betonu łączonych elementów jest równa C25/30 

Rodzaj obci ążenia 
Oznaczenie ł ącznika 

M1 M2 M3 M4 

Maksymalny, obliczeniowy moment zginający Md [kNm] -29,6 -35,4 -47,7 -71,1 

Maksymalna, obliczeniowa siła poprzeczna Vd [kN] 30,9 48,3 69,5 94,7 
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Rysunek A19.   Łącznik SCHÖCK ISOKORB T/XT Typ W 

 

Rysunek A20.  Połączenie wykonane z zastosowaniem łącznika SCHÖCK ISOKORB T/XT Typ W 
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Rysunek A21.  Rzut poziomy i pionowy łącznika SCHÖCK ISOKORB T/XT Typ W 

a) widok z boku,  b) widok z przodu  
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Tablica A28. Ilości i średnice prętów stalowych łączników SCHÖCK ISOKORB T Typ W 
 (szerokość elementu 150 ÷ 250 mm, wysokość elementu 1,5 ÷ 3,5 m) 

Rodzaj pr ęta  
Oznaczenie ł ącznika 

M1 M2 M3 M4 

Pręty rozciągane 4 Ø6 4 Ø8 4 Ø10 4 Ø12 

Pręty ściskane 6 Ø8 6 Ø10 6 Ø12 6 Ø14 

Pręty przenoszące siły 
poprzeczne, pionowe 6 Ø6 6 Ø8 6 Ø10 6 Ø12 

Pręty przenoszące siły 
poprzeczne, poziome 2 × 2 Ø6 2 × 2 Ø6 2 × 2 Ø6 2 × 2 Ø6 

 

 

Tablica A29. Maksymalne, obliczeniowe momenty zginające i siły poprzeczne przenoszone 
przez połączenia, wykonane z zastosowaniem łączników SCHÖCK ISOKORB T Typ W 

w przypadku, gdy klasa betonu łączonych elementów jest równa C20/25 

Rodzaj obci ążenia Wysoko ść płyty 
ściennej h [m] 

Oznaczenie ł ącznika 

M1 M2 M3 M4 

Maksymalny, obliczeniowy moment zginający 
w płaszczyźnie pionowej MR,d [kNm] 

1,50 ÷ 2,00 -55,2 -98,0 -152,9 -124,9 

2,00 ÷ 2,50 -76,2 -135,2 -211,1 -172,5 

> 2,50 -97,1 -172,5 -269,3 -220,1 

Maksymalna, obliczeniowa siła poprzeczna, 
VR,dz [kN] – 44,4 79,0 123,4 177,7 

Maksymalna, obliczeniowa siła poprzeczna, 
VR,dy [kN] – ±14,8 ±14,8 ±14,8 ±14,8 

 

 

Tablica A30. Maksymalne, obliczeniowe momenty zginające i siły poprzeczne przenoszone 
przez połączenia, wykonane z zastosowaniem łączników SCHÖCK ISOKORB T Typ W 

w przypadku, gdy klasa betonu łączonych elementów jest równa C25/30 

Rodzaj obci ążenia Wysoko ść płyty 
ściennej h [m] 

Oznaczenie ł ącznika 

M1 M2 M2 M3 

Maksymalny, obliczeniowy moment zginający 
w płaszczyźnie pionowej MR,d [kNm] 

1,50 ÷ 2,00 -64,8 -115,0 -179,5 -146,7 

2,00 ÷ 2,50 -89,4 -158,8 -247,8 -202,5 

> 2,50 -114,0 -202,5 -316,1 -258,4 

Maksymalna, obliczeniowa siła poprzeczna, 
VR,dz [kN] – 52,2 92,7 144,9 208,6 

Maksymalna, obliczeniowa siła poprzeczna, 
VR,dy [kN] – ±17,4 ±17,4 ±17,4 ±17,4 
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Tablica A31. Ilości i średnice prętów stalowych łączników SCHÖCK ISOKORB XT Typ W 
 (szerokość elementu 150 ÷ 250 mm, wysokość elementu 1,5 ÷ 3,5 m) 

Rodzaj pr ęta  
Oznaczenie ł ącznika 

M1 M2 M3 M4 

Pręty rozciągane 4 Ø6 4 Ø8 4 Ø10 4 Ø12 

Pręty ściskane 6 Ø8 6 Ø10 6 Ø12 6 Ø14 

Pręty przenoszące siły 
poprzeczne, pionowe 6 Ø6 6 Ø8 6 Ø10 6 Ø12 

Pręty przenoszące siły 
poprzeczne, poziome 2 × 2 Ø6 2 × 2 Ø6 2 × 2 Ø6 2 × 2 Ø6 

 

 

Tablica A32. Maksymalne, obliczeniowe momenty zginające i siły poprzeczne przenoszone 
przez połączenia, wykonane z zastosowaniem łączników SCHÖCK ISOKORB XT Typ W 

w przypadku, gdy klasa betonu łączonych elementów jest równa C20/25 

Rodzaj obci ążenia Wysoko ść płyty 
ściennej h [m] 

Oznaczenie ł ącznika 

M1 M2 M3 M4 

Maksymalny, obliczeniowy moment zginający 
w płaszczyźnie pionowej MR,d [kNm] 

1,50 ÷ 2,00 -49,9 -86,4 -132,0 -96,7 

2,00 ÷ 2,50 -68,8 -119,2 -182,2 -133,6 

> 2,50 -87,7 -152,1 -232,4 -170,5 

Maksymalna, obliczeniowa siła poprzeczna, 
VR,dz [kN] – 44,4 79,0 123,4 177,7 

Maksymalna, obliczeniowa siła poprzeczna, 
VR,dy [kN] – ±11,4 ±11,4 ±11,4 ±11,4 

 

 

Tablica A33. Maksymalne, obliczeniowe momenty zginające i siły poprzeczne przenoszone 
przez połączenia, wykonane z zastosowaniem łączników SCHÖCK ISOKORB XT Typ W 

w przypadku, gdy klasa betonu łączonych elementów jest równa C25/30 

Rodzaj obci ążenia Wysoko ść płyty 
ściennej h [m] 

Oznaczenie ł ącznika 

M1 M2 M3 M4 

Maksymalny, obliczeniowy moment zginający 
w płaszczyźnie pionowej MR,d [kNm] 

1,50 ÷ 2,00 -58,6 -101,4 -154,9 -113,6 

2,00 ÷ 2,50 -80,8 -140,0 -213,9 -156,9 

> 2,50 -103,0 -178,5 -272,8 -200,2 

Maksymalna, obliczeniowa siła poprzeczna, 
VR,dz [kN] – 52,2 92,7 144,9 208,6 

Maksymalna, obliczeniowa siła poprzeczna, 
VR,dy [kN] – ±13,4 ±13,4 ±13,4 ±13,4 
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Rysunek A22.   Łącznik SCHÖCK ISOKORB T Typ SK 
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a) 

 

b) 

 

c) 

 

Rysunek A23.   Połączenie wykonane z zastosowaniem łączników SCHÖCK ISOKORB T Typ SK 

a) z zastosowaniem łącznika SK-M1,  b) z zastosowaniem łącznika SK-MM2, 
c) z zastosowaniem łącznika SK-M1-WU 
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a) 

 

b) 

 

Rysunek A24.   Łącznik SCHÖCK ISOKORB T Typ SK 

a) rzut pionowy i poziomy łącznika SK-M1-V1,  b) rzut pionowy i poziomy łącznika SK-MM2-VV1 
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a) 

 
b) 

 
 
 

Rysunek A25.   Warianty obciążenia łączników SCHÖCK ISOKORB T Typ SK 

a) obciążenie powodujące rozciąganie górnego trzpienia, 
b) obciążenie powodujące ściskanie górnego trzpienia 

 
 
 
 

Tablica A34. Ilości i średnice prętów stalowych i stalowych elementów ściskanych 
łączników SCHÖCK ISOKORB T Typ SK 

Rodzaj pr ęta 
lub elementu ściskanego 

Oznaczenie ł ącznika 

M1-V1 

MM1-VV1 
M1-V2 MM2-VV1 MM2-VV2 

Długość elementu [mm] 180 

Wysokość elementu [mm 180 ÷ 280 

Pręty rozciągane  2 Ø14 2 Ø14 2 Ø20 2 Ø20 

Pręty przenoszące siły 
poprzeczne 2 Ø8 2 Ø10 2 Ø10 2 Ø12 

Łożyska oporowe, stalowe 2 Ø14 2 Ø14 2 Ø20 2 Ø20 

Pręty ściskane 2 Ø14 2 Ø14 2 Ø20 2 Ø20 

Średnica gwintu na pręcie 
z nagwintowanym końcem M16 M16 M22 M22 
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Tablica A35. Maksymalne, obliczeniowe momenty zginające i siły poprzeczne przenoszone przez 
połączenia, wykonane z zastosowaniem łączników SCHÖCK ISOKORB T Typ KS 

(momenty ujemne, siły poprzeczne dodatnie) – część 1 

 

Oznaczenie ł ącznika 

M1-V1 
MM1-VV1 M1-V2 

Maksymalna, obliczeniowa siła poprzeczna, pionowa V d [kN]  

Wysokość łącznika 
180 ÷ 280 mm 

+10,0 +20,0 +30,0 +30,0 +40,0 +45,0 

Maksymalny, obliczeniowy moment zginaj ący Md [kNm] 

(w zależności od poziomu maksymalnej, obliczeniowej siły poprzecznej, pionowej Vd) 

W
ys
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cz

ni
ka

 [m
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180 
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nę
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h 

Z
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m
m

] 113/108 -11,0 -9,9 -8,9 -8,9 -7,8 -7,3 

200 133/128 -12,9 -11,7 -10,4 -10,4 -9,2 -8,5 

220 153/148 -14,9 -13,4 -12,0 -12,0 -10,5 -9,8 

240 173/168 -16,8 -15,2 -13,6 -13,6 -11,9 -11,1 

260 193/188 -18,7 -16,9 -15,1 -15,1 -13,3 -12,4 

280 213/208 -20,7 -18,7 -16,7 -16,7 -14,7 -13,7 

Maksymalna, obliczeniowa siła poprzeczna, pozioma 
(działaj ąca na wysoko ści górnego trzpienia) V y [kN] 

Wysokość łącznika 
180 ÷ 280 mm 

± 2,5 ± 4,0 

 

Tablica A36. Maksymalne, obliczeniowe momenty zginające i siły poprzeczne przenoszone przez 
połączenia, wykonane z zastosowaniem łączników SCHÖCK ISOKORB T Typ SK 

(momenty ujemne, siły poprzeczne dodatnie) – część 2 

 
Oznaczenie ł ącznika 

MM2-VV1 MM2-VV2 

Maksymalna, obliczeniowa siła poprzeczna, pionowa V d [kN]  

Wysokość łącznika 
180 ÷ 280 mm +25,0 +35,0 +45,0 +45,0 +55,0 +65,0 

Maksymalny, obliczeniowy moment zginaj ący Md [kNm] 

(w zależności od poziomu maksymalnej, obliczeniowej siły poprzecznej, pionowej Vd) 

W
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] 113/108 -22,6 -21,6 -20,6 -20,6 -19,6 -18,6 

200 133/128 -26,8 -25,6 -24,4 -24,4 -23,2 -22,0 

220 153/148 -31,0 -29,6 -28,2 -28,2 -26,8 -25,4 

240 173/168 -35,2 -33,6 -32,1 -32,1 -30,4 -28,9 

260 193/188 -39,4 -37,6 -35,9 -35,9 -34,1 -32,3 

280 213/208 -43,6 -39,7 -39,7 -39,7 -37,7 -35,7 

Maksymalna, obliczeniowa siła poprzeczna, pozioma 
(działaj ąca na wysoko ści górnego trzpienia) V y [kN] 

Wysokość łącznika 
180 ÷ 280 mm 

± 4,0 ± 6,5 
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Tablica A37. Maksymalne, obliczeniowe momenty zginające i siły poprzeczne przenoszone przez 
połączenia, wykonane z zastosowaniem łączników SCHÖCK ISOKORB T Typ SK 

(momenty dodatnie, siły poprzeczne ujemne) 

 
Oznaczenie ł ącznika 

MM1-VV1 MM2-VV1 MM2-VV2 

Maksymalna, obliczeniowa siła poprzeczna, pionowa V d [kN]  

Wysokość łącznika 
180 ÷ 280 mm -12 -12 -12 

Maksymalny, obliczeniowy moment zginaj ący Md [kNm] 

(w zależności od poziomu maksymalnej, obliczeniowej siły poprzecznej, pionowej Vd) 

W
ys
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ka
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] 

180 

R
am

ię
 s

ił 
w

ew
nę
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] 113/108 9,8 11,7 11,0 

200 133/128 11,5 13,8 13,0 

220 153/148 13,2 16,0 15,0 

240 173/168 14,9 18,1 17,0 

260 193/188 16,7 20,3 19,1 

280 213/208 18,4 22,5 21,1 

Maksymalna, obliczeniowa siła poprzeczna, pozioma 
(działaj ąca na wysoko ści górnego trzpienia) V y [kN] 

Wysokość łącznika 
180 ÷ 280 mm 

± 2,5 ± 4,0 ± 6,5 

 

Tablica A38. Maksymalne, obliczeniowe momenty zginające i siły poprzeczne przenoszone przez 
połączenia, wykonane z zastosowaniem łączników SCHÖCK ISOKORB XT Typ SK 

(momenty ujemne, siły poprzeczne dodatnie) – część 1 

 

Oznaczenie ł ącznika 

M1-V1 
MM1-VV1 M1-V2 

Maksymalna, obliczeniowa siła poprzeczna, pionowa V d [kN]  

Wysokość łącznika 
180 ÷ 280 mm < 6,0 +16,0 +25,0 +25,0 +32,0 +39,0 

Maksymalny, obliczeniowy moment zginaj ący Md [kNm] 

(w zależności od poziomu maksymalnej, obliczeniowej siły poprzecznej, pionowej Vd) 
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] 113/108 -12,9 -11,4 -10,1 -10,1 -9,0 -7,9 

200 133/128 -15,2 13,4 -11,8 -11,8 -10,6 -9,3 

220 153/148 -17,5 -15,5 -13,6 -13,6 -12,2 -10,7 

240 173/168 -19,8 -17,5 -15,4 -15,4 -13,8 -12,1 

260 193/188 -22,1 -19,5 -17,2 -17,2 -15,4 -13,5 

280 213/208 -24,4 -21,5 -19,0 -19,0 -17,0 -15,0 

Maksymalna, obliczeniowa siła poprzeczna, pozioma 
(działaj ąca na wysoko ści górnego trzpienia) V y [kN] 

Wysokość łącznika 
180 ÷ 280 mm 

± 2,5 ± 4,0 
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Tablica A39. Maksymalne, obliczeniowe momenty zginające i siły poprzeczne przenoszone przez 
połączenia, wykonane z zastosowaniem łączników SCHÖCK ISOKORB XT Typ SK 

(momenty ujemne, siły poprzeczne dodatnie) – część 2 

 
Oznaczenie ł ącznika 

MM2-VV1 MM2-VV2 

Maksymalna, obliczeniowa siła poprzeczna, pionowa V d [kN]  

Wysokość łącznika 
180 ÷ 280 mm ≤ 14 +27,0 +39,0 +39,0 +47,0 +56,0 

Maksymalny, obliczeniowy moment zginaj ący Md [kNm] 

(w zależności od poziomu maksymalnej, obliczeniowej siły poprzecznej, pionowej Vd) 
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] 113/108 -26,6 -24,7 -23,0 -23,0 -21,8 -20,5 

200 133/128 -31,5 -29,3 -27,2 -27,2 -25,9 -24,5 

220 153/148 -36,5 -33,9 -31,5 -31,5 -29,9 -28,1 

240 173/168 -41,4 -38,5 -35,7 -35,7 -33,9 -31,9 

260 193/188 -46,3 -43,0 -40,0 -40,0 -38,0 -35,7 

280 213/208 -51,2 -47,6 -44,3 -44,3 -42,0 -39,5 

Maksymalna, obliczeniowa siła poprzeczna, pozioma 
(działaj ąca na wysoko ści górnego trzpienia) V y [kN] 

Wysokość łącznika 
180 ÷ 280 mm 

± 4,0 ± 6,5 

 

 

Tablica A40. Maksymalne, obliczeniowe momenty zginające i siły poprzeczne przenoszone przez 
połączenia, wykonane z zastosowaniem łączników SCHÖCK ISOKORB XT Typ SK 

(momenty dodatnie, siły poprzeczne ujemne) 

 
Oznaczenie ł ącznika 

MM1-VV1 MM2-VV1 MM2-VV2 

Maksymalna, obliczeniowa siła poprzeczna, pionowa V d [kN]  

Wysokość łącznika 
180 ÷ 280 mm 

-12 -12 -12 

Maksymalny, obliczeniowy moment zginaj ący Md [kNm] 

(w zależności od poziomu maksymalnej, obliczeniowej siły poprzecznej, pionowej Vd) 

W
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] 113/108 11,1 13,4 13,2 

200 133/128 13,1 15,9 15,6 

220 153/148 15,1 18,4 18,1 

240 173/168 17,0 20,8 20,5 

260 193/188 19,0 23,3 23,0 

280 213/208 21,0 25,8 25,4 

Maksymalna, obliczeniowa siła poprzeczna, pozioma 
(działaj ąca na wysoko ści górnego trzpienia) V y [kN] 

Wysokość łącznika 
180 ÷ 280 mm ± 2,5 ± 4,0 ± 6,5 
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Rysunek A26.   Łącznik SCHÖCK ISOKORB T Typ SQ 
 

 

 

Rysunek A27.   Połączenie wykonane z zastosowaniem łączników SCHÖCK ISOKORB T Typ SQ 
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–  

Rysunek A28.   Łączniki SCHÖCK ISOKORB T Typ SQ 

a) rzut pionowy i poziomy łącznika SQ-V3,  b) rzut pionowy i poziomy łącznika SQ-V2 
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Tablica A41. Maksymalne, obliczeniowe siły poprzeczne przenoszone przez połączenia, 
wykonane z zastosowaniem łączników SCHÖCK ISOKORB T Typ SQ 

oraz ilość i średnice prętów stalowych i stalowych elementów ściskanych 

Rodzaj obci ążenia 
Oznaczenie ł ącznika 

V1 V2 V3 

Minimalna, obliczeniowa siła poprzeczna, pionowa Vd [kN] +30,9 +48,3 +69,6 

Maksymalna, obliczeniowa siła poprzeczna, pozioma (działająca na 
poziomie górnego zbrojenia) Hd [kN] 

± 2,5 ± 4,0 ± 6,5 

Zbrojenie 

Długość elementu [mm] 180 

Wysokość elementu [mm] 180 ÷ 280 

Łożyska oporowe, stalowe 2 Ø14 2 Ø14 2 Ø14 

Pręty przenoszące siły poprzeczne 2 Ø8 2 Ø10 2 Ø12 

Średnica gwintu na elemencie z nagwintowanym końcem M16 M16 M16 

 

 

Tablica A42. Maksymalne, obliczeniowe siły poprzeczne przenoszone przez połączenia, 
wykonane z zastosowaniem łączników SCHÖCK ISOKORB XT Typ SQ 
oraz ilość i średnice prętów stalowych i stalowych elementów ściskanych 

Rodzaj obci ążenia 
Oznaczenie ł ącznika 

V1 V2 V3 

Minimalna, obliczeniowa siła poprzeczna, pionowa Vd [kN] +25,1 +39,2 +56,4 

Maksymalna, obliczeniowa siła poprzeczna, pozioma (działająca na 
poziomie górnego zbrojenia) Hd [kN] ± 2,5 ± 4,0 ± 6,5 

Zbrojenie 

Długość elementu [mm] 220 

Wysokość elementu [mm] 180 ÷ 280 

Łożyska oporowe, stalowe 2 Ø14 2 Ø14 2 Ø14 

Pręty przenoszące siły poprzeczne 2 Ø8 2 Ø10 2 Ø12 

Średnica gwintu na elemencie z nagwintowanym końcem M16 M16 M16 
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Rysunek A29.   Łącznik SCHÖCK ISOKORB T Typ S 
 
 
 

–  

Rysunek A30.   Połączenie wykonane z zastosowaniem łączników SCHÖCK ISOKORB T Typ S 

a) z zastosowaniem łącznika S,  b) z zastosowaniem łącznika SQ 
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a) 

 
b) 

 

Rysunek A31.   Łączniki SCHÖCK ISOKORB T Typ S-N,  

a) łącznik S-N-D16,  b) łącznik S-N-D22,  
 

a) 

 
b)  

 
Rysunek A32.  Łączniki SCHÖCK ISOKORB T Typ S-V,  

a) łącznik S-V-D16,  b) łącznik S-V-D22, 
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Tablica A43. Maksymalna, obliczeniowa siła podłużna Nx,Rd  
- 1 x  moduł SCHÖCK ISOKORB T Typ S-N 

 

1 × S-N-D16 1 × S-N-D22 

Nx,Rd [kN/moduł] 

116,8/−63,4 225,4/−149,6 

 

Tablica A44. Maksymalna, obliczeniowa siła podłużna Nx,Rd i poprzeczna VRd 
- 1 x moduł SCHÖCK ISOKORB T Typ S-V 

 

1 × S-V-D16 1 × S-V-D22 

Nx,Rd [kN/moduł]  

±116,8 ±225,4 

Siła ścinaj ąca w strefie ściskanej 

Vz,Rd [kN/moduł] 

dla 
0 ≤ |Vy,Ed| ≤ 6 ±30 

dla  
0 ≤ |Vy,Ed| ≤ 6 ±36 

6 < |Vy,Ed| ≤ 15 ±(30 - |Vy,Ed|) 6 < |Vy,Ed| ≤ 18 ±(36 - |Vy,Ed|) 

Vy,Rd [kN/moduł] 

±min {15; 30 - |Vz,Ed|} ±min {18; 36 - |Vz,Ed|} 

Siła ścinaj ąca w strefie rozci ąganej 

Vz,Rd [kN/moduł] 

dla 
0 ≤ Nx,Ed ≤ 26,8 ±(30 - |Vy,Ed|) 

dla 
0 ≤ Nx,Ed  ≤ 117,4 ±(36 - |Vy,Ed|) 

26,8 < Nx,Ed ≤ 116,8 ±(1/3 (116,8 - Nx,Ed) - |Vy,Ed|) 117,4 < Nx,Ed ≤ 225,4 ±(1/3 (225,4 - Nx,Ed) - |Vy,Ed|) 

Vy,Rd [kN/moduł] 

dla 

0 ≤ Nx,Ed ≤ 26,8 ±min {15; 30 - |Vy,Ed|} 

dla 

0 ≤ Nx,Ed ≤ 117,4 ±min {18; 36 - |Vz,Ed|} 

26,8 < Nx,Ed ≤ 116,8 ±min{15; 
1/3 (116,8 - Nx,Ed) - |Vy,Ed|} 

117,4 < Nx,Ed  ≤ 225,4 ±min{18; 
1/3 (225,4 - Nx,Ed) - |Vy,Ed|} 
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Tablica A45. Maksymalna, obliczeniowa siła podłużna Nx,Rd i poprzeczna VRd 

- n x moduł SCHÖCK ISOKORB T Typ S-V 

 

n × S-V-D16 n × S-V-D22 

Nx,Rd [kN/ moduł]  

±116,8 ±225,4 

Siła ścinaj ąca w strefie ściskanej 

Vz,Rd [kN/moduł] 

±(46 - |Vz,Ed|) ±(50 - |Vz,Ed|) 

Vy,Rd [kN/moduł] 

±min {23; 46 - |Vz,Ed|} ±min {25; 50 - |Vz,Ed|} 

Siła ścinaj ąca w strefie rozci ąganej 

Vz,Rd [kN/moduł] 

dla 
0 ≤ Nx,Ed ≤ 26,8 ±(30 - | Vy,Ed |) 

dla 
0 ≤ Nx,Ed  ≤ 117,4 ±(36 - |Vy,Ed|) 

26,8 < Nx,Ed ≤ 116,8 ±(1/3 (116,8 - Nx,Ed) - | Vy,Ed |) 117,4 < Nx,Ed ≤ 225,4 ±(1/3 (225,4 - Nx,Ed) - |Vy,Ed|) 

Vy,Rd [kN/moduł] 

dla 

0 ≤ Nx,Ed ≤ 26,8 ±min {23; 30 - | Vy,Ed |} 

dla 

0 ≤ Nx,Ed ≤ 117,4 ±min {25; 36 - |Vz,Ed|} 

26,8 < Nx,Ed ≤ 116,8 
±min{23; 

1/3 (116,8 - Nx,Ed) - |Vy,Ed|} 
117,4 < Nx,Ed  ≤ 225,4 

±min{25; 
1/3 (225,4 - Nx,Ed) - |Vy,Ed|} 

 

 

Tablica A46. Maksymalna, obliczeniowa dodatnia siła poprzeczna Vz,Rd i maksymalny, obliczeniowy 
ujemny moment zginający My,Rd - 1 x moduł SCHÖCK ISOKORB T Typ S-N + S-V 

 

1 × S-N-D16 + 1 × S-V-D16 1 × S-N-D22 + 1 × S-V-D22 

My,Rd [kNm/poł ączenie] 

-116,8 ⋅ a -225,4 ⋅ a 

Vz,Rd [kN/poł ączenie]  

46 50 
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Tablica A47. Maksymalna, obliczeniowa ujemna siła poprzeczna VRd i maksymalny, obliczeniowy 
dodatni moment zginający My,Rd - 1 x moduł SCHÖCK ISOKORB T Typ S-N + S-V 

 

1 × S-N-D16 + 1 × S-V-D16 1 × S-N-D22 + 1 × S-V-D22 

My,Rd [kNm/poł ączenie]  

63,4 ⋅ a 149,6 ⋅ a 

Vz,Rd [kN/poł ączenie] 

dla 

0 ≤ Nx,Ed (My,Ed) ≤ 26,8 -30 

dla 

0 ≤ Nx,Ed (My,Ed) ≤ 26,8 -36 

26,8 < Nx,Ed (My,Ed) < 63,4 -(1/3 (116,8 - Nx,Ed(My,Ed)) 26,8 < Nx,Ed (My,Ed) < 63,4 -(1/3 (225,4 - Nx,Ed(My,Ed)) 

63,4 -17,8 63,4 -25,3 

 

 

Tablica A48. Maksymalna, obliczeniowa siła poprzeczna (ścinająca) VRd i maksymalny, 
obliczeniowy moment zginający My,Rd - 2 x  moduł SCHÖCK ISOKORB T Typ S-V 

 

2 × S-V-D16 2 × S-V-D22 

My,Rd [kNm/poł ączenie]  

±116,8 ⋅ a ±225,4 ⋅ a 

Siła ścinaj ąca w strefie ściskanej 

Vz,Rd [kN/poł ączenie] 

±46 ±50 

Siła ścinaj ąca w strefie rozci ąganej 

Vz,Rd [kN/ poł ączenie] 

dla 
0 ≤ Nx,Ed (My,Ed) ≤ 26,8 ±30 

dla 
0 ≤ Nx,Ed (My,Ed) ≤ 117,4 ±36 

26,8 < Nx,Ed (My,Ed) <116,8 ±(1/3 (116,8 - Nx,Ed(My,Ed)) 117,4 < Nx,Ed (My,Ed) ≤ 225,4 ±(1/3 (225,4 - Nx,Ed(My,Ed)) 
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Tablica A49. Maksymalna, obliczeniowa siła podłużna (normalna) Nx,Rd i poprzeczna (ścinająca) 
Vz,Rd, Vy,Rd  - 1 x moduł SCHÖCK ISOKORB T Typ S-N + S-V lub 2 x S-V 

 

Siła normalna  przenoszona przez śruby 

S-N-D16 S-N-D22 S-V-D16 S-V-D22 

NGS,Rd [kN/trzpie ń nagwintowany]  

+58,4/-31,7 +112,7/-74,8 ±58,4 ±112,7 

NGS,Mz,Rd [kN/ trzpie ń nagwintowany]  

±29,2 ±56,3 ±29,2 ±56,3 

Siła ścinaj ąca przenoszona przez moduły 

1 × S-V-D16 1 × S-V-D22 

Siła ścinaj ąca w strefie ściskanej 

Vz,i,Rd [kN/moduł] 

±(46 - |Vy,i,Ed|) ±(50 - |Vy,i,Ed|) 

Vy,i,Rd [kN/moduł] 

±min {23; 46 - |Vz,i,Ed|} ±min {25; 50 - |Vz,i,Ed|} 

Siła ścinaj ąca w strefie rozci ąganej i rozci ąganej / ściskanej 

Vz,I,Rd [kN/moduł] 

dla 
0 ≤ NGS,i,Ed ≤ 13,4 ±(30 - |Vy,i,Ed|) 

dla 
0 ≤ NGS,i,Ed ≤ 58,7 ±(36 - |Vy,i,Ed|) 

13,4 < NGS,i,Ed ≤ 58,4 ±2/3 (58,4 - NGS,i,Ed) - |Vy,i,Ed| 58,7 < NGS,i,Ed ≤ 112,7 ±2/3 (112,7 - NGS,i,Ed) - |Vy,i,Ed| 

Vz,I,Rd [kN/moduł]  

dla 

0 ≤ NGS,i,Ed ≤ 13,4 ±min {23; 30 - |Vz,i,Ed|} 

dla 

0 ≤ NGS,i,Ed ≤ 58,7 ±min {25; 36 - |Vz,i,Ed|} 

13,4 < NGS,i,Ed ≤ 58,4 ±min {23; 2/3 (58,4 - NGS,i,Ed) 
- |Vy,i,Ed|} 

58,7 < NGS,i,Ed ≤ 112,7 ±min {25; 2/3 (112,7 - NGS,i,Ed) 
- |Vy,i,Ed|} 
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Tablica A50. Maksymalna, obliczeniowa siła podłużna (normalna) Nx,Rd i poprzeczna (ścinająca) 
Vz,Rd, Vy,Rd  - n x moduł SCHÖCK ISOKORB T Typ S-N oraz S-V 

 

 

Siła normalna  przenoszona przez śruby 

S-N-D16 S-N-D22 S-V-D16 S-V-D22 

NGS,Rd [kN/ trzpie ń nagwintowany]  

+58,4/-31,7 +112,7/-74,8 ±58,4 ±112,7 

NGS,Mz,Rd [kN/ trzpie ń nagwintowany]  

±29,2 ±56,3 ±29,2 ±56,3 

Siła ścinaj ąca przenoszona przez moduł oraz przez poł ączenie 

1 × S-V-D16 1 × S-V-D22 

Siła ścinaj ąca w strefie ściskanej 

Vz,i,Rd [kN/moduł] 

±(46 - |Vy,i,Ed|) ±(50 - |Vy,i,Ed|) 

Vy,i,Rd [kN/moduł] 

±min {23; 46 - |Vz,i,Ed|} ±min {25; 50 - |Vz,i,Ed|} 

Siła ścinaj ąca w strefie rozci ąganej i rozci ąganej / ściskanej 

Vz,I,Rd [kN/moduł] 

dla 
0 ≤ NGS,i,Ed ≤ 13,4 ±(30 - |Vy,i,Ed|) 

dla 
0 ≤ NGS,i,Ed ≤ 58,7 ±(36 - |Vy,i,Ed|) 

13,4 < NGS,i,Ed ≤ 58,4 ±2/3 (58,4 - NGS,i,Ed) - |Vy,i,Ed| 58,7 < NGS,i,Ed ≤ 112,7 ±2/3 (112,7 - NGS,i,Ed) - |Vy,i,Ed| 

Vz,I,Rd [kN/moduł]  

dla 

0 ≤ NGS,i,Ed ≤ 13,4 ±min {23; 30 - |Vz,i,Ed|} 

dla 

0 ≤ NGS,i,Ed ≤ 58,7 ±min {25; 36 - |Vz,i,Ed|} 

13,4 < NGS,i,Ed ≤ 58,4 ±min {23; 2/3 (58,4 - NGS,i,Ed) 
- |Vy,i,Ed|} 

58,7 < NGS,i,Ed ≤ 112,7 ±min {25; 2/3 (112,7 - NGS,i,Ed) 
- |Vy,i,Ed|} 
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Rysunek A33.  Elementy izolacyjne SCHÖCK ISOKORB Z (EI0, EI120, EI120-T) stosowane 
w połączeniach elementów żelbetowych na odcinkach niewymagających zbrojenia 
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Rysunek A34.   Łącznik SCHÖCK Alphadock / SCHÖCK Sconnex – Typ W 
1) element betonowy, 2) pręty zbrojeniowe, 3) izolacja termiczna 

 

 

 

Tablica A51. Maksymalne, obliczeniowe siły pionowe i siły poprzeczne przenoszone przez połączenia 
wykonane z zastosowaniem łączników SCHÖCK Alphadock / SCHÖCK Sconnex – Typ W 

 

Osiowy 
rozstaw 

łączników 
[mm] 

Szeroko ści ścian, WS 

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 
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Załącznik B. 

 

Tablica B1. Odporność ogniowa żelbetowych płyt balkonowych połączonych z żelbetowymi płytami 
stropowymi łącznikami zbrojeniowymi SCHÖCK ISOKORB z izolacją ogniochronną 

oraz odporność ogniowa złączy liniowych z łącznikami zbrojeniowymi 
SCHÖCK ISOKORB z izolacją ogniochronną 

 

Poz. Oznaczenie 
łącznika 

Odmiana izolacji ogniochronnej 
we wkładce izolacyjnej 

Klasa 
odporno ści 
ogniowej 

płyty 
balkonowej 

Klasa odporno ści ogniowej 
złącza liniowego 

1 2 3 4 5 

1 

KL-O 
K-O 
K-U 
HP 
EQ 

wkładki Aestuver lub Batiboard A, 
o grubości 10 mm 

od dołu i od góry złącza 
REI 120 EI 120 – H – X – B – W 80 do 120 

2 
wkładki Aestuver lub Batiboard A 

o grubości 10 mm 
od góry złącza 

REI 60 EI 60 – H – X – B – W 80 do 120 

3 

wełna mineralna o grubości 30 mm, 
gęstości 150 kg/m3 i zakładzie na 

płytę balkonową nie mniejszym niż 
30 cm, wg rys. B1 

REI 30 EI 30 – H – X – B – W 80 do 120 

4 B wkładki Aestuver lub Batiboard A, 
o grubości 10 mm 
dookoła elementu 

R 60 EI 60 – H – X – B – W 80 do 120 

5 W REI 60 EI 60 – H – X – B – W 80 do 120 

Powyższe klasyfikacje obowiązują dla płyt balkonowych i płyt stropowych o grubości nie mniejszej niż 160 mm 
oraz o odległości osiowej zbrojenia od powierzchni nagrzewanych, nie mniejszej niż 20 mm – dla klas odporności 
ogniowej REI 30 i REI 60 oraz nie mniejszej niż 33 mm – dla klasy REI 120. 
Poszczególne symbole w klasyfikacjach oznaczają: 

R – nośność ogniową 
E – szczelność ogniową 
I – izolacyjność ogniową 
H – układ poziomy 
X – bez przemieszczeń (zdolność przemieszczania < 7,5%) 
B – połączenie uszczelniane fabrycznie lub na placu budowy 
W – szerokość złącza (w mm) 
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a) b) 

 
 

c) 
 

 
 

Rysunek B1.  Izolacja ogniochronna łączników balkonowych (bez wkładek Aestuver lub Bitiboard A) 
a) złącze osłonięte od góry i od dołu wełną mineralną 

b) złącze osłonięte od góry ścianą, a od dołu wełną mineralną 
c) złącze osłonięte od góry wylewka cementową, a od dołu wełną mineralną 

 
 



70/78 ITB-KOT-2020/1145 wydanie 1  

Załącznik B do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2020/1145 wydanie 1 

Tablica B2. Odporność ogniowa połączeń elementów żelbetowych z zastosowaniem łączników 
zbrojeniowych SCHÖCK Alphadock / SCHÖCK Sconnex – Typ W 

 

Poz. Rodzaj poł ączenia Budowa poł ączenia 
i rodzaj izolacji ogniochronnej 

Klasa odporno ści ogniowej poł ączeń 
elementów żelbetowych 

z zastosowaniem ł ączników 
zbrojeniowych SCHÖCK Alphadock / 

SCHÖCK Sconnex – Typ W 
1 2 3 4 

1 

Ściana wewnętrzna – strop 
(na dole ściany) 

wg rysunku B2 a) R 120 / REI 30 

2 wg rysunku B8 a) R 120 / REI 60 

3 wg rysunku B2 b) R 120 / REI 120 

4 
Ściana wewnętrzna – strop 

(na górze ściany) 

wg rysunku B3 a) R 30 

5 wg rysunków B3 b) i c) R 120 / REI 120 

6 Ściana wewnętrzna 
– strop / stropodach 

(na górze ściany) 

wg rysunku B4 a) R 30 

7 wg rysunków B4 b) i c) R 120 / REI 120 

8 
Ściana zewnętrzna – strop 

(na dole ściany) 

wg rysunku B5 a) R 30 

9 wg rysunku B5 b) R 120 / REI 120 

10 Ściana zewnętrzna 
– strop / stropodach 

(na górze ściany) 

wg rysunków B6 a) i d) R 30 

11 wg rysunków B6 b), c), e) i f) R 120 / REI 120 

12 
Słup – strop / stropodach 

wg rysunku B7 a) R 30 

13 
wg rysunku B7 b), c), d) 

i B8 b) R 60 

Poszczególne symbole w klasyfikacjach oznaczają: R – nośność ogniową, E – szczelność ogniową, 
 I – izolacyjność ogniową 
Izolację ogniochronną, tam gdzie jest to wymagane, wykonuje się w jednym z poniższych wariantów: 
1) z płyt skalnej wełny mineralnej (MW) klasy reakcji na ogień A1 lub A2 według normy PN-EN 

13501-1+A1:2010, o gęstości co najmniej 60 kg/m3, grubości co najmniej 120 mm, szerokości co najmniej 
200 mm i długości gwarantującej co najmniej 200 mm  zakład na powierzchni betonu; płyty MW mocowane są 
mechanicznie za pomocą kotew stalowych lub za pomocą kleju, jeśli rozwiązanie takie zostało ocenione pod 
kątem zachowania przyczepności do betonu według normy PN-EN 13381-3, przez czas wynikający 
z wymaganej klasy odporności ogniowej; 

2) z płyt skalnej wełny mineralnej (MW) klasy reakcji na ogień A1 lub A2 według normy PN-EN 
13501-1+A1:2010, o gęstości co najmniej 150 kg/m3, grubości co najmniej 120 mm, szerokości co najmniej 
50 mm i długości gwarantującej co najmniej 50 mm zakład na powierzchni betonu; płyty MW mocowane są 
mechanicznie za pomocą kotew stalowych lub za pomocą kleju, jeśli rozwiązanie takie zostało ocenione pod 
kątem zachowania przyczepności do betonu według normy PN-EN 13381-3, przez czas wynikający 
z wymaganej klasy odporności ogniowej. 

Od strony zewnętrznej (rysunki B5 b, B6-1 b,  B6-1 c, B6-2 e i f) stosowana jest wełna mineralna (MW) klasy 
reakcji na ogień A1 lub A2 według normy PN-EN 13501-1+A1:2010. 
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a) b) 

  

 
 
 
 

Rysunek B2. Połączenie ściany wewnętrznej i stropu elementami Schöck Alphadock / Sconnex Typ W – 
połączenie na dole ściany 

a) złącze bez zabezpieczenia ogniochronnego 
b) złącze osłonięte wełną mineralną o gęstości min. 150 kg/m3 i szerokości min. 100 mm 
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a) b) 

 
 

  
c)  

 

 
 
 
 

Rysunek B3. Połączenie ściany wewnętrznej i stropu elementami Schöck Alphadock / Sconnex Typ W – 
połączenie na górze ściany  

a) złącze bez zabezpieczenia ogniochronnego 
b) złącze osłonięte wełną mineralną o gęstości min. 60 kg/m3 i szerokości min. 200 mm 
c) złącze osłonięte wełną mineralną o gęstości min. 150 kg/m3 i szerokości min. 50 mm 
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a) b) 

  

  
c)  

 

 
 

Rysunek B4. Połączenie ściany wewnętrznej i stropu / stropodachu elementami Schöck Alphadock / 
Sconnex Typ W – połączenie na górze ściany  
a) złącze bez zabezpieczenia ogniochronnego 

b) złącze osłonięte wełną mineralną o gęstości min. 60 kg/m3 i szerokości min. 200 mm 
c) złącze osłonięte wełną mineralną o gęstości min. 150 kg/m3 i szerokości min. 50 mm 
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a) b) 

 

 
 

Rysunek B5. Połączenie ściany zewnętrznej i stropu elementami Schöck Alphadock / Sconnex Typ W – 
połączenie na dole ściany  

a) złącze bez zabezpieczenia ogniochronnego 
b) złącze osłonięte od strony zewnętrznej wełną mineralną  
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a) b) 

  

 
 

c) d) 

 

       

  
 

Rysunek B6-1. Połączenie ściany zewnętrznej i stropu / stropodachu elementami Schöck Alphadock / 
Sconnex Typ W – połączenie na górze ściany  
a) złącze bez zabezpieczenia ogniochronnego 

b) złącze osłonięte od strony zewnętrznej wełną mineralną i od strony wewnętrznej wełną mineralną 
o gęstości min. 60 kg/m3 i szerokości min. 200 mm  

c) złącze osłonięte od strony zewnętrznej wełną mineralną i od strony wewnętrznej wełną mineralną, 
o gęstości min. 150 kg/m3 i szerokości min. 50 mm 

d) złącze bez zabezpieczenia ogniochronnego 
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e) f) 

 

 
 

Rysunek B6-2. Połączenie ściany zewnętrznej i stropu / stropodachu elementami Schöck Alphadock / 
Sconnex Typ W – połączenie na górze ściany  

e) złącze osłonięte od strony zewnętrznej wełną mineralną i od strony wewnętrznej wełną mineralną 
o gęstości min. 60 kg/m3 i szerokości min. 200 mm 

f) złącze osłonięte od strony zewnętrznej wełną mineralną i od strony wewnętrznej wełną mineralną 
o gęstości min. 150 kg/m3 i szerokości min. 50 mm



 ITB-KOT-2020/1145 wydanie 1 77/78 

Załącznik B do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2020/1145 wydanie 1 

 
 
 
 

a) b) 
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Rysunek B7. Połączenie słupa i stropu / stropodachu elementami Schöck Alphadock / Sconnex Typ W 
a) złącze bez zabezpieczenia ogniochronnego 

b) połączenie na dole słupa osłonięte wełną mineralną o gęstości 150 kg/m3 i szerokości min. 100 mm 
c) połączenie na górze słupa osłonięte wełną mineralną o gęstości 60 kg/m3 i szerokości min. 200 mm 

d) połączenie na górze słupa osłonięte wełną mineralną o gęstości 150 kg/m3 i o szerokości min. 50 mm 
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Rysunek B8. Połączenie elementami Schöck Alphadock / Sconnex Typ W 
bez zabezpieczenia ogniochronnego, 

(z pogrubioną warstwą szlichty cementowej, warstwą izolacji termicznej, warstwą wykończeniową 
i z uszczelnieniem z wełny mineralnej o grubości 10 mm) 

a) połączenie na dole ściany 
b) połączenie na dole słupa 


