
Wszystkie produkty firmy Helifix zosta∏y niezale˝nie
zbadane i zatwierdzone do u˝ytku zgodnie z wymogami 
ISO 9002. Rysunek przedstawia typowy pi´trowy budynek
wiktoriaƒski o murach konstrukcji pe∏nej z póêniej dodanà
Êcianà wewn´trznà. Strategie naprawcze z wykorzystaniem
produktów Helifix okaza∏y si´ w pe∏ni efektywne we
wszelkich typach konstrukcji murowanych od
Êredniowiecznych koÊcio∏ów po nowoczesne wie˝owce, od
mostów i tuneli po ró˝ne formy budownictwa
mieszkaniowego.

Konstrukcje murowane niszczejà, p´kajà, rozwarstwiajà si´ 
z wielu powodów tracàc swà pierwotnà wytrzyma∏oÊç.
Problemy te mo˝na usunàç stosujàc ró˝ne kombinacje
wiàzaƒ korekcyjnych oraz produktów i technik naprawczych
opracowanych przez firm´ Helifix.
¸àczniki, kotwy  i pr´ty wzmacniajàce stanowiàce podstaw´
rozwiàzaƒ, produkowane sà z nierdzewnej stali
austenitycznej przy zastosowaniu unikalnej konstrukcji
spiralnej Hi-Fin. 
Te proste, jedno-cz´Êciowe elementy o du˝ej spr´˝ystoÊci
∏àczà du˝à wytrzyma∏oÊç z odpowiednià spr´˝ystoÊcià
pozwalajàcà na przejmowanie naturalnych ruchów
budynku. Zapewniajà one doskona∏à si∏´ wiàzania 
z wszystkimi powszechnie stosowanymi materia∏ami
budowlanymi i charakteryzujà si´ du˝à ∏atwoÊcià
monta˝u. 
Centralne miejsce poÊród strategii naprawczych
Helifix zajmuje system HeliBeam. Spr´˝yste pr´ty
wzmacniajàce HeliBar stosowane sà w po∏àczeniu 
z zaprawà cementowà HeliBond MM2 lub ˝ywicà
poliestrowà PolyPlus. W przypadkach, gdy
konstrukcja murowana straci∏a swoje w∏asnoÊci
noÊne system ten zapewnia poziome wzmocnienie,
które scala jà tworzàc szerokie belki noÊne
rozk∏adajàce naciski budynku. Standardowe
rozwiàzania podajà sposoby naprawy wszelkich
p´kni´ç, wzmacniania nadpro˝y i ponownego
∏àczenia rozdzielonych Êcian wewn´trznych 
z zewn´trznymi. W celu usuni´cia specyficznych
problemów w po∏àczeniu z systemem Helibeam
stosuje si´ kilka rodzajów kotew 
i ∏àczników, dobieranych w zale˝noÊci od
miejsca, sposobu i przyczyny uszkodzenia
konstrukcji. W wi´kszoÊci przypadków
elementy instalowane sà od zewnàtrz
budynku co minimalizuje ucià˝liwoÊç dla
u˝ytkowników obiektu, a dodatkowo
miejsca napraw zostajà ca∏kowicie
zamaskowane po zakoƒczeniu prac.
Stosowanie rozwiàzaƒ firmy HELIFIX
zapewnia szybkie i ekonomiczne
przywracanie stabilnoÊci konstrukcji.
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NAPARAWA ROZWARSTWIONYCH MURÓW (CT-01)

PONOWNE ¸ÑCZENIE ÂCIAN WEWN¢TRZNYCH Z MURAMI
ZEWN¢TRZNYMI (HB-04)

NAPRAWA NADPRO˚Y ¸UKOWYCH Z CEG¸Y (CT-08)

SUFIT – ¸ÑCZENIE SKLEPIENIA ¸UKOWEGO

PIRS – ¸ÑCZENIE P¢KNI¢CIA

WEZG¸OWIE – ¸ÑCZENIE
P¢KNI¢CIA I ODSPOJONYCH
KAMIENI

¸ÑCZENIE ELEMENTÓW I TWORZENIE BELEK W ÂCIANIE

PIRS –¸ÑCZENIE (ZSZYWANIE) P¢KNI¢CIA

NAPRAWA P¢KNI¢å W POBLI˚U NARO˚Y I OTWORÓW (HB-01) STABILIZACJA ÂCIAN WYBOCZONYCH PRZEZ 
PRZYMOCOWANIE DO LEGARÓW STROPOWYCH (BT-02)

TWORZENIE BELEK NOÂNYCH (HB-08)

NAPRAWA P¢KNI¢å (HB-13)

NAPRAWA OS¸ABIONYCH NADPRO˚Y (HB-03)

WYMIANA ¸ÑCZNIKÓW W MURZE WARSTWOWYM

PONOWNE ¸ÑCZENIE ÂCIAN WSPÓLNYCH
Z MURAMI ZEWN¢TRZNYMI (CT-02)

STABILIZACJA ÂCIAN WYBOCZONYCH POPRZEZ
PRZYMOCOWANIE DO KO¡CÓW BELEK STROPOWYCH 
(BT-01)

Kotwy CemTies sà instalowane
równoczeÊnie z zaprawà HeliBond MM2
w otworach o odpowiedniej g∏´bokoÊci
wywierconych pod kàtem poprzez
zewn´trzny mur do Êciany wspólnej.
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Elementy BowTies wk∏adane sà
przez otwór w murze i wkr´cane

maszynowo bezpoÊrednio 
w belk´ stropowà.

Kotwy CemTies w po∏àczeniu z zaprawà
Helibond MM2 instalowane sà 
w otworach wywierconych przez
warstw´ zewn´trznà i zakotwione
minimalnie 75 mm w warstwie
wewn´trznej.

WczeÊniej ustalone spoiny w Êcianie wewn´trznej sà
wybierane na odpowiedniej d∏ugoÊci do samego naro˝a.
Nast´pnie do otworów o Êrednicy 10 mm wywierconych

w murze zewn´trznym wprowadzane sà odpowiednio
zagi´te pr´ty HeliBar. Wiàzanie z murem nast´puje przy
pomocy zaprawy HeliBond MM2 lub ˝ywicy PolyPlus.

Równoleg∏e odcinki pr´tów
HeliBar, wychodzàcych po 
500 mm poza ka˝dy z koƒców
nadpro˝a instalowane sà 
w szczelinach powsta∏ych po
wybraniu spoiny bezpoÊrednio
nad nadpro˝em oraz kilka
warstw wy˝ej. Elementy
CemTies lub DryFix sà
instalowane pod kàtem
poprzez nadpro˝e do muru
ponad ni˝szy poziom HeliBar

Tam, gdzie p´kni´cia
znajdujà si´ 
w odleg∏oÊci mniejszej
ni˝ 500 mm od
zewn´trznego naro˝a
lub otworu, nale˝y
zagiàç przynajmniej
100 mm pr´ta 
i zamocowaç w murze
lub oÊcierzu. 

Elementy BowTies sà wk∏adane poprzez
wczeÊniej wywiercony otwór w murze
oraz pierwszej belce, a dalej wkr´cane
maszynowo bezpoÊrednio w drugà belk´
stropowà, nast´pnie wiàzane z murem
przy pomocy ˝ywicy PolyPlus.

A) belka powstrzymujàca poziome przemieszczanie si´ wyboczonej
Êciany. Wyst´powanie wewn´trznej klatki schodowej i brak w tym miejscu
belek stropowych uniemo˝liwia zastosowanie kotew BowTies,
B) belka przenoszàcà naciski pionowe i zapobiegajàcà zapadaniu si´
budynku.

Odcinki pr´tów HeliBar,
wychodzàce po 500 mm
poza p´kni´cie sà
instalowane w szczelinach,
(zwyk∏e  wykonywanych 
w spoinie), przy pomocy
zaprawy HeliBond MM2
lub ˝ywicy PolyPlus.

Wzmocnione belki noÊne
tworzy si´ poprzez
zainstalowanie równoleg∏ych
odcinków pr´tów HeliBar, 
w uprzednio wyci´tych
spoinach bezpoÊrednio ponad
otworem  oraz kilka warstw
wy˝ej. Elementy wprowadza
si´ po 500 mm poza ka˝dy 
z koƒców otworów.

Elementy DryFix wbijane sà maszynowo poprzez
ma∏y otwór pilotowy o Êrednicy ~6m. Elementy
RetroTies wbijane sà w otwór pilotowy 4,5mm 
w warstwie dalszej poprzez otwór w warstwie
bli˝szej gdzie sà wiàzane przy pomocy ˝ywicy
PolyPlus. Elementy ResiTies mocowane sà przy
pomocy ˝ywicy PolyPlus w obu warstwach 
w otworach o Êrednicy 10 mm.

Elementy Turbo Fast sà wbijane
m∏otkiem w mur poprzez
niewielki otwór pilotowy
wczeÊniej  wykonany w belce.
Po wprowadzeniu elementu
wystajàca koƒcówka jest
zaginana.

Porównaj z rysunkiem nr 1.
Metoda naprawy b´dzie zale˝a∏a
od umiejscowienia p´kni´ç.

System HeliBeam
dzia∏ajàcy jako:

A

B

MOCOWANIE BELEK STROPOWYCH (TF-01)ALTERNATYWNA METODA PONOWNEGO
¸ÑCZENIA ÂCIAN WSPÓLNYCH (HB-04)

Wiele mostów murowanych ze sklepieniami ∏ukowymi
ma ponad 100 lat i znajduje si´ na listach obiektów
obj´tych ochronà konserwatorskà. Cz´sto ich
konstrukcje wymagajà pilnej naprawy i wzmocnienia. 
W licznych przypadkach  wiek, warunki atmosferyczne,
wzrastajàce obcià˝enia i napr´˝enia prowadzà do
wystàpienia nast´pujàcych problemów:

Przemieszczeƒ w murach brzegowych

Separacji warstw ∏uku 

P´kni´ç sklepienia ∏uku 

Rozwarstwienia murów 

Rozpadu sklepienia

Wypadania cegie∏.

Firma Helifix opracowa∏a ró˝norodne, innowacyjne
sposoby  kotwienia, wiàzania i naprawy,  które opierajàc
si´ na odpowiednio dobranej kombinacji produktów 
i technologii zapewniajà ca∏kowite przywrócenie
noÊnoÊci konstrukcji, przy czym obiekt pozostaje
wizualnie nienaruszony.
Rozwiàzania w pe∏ni przebadane i z powodzeniem
stosowane w Wielkiej Brytanii  od ponad pi´tnastu lat
mo˝na dopasowaç do indywidualnych potrzeb ka˝dego
mostu. 

KorzyÊci p∏ynàce z wykorzystania systemu obejmujà:

Wzmocnienie i napraw´ odporne na korozj´

Szybki monta˝ z niewielkà ucià˝liwoÊcià dla
ruchu

Niewielkie wizualne efekty naprawy

Minimalnà ingerencj´ w struktur´ pierwotnà 

Brak dodatkowych napr´˝eƒ

Akceptacj´ English Heritage

Mo˝liwoÊç stosowania w obiektach zabytkowych 

Ka˝dy obiekt wymaga specyficznej strategii
naprawy, stosownej do rodzaju i stopnia zniszczenia
oraz przyczyn ich powstania.W celu zapewnienia
pe∏nej stabilizacji, program naprawy obejmuje
zwykle u˝ycie systemu HeliBeam w po∏àczeniu 
z innymi produktami. 
Podstawowymi elementami uzupe∏niajàcymi sà kotwy:
CemTies - instalowane równoczeÊnie z zaprawà 

w celu po∏àczenia warstw sklepienia
lub stabilizacje murów 

DryFix - instalowane na sucho w celu
po∏àczenia elementów bez
koniecznoÊci u˝ycia zapraw lub ˝ywic.

NAPRAWA I WZMACNIANIE SKLEPIE¡ ¸UKOWYCH
W MUROWANYCH KONSTRUKCJACH MOSTOWYCH
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6 ¸ÑCZENIE SKLEPIENIA BRZEGOWEGO

WSTAWIENIE I PO¸ÑCZENIE
BRAKUJÑCYCH CEGIE¸

ROZWRSTWIENIE SKLEPIENIA
¸UKOWEGO. ¸ÑCZENIE
WARSTW SKLEPIENIA

STRATEGIE NAPRAWY KONSTRUKCJI MUROWYCH.


