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wklejone kotwy 

Rys.1. Połączenie płyt lub belek żelbetowych Rys.2. Połączenie słupów zginanych lub ścian funda-
mentowych z płytą fundamentową 

Przykłady zastosowań wklejanych kotew ze stali żebrowanej 
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Rys.3. Zakotwienie płyt lub belek w ścianach 
Rys.4. Zakotwienie ściskanych elementów konstrukcyjnych. 

Rys.5. Zakotwienie prętów zbrojeniowych w zależności od 
przebiegu linii obwiedni 

Uwagi do rysunków 1 do 5: 
Na rysunkach nie pokazano zbrojenia na ścinanie; zgodnie z 
normą EN 1992-1-1 wymagane jest stosowanie zbrojenia na 
ścinanie. Przenoszenie obciążeń ścinających pomiędzy no-
wym a istniejącym betonem musi być sprawdzone zgodnie z 
normą EN 1992-1-1. 

oddziaływanie sił 
rozciągających 

obwiednia od Med/z + Ned 
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