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Streszczenie: Zapotrzebowanie rynku na coraz bardziej nietypowe konstrukcje, wy-

bezpie
wiedzy w zakresie pracy statyczno-

defor

pozi a

-
wykr -
montowa
weryfikacji nielinio
problemy jak: nielinio

badania laboratoryjne, rusztowania
astyczne.
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a-
nymi i ich newralgicznym punktem jakim jest 
wielokrot

owych 

a
a

s-e

tego stanu jest 

u-

laboratoryjnych. W normach [2] i [3

w

dnych luzów. 

badania przeprowadzone na autorskim uchwycie
w

i talerzyka, nie jest widoczne w momencie przeprowadza

owanie wzajemnego 

charakterystyki ma
gla, 

systemu firmy ALTRAD MOSTOSTAL. 

2. Przygotowanie stanowisk badawczych

tej prasy to: zakres si o

a-
nia i wy artykule [4], 
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Rys.2). W za przyspawanymi 

obejmami zamontowano fragment rury stojaka z talerzykiem. 

Rys.2. Mx
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erzyka. Tego 
ty

Rys.3). Elemen
o jest tylko klin oraz wyok d-

ó
wykracza poza zakres prze
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ywania 

obliczeniowej rury rygla. 
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2.2. Vy

z-
nym, ale nie wykluczonym. Mamy z nim do czynienia np. w przypadku kotwienia 
rusztowania do budynku. Sytu

e
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Na Rys.6 Vy w funkcji przemieszczenia. Na wykresie tym 
charakterystycznym punktem jest zmiana nachylenia wykresów po przekroczeniu 
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W przypadku zginania momentem Mz nie zaobserwowano znacznych zmian 
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Abstract: The increasingly complex engineering structures of scaffoldings require 
optimal designing in terms of safety, economy and erection. This approach requires detailed 
knowledge of the static-strength properties of elements, as well as knowledge of their
interconnections. The paper deals with the laboratory tests of deformations in modular 
scaffolding nodes for the following loads: torque of the ledger, shearing and bending in the 
horizontal plane. The original grip was used in the study, which allows to load the node with
aforementioned loads. The result of research is a description of the deformation of the 
nodes and the load-displacement graphs. The studies presented in the paper indicate that 
graphs are repeatable, which is not obvious in the case of nodes assembled manually. This 
means that it can be used as a basis for the verification of non-linear numerical analysis,
which will have to take into account such issues as the material nonlinearities, geometric
nonlinearities, contact and friction.

Keywords: the laboratory research, modular scaffoldings, the deformation of nodes, 
plastic deformations.


