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Termika sp. z o.o. jest producentem 

trzpieni główkowych „Termika SD”. 

Zajmujemy się profesjonalnym 

doradztwem w zakresie doboru oraz 

montażu trzpieni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Trzpienie główkowe „Termika SD” służą 

do połączeń stal – beton w mostowych 

konstrukcjach zespolonych oraz w stropach 

zespolonych. Stosowane są w zamoco-

waniach, których zniszczenie może 

spowodować powstanie warunków 

zagrażających życiu ludzkiemu i/lub 

powodować poważne skutki ekonomiczne.  

Zespolenie to można stosować zarówno  

w betonowej płycie monolitycznej,  

jak i w prefabrykowanej mostów 

drogowych i kolejowych. Wymiary i ich 

wytwarzanie odpowiadają produktom 

zawartym w normie PN-EN ISO 13918.  

 

 

Produkt odpowiada zasadniczym 

wymaganiom Dyrektywy Dotyczącej 

Wyrobów Budowlanych oraz 

zachowuje Europejskie Normy  

i Aprobaty spełniając wymagania 

dyrektyw DIN EN 10025-1:2005-02; 

DIN EN 10025-2:2005-04, ETA-

11/0363. 
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Średnice trzpieni główkowych „Termika 

SD” wynoszą 10, 13, 16, 19, 22, 25 mm.  

Na jednym z końców trzpieni jest 

wykonane spęcznienie, drugi koniec 

trzpienia jest przystosowany do zgrzewania 

łukiem ciągnionym w osłonie pierścieniem 

ceramicznym lub gazem osłonowym. 

Wyrób jest kotwiony w betonie w taki 

sposób, że powierzchnia zewnętrzna płyty 

stalowej jest zlicowana z zewnętrzną 

powierzchnią elementu betonowego. 

 

 

Trzpienie główkowe „Termika SD” 

mogą być poddane obciążeniom 

rozciągającym (wyrywającym), 

ścinającym lub kombinacją 

obciążenia rozciągającego (wyrywa-

jącego) i ścinającego. 
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W zakresie zgrzewania trzpieni zgodnie z PN-EN 

ISO 14555 świadczone usługi obejmują: 

o przygotowanie PZJ, 
o trasowanie i oczyszczenie powierzchni, 
o zgrzewanie, 
o kontrolę i badanie jakości, 
o doradztwo techniczne, 
o dostawa materiałów, 
o dostawa urządzeń niezbędnych do 

prawidłowego wykonania prac, 
o finansowanie inwestycji, 
o serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trzpienie główkowe „Termika SD” stosowane 
w zakresie konstrukcji łączonych stal/beton w: 

o budownictwie mostowym, 
o przemyśle, 
o halach i parkingach wielopoziomowych.  
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