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1. SYSTEMY BUDOWNICTWA WIELKOPŁYTOWEGO

1.1. Rys historyczny
W niniejszym opracowaniu przedstawione są obiekty 
kubaturowe, w których dominującym elementem kon-
strukcyjnym są ściany nośne. Dotychczas budynki takie 
związane były głównie z budownictwem mieszkaniowym. 
Po raz pierwszy tzw. wielką płytę zastosowano po I woj-
nie światowej w Holandii, a nieco później w dwukondy-
gnacyjnych budynkach na osiedlu Splanemanna w Ber-
linie-Lichtenbergu. W Europie Zachodniej, w połowie lat 
siedemdziesiątych coraz częściej rezygnowano z techno-
logii wielkopłytowej, głównie ze względu na narastające 
koszty ciężkiego transportu. Należy jednak podkreślić, że  
w niektórych krajach budynki wielkopłytowe cieszą się 
nieustającą popularnością - jako przykład można podać 
Skandynawię, gdzie wznosi się bardzo atrakcyjne architek-
tonicznie osiedla mieszkaniowe. Jedną z przyczyn niesłab-
nącego zainteresowania budownictwem wielkopłytowym 
w krajach północnej Europy jest możliwość jego realizacji 
niezależnie od warunków pogodowych.
W Polsce wielka płyta narodziła się w połowie XX wieku,  
a w latach 70. i  80-tych stanowiła podstawę budownictwa 
mieszkaniowego. Pierwszy blok tego typu powstał w 1958 
roku na warszawskich Jelonkach. Był to okres planowa-
nia i budowy nowych, dużych osiedli mieszkaniowych. 
Właśnie na nich stawiano bloki mieszkalne z wielkiej pły-
ty. Montaż budynków z gotowych prefabrykatów na pla-
cach budów przebiegał w dość szybkim tempie – prace 
prowadzono nawet w systemie 3-zmianowym. Jednak 
przed oddaniem mieszkań do użytku, następowało spo-
wolnienie z uwagi na prace wykończeniowe i instalacyjne, 
dodatkowo utrudnione przez nierytmiczne i często niewy-
starczające dostawy potrzebnych materiałów.

Technologia budownictwa mieszkaniowego opar-
ta na elementach wielkopłytowych nie zawsze była 
tania. Produkcja elementów w wytwórniach bywała 
energochłonna, ponieważ większość z nich poddawa-
no technologii przyspieszonego dojrzewania betonu  
w podwyższonej temperaturze. Gotowe elementy do-
starczano na plac budowy stosunkowo drogimi środ-
kami transportu, tj. przy użyciu transportu kołowego.  
W celu ułatwienia transportu  (uniknięcia przewozu przez 
zatłoczone i niedostosowane drogi) niekiedy budowano  
w obrębie powstających osiedli wytwórnie poligonowe. 
Problemem w osiągnięciu dobrej realizacji był też brak 
wykwalifikowanej kadry inżynierskiej.
Klasyczna wielka płyta była jednolicie płaska i niewielkie 
uszkodzenia brzegów powodowały tworzenie się trudnych 
do uzupełnienia szczelin. Późniejsze wersje płyt miały już 
profilowane krawędzie, a warstwa elewacyjna ścian ze-
wnętrznych otrzymała zróżnicowaną fakturę - przy oka-
zji budynki zyskiwały bardziej interesujący wygląd. Na  
fot. 1 przedstawiono współczesny widok budynku  SL-87 
zrealizowanego w końcu lat 80. w technologii wielkiej pły-
ty. Ściany 3-warstwowe z zewnętrzną warstwą fakturową 
z „witromozaiki” po prawie 30 latach nie wykazują  istot-
nych uszkodzeń i są w dobrym stanie technicznym. 

Fot. 1.
Budynek SL-87 z końca lat 80

Obiekty kubaturowe mieszkalne i inne
Systemy budownictwa wielkopłytowego
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Pomimo wielu wprowadzanych udoskonaleń i przenie-
sienia do Polski dobrych doświadczeń z Europy Zachod-
niej, miejsca połączeń płyt nadal pozostawały trudne do 
uszczelnienia. Dodatkowo, obowiązujące w tym okresie 
normatywy izolacyjności termicznej ścian były ponad 
trzykrotnie mniejsze niż wymagane dzisiaj. Przy znacz-
nym wzroście kosztów dostarczanego do mieszkań ciepła 
bardzo ważne stało się ich odpowiednie docieplenie. Do-
danie warstwy izolacyjnej pozwala na jednoczesne nada-
nie budynkom nowego wyglądu. 

1.2. Systemy budownictwa wielkopłytowego
Budynki wielkopłytowe projektowane były w określonym 
systemie, co oznaczało że zastosowane prefabrykaty na-
leżały do odpowiedniego zbioru, zdefiniowanego przez 
kształt, wymiary i strukturę materiałową prefabrykatów 
oraz przez sposób zestawiania ich w systemową całość 
(technologia montażu i wzajemnego połączenia w ustrój 
nośny budynku).
Odmienność szczegółów konstrukcyjnych stanowi 
charakterystyczną cechę budownictwa wielkopłyto-
wego, co powoduje, że bez dobrej znajomości deta-
li systemu, w którym wzniesiono określony budynek 
wielkopłytowy, trudno jest oceniać jego stan techniczny  
i zapewnienie bezpieczeństwa konstrukcji.
W Polsce istniało kilka systemów wielkiej płyty, które ge-
neralnie można podzielić na dwie grupy: systemy otwarte 
i zamknięte. 
Systemy typizacji otwartej oparte były na zunifikowa-
nych katalogach elementów prefabrykowanych i dawa-
ły możliwość tworzenia różnych konfiguracji mieszkań, 
segmentów czy budynków składających się na dowolny 
zespół urbanistyczny. 
Najpowszechniej stosowanym w Polsce systemem 
otwartym był system W-70. Służył przede wszystkim dla 
potrzeb budownictwa mieszkaniowego, choć istniały wa-
rianty stosowane w budownictwie użyteczności publicz-
nej (do budowy np. hoteli, domów akademickich, budyn-
ków administracyjnych, służby zdrowia, szkół). Pierwsze 
budynki mieszkalne w tym systemie zbudowano w Rado-
miu (osiedle Ustronie).
W systemie W-70 zastosowano siatkę modularną 
600x600 mm. Podstawowym rozwiązaniem konstrukcyj-
nym był poprzeczny układ ścian nośnych, choć możliwe 
były odstępstwa od tej reguły. W systemie W-70 elemen-
tami podstawowymi były: kanałowe płyty stropowe jed-
nokierunkowo zbrojone grubości 220 mm, ściany we-
wnętrzne grubości 150 mm (kondygnacje mieszkalne)  
i 200 mm (ściany piwnic), ściany zewnętrzne wielowarstwo-
we grubości 270 mm lub grubości 400 mm z keramzyto-
betonu. Typowe rozpiętości stropów (rozstawy ścian no-
śnych) wynosiły od 2,4 m do 6 m. Wysokość kondygnacji 
mieszkalnych – 2,8 m. Katalogi obejmowały typoszeregi 
elementów objętych typizacją centralną (jednakowe ele-
menty produkowane w wytwórniach stacjonarnych lub 
poligonowych w całym kraju - typizacja centralna). W sys-
temie uwzględniono możliwość stosowania dodatkowych 
elementów uwzględniających potrzeby regionu (typizacja 

regionalna) oraz produkowane dla potrzeb pojedynczego 
osiedla (typizacja lokalna). W odmianie Wk-70, z myślą  
o typowych rozwiązaniach budynków użyteczności publicz-
nej takich jak szkoły czy hotele, wprowadzono dodatkową 
wysokość kondygnacji (3,3 m). Kanałowe płyty stropowe 
zastąpiono płytami pełnymi o grubości 160 mm oraz zre-
zygnowano z keramzytobetonowych ścian zewnętrznych.
Systemy typizacji zamkniętej obejmowały ograniczoną 
liczbę typowych elementów, które mogły być składane 
tylko w jeden sposób. Ta typizacja ograniczała się do po-
wtarzalnego rozwiązania typu budynku lub jego segmen-
tu. Im mniejsza była ilość elementów produkowanych  
w tzw. typoszeregach i typorozmiarach, tym bardziej 
system „zamykał się”, ograniczając możliwości ich wza-
jemnego zestawienia. Jednocześnie miało to wpływ na 
ekonomiczną efektywność systemu. Systemy zamknięte 
bardzo często miały ograniczony zasięg terytorialny, stąd 
często określano je jako „systemy lokalne”.
Poniżej wymieniono najczęściej stosowane w Polsce sys-
temy zamknięte: 
• PBU (Przedsiębiorstwo Budownictwa Uprzemysłowionego), 
• Fadom
• WUF-T
• OW-T 
• Rataje
• Winogrady
• Szczeciński
• Dąbrowa ŁSM (Łódź)
• WWP (Wrocławska Wielka Płyta)
• RzWP (Rzeszowska Wielka Płyta)
• CzWP (Częstochowska Wielka Płyta)

1.3. Tendencje rozwojowe 
Przez ostatnie 20 lat Polska odreagowywała wieloletni 
okres doktryny prefabrykacji wielkopłytowej stosowanej 
„za wszelką cenę”. Współczesne budynki wielkopłytowe 
nie są już obarczone jak w minionej epoce, tzw. „syndro-
mem 3D” (ang: „dirty, dangerous, difficult”, co oznacza 
„brudne, niebezpieczne, trudne”), ale dzięki dużej do-
kładności technologii produkcji elementów w zakładach 
prefabrykacji oraz stosowaniu najnowszych rozwiązań 
technologicznych w zakresie połączeń, pozwalają na 
kształtowanie obiektów bezpiecznych, funkcjonalnych  
i wyróżniających się pod względem estetycznym. Ten 
typ budownictwa może być w dalszym ciągu potrzebny  
i stosowany w wielu sytuacjach, lecz obecnie decydują  
o tym czynniki konkurencyjności na rynku lub doraźne 
zamówienia warunkowane sytuacjami ekstremalnymi 
– na przykład potrzeba szybkiego wzniesienia większej 
liczby obiektów w miejscowościach dotkniętych kata-
klizmami. Możliwe, że aktualny problem napływu dużej 
ilości uchodźców do Europy będzie stymulował renesans 
budownictwa wielkopłytowego.
 Rozwój budownictwa prefabrykowanego w zakresie obiek-
tów o konstrukcji ścianowej, a więc przede wszystkim bu-
dynków mieszkalnych powiązany zapewne będzie z:
- wykorzystywaniem zróżnicowanych typów warstw elewa-
cyjnych (różne materiały, faktury, tekstury, kolory, itp.) (fot. 2);

Obiekty kubaturowe mieszkalne i inne
Systemy budownictwa wielkopłytowego
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- ograniczeniem typizacji systemowej do rozwiązań złącz, 
krawędzi, otworów, granicznych gabarytów, rozwiązań 
konstrukcyjnych stropów, z odejściem od jakichkolwiek 
modułów wymiarowych (fot. 3);

- ograniczeniem ilości, zmniejszeniem widoczności złą-
czy elementów prefabrykowanych (fot. 4) lub ich całkowi-
tej eliminacji (fot. 5);

Fot. 2.
Wielorodzinny budynek  mieszkalny o zróżnico-
wanych typach warstw elewacyjnych

Fot. 3.
Budynek  o nietypowej geometrii
i zróżnicowanych typach okien

Fot. 4.
Zmniejszenie widoczności złączy poziomych 

poprzez  boniowanie poziome oraz rezygnację 
z fazowania krawędzi pionowych.

Fot. 5.
Fińskie rozwiązania eliminacji 

widocznych złączy.

Obiekty kubaturowe mieszkalne i inne
Systemy budownictwa wielkopłytowego
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- budową coraz wyższych obiektów;
- wprowadzaniem coraz większych rozpiętości stropów;
- rozwojem i wdrażaniem niskoenergetycznych syste-
mów budownictwa (w tym Integrated HVAC Systems 
– systemów zintegrowanego ogrzewania, wentylacji  
i klimatyzacji, których celem jest celem jest zapewnienie 
odpowiedniego komfortu cieplnego i jakości powietrza  
w pomieszczeniach);
- wdrażaniem nowoczesnych materiałów i technolo-
gii, zarówno na etapie wytwarzania prefabrykatów, jak  
i wznoszenia obiektów;

Typ 3  Budynki z nośnymi ścianami zewnętrznymi  
i szkieletową wewnętrzna konstrukcją nośną  
(Bashallen) (rys. 2)

- rozwojem zaawansowanej współpracy na etapie projek-
towania pomiędzy inwestorem, projektantami wszystkich 
branż, dostawcami prefabrykatów, generalnym wyko-
nawcą i podwykonawcami (np. przez wdrażanie techno-
logii BIM - modelowania informacji o budynku, Product 
Model Data in the Construction Process, itp);
- zapewnieniem nieuciążliwego dla środowiska demon-
tażu budynków prefabrykowanych. 

2. WSPÓŁCZESNE ŚCIANOWE SYSTEMY 
BUDOWNICTWA PREFABRYKOWANEGO 

Rys. 1.
Budynek o układzie konstrukcyjnym typu H 
(poprzeczne i podłużne ściany nośne)

Fot. 6.
Budynek o uwolnionej przestrzeni użytkowej 

(zewnętrzne ściany nośne)

Rys. 2.
Budynek w systemie Bashallen

Obiekty kubaturowe mieszkalne i inne
Współczesne ścianowe systemy budownictwa prefabrykowanego
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Wstęp

Rys. 2. 
Konstrukcja 
portalowa

Rys.  3. 
Konstrukcja 
szkieletowa

Rys. 4. 
Konstrukcja 
płytowa

budownictwa, w tym mieszkaniowego, zwłaszcza, że po -
tencjał techniczny polskich zakładów prefabrykacji jest na 
takie wyzwanie przygotowany. Tematyka ta znajdzie swoje 
miejsce także w kolejnych zeszytach serii. 

2. Koncepcja ogólna prefabrykacji
Wyraz „prefabrykacja” jest dwuczłonowy. Pierwszy 
człon „pre”, odnosi się do czegoś bardzo odległego  
w czasie lub do początkowej fazy, bądź wcześniejszego 
występowania czegoś. Człon drugi „fabrykacja”, ozna -
cza produkcję w skali przemysłowej. Połączenie zna -
czenia tych wyrazów w kontekście budownictwa ozna -
cza proces wcześniejszego wytwarzania elementów 
konstrukcyjnych, które połączone w procesie montażu 
tworzą  obiekt budowlany. Przy dużej różnorodności, 

wymienione wyroby mogą składać się na kompatybilny 
system, umożliwiający wzniesienie konstrukcji komplet -
nego budynku (rys. 2., 3., 4.).

Pojęcie prefabrykacja określa technikę projektowania i wyko -
nywania budowli charakteryzującą się następującymi cechami:
•  podział budowli na części i elementy funkcjonalne – spe -

cjalizowane,
•  podział i specjalizacja wykonawstwa obejmujące produk -

cję, transport i montaż elementów,
•  specjalizacja zastosowania materiałów i mechanizacja 

robót w produkcji, transporcie i montażu,
• ograniczenie robót na budowie do montażu i łączenia czę -

ści i elementów specjalizowanych.

Obecnie realizowane budynki prefabrykowane o kon-
strukcji ścianowej można podzielić na następujące typy:

 Typ 1  Budynki, o poprzecznych lub podłużnych ukła-
dach nośnych (ze stropami innymi niż stropy HC)  
(rys. 1)

Typ 2  Budynki z nośnymi ścianami zewnętrznymi ze 
stropami z płyt HC (fot. 6)
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Typ 4   Budynki o poprzecznym układzie nośnym ze stro-
pami HC (fot. 7)

Typ 6  Budynki ścianowe, o poprzecznym układzie ścian 
nośnych rozmieszczonych w regularnych rozsta-
wach (hotele, szpitale, w USA więzienia). W bu-
dynkach użyteczności publicznej, w kondygnacji 
parteru, mogą mieć konstrukcję szkieletową

Typ 7  Budynki ze ścianami nośnymi tzw. podwójnymi,  
w kompozycji ze stropami filigran, w których moż-
liwa jest monolityzacja konstrukcji 

Typ 8  Budynki ze ścianami konstrukcyjnymi z elemen-
tów typu HC 

W praktyce mogą występować budynki o układzie bar-
dziej skomplikowanym, będącym złożeniem wyżej wy-
mienionych typów, niejednokrotnie o rzucie zakrzywio-
nym w planie.

Typ 5  Budynki wysokie, o wysokości powyżej 100 m,  
o dominującej konstrukcji ścianowej (fot. 8)

Fot.7.
Budynek o poprzecznym układzie ścian nośnych

Fot.8.
Budynki wysokie o prefabrykowanej konstrukcji płytowej

Obiekty kubaturowe mieszkalne i inne
Współczesne ścianowe systemy budownictwa prefabrykowanego
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3.1. Ogólna charakterystyka 
Stropy w technologii żelbetowej wykonuje się zazwyczaj 
do rozpiętości 6-8 m, natomiast stropy strunobetonowe 
mogą osiągać rozpiętości dochodzące nawet do 24 m.  
W prefabrykacji, dzięki stosowaniu wysokiej klasy be-
tonu (o wytrzymałości na ściskanie co najmniej 45MPa, 
produkowanych przy użyciu dobrych kruszyw) uzysku-
je się moduł sprężystości o około 20–40% większy niż  
w konstrukcji monolitycznej. Ten fakt, podobnie jak ogra-
niczenie naprężeń rozciągających w betonie na skutek 
sprężenia, sprawia że stropy te są stosunkowo sztywne. 
Dzięki wprowadzeniu aktywnej siły do przekroju, nawet  
w przypadku chwilowego przeciążenia wywołującego za-
rysowanie, po odciążeniu elementu następuje zamknię-
cie się rys. Stanowi to niewątpliwą zaletę nie tylko w kon-
tekście trwałości, ale również estetyki konstrukcji. Efekt 
sprężenia powoduje także wygięcie płyt, dzięki czemu 
nie występuje problem nadmiernych ugięć. Betonowe 
elementy stropowe wykonane w zakładach prefabrykacji 
nie wymagają dodatkowych zabezpieczeń przeciwpoża-
rowych czy też okresowych zabiegów konserwacyjnych, 
jakim podlegają chociażby elementy stalowe, co czyni je 
tańszymi w eksploatacji. 
Prefabrykowane stropy dużych i średnich rozpiętości 
opierane mogą być na podporach sztywnych (np. ścia-
nach nośnych) lub podatnych (np. wiotkich dźwigarach 
stalowych, żelbetowych, zespolonych lub sprężonych, 
których całkowita wysokość nieznacznie przekracza wy-
sokość płyty stropowej). Brak konieczności stosowania 
wysuniętych poniżej dolnej krawędzi stropu żeber i pod-
ciągów, lub istotne ograniczenie ich wysokości, ma decy-
dujący wpływ na możliwości kształtowania przestrzeni 
użytkowej pomieszczeń. W budynkach wysokich zmniej-
szenie grubości stropu pośredniego o około 200 mm po-
zwala na wykonanie dodatkowej kondygnacji w ramach 
tej samej wysokości budynku, a także ograniczyć koszty 
zewnętrznych okładzin elewacyjnych. W efekcie, stropy 
prefabrykowane są konkurencyjnym pod względem eko-
nomicznym rozwiązaniem konstrukcyjnym.  
Stropy prefabrykowane posiadają jeszcze jedną szcze-
gólną zaletę, która decyduje o ich sukcesie i przewadze 
nad rozwiązaniami monolitycznymi – znaczne skrócenie 
okresu wznoszenia obiektu, co również przekłada się 
na ekonomikę całej budowy. Znane są realizacje budyn-
ków, w których ponad 2000 m2 stropu układano w cy-
klu tygodniowym. Sprężone stropy dużych rozpiętości,  
w szczególności strunobetonowe płyty kanałowe i ele-
menty płytowo-żebrowe TT, umożliwiają osiągnięcie 
rozpiętości przekraczających 20 m bez konieczności sto-
sowania podpór tymczasowych czy szalowania (jedynie 
w przypadku bardzo dużych rozpiętości stosuje się nie-
liczne przejściowe podparcie dla utrzymania wymaganej 
odwrotnej strzałki ugięcia). Ponadto obiekty z wykorzy-
staniem prefabrykatów można realizować w warunkach 
zimowych, które  mogą stanowić przeszkodę dla techno-
logii monolitycznych. Zaleta ta została szczególne doce-

3. PREFABRYKOWANE ELEMENTY STROPOWE

niona w krajach skandynawskich i Kanadzie, gdzie stropy 
prefabrykowane stanowią około 70%  wszystkich wykony-
wanych stropów.
Pod względem geometrii przekroju poprzecznego stro-
py można podzielić na elementy płytowo-żebrowe oraz 
płytowe o całkowicie gładkiej dolnej powierzchni, a także 
stropy z elementów małowymiarowych - gęstożebrowe. 
Znane są również rozwiązania pośrednie. W tablicy 1 ze-
stawiono podstawowe zalety stropów o konstrukcji pre-
fabrykowanej. 
Wybór odpowiedniego rozwiązania konstrukcyjnego 
stropu prefabrykowanego powinien być poprzedzony 
dokładną analizą, uwzględniającą zarówno koszt reali-
zacji przedsięwzięcia (materiały, montaż i utrzymanie 
konstrukcji), jak również zapewnienie bezpieczeństwa  
i komfortu użytkowania. Głównym czynnikiem determi-
nującym wybór technologii jest przeznaczenie obiek-
tu wskazujące na wymagane parametry kształtowania 
przestrzeni użytkowej (rozpiętość, ograniczenie ugięć, 
swobodę prowadzenia ciągów instalacyjnych) oraz za-
pewnienia odpowiedniej nośności (np. generowane przez 
suwnice w halach wysokiego składowania duże obciąże-
nia, również o charakterze dynamicznym).  Odpowiednie 
określenie relacji kosztów i parametrów technicznych 
stanowi podstawę do jej efektywnego wykonania i użyt-
kowania przy wykorzystaniu wszystkich wyżej opisanych 
zalet konstrukcji prefabrykowanych. 

3.2. Typy prefabrykowanych elementów stropowych 
Płyty żebrowe TT
Powszechnym rozwiązaniem wielkopłytowych stropów  
z żebrami są płyty TT (2T, П) (rys. 3, fot. 9), składające się 
z dwóch żeber głównych, sprężonych podłużnie, zbrojo-
nych poprzecznie strzemionami oraz połączonych cien-
ką półką betonową o niewielkiej grubości (w granicach  
30-80 mm) zbrojoną zgrzewaną siatką. Wysokość prze-
kroju poprzecznego płyt TT zwykle mieści się w przedzia-
le od 300 do 900 mm lub nawet więcej, dając tym samym 
możliwość wykonywania elementów o rozpiętości nawet 
do 24 m przy dużych obciążeniach użytkowych. Standar-
dowe prefabrykaty wykonuje się o szerokości 2,4–3 m, co 
wynika z ograniczeń związanych z transportem elemen-
tów. 

Obiekty kubaturowe mieszkalne i inne
Prefabrykowane elementy stropowe
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Zalety stropów 
prefabrykowanych

• szeroki wybór technologii pod kątem: rozpiętości, kosztów realizacji, 
wszechstronności użytkowania, odporności ogniowej, parametrów ciepl-
nych i akustycznych

• możliwość łatwego połączenia prefabrykatów z betonem układanym na 
miejscu budowy (stropy zespolone)

• przyspieszenie procesu budowlanego, a przez to obniżenie kosztu budowy
• zmniejszenie ilości robót szalunkowych
• zmniejszenie ilości „brudnych” prac betonowych
• lepsza kontrola jakości na etapie produkcji i wykonania elementów
• możliwość typizacji elementów
• mniejsze koszty utrzymania i konserwacji obiektów
• powtarzalność rozwiązań konstrukcyjnych

Dodatkowe zalety 
stropów prefabryko-
wanych o konstrukcji 
sprężonej

• zwiększona trwałość konstrukcji poprzez ograniczenie korozji stali
• zwiększona sztywność konstrukcji, gwarantująca większe rozpiętości  

i mniejsze wysokości stropu
• zwiększona nośność 
• zwiększona odporność na obciążenia dynamiczne i zmęczeniowe
• redukcja ciężaru własnego
• ograniczenie kosztów zużycia stali i betonu

Tabl. 1.
Podstawowe zalety prefabrykowanych układów stropowych [2]

Rys. 3.
Przekrój poprzeczny płyty TT
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Fot. 9.
Płyty TT w miejscu składowania

Obiekty kubaturowe mieszkalne i inne
Prefabrykowane elementy stropowe



12

Płyty TT znajdują zastosowanie w wielopoziomowych 
parkingach samochodowych, budynkach przemysło-
wych oraz handlowo-usługowych (fot. 10 i 11). Stanowią 
one istotną alternatywę dla klasycznych monolitycznych 
stropów płytowo-żebrowych oraz rusztowych. Zużycie 
materiału w produkcji tych elementów, w porównaniu do 
innych prefabrykatów stropowych dużych rozpiętości, jest  
zdecydowanie najmniejsze.
Płyty TT mogą być wykonywane także jako elementy 
stropodachów dla których stosuje się lżejsze elementy  
o zmiennym przekroju poprzecznym (kształtujące dwu-
spadową połać dachową w spadku 1:40, co ułatwia od-
prowadzanie wody opadowej) i niższych żeberkach, tzw. 
płyty STT. Zaletą tego systemu hal prefabrykowanych 
jest optymalizacja wykorzystania przestrzeni użytkowej 
pod stropem oraz zmniejszenie masy elementu nawet  
o 60% w porównaniu do klasycznej płyty TT, przy zacho-
waniu imponujących rozpiętości  - nawet do 30 m. 
Uzupełnieniem są prefabrykaty z jednym żebrem (płyty 
T) oraz elementy wielo-żebrowe. Obecnie zaprzestano 
realizacji płyt TT w wersji czysto żelbetowej.

Sprężone płyty kanałowe dają możliwość stosowania 
dużych rozpiętości i/lub przenoszenia zwiększonych ob-
ciążeń, co pozwala na niemal dowolne kształtowanie po-
wierzchni użytkowej obiektów, np. poprzez zmniejszenie 
ilości podpór i swobodę umiejscowienia ścianek dzia-
łowych. Stropy HC cieszą się dużą popularnością m.in.  
w wielkopowierzchniowych obiektach handlowych, biu-
rowych, wielokondygnacyjnych budynkach mieszkalnych 
i garażach wielopoziomowych. Dopuszczalne obciążenie 
płyt tego typu zależy od wysokości elementu oraz jego 
rozpiętości i może wynosić nawet 30kN/m2.
W Polsce produkowane są prefabrykaty w zakresie nomi-
nalnych wysokości przekroju od 150-500 mm (na świecie 

Płyty kanałowe (HC)
Najbardziej rozpoznawalnymi i chętnie wykorzystywany-
mi w budownictwie kubaturowym stropami wielkopłyto-
wymi wciąż pozostają płyty otworowe (fot. 12). Świadczy 
o tym roczna światowa produkcja tych prefabrykatów do-
chodząca do 50 mln m2 powierzchni stropu. Wraz z roz-
wojem technologii prefabrykacji płyty kanałowe wykonuje 
się niemal wyłącznie jako elementy strunobetonowe, wy-
stępujące pod nazwą Spiroll (SP) lub Hollow Core (HC).  
Kanałowe płyty żelbetowe (typu Żerań, SPB), chociaż 
jeszcze produkowane, cieszą się już zdecydowanie mniej-
szym zainteresowaniem z uwagi na mało atrakcyjne roz-
piętości, nieprzekraczające 7,8 m. 

Fot. 10., Fot. 11.
Budynek usługowy ze stropami z płyt TT

Fot. 12.
Strunobetonowe płyty kanałowe 

a) typowe płyty o wysokości 320mm      
b) płyta o zwiększonej wysokości 600mm

a)

b)

Obiekty kubaturowe mieszkalne i inne
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Technologie produkcji uniemożliwiają stosowanie zbroje-
nia poprzecznego w postaci strzemion, stąd zagadnienie 
zapewnienia nośności tego typu elementów na ścinanie 
jest kluczowe z punktu widzenia projektowego i technolo-
gicznego. Poprawę nośności na ścinanie uzyskać można 
dzięki otwarciu i zabetonowaniu wybranych kanałów na 
skrajnych odcinkach o długości około 1 m. Dla powiąza-
nia płyt z wieńcem otwarte kanały zbroi się trzpieniami 
uciąglającymi.

znane są rozwiązania nawet o wysokości przekroju ponad 
600 mm – patrz fot. 12b) i stałej szerokości 1200 mm (pro-
dukowane są też płyty „połówkowe” o szerokości 600 mm). 
Inne szerokości uzupełniające otrzymuje się poprzez po-
dłużne cięcie płyt podstawowych. Przykładowe przekroje 
poprzeczne płyt HC realizowanych na świecie pokazano 
na rys. 4. Podłużne kanały w znaczący sposób zmniej-
szają ciężar prefabrykatu (do 60% w porównaniu z pły-
tami o pełnym przekroju i tej samej wysokości) obniżając 
poziom zużycia betonu. Zredukowanie ciężaru własnego 
gwarantuje oszczędność w zużyciu stali sprężającej na 
poziomie około 30%.

Rys. 4.
Możliwe przekroje poprzeczne płyt kanałowych

Wartym podkreślenia rozwiązaniem, stosowanym już 
również w Polsce, jest podpieranie płyt kanałowych na 
bardzo niewielkiej wysokości stalowo-betonowych, ze-
spolonych belkach Deltabeam o trapezowym przekroju 
skrzynkowym (fot. 13). Deltabeam zaprojektowana zosta-
ła tak, aby w fazie montażu możliwe było bezpośrednie 
opieranie na jej półkach pasa dolnego prefabrykowanych 
płyt stropowych. W przeciwieństwie do wcześniej już sto-
sowanych stalowych belek kapeluszowych, Deltabeam są 
wypełniane betonem podczas budowy obiektu. 
Oprócz tego typu belek istnieje szereg innych rozwiązań 
konstrukcyjnych dźwigarów wsporczych dla płyt kanało-
wych, można do nich zaliczyć: kapeluszową belkę zespo-
loną, stalowy przekrój dwuteowy typu IFB, czy chociażby 
prefabrykowaną belkę o przekroju poprzecznym na wzór 
odwróconej litery T. Wszystkie rozwiązania połączenia 
płyta – dźwigar, w których przekrój belki jest równy wy-
sokości płyty lub nieznacznie od niej wyższy noszą nazwę 
konstrukcji SlimFloor.
Ważnym zagadnieniem projektowym dla tego typu kon-
strukcji jest uwzględnienie wpływu podatności dźwigara 
na pracę płyty kanałowej (rys. 5). 

Fot. 13.
Montaż płyt kanałowych na belce Deltabeam

Rys. 5.
Schemat pracy 

płyt kanałowych 
na podporach 

podatnych
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A płyty HC podpora 
podatnapłyty HC na dzwigarze po obciążeniu

płyta 
środkowa

wpływ zginaniawpływ zginania i ścinania poprzecznego
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płyta HC 
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Przykładem nietypowego rozwiązania konstrukcyjnego, 
opatentowanego w Niemczech, jest sprężony strop płaski 
z płytami kanałowymi, funkcjonujący pod nazwą Celtic. 
Składa się on z prefabrykowanych płyt kanałowych, któ-
rych końce podparte są na zintegrowanych sprężonych 
podciągach monolitycznych. Prefabrykowane płyty wy-
konywane są wraz z deskowaniem traconym i poprzecz-
nym zbrojeniem zszywającym podciągu. Po ułożeniu płyt 
prefabrykowanych w osiach zintegrowanych podciągów 
układa się cięgna sprężające bez przyczepności, a na-
stępnie warstwę betonu uzupełniającego przekrój pod-
ciągu. Górna warstwa płyty, układana na deskowaniu 
traconym może być prefabrykowana lub monolityczna,  
a w celu redukcji ciężaru własnego stosuje się ponadto 
lekkie wkładki styropianowe. Przestrzeń między warstwą 
dolną i górną może pozostać także niewypełniona, a pozo-
stawiona pustka może pełnić funkcję kanału na przewody 
instalacyjne. Stropy tego typu wykonuje się najczęściej do 
rozpiętości 10 m, przy której nominalna wysokość stro-
pu wynosi ok 400 mm i składa się na nią: warstwy górna  
i dolna po 100 mm oraz 200 mm pustej przestrzeni mię-
dzy nimi. 

Strunobetonowe płyty pełne
Coraz częściej producenci płyt kanałowych oferują tak-
że strunobetonowe płyty pełne (tzw. płyty HM) o wy-
sokościach nominalnych 200–300 mm i rozpiętości 
dochodzącej do 20 m. Wyeliminowanie kanałów stwa-
rza warunki do produkcji płyt o dowolnej szerokości  
z zakresu od 600 do 1200 mm. Pełny przekrój po-
przeczny tych sprężonych elementów generuje większy 
ciężar własny, ale gwarantuje także możliwość prze-
noszenia znacznie większych sił tnących, szczególnie 
obciążeń skupionych. Płyty takie montowane mogą 
być lokalnie w miejscach zwiększonych obciążeń, np.  
w miejscach montażu gotowych kabin sanitarnych. 

Szalunki tracone typu „Filigran”
Obok prefabrykatów wielkopłytowych dużą popularnością 
cieszą się także żelbetowe stropy zespolone tworzone  
z cienkiej płyty o grubości od 50 do 70 mm - tzw. sza-
lunku traconego - oraz układanej na budowie warstwy 
nadbetonu. Przykładami takich rozwiązań są powszech-
nie stosowane w Polsce żelbetowe stropy typu „Filigran” 
(pracujące jednokierunkowo) oraz 2K (pracujące dwu-
kierunkowo). Zbrojenie główne prefabrykowanych płyt 
szalunkowych typu „Filigran” stanowią pręty podłużne, 
natomiast zbrojenie poprzeczne odgrywa rolę jedynie 
zbrojenia rozdzielczego. Prefabrykaty te, o szerokości 
600–2400 mm, osiągające najczęściej rozpiętość do 7,8 m, 
traktuje się jako elementy jednokierunkowo pracujące. 
Stropy noszące w Polsce nazwę „2K” są odmianą kon-
strukcji wykonywanych na krzyżowo zbrojonych szalun-
kach traconych. Momenty zginające działające w stykach 
elementów w kierunku poprzecznym do długości płyty 
przenoszone są przez układ dwóch krawędziowych belek 
ukrytych, zawierających przykrawędziowe pionowe zbro-
jenie zespalające, połączonych siatką zbrojeniową ukła-
daną  na styku płyt szalunkowych (rys. 6). 

W obu opisanych rozwiązaniach w płycie prefabrykatu za-
topione są prętowe kratownice przestrzenne – mają one 
za zadanie usztywnić prefabrykat w sytuacji składowania, 
transportu i montażu, natomiast w sytuacji użytkowej 
stanowią zbrojenie styku na ścinanie podłużne (gwa-
rantujące odpowiednie zespolenie szalunku traconego  
z nadbetonem). 
W przypadku stropów zespolonych wykonywanych na tak 
zwanych szalunkach traconych, podobnie jak w trady-
cyjnych płytach monolitycznych, stosować można różne 
rozwiązania konstrukcyjne w celu ograniczenia ich cięża-
ru własnego. W wielu krajach popularne są  stropy typu 
Bubble Deck, posiadające  kuliste wkładki z tworzywa 
sztucznego. Na świecie od lat skutecznie stosowane są 
również rozwiązania ze styropianowymi wkładami odcią-
żającymi (w Polsce odmianą stropu typu filigran z wkła-
dami styropianowymi jest  strop PSKJ-S).

Stropy gęstożebrowe
Technologia prefabrykacji znalazła również zastosowa-
nie w realizacji stropów dla niższych obiektów użytecz-
ności publicznej lub budynków mieszkalnych. Obecnie  
w Polsce rozwinęły się systemy gęstożebrowych stropów 
belkowo–pustakowych, w których belki są żelbetowymi 
lub sprężonymi elementami prefabrykowanymi. Zaletą 
tej technologii jest uproszczenie procesu budowlane-
go, poprzez brak konieczności angażowania ciężkiego 
sprzętu budowlanego – wszystkie elementy, z uwagi na 
ich mały ciężar, są bardzo łatwe do transportu i montażu. 
Gęstożebrowe stropy na prefabrykowanych belkach żel-
betowych (pełnych żelbetowych lub kratownicach sta-
lowych lub z żelbetowym lub ceramiczno-żelbetowym 
pasem dolnym) mogą osiągać rozpiętości do 7,2 m.  
W przypadku stosowania belek strunobetonowych roz-
piętość może przekroczyć 10 m, co w połączeniu ze 
stosunkowo niską wysokością przekroju (140-300 mm) 

Rys. 6.
Schemat uciąglenia zbrojenia 

poprzecznego w  płytach 2K
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stanowi ich główny atut. Do tej grupy można zaliczyć na 
przykład obecnie występujące na polskim rynku systemy 
Rectobeton czy Technobeton. Stropy te wykonywane są  
z wykorzystaniem:
• belek stropowych o przekroju poprzecznym, np.  

w kształcie odwróconej litery T (rys. 7). Technologia 
wykonywania belek strunobetonowych, uniemożli-
wia umieszczenie w belkach zbrojenia poprzeczne-
go – dlatego nośność na ścinanie podłużne między 
prefabrykowaną belką a nadbetonem jest zapew-
niona przez ukształtowanie powierzchni górnej 
środnika w postaci fali o przebiegu sinusoidalnym 
lub wrębów;

• lekkich, zazwyczaj żwirobetonowych, keramzytobe-
tonowych lub ceramicznych pustaków stropowych 
(fot. 15)

W przypadku dużych obciążeń stropu lub bardzo dużych 
rozpiętości stosuje się układanie żeber składających się  
z dwóch lub nawet trzech belek obok siebie (fot. 14).

Rys. 7.
Belki strunobetonowe stosowane w stropach Rectobeton

Fot. 14.
Strop z żebrami składającymi się 
z trzech belek (w fazie montażu)

Obiekty kubaturowe mieszkalne i inne
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Fot. 15.
Widok wibroprasowanych pustaków żwirobeto-
nowych dla stropów gęstożebrowych

Dla znaczącego odciążenia konstrukcji stropu tradycyj-
ne pustaki mogą być zastąpione bardzo lekkimi kształt-
kami wykonanymi z wytrzymałego drewna prasowanego 
(fot. 16) lub styropianu. Elementy te nie tylko ułatwiają 
efektywny transport (mała objętość i masa), ale i są bar-
dzo łatwe w montażu – możliwe jest dowolne docinanie 
wkładek;
• warstwy betonu uzupełniającego o grubości co najmniej 

40 mm powyżej górnej krawędzi pustaków, stanowiącej 
górną płytę.

Wśród rozwiązań stropów wykonywanych z elementów 
małowymiarowych można także wyróżnić rzadziej spo-
tykane w budownictwie kubaturowym stropy belkowe, 
w których belki nośne ułożone są obok siebie, a beton 
uzupełniający stanowi zabezpieczenie przed „klawi-
szowaniem” poszczególnych elementów.

Charakterystykę podstawowych układów stropowych po-
dano w tablicy 2.

Fot. 16.
Widok kształtek z drewna prasowanego dla systemu Rectolight

Obiekty kubaturowe mieszkalne i inne
Prefabrykowane elementy stropowe
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Tabl. 2.
Charakterystyki podstawowe układów stropowych [30]

Rodzaj stropu
Rozpiętość 

maksymalna
[m]

Wysokość 
części no-

śnej stropu 
[mm]

Szerokość 
prefabrykatu 

[mm]

Ciężar 
własny

[kN/m2]

Wielkopłytowe 
stropy płaskie

PREFABRYKOWANE

Żelbetowe płyty 
kanałowe 7,8 240-265 900, 1200, 

1500 2,5-4,5

Strop zespolony 
typu filigran, 2K

12,5
(sprężony)

7,2
(żelbetowy)

120-400
2400

1,8-5,0
(szalunek)

4,5-10,0
(szalunek

+nadbeton)

Strop zespolony 
typu filigran z wy-
pełnieniem styro-

pianowym

12,5
(sprężony)

7,2
(żelbetowy)

200-400 2400
2,0-2,5

(szalunek
+nadbeton)

Strunobetonowe 
płyty pełne HM 10,0 200-300 1200 2,0-7,5

Strunobetonowe 
płyty kanałowe 21,0 150-500 1200 2,5-6,5

Strunobetonowe 
płyty kanałowe

+ 50 mm nadbetonu
21,0 220-550 1200 3,5-7,5

Wielkopłytowe stropy 
płytowo – żebrowe

PREFABRYKOWANE

Strunobetonowe  
płyty żebrowe TT 24,0 300-100 2400 2,0-6,5

Strunobetonowe  
płyty żebrowe TT + 
50 mm nadbetonu

24,0 350-1050 2400 3,0-7,5

Strunobetonowe 
płyty żebrowe STT 30,0 700-800

(w kalenicy) 2400 2,0-3,0

Stropy gęstożebrowe 
PREFABRYKOWANE

Strunobetonowe 
stropy belkowo-

pustakowe
10,0 140-300

600 
(rozstaw 

belek)
ok. 1.5

Żelbetowe stropy 
belkowo-pustakowe 7,2 200-340

300-600
(rozstaw 

belek)
ok. 1.5

Stropy monolityczne

Monolityczny strop 
płaski <12 100-400

– 2,0-10,0
Kablobetonowy 

strop płaski 15 200-600

Obiekty kubaturowe mieszkalne i inne
Prefabrykowane elementy stropowe
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3.3. Warunki transportu i technologia montażu
Podnoszenie prefabrykatów
Odpowiedzialne projektowanie stropów z prefabrykatów, 
w szczególności z  elementów wielkopłytowych, wymaga 
od projektanta skrupulatnego przeanalizowania sposobu 
pracy elementu w fazie jego transportu do miejsca do-
celowego wbudowania uwzględniając oparcie na podpo-
rach tymczasowych. W gestii projektanta pozostaje więc 
wybór i lokalizacja systemowych akcesoriów do podno-
szenia i podparcia elementu, tak aby zastosowana tech-
nologia była bezpieczna zarówno dla ludzi znajdujących 
się w strefie montażu, jak i samego prefabrykatu. Poniżej 
przedstawiono wytyczne dotyczące podnoszenia, trans-
portu i składowania prefabrykatów na przykładzie stru-
nobetonowych płyt kanałowych. 
Najpowszechniejszym sposobem bezpiecznego pod-
noszenia płyt kanałowych, tak w zakładzie prefabryka-
cji, jak i na terenie budowy jest użycie uchwytów No-
życowych, których stalowe elementy o długości około 
500-600 mm zostają zakotwione w podłużnych, specjal-
nie do tego ukształtowanych krawędziach bocznych płyty. 
Zawiesie to powinno zostać zamocowane symetrycznie  
w odległości 200-750 mm od czoła płyty (przewieszenie 
płyty nie powinno być większe niż 1000 mm). Dodatkowe 
łańcuchy pod zawiesiem  stanowią awaryjne zabezpie-
czenie w razie niewłaściwego zamocowania. Zawiesia 
nożycowe są najczęściej podwieszane do sztywnego 
stalowego trawersu, który  jest podnoszony poprzez liny 
nachylone pod kątem nie większym niż 60O. Przy elemen-
tach o większej rozpiętości należy stosować schodkowy 
układ kilku trawersów, tak aby zapewnić pionowość re-

Rys. 8.
Umiejscowienie uchwytów nożycowych przy podnoszeniu płyt kanałowych z wycięciami

Obiekty kubaturowe mieszkalne i inne
Prefabrykowane elementy stropowe
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akcji podporowych i redukcję wpływu składowej poziomej 
reakcji. W przypadku krótszych prefabrykatów (poniżej 
3 m), podnoszonych bez trawersu, kąt rozwarcia zawie-
sia powinien być mniejszy niż 10O. Miejsce zamocowania 
uchwytów nożycowych powinno być oznaczone kolorem 
jeszcze w zakładzie prefabrykacji. 
Można wskazać także inne sposoby podnoszenia prefa-
brykatów:
• zawiesie dźwigowe zamocowane bezpośrednio do pary 

pasów okalających przekrój poprzeczny elementu, 
umiejscowionych nie dalej niż 300 mm od czoła płyty. 
Zaleca się, aby kąt zawiesia głównego nie był większy 
niż 90O;

• zawiesie dźwigowe zamocowane w specjalnie przygo-
towanych na etapie produkcji otworach. Należy zwrócić 
szczególną uwagę na ilość i rozmiary otworów, tak aby 
osłabiając przekrój nie spowodowały zniszczenia ele-
mentu w czasie podnoszenia;

• zawiesie dźwigowe zamocowane do uchwytów hako-
wych umiejscowionych w otworach w czole płyty kana-
łowej;

• uchwyty montażowe (pętle lub haki) zabetonowane  
w przekroju prefabrykatu na etapie jego wykonania.  
W płytach kanałowych rozwiązanie wymaga zabetono-
wania kanałów w obszarze uchwytów. Jest to chętnie 
stosowane rozwiązanie szczególnie dla prefabrykatów 
belkowych lub płytowych z żebrami, np. płyt TT.

Szczególną uwagę należy zwrócić na prefabrykaty, w któ-
rych wykonano wycięcia o znacznych wymiarach lub uko-
sowanie w strefie podparcia. Zasadę podnoszenia takich 
elementów pokazuje rysunek (rys. 8). 
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Oparcie na podporze
Prefabrykaty płytowe na odpowiedniej długości podpar-
cia powinny być oparte na belkach żelbetowych, sprężo-
nych lub stalowych za pośrednictwem podkładu elasto-
merowego o przekroju poprzecznym nie mniejszym niż  
10 x 35 mm, która zapewnia możliwość obrotu na podpo-
rze (w przypadku przegubowego podparcia) i zabezpie-
cza przed uszkodzeniem strefy podparcia. W przypadku 
oparcia na ścianach murowanych należy wykonać wie-
niec podporowy, a prefabrykat oprzeć za pośrednictwem 

Współpraca prefabrykatów
W celu zapewnienia równomiernej dystrybucji obciążeń 
pomiędzy poszczególnymi prefabrykatami stropowymi  
i uniknięcia ich klawiszowania konieczne jest  zapewnie-
nie współpracy pomiędzy nimi. Współpracę taką uzyskuje 
się na różne sposoby, np. w płytach kanałowych podsta-
wową rolę odgrywają odpowiednio ukształtowane kra-
wędzie boczne tworzące zamki dyblowe, a w przypadku 
płyt TT stosuje się marki stalowe rozmieszczone wzdłuż 
bocznych krawędzi umożliwiające wykonanie połączeń 
spawanych. 
Innym stosowanym rozwiązaniem jest monolityzacja 
całego układu, realizowana poprzez ułożenie warstwy 
nadbetonu (min. 50 mm, klasy C20/25) zbrojonego siatką 
zbrojenia przeciwskurczowego. Ważnym zagadnieniem 
projektowym jest zapewnienie odpowiedniej nośności 
na ścinanie podłużne w styku między prefabrykatem  
i nadbetonem. Z racji braku zbrojenia zszywającego  
w niektórych prefabrykatach wielkopłytowych, dla po-

Na fot. 17 pokazano płytę TT w trakcie montażu, z widocz-
nymi pętlami montażowymi zatopionymi w prefabrykacie. 

Fot. 17.
Płyta TT w trakcie montażu

Tabl. 3.
Zalecane przez producentów długości 
podparcia prefabrykatów stropowych

zaprawy wyrównującej o odpowiedniej wytrzymałości 
na ściskanie. Projektant powinien zwrócić szczególną 
uwagę na wyznaczenie odpowiedniej długości podpar-
cia, która zależy od sposobu obciążenia prefabrykatu, ale 
także od sztywności podpory. Dokładne wytyczne dobo-
ru minimalnych długości podparcia podają odpowiednie 
normy PN-EN, ale zazwyczaj stosowane wartości są 
nieco większe i wynoszą od 80 do 150 mm. Zalecane 
długości podparcia prefabrykatów stropowych podano  
w tablicy 3.

Rodzaj 
stropu

Długość podparcia Lsupp [mm] 
w zależności 

od rodzaju podpory

Podpora 
betonowa

Podpora 
stalowa

Mur 
ceglany

Pełna 
płyta 

zespolona
75 75 100

Płyta 
kanałowa 75 75 100

Płyta 
żebrowa 

TT
150 75 100

Stropy 
o rozpię-

tości 
> 12 m

150 100 140

Obiekty kubaturowe mieszkalne i inne
Prefabrykowane elementy stropowe
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lepszenia warunków przyczepności górna powierzchnia 
prefabrykatów jest w czasie produkcji szorstkowana lub 
grabiona. Monolityzacja prefabrykatów jest powszechnie 
stosowana w krajach, gdzie wstrząsy sejsmiczne stano-
wią znaczne oddziaływanie odtwarzane również jako ob-
ciążenie poziome, a przenoszone przez tarcze stropowe.
W sytuacji, kiedy potrzebne jest uciąglenie wieloprzęsło-
wego stropu lub zwiększenie jego nośności na ścinanie 
(na przykład z uwagi na występujące obciążenia sku-
pione),  konieczne staje się dozbrojenie stref przypod-
porowych. W przypadku płyt HC, zabieg taki polega na 
zabetonowaniu skrajnych odcinków wybranych kanałów 
(przykładowo dwóch na szerokości płyty) zbrojonych tak 
zwanymi trzonami uciągającymi. Przy wykonaniu nadbe-
tonu o odpowiedniej grubości, możliwe jest również za-
stosowanie prętów ukośnych wypuszczonych z otwartych 
kanałów do warstwy zbrojonego nadbetonu.

3.4.  Właściwości dynamiczne, akustyczne i ogniood-
porność stropów z elementów prefabrykowanych
Właściwości dynamiczne i akustyczne
Odpowiedni dobór technologii wykonania stropów prefa-
brykowanych, szczególne dużych rozpiętości, powinien 
uwzględniać ich parametry wibroakustyczne i właściwo-
ści izolacji akustycznej. Zakresy drgań własnych mogą 
mieć szczególnie duże znaczenie w przypadku obciążenia 
stropów tłumem ludzi (sale koncertowe lub  widowisko-
we, dyskoteki) lub maszynami pracującymi dynamicznie. 
Prefabrykowane elementy stropowe charakteryzują się 
stosunkowo dużą nośnością przy niewielkiej wysoko-
ści przekroju, a przez to i niewielkim ciężarze. Ponad-
to prefabrykaty często są wbudowywane bez warstwy 
nadbetonu konstrukcyjnego, co zmniejsza masę stropu  
i jednocześnie uniemożliwia jakąkolwiek pracę w drugim 
kierunku, powodując tym samym zwiększoną wrażliwość 
na drgania. Najważniejszym parametrem w analizie 
tej wrażliwości stropu jest jego pierwsza częstotliwość 
drgań własnych, która jest nie tylko funkcją sztywności 
giętnej EJ samego prefabrykatu, ale także odkształcal-
ności podpór stropu oraz warunków brzegowych między 
nimi. Dla jednokierunkowo pracujących elementów stro-

(2)

(1)

powych opartych na sztywnych podporach (np. na ścia-
nach żelbetowych), częstotliwość drgań własnych może 
być określana ze wzoru (1), a dla stropów dwukierunkowo 
pracujących (np. prefabrykatów opartych na podatnych 
dźwigarach) – wg wzoru (2):

gdzie Δs i Δb są maksymalnymi sprężystymi ugięciami, 
odpowiednio płyty i belki, wyznaczonymi dla rzeczywiście 
działających obciążeń stałych i zmiennych, a g jest cięża-
rem własnym stropu.
Drugim czynnikiem wpływającym na komfort użytkowa-
nia budynku jest izolacyjność akustyczna, której zakres 
zależy od doboru warstw wykończeniowych oraz sposo-
bu użytkowania obiektu. W zależności od źródła energii 
akustycznej przenikającej przez strop wyróżnia się dwa 
rodzaje izolacyjności akustycznej od dźwięków:
• powietrznych, powstałych przez pobudzenie stropu 

falą akustyczną rozprzestrzeniającą się w powietrzu  
(RA1 i RA2 – wskaźniki od dźwięków powietrznych). Więk-
sza wartość świadczy o lepszej izolacyjności stropu;

• uderzeniowych, powstałych przy mechanicznym pobu-
dzeniu stropu (Ln,w – wskaźnik od dźwięków uderzenio-
wych, bardziej pożądane są niskie wartości wskaźnika).

Nie ma ścisłych przepisów wskazujących dokładnie, jaką 
izolacyjnością akustyczną powinny się charakteryzować 
stropy w budynkach jednorodzinnych, jednak przyjmu-
je się zasadę, żeby zapewnić komfort akustyczny jego 
mieszkańcom, od dźwięków powietrznych nie powinna 
być ona mniejsza niż 47dB.
Poniżej, w tablicy 4 zestawiono charakterystyki izolacyj-
ności akustycznej wybranych stropów prefabrykowanych 
w porównaniu z płytą monolityczną.

Tabl. 4.
Charakterystyki izolacyjności akustycznej wybranych stropów [1, 51]
 

Rodzaj stropu
Dźwięki 

powietrzne 
[dB]

Dźwięki 
uderzeniowe 

[dB]
Strunobetonowa płyta kanałowa 200 mm 49 74

Strunobetonowa płyta kanałowa 265 mm 49 77

Strunobetonowa płyta żebrowa TT500 z 80 mm nadbetonu 55 76

Strop gęstożebrowy z pustakami ceramicznymi 200 mm 
i 30 mm nadbetonu 46 79

Monolityczny strop płytowy o grubości 140 mm 46 79
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Ognioodporność
Jednym z najważniejszych zagadnień bezpiecznego użyt-
kowania konstrukcji jest jej zachowanie się w sytuacji 
pożaru. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowia-
dać budynki i ich usytuowanie budowle w sytuacji pożaru 
winny być tak projektowane, aby zapewnić nośność kon-
strukcji przez odpowiedni czas, potrzebny na ewakuację 
oraz ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu. 
Wymagania bezpieczeństwa dotyczą:
-  nośności w warunkach ogniowych (R) związanej z utra-

tą funkcji nośnych na skutek zniszczenia mechaniczne-
go lub nadmiernego odkształcenia;

-  szczelności (E) czyli zapewnia funkcji oddzielającej, 
która przestaje być spełniona w momencie pojawienia 
się płomieni na stronie nieogrzewanej elementu lub 
powstania zarysowań o rysach przekraczających war-
tości graniczne;

-  izolacyjności ogniowej (I), która zapobiega samozapło-
nowi przedmiotów znajdujących się po nieogrzewanej 
stronie. 

Parametry R, E i I ustala się biorąc pod uwagę przezna-
czenie obiektu, jego wysokość oraz kategorię zagrożenia 
ludzi lub gęstość obciążenia ogniowego. Odpowiedź me-
chaniczna konstrukcji zależy przede wszystkim od rodza-
ju materiału, powierzchni narażonej na działanie tem-
peratury, stopnia wytężenia elementu, zastosowanych 
warstw ochrony przeciwpożarowej oraz rodzaju pożaru, 
na który narażony jest element. 
Konstrukcje z betonu tracą swoją zdolność do przeno-
szenia obciążeń na skutek redukcji wytrzymałości betonu 
na ściskanie; dodatkowo w warunkach wysokiej tempe-
ratury lub intensywnego chłodzenia przekrój poprzeczny 
elementu może ulec zmniejszeniu na skutek zjawiska 
odpryskiwania betonu. Na fot. 18 pokazano widok stro-
podachu hali po pożarze, z widocznymi miejscami odpry-
śniętej otuliny betonowej. 
Projektując obiekty budowlane należy pamiętać o wyma-
ganej wielkości stref pożarowych w budynku.  Są to ob-
szary wydzielone w taki sposób, aby w określonym czasie 
pożar nie przeniósł się na zewnątrz albo do wewnątrz wy-
dzielonej strefy. Wielkości dopuszczalnej strefy pożarowej 
kształtują się od 50-20000 m2 i dotyczą części nadziemnej 
konstrukcji; w przypadku kondygnacji podziemnych war-
tości te należy dwukrotnie zmniejszyć. Przepisy dopusz-
czają zwiększenie maksymalnej wartości powierzchni 
strefy pożarowej, jeżeli zastosowane zostaną odpowied-
nie środki przeciwpożarowe w postaci systemów tryska-
czowych czy systemów automatycznego oddymiania. 
Nośność prefabrykatów na zginanie w warunkach poża-
rowych może być wyznaczana za pomocą uproszczonych 
metod obliczeniowych albo na podstawie stabelaryzowa-
nych danych zamieszczonych w normie. Norma EN 1992-1-2 
zawiera wartości minimalnej grubości płyty z uwagi na 
izolacyjność ogniową oraz odległości osi zbrojenia od 
nagrzewanej strony przekroju ze względu na kryterium 
nośności R. Jednakże, wartości podane w tabeli dotyczą 
płyt pełnych i oparte są na krytycznej temperaturze dla 
zbrojenia miękkiego, która wynosi 500°C. Stal sprężająca 

Fot. 18.
Stropodach hali po pożarze
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znacząco zmienia swoje właściwości już przy temperatu-
rze około 350°C i dlatego wymaganą odległość osi nale-
ży zwiększyć o 15 mm dla drutów i splotów sprężających 
oraz o 10 mm dla prętów sprężających. Współczesne 
normy podkreślają konieczność zapobiegania eksplozyj-
nemu odpryskiwaniu betonu. 
W normach projektowych niektórych prefabrykatów, np. 
płyt kanałowych PN-EN 1168, zawarto specjalne zalece-
nia dotyczące projektowania na warunki pożarowe – patrz 
tablica 5. W procesie projektowania, w ocenie z uwagi na 
warunki pożarowe należy określić odporność ogniową 
z uwagi na zginanie, ścinanie i zakotwienie zbrojenia, 
szczelność ogniową, odporność, izolacyjność ogniową 
oraz odporność ogniową połączeń podłużnych płyt. 

Tabl. 5.
Minimalna grubość płyt kanałowych 

z uwagi na izolacyjność [41]

Minimalne 
wymiary

Wymagana klasa 
odporności ogniowej

REI 
60

REI 
90

REI 
120

REI 
180

Grubość 
płyty 
[mm]

130 160 200 250
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3.5. Możliwości prowadzenia instalacji w elementach 
stropowych
Ważnym zagadnieniem użyteczności obiektów wykona-
nych w technologii prefabrykacji jest możliwość prowa-
dzenia pionowych i poziomych ciągów instalacyjnych. 
Oczywistym wydaje się fakt, iż stropy o płaskiej po-
wierzchni dolnej dają dużo większą swobodę kształto-
wania instalacji poziomej (szczególnie instalacji o dużych 
przekrojach poprzecznych, jak np. wentylacji), natomiast 
stropy żebrowe (np. płyty TT) zazwyczaj swoim układem 
żeber wymuszają kształtowanie ciągów instalacyjnych 
tylko w jednym kierunku. Przy montażu instalacji za po-
mocą kołków wbijanych lub kotew chemicznych należy 
zwrócić szczególną uwagę na ich lokalizację, tak aby nie 
uszkodzić splotów sprężających – przykładowe sposoby 
podwieszania instalacji do stropów z płyt HC pokazano na 
rys. 9, a do stropów z płyt TT na rys. 10 . 
Odpowiednio zaprojektowane (przy dobrej współpracy 
projektantów różnych branż na etapie realizacji projektu 
wykonawczego) i wykonane płyty kanałowe mogą mieć 
lokalnie zmniejszoną wysokość przekroju, dzięki czemu 
kanały instalacyjne mieszczą się w grubości stropu (fot. 19). 
Dobór przebiegu trasy instalacji na rzucie stropu musi 
wiązać się z analizą statyczno-wytrzymałościową pracy 
fragmentów płyt o zmniejszonej wysokości przekroju.

Prefabrykaty płytowe dają możliwość kształtowania 
otworów i wycięć na potrzeby instalacji pionowych. Na-
leży jednak pamiętać, że mogą one zmniejszyć nośność 
elementu, dlatego wymagają odpowiedniego dozbrojenia 
lub doprężenia na etapie ich wykonania. W celu wykona-
nia wycięć większych niż 1 m w płycie prefabrykowanej 
można stosować stalowe lub żelbetowe wymiany pamię-
tając o odpowiednim zaprojektowaniu płyt sąsiednich, 
na które przekazywane są dodatkowe obciążenia. Ważną 
zaletą płyt TT jest możliwość wykonywania większych 
otworów i wycięć niż w płytach kanałowych, ponieważ 
elementem nośnym płyt są głównie żebra, a wycięcie  
w płytce górnej tylko w niewielkim stopniu obniża no-
śność całego elementu.
Nowym rozwiązaniem pojawiającym się na rynku euro-
pejskim jest technologia Thermodeck, która wykorzy-
stuje możliwość gromadzenia ciepła w kanałach płyt 
otworowych, tworząc układ naturalnej klimatyzacji. Sys-
tem ten jest z powodzeniem wykorzystywany zarówno  
w lecie, gdy zakumulowane w nocy chłodne powietrze jest 
oddawane w dzień, jak również w zimie poprzez włącze-
nie kanałów w system przepływu podgrzanego powietrza. 
Termoaktywny strop Thermodeck zapewnia wygodną  
i cichą klimatyzację, dzięki której w pomieszczeniu panu-
ją komfortowe warunki temperaturowo–wilgotnościowe, 
a redukcja kosztów energetycznych wynosi nawet do 50% 
w porównaniu do klasycznej klimatyzacji. 

Rys. 9.
Sposoby podwieszania instalacji do płyt kanałowych

Rys. 10.
Sposób podwieszania instalacji do płyt TT
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Fot. 19.
Strop z płyt kanałowych z instalacjami zatopionymi w grubości stropu

4.1. Ogólna charakterystyka
Elementy ścian nośnych przede wszystkim mają za za-
danie przenosić wszystkie obciążenia pionowe i poziome 
przekazywane ze ścian znajdujących się powyżej oraz 
przez stropy poszczególnych kondygnacji. Zewnętrz-
ne ściany nośne najczęściej wykonywane są jako ścia-
ny warstwowe składające się z warstwy konstrukcyjnej 
znajdującej się od wewnątrz budynku, warstwy izolacyj-
nej oraz warstwy zewnętrznej zapewniającej estetykę bu-
dynku i pełniącej funkcję ochronną przed wodą opadową. 
W niektórych rozwiązaniach stosuje się dodatkową pust-
kę powietrzną pomiędzy warstwami: termoizolacyjną  
i zewnętrzną. Przykładowe przekroje ścian warstwowych 
pokazano na rys. 11. 
Ściany te cechuje duża pojemność cieplna i dobre właści-
wości akustyczne. Ściany warstwowe można produkować 
w całości w zakładach prefabrykacji bądź wykonywać 
jako rozdzielone, tzn. poszczególne warstwy mogą być 
oddzielnie układane na miejscu budowy. 
We współczesnym budownictwie ogromny nacisk kładzie 
się na możliwości uzyskania atrakcyjnych architektonicz-
nie konstrukcji, co w przypadku prefabrykacji  można 
osiągnąć dzięki zastosowaniu różnych technik wykoń-
czenia betonowych elementów ścianowych. Powszechnie 
praktykowane jest wykonywanie faktur strukturalnych na 
matrycach np. Reckli, boniowania, faktur płukanych na 
specjalnych kruszywach, tynkowania bądź malowania 
prefabrykatów w wytwórni. 
W najbardziej prestiżowych budowlach elewacje wykonywa-
ne są z tzw. betonu architektonicznego umożliwiającego 

4. PREFABRYKOWANE ELEMENTY ŚCIANOWE

urozmaicenie struktury, faktury i koloru, przy jednoczesnym 
zachowaniu bardzo wysokiej jakości wykonania. 
Jest to zaawansowany materiał budowlany, który może 
imitować najlepsze okładziny, takie jak piaskowiec czy 
granit, bądź okładziny ceglane i murowane. W Europie 
prefabrykowane ściany elewacyjne z betonu architek-
tonicznego znajdują zastosowanie także przy pracach 
renowacyjnych w budynkach zabytkowych. Częstokroć 
jest to rozwiązanie tańsze niż wykonywanie elewacji np. 
z kamienia naturalnego.
Oprócz betonu architektonicznego coraz częściej 
stosowana jest technologia fotobetonu (betonu gra-
ficznego), która pozwala na precyzyjne i dokładne 
odwzorowywanie dowolnych motywów na betonowej 
powierzchni prefabrykatu (fot. 20). Technologia foto-
betonu jest jedną z najnowszych technik kształtowania 
powierzchni betonu architektonicznego. Umożliwia 
ona uzyskiwanie struktur, grafik punktowych, powta-
rzalnych szablonów, tekstu pisanego czy też nawet 
wzorów o wyraźnych (ostrych) kształtach. Beton gra-
ficzny z powodzeniem wykorzystywany jest w produkcji 
zarówno ścian wewnętrznych, jak i tych zewnętrznych 
narażonych na zmienne warunki atmosferyczne. Koń-
cowy efekt wzmocnić można przez dodanie koloru, 
określoną głębokość płukania powierzchni oraz kolor 
wyeksponowanego kruszywa. Kolorowy cement i kru-
szywo mogą być tutaj szeroko stosowane. Technika ta 
bardzo dobrze współdziała zarówno ze zwykłym sza-
rym, jak i czysto białym betonem.

Obiekty kubaturowe mieszkalne i inne
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Nowoczesne ściany prefabrykowane standardowo wypo-
saża są we wszystkie niezbędne kanały i przejścia pod in-
stalacje. Dzięki temu nie ma potrzeby wykonywania bruzd 
na budowie, powierzchnia ściany jest nienaruszona i od-
powiednio gładka. Wyposażone są także w zamontowane 
już w fabryce okna i parapety zewnętrzne (rys. 12). Dzięki 
dużej dokładności montażu w warunkach fabrycznych 
oraz odpowiedniemu ukształtowaniu stref wokół okien 
eliminuje się mostki termiczne. Tak przygotowane ele-
menty, poza spoinowaniem, po montażu praktycznie nie 
wymagają dodatkowych zabiegów na budowie i mogą być 
od razu malowane wewnątrz oraz można prowadzić pra-
ce wykończeniowe.

4.2. Podstawowe zasady doboru wymiarów elementów
Ściany standardowo wykonywane są z betonu klasy 
C30/37 jako elementy słabo zbrojone, bądź w przypadku 
dodatkowego obciążenia poziomego na wysokości ściany 
jako żelbetowe. 
Grubości warstw konstrukcyjnych ścian kształtują się  
w granicach: 
- dla ścian wewnętrznych między 160 a 250 mm; 
- dla ścian zewnętrznych między 120 a 180 mm. 
Grubości te wynikają nie tylko z warunków wytrzymało-

Rys. 11.
Przekroje różnych typów ścian warstwowych (z i bez pustki powietrznej)

Fot. 20.
Prefabrykat ścianowy z betonu graficznego

Rys. 12.
Przykład ściany prefabrykowanej 

z wmontowanym oknem

Obiekty kubaturowe mieszkalne i inne
Prefabrykowane elementy ścianowe

30 mm

30-50 mm
30-50 mm

30 mm

30-50 mm
30-50 mm

30 mm

30-50 mm
30-50 mm

30 mm

30-50 mm
30-50 mm

ściowych (poprzednia norma narzucała stosunek wyso-
kości ściany do jej grubości nie większy niż 25, lecz obec-
nie realizuje się ściany o znacznie większej smukłości)  
i pożarowych, ale także akustycznych. 
Wysokość prefabrykatów jest ograniczona przez skraj-
nie drogowo-transportowe do 3,7-4 m (skrajnia pojaz-
du). Wyższe elementy ścienne mogą być produkowane, 
ale będą przewożone na boku i obracane na budowie,  
w tym wypadku szerokość płyty nie może przekraczać 3,7 m. 

Schematyczny przekrój 
przez element nośny 
elewacji typu „sandwich”
z wbudowaną ramą 
okienną. Izolacja 
termiczna jest ciągła 
na całej powierzchni 
tak, aby nie wystąpiły
mostki termiczne.
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Konstrukcje szkieletowe realizowane z elementów prętowych

Prefabrykowane elementy nośne obiektów szkieletowych 25

4.3. Typy elementów ścianowych
Wprowadzając zagadnienie ścian prefabrykowanych ce-
lowo unika się zakorzenionego w praktyce podziału na 
ściany konstrukcyjne i niekonstrukcyjne. Przy wykonywa-
niu zaawansowanych analiz numerycznych ustrojów pre-
fabrykowanych podział taki staje się praktycznie zbędny. 
Interesujące jest zastosowanie poszczególnych typów 
ścian w celu uzyskania wyrobu integrującego wszelkie 
funkcje użytkowe i konstrukcyjne. Z punktu widzenia kon-
strukcyjnego, tradycyjne rozróżnienie typologiczne ścian 
zewnętrznych jest następujące:
-  ściany nośne - przejmują one całość obciążeń budynku 

i przekazują je na fundamenty;
-  ściany samonośne - w przypadku elewacji samono-

śnych poszczególne prefabrykaty montowane są jeden 
na drugim i kotwione jedynie w płaszczyźnie poziomej 
do konstrukcji nośnej budynku. Całość pionowych ob-
ciążeń ściany elewacji przenoszona jest przez prefa-
brykaty aż do fundamentu, bez przekazywania ich na 
inne elementy konstrukcji nośnej budynku. Dodatkowo 
elementy te mogą przejmować pewną część obciąże-
nia ze stropu w wyniku równoległego połączenia kra-
wędzi stropu ze ścianą;

Rys. 13.
Minimalne wymiary wąskich pasm około 
otworowych oraz nadproży okiennych 

a)

b)

c)
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Długość paneli zazwyczaj zmienia się od 2,4 m do 14 m, 
przy czym w przypadku płyt typu „sandwich” należy uni-
kać projektowania elementów o długości powyżej 6 m.
Aby zapewnić stabilność podczas wyjmowania prefabry-
katów z formy, należy zachować odpowiednie wymiary  
wąskich pasm około otworowych oraz nadproży okien-
nych – zalecane minimalne wymiary  pokazano na rys. 13.

-  ściany osłonowe - przy montażu ścian z elementów nie-
nośnych (ścian osłonowych wykorzystywanych zazwy-
czaj w budownictwie przemysłowym lub użyteczności 
publicznej) ich ciężar własny i obciążenie wywołane 
parciem wiatru przekazywane są wyłącznie na ele-
menty konstrukcji nośnej budynku.

Schematy połączenia różnych typów ścian z płytą stropo-
wą, wykonywanych w systemach wielkopłytowych, poka-
zano na rys.14.

Rys. 14.
Schematy tradycyjnie wykonywanych połączeń 

różnych typów ścian ze stropem
a) ściana nośna, 

b) ściana samonośna, 
c) ściana osłonowa 
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Z uwagi na przekrój poprzeczny ściany można wyróżnić 
następujące typy ścian:
-  zwykłe ściany (jednowarstwowe)  (rys. 15) – naj-

bardziej popularne ściany o stałym przekroju po-
przecznym, będące podstawowym elementem ścian 
wewnętrznych, realizowane w zakresie grubości od  
80 mm do 240 mm;

-  ściany warstwowe – dwu- lub trój-warstwowe (typu 
„sandwich”). Takie ściany są wykorzystywane jako ze-
wnętrzne. Wewnętrzna warstwa betonowa jest grubo-
ści powyżej 150 mm i odpowiednim zbrojeniem pełniąc 
funkcję ściany nośnej. Warstwa ta współpracuje z kon-
strukcją nośną budynku przez żelbetowe lub stalowe 
złącza. Z punktu widzenia trwałości warunki pracy tej 
warstwy można określić jako dobre. Nie podlega ona 
bezpośrednio oddziaływaniu czynników atmosferycz-
nych, ponieważ od strony wewnętrznej warunki eks-
ploatacji są stałe przy niskim zawilgoceniu, a od strony 
zewnętrznej chroniona jest przez dodatkowe warstwy. 
Dobrze wykonana warstwa konstrukcyjna ma dużą 
trwałość, często przekraczającą nawet 50 lat. 

Środkowa warstwa izolacyjna zapewnia wymaganą 
izolacyjność termiczną. Warstwa ta znajduje się po ze-
wnętrznej stronie warstwy nośnej. Wełna mineralna  
i styropian są materiałami porowatymi, wymagającymi 
osłonięcia przed uszkodzeniami mechanicznymi i zawil-
goceniem. W przeszłości, z powodu stosowania wełny 
mineralnej nieodpowiedniej jakości, następowało nad-
mierne zmniejszenie grubości tej warstwy i w efekcie 
obniżenie izolacyjności ścian, dlatego konieczne jest 
zapewnienie odpowiedniej twardości warstwy termoizo-
lacyjnej minimalizując jej odkształcenie pod ciężarem 
warstwy konstrukcyjnej. Obecnie przegrody zewnętrz-
ne w budynku należy tak projektować, aby wartości 
współczynnika przenikania przez nie ciepła Uc(maks.)  
[W/(m2·K)] odpowiadała wymaganiom izolacyjności 
cieplnej, określonym w Rozporządzeniu Ministra Trans-
portu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 
2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warun-
ków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki  

Rys. 15.
Przykład ściany jednowarstwowej
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i ich usytuowanie. W celu spełnienia aktualnych wyma-
gań cieplnych warstwa ta powinna mieć grubość nie 
mniejszą niż 100 mm. 
Warstwa elewacyjna, zabezpieczająca termoizolację 
przed oddziaływaniem wpływów atmosferycznych, po-
winna zachować wymagane właściwości ochronne  
w okresie eksploatacji, wyznaczonym trwałością elewa-
cji. Oznacza to w praktyce, że beton warstwy fakturowej 
musi być dobrej jakości i odporny na karbonatyzację  
w takim stopniu, aby po kilkudziesięciu latach zobojętnie-
nie betonu nie osiągnęło powierzchni łączników i zbroje-
nia. Warstwę zewnętrzną stanowi zazwyczaj betonowa 
płyta zbrojona o grubości od 60 do 80 mm. Może być ona 
również wykonana z betonu architektonicznego. 
Płyty warstwowe ulegają odkształceniom, które wynikają 
ze skurczu betonu powstałego podczas procesu wiąza-
nia betonu. Dodatkowo w fazie eksploatacji płyty ulegają 
deformacjom wskutek różnic temperatur (warstwa ele-
wacyjna wystawiona jest na działanie czynników pogodo-
wych - silne nasłonecznienie lub mrozy). 
Przy produkcji elementów warstwowych powinno się 
uwzględnić poniższe zalecenia, aby uzyskać produkt 
wysokiej jakości i jednocześnie zminimalizować zjawi-
ska związane z przemieszczeniami elementu osłono-
wego:
-  stosować betony o minimalnym wskaźniku cemento-

wo-wodnym,
- ograniczyć do minimum zawartość cząsteczek pyło-

wych w mieszance betonowej,
- stosować materiały nienasiąkliwe do wykonywania 

warstwy izolacyjnej,
-  przy stosowaniu jednej warstwy izolacyjnej użyć oddzie-

lenia z folii,
-  unikać zbyt długotrwałego zagęszczania oraz kontaktu 

wibratora z elementami kotwiącymi (może pozostać 
optyczny ślad na warstwie osłonowej).

Odkształcenia warstwy elewacyjnej ogranicza się rów-
nież poprzez stosowanie systemu kotew łączących. Ze-
spalają one ze sobą dwie części ściany, umożliwiając 
jednocześnie pracę warstwy elewacyjnej (wydłużanie  
i skracanie). W skład typowego systemu łączącego war-
stwę osłonową i nośną wchodzą kotwy płaskie, pierście-
nie i szpilki kotwiące. Mogą one występować w różnych 
kombinacjach, w zależności od przypadku zastosowania. 
Pierścienie stosowane jako elementy nośne, ze względu 
na swoją symetryczną budowę, umożliwiają przeniesie-
nie jednakowych sił we wszystkich kierunkach. Kotwy 
płaskie wbudowuje się jako elementy nośne przeważnie 
parami. Służą one również do przeciwdziałania skręca-
niu się warstwy osłonowej względem warstwy nośnej. 
Szpilki stanowią element podtrzymujący połączenie 
warstw betonu. Rozmieszczane są równomiernie, na 
bazie siatki kwadratowej, w rozstawach nie większych 
niż 1,2 m. Elementy systemu kotwiącego wykonane są  
z wysokiej jakości stali nierdzewnej odpornej na korozję. 
W zależności od geometrii ściany oraz grubości izolacji 
i warstwy elewacyjnej, grubość blachy kotew nośnych 
wynosi 1,5 lub 2 mm, a średnica szpilek od 4 do 6 mm 
– patrz rys. 16.
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Szpilki kotwiące VN, AN
Strzemiona kotwiące

Pierścień kotwiący ZA

Kotew płaska FLA

Rys. 16.
Elementy systemu kotew łączących warstwę osłonową i nośną: kotwy płaskie, 

pierścienie i szpilki kotwiące

W przypadku konieczności przeniesienia zwiększonych 
sił, np. od obciążenia wiatrem na wysokich attykach, lub 
gdy grubość warstwy izolacyjnej jest znaczna (np. powyżej 
150 mm) stosować można również inne rozwiązania łącz-
ników, np. w postaci  kratowniczek ze stali nierdzewnej.
Do zamocowania elementów fasad służą systemowe 
łączniki. Wykonane są ze stali nierdzewnej o wysokiej 
odporności na korozję. Konstrukcja obiektu zazwyczaj 
posiada odchyłki od stanu projektowego, dlatego łącz-
niki wraz z systemem mocowania umożliwiają regulację 
montażową, aby zapewnić odpowiedni efekt końcowy 
elewacji. Płyty mocowane są do konstrukcji za pomocą 
kotew wklejanych lub zabetonowanych szyn kotwiących 
czy kotew z tuleją śrubową i  stopką, które  nadają się do 
nawet najcieńszych elementów. Różne rozwiązania łącz-
ników systemowych pokazano na rys. 17.

Obiekty kubaturowe mieszkalne i inne
Prefabrykowane elementy ścianowe
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-  ściany podwójne - składają się ze słabo zbrojonych 
dwóch zewnętrznych płyt betonowych, każda o gru-
bości od 50 do 60 mm, połączonych ze sobą układem 
kratowniczek. Główną zaletą tego systemu jest to, że 
obie powierzchnie zewnętrzne elementu mają wyso-
ką jakość wykonania - nie jest wymagane tynkowanie 
ściany, jednakże połączenia pomiędzy poszczególnymi 
elementami muszą zostać wypełnione. W zakładzie 
prefabrykacji  prefabrykaty te  mogą być od razu wy-
posażone w drzwi czy okna, a także elementy instala-
cji elektrycznych. Możliwe jest również zamontowanie 
warstwy termoizolacji, bądź to na zewnątrz, bądź we-
wnątrz prefabrykatu betonowego.

Prefabrykowane ściany podwójne umożliwiają pełną mo-
nolityzację, która pozwala na realizację sztywnych połączeń 
pomiędzy ścianami (rys. 18) oraz zapewnia odpowiednią 
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Rys. 17.
Przykłady rozwiązań mocowania elewacji betonowych:
a) Konsola wsporcza JVA, b) Wieszak JFS (do dużych obciążeń)

Rys. 18.
Przykłady realizowania węzłów ścian 
podwójnych – przekroje poziome

Rys. 19.
Przykład zamocowania ściany podwójnej  

w fundamencie – przekrój pionowy

Obiekty kubaturowe mieszkalne i inne
Prefabrykowane elementy ścianowe

szczelność konstrukcji (zabezpieczając ją przed wnikaniem 
wody i innych czynników atmosferycznych do wewnątrz), 
dlatego chętnie wykorzystywane są do realizacji ścian fun-
damentowych (rys. 19). Montaż na miejscu budowy roz-
poczyna się od ustawienia prefabrykatów na płycie funda-
mentowej lub stropowej i zastabilizowania ich przy użyciu 
regulowanych rozpór. Po ułożeniu płyt stropowych i zamon-
towaniu zbrojenia dodatkowego, wewnętrzna przestrzeń  
w prefabrykacie ścianowym zostaje wypełniona betonem.
Elementy ścian podwójnych charakteryzują się niskim 
ciężarem w porównaniu do ścian pełnych, dzięki czemu 
obniża się koszty transportu na plac budowy oraz umożli-
wia wykorzystanie żurawi o mniejszym udźwigu. 

Monolityczna ława
fundamentowa

Prefabrykowana 
ściana podwójna
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4.4. Proces produkcji 
Ściany są głównie wykonywane w poziomych formach, co 
oznacza, że jedna ze stron ma kontakt z formą, a druga 
jest wolna. Tylko w przypadku ścian jednowarstwowych, 
które są produkowane w pionowych formach – obydwie 
strony mają kontakt z formą, co wpływa korzystnie na ja-
kość powierzchni zewnętrznej prefabrykatu.
Elementy fasad i ścian warstwowych są głównie produko-
wane poziomo w tzw. negatywnej formie, czyli powierzch-
nia zewnętrzna ma kontakt z formą. Wykorzystanie tej 
metody ułatwia wykonanie skomplikowanych wzorów  
z betonu graficznego bądź atrakcyjnego wizualnie betonu 
architektonicznego. 
Prefabrykowane ściany wykonywane są na stołach uchyl-
nych lub w formach bateryjnych. Już podczas produk-
cji ścian umieszczane są w nich  elementy instalacji, 
głównie instalacji elektrycznych. Wymiary dla otworów 
drzwiowych i okiennych są zwykle dowolne, jednakże dla 
podniesienia jakości elementów oraz obniżenia ich kosz-
tu zakłady prefabrykacji preferują pewną standaryzację 
wymiarową. 

4.5. Właściwości izolacyjne – termiczne, akustyczne  
i ogniowe ścian prefabrykowanych 
Izolacyjność termiczna
Istnieje kilka typów rozwiązań izolacji termicznej prefa-
brykowanych ścian betonowych. W ścianach warstwo-
wych izolacja termiczna umieszczana jest wewnątrz 
prefabrykatu betonowego. Stosuje się również wentyla-
cję warstwy izolacyjnej w celu ograniczenia zawilgocenia  
w wyniku przedostawania się wody przez warstwę faktu-
rową. Przykład ściany z wnękami wentylowanymi przed-
stawiono na rys. 20.

Do wykonania warstwy izolacyjnej standardowo stosowa-
ne są rozwiązania ze styropianem czy wełną mineralną, 
ale coraz częściej spotkać można wykorzystanie nowo-
cześniejszych materiałów, przykładem może być  pianka 
rezolowa, której współczynnik przewodzenia ciepła wy-
nosi λ= 0,021 W/(mK) (praktycznie dwukrotnie mniej niż 
dla standardowego styropianu). Pozwala to na uzyskanie 
wartości współczynnika przenikania ciepła na poziomie 
0,20 W/(m2K) dla ściany o grubości 140+100=240 mm. 
Dla porównania ściana murowana z dobrego termicznie 
pustaka ceramicznego o grubości 250 mm wymaga-
łaby ocieplenia styropianem grubości 170 mm, co daje  
w sumie 420 mm grubości. Różnica rzędu 180 mm to 
zysk na powierzchni użytkowej. Porównanie wykonane 
jest dla współczynnika przenikania ciepła na poziomie 
0,20W/(m2K), natomiast wymagania skandynawskie czę-
sto wskazują wartość 0,15W/(m2K), przy której możliwe 
jest jeszcze większe zwiększenie powierzchni użytkowej.
O powodzeniu przedsięwzięcia decyduje prawidłowe roz-
wiązanie szczegółów, pozwalające na uniknięcie powsta-
wania mostków termicznych. Korzystne jest układanie 
izolacji z materiałów miękkich (np. wełny mineralnej) 
mijankowo w dwóch warstwach. Te lepiej się sprawdzają, 
niż sztywne cienkie pianki. Przykładowe położenie izola-
cji termicznej w płytach warstwowych w pobliżu słupów 
pokazano na rys. 21. 

Rys. 20.
Płyta warstwowa 
z wentylowanymi wnękami

Rys. 21.
Schematyczne położenie izolacji termicznej 

w płytachwarstwowych w pobliżu słupów

Obiekty kubaturowe mieszkalne i inne
Prefabrykowane elementy ścianowe

Zewnętrzna warstwa 
betonowa (elewacyjna)

Warstwa 
wewnętrzna

Izolacja 
termiczna

Arkusz z tworzywa
z wentylowanymi
wnękami

{
Mostek termiczny

Mostek termiczny
Błędne 
rozwiązanie 
węzła

{Poprawne
rozwiązanie 
z termicznego 
punktu widzenia

Paroizolacja wymagana
w przypadku użycia 
wewnętrznej warstwy 
izolacji termicznej

Paroizolacja

Element 
nośny fasady

Brak mostka termicznego

Brak mostka termicznego
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Należy również pamiętać o mocowaniu okien do konstruk-
cyjnej warstwy płyty, a nie do warstwy elewacyjnej, która 
poddawana jest deformacji. Należy zwrócić szczególną 
uwagę na konieczność użycia uszczelek wodoodpornych.

Izolacyjność akustyczna
Przenikanie dźwięku między mieszkaniami jest jednym  
z najważniejszych aspektów komfortu użytkowania domów 
wielorodzinnych - przyjemny dźwięk w  jednym z miesz-
kań, może być bardzo uciążliwy dla użytkowników innego 
z mieszkań. Wymaga się dobrej izolacji nie tylko od hałasu 
"wewnętrznego" spowodowanego dźwiękami udarowymi, 
muzyką itd., ale również skutecznego tłumienia hałasu ze-
wnętrznego pochodzącego np. od ruchu drogowego. Dla 
budynków, które wymagają bardziej skomplikowanej analizy 
akustycznej, takie jak kościoły, sale koncertowe, audytoria, 
studia nagrań i tym podobne, konieczne staje się skorzysta-
nie z usług konsultanta akustycznego projektu.
Najprostsze sprawdzenie izolacyjności akustycznej prze-
gród pionowych polega na porównaniu otrzymanych war-
tości izolacyjności danej przegrody (tablica 6) z wartościami 
wymaganymi dla danego typu konstrukcji i funkcji obiektu 
budowlanego.

W przypadku ścian warstwowych należy uwzględnić rów-
nież zagadnienie zabezpieczenia warstwy izolacyjnej,  
w sytuacji gdy jest ona wykonana z materiału nieodpornego 
na działanie ognia. Przykładowe rozwiązanie, często stoso-
wane w przegrodach poziomych i pionowych oddzielających 
mieszkania, a także wokół okien, zaprezentowane zostało 
na rys. 22.

Ognioodporność
Prefabrykowane ściany oddzielające muszą spełnić warun-
ki izolacyjności (I) oraz szczelności ogniowej (E). Minimalne 
grubości ścian konieczne do spełnienia poszczególnych 
warunków przedstawiono w tablicy 7. Jeśli stosuje się kru-
szywo wapienne, wartości wskazane mogą być zmniejszone  
o 10%. Aby uniknąć nadmiernego odkształcenia ściany  
w sytuacji pożaru, a w jego następstwie uszkodzenia złącza 
między ścianą a płytą stropową, smukłość ściany (stosu-
nek jej wysokości do grubości) nie powinna przekraczać 
wartości 40.

Tabl. 6.
Izolacyjność akustyczna dla dźwięków po-
wietrznych określona dla przykładowych 
rodzajów ścian [43]

L.p. Rodzaj ściany
Charakterystyka

Izolacyj-
ność 

akustyczna

1
Płaski panel ścienny, 
gr. 100 mm (4 in.), 
250kg/m2 

49

2
Płaski panel ścienny, 
gr. 150 mm (6 in.), 
370kg/m2

55

3
Typ 2 z okładziną „Z”, 
izolacją 25 mm i płytą 
gipsową, 380kg/m2

62

4
Typ 2 z okładziną z wełny 
mineralnej 40 mm 
i płytą gipsową, 375kg/m2

63

5
Płaski panel ścienny, 
gr. 200 mm (6 in.), 
470kg/m2

58

6
Elementy T o wysokości 
360 mm (14 in.) 
z półką 100 mm, 370kg/m2

54

Tabl. 7.
Minimalne grubości ścian działowych

 z uwagi na warunki odporności ogniowej [29, 48]

Minimalne 
wymiary

Wymagana klasa odporności 
ogniowej

EI 
60

EI 
90

EI 
120

EI 
180

EI 
240

Grubość 
ściany  [mm] 80 100 120 150 175

Rys. 22.
Zabezpieczenie przeciwpożarowe izolacji 

termicznej w płytach warstwowych

Obiekty kubaturowe mieszkalne i inne
Prefabrykowane elementy ścianowe

Pasma izolacji 
niepalnej

Zabezpieczana 
warstwa izolacji 
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Waga takich ścian do montażu oscyluje w granicach 6 do 
12 ton, ale zdarzają się sytuacje gdzie niezbędne jest zasto-
sowanie ścian nawet dwukrotnie cięższych. Przykład takiej 
ściany przedstawia fot. 22. Ściana ta musiała być wykona-
na bez podziału na mniejsze elementy, ze względu na 6-cio 
metrowe przewieszenie – ważyła ona 24 tony i miała 12 m 
długości.

4.6. Transport  i montaż
Wymiary prefabrykowanych elementów ścianowych wy-
nikają z ograniczeń transportowo-montażowych. W wa-
runkach standardowej wysokości kondygnacji mieszkal-
nej wynoszącej około 2,8 m, zwykle długość ścian wynosi 
od 6 do 8 m. Pozwala to na swobodny transport elementu 
standardowym transportem samochodowym „na stoją-
co” – patrz fot. 21. 

Fot. 21.
Transport samochodowy prefabrykatu ściano-
wego w pozycji pionowej

Fot. 22.
Elementy ścianowe o dużych rozmiarach

Fot. 23.
Montaż ściany zewnętrznej z finalnym 

wykończeniem i osadzoną stolarką okienną

Fot. 24.
Montaż wielkowymiarowej ściany wewnętrznej 

(jednowarstwowej).

Obiekty kubaturowe mieszkalne i inne
Prefabrykowane elementy ścianowe
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Fot. 25.
Montaż pierwszej ściany na stropie poprzed-
niej kondygnacji. Widoczne zabetonowane 
wieńce i spoiny w stropie HC, oraz wytyki do 
zespolenia międzykondygnacyjnego ścian. 
Otwór pod oknem dla wentylacji nawiewnej 
zagrzejnikowej.

Fot. 26.
a) prefabrykaty samych biegów schodowych, 
b) prefabrykaty biegu schodowego zintegro-

wanego ze spocznikiem.

a)

b)

dozbrajania ścian na fazę obracania elementu z pozycji 
transportowej do pozycji wbudowania. 
W budynkach niskich i średnich montaż elementów zazwy-
czaj odbywa się bezpośrednio z samochodu, niejednokrot-
nie przy użyciu  żurawia samochodowego.
Na fot. 23-25 pokazano montaż różnych prefabrykatów ścia-
nowych.
Przy realizacji prefabrykowanych obiektów wysokich o kon-
strukcji ścianowej zasadniczym staje się zagadnienie trans-
portu pionowego poszczególnych elementów płytowych.  
W takich przypadkach zalecana jest optymalizacja po-
działu ścian na elementy prefabrykowane z uwagi na ich 
ciężar. Z tego powodu elementy ścian niższych kondygna-
cji (gdzie wymagana jest zwiększona grubość warstwy 
nośnej) mają zmniejszone szerokości w stosunku do ele-
mentów wyższych kondygnacji (o zmniejszonej grubości 
warstwy nośnej). 

Elementami uzupełniającymi ustrój nośny budynku są 
np. elementy służące komunikacji, czyli biegi i spoczni-
ki schodowe, balkony, galerie. Stosuje się również belki 
uzupełniające i słupy w różnych układach, zwłaszcza  
w sytuacji, gdy pierwsza kondygnacja budynku przezna-
czona jest na pomieszczenia komercyjne lub garaże.
Prefabrykacja klatek schodowych, z uwagi na skom-
plikowany kształt szalunków i zbrojenia oraz potrzebę 
akustycznego oddzielenia biegów i podestów od ścian, 
przyczynia się do znacznego przyspieszenia procesu bu-
dowlanego przy jednoczesnej poprawie komfortu użyt-
kowania i estetyki schodów. W przypadku konstruowania 
takich klatek schodowych istnieje kilka różnych możli-
wych rozwiązań konstrukcyjnych. Możliwe jest prefabry-
kowanie:
- łącznie biegu schodowego wraz ze spocznikiem opiera-

nym  bezpośrednio na ścianach, 
- oddzielnie biegów schodowych i spoczników, 
- samych biegów schodowych i opieranie ich na monoli-

tycznych płytach spocznikowych.  
Na fot. 26 pokazana no prefabrykaty biegów schodowych 
przygotowanych do oparcia na spoczniku (a) oraz biegów 
schodowych wykonanych łącznie ze spocznikiem (b). 
W celu spełnienia coraz wyżej stawianych wymogów 
estetycznych możliwe jest wykonywanie prefabrykatów  
o nietypowych kształtach (patrz fot. 27).

5. INNE ELEMENTY PREFABRYKOWANE BUDYNKÓW 

Obiekty kubaturowe mieszkalne i inne
Inne elementy prefabrykowane dla budynków

Interesującym rozwiązaniem jeśli chodzi o montaż ścian 
jest obracanie ich „w powietrzu”. Umożliwia to system 
wciągarek zainstalowanych na zawiesiach dźwigu. Sto-
suje się je dla ścian stosunkowo wysokich a wąskich, 
które trzeba przewozić w pozycji „na boku”, a nie doce-
lowej pozycji wbudowania. Zabieg ten pozwala uniknąć 
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Fot. 27.
Element biegu schodowego rozszerzającego 
się w planie

Obiekty kubaturowe mieszkalne i inne
Inne elementy prefabrykowane dla budynków

Warstwy wierzchnie stref komunikacyjnych można 
swobodnie wykańczać, np. okładać na fabryce terazzo 
albo szczotkować, odciskać wzory czy stosować inne 
formy uszorstniania. Takie biegi schodowe dostarcza-
ne są na miejsce budowy i montowane razem z odpo-
wiednim zabezpieczeniem warstw wykończeniowych 
(fot. 28 i 29). 

Fot.29.
Wykończony prefabrykat biegu schodowego 

zabezpieczony przed uszkodzeniami

Fot. 28.
Wykończony prefabrykat biegu schodowego 
zabezpieczony przed uszkodzeniami

Wykonując prefabrykowane klatki schodowe w budyn-
kach mieszkalnych czy obiektach użyteczności pu-
blicznej nie można pominąć warunków akustycznych, 
często jeszcze niedocenianych w warunkach polskich. 
Prefabrykacja pozwala na stosowanie bardzo spraw-
nych rozwiązań, ze spocznikami liniowo lub punktowo 
podpartymi na podkładkach ograniczających rozcho-
dzenie się dźwięków. Poprawne akustycznie rozwią-
zanie oparcia biegu schodowego pokazano na rys. 
23. Biegi natomiast zawsze oddylatowane są od ścian 
szczeliną 20 mm. Jeśli z jakiś powodów nie można za-
stosować podkładów tłumiących na podporach, wów-
czas stosuje się specjalne maty tłumiące naklejane na 
spoczniki. 
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Rys. 23.
Poprawne akustycznie rozwiązanie oparcia 
biegu schodowego przy oparciu na wsporniku 
liniowym

Rys. 24.
Przykłady rozwiązań oparcia biegów i podestów schodowych z wykorzystaniem 

łączników systemowych: a) TSS,  b) VarioSonic
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W przypadku ścian, wykonanie konsoli z zachowaniem 
estetyki przysparza problemów, dlatego coraz większą 
popularnością cieszą się systemowe łączniki do oparcia 
biegów i podestów, np. łączniki TSS z wysuwanym w trak-
cie montażu ryglem stalowym z obudowy (rys. 24 a) lub 
łączniki VarioSonic zapewniające bezpośrednie oparcie 
przy niewielkim mimośrodzie obciążenia, przy możliwej 
regulacji położenia biegu pod obciążeniem (bez żurawia 
czy podparcia dolnego), zapewniające tłumienie odgło-
sów kroków bez konieczności stosowania dodatkowych 
podkładek elastomerowych (rys. 24 b).  W takich wypad-
kach wykonanie elementów ściennych jest znacznie uła-
twione – należy jedynie przygotować odpowiednie wnęki. 
Po montażu otwory i styki są zalewane betonem nisko-
skurczowym.
Coraz większą popularność zyskują w budownictwie 
mieszkaniowym balkony prefabrykowane. Elementy te 
mogą być od razu wykonane wraz z antypoślizgową po-
wierzchnią górną ułożoną z zachowaniem spadku za-
pewniającego odwodnienie oraz z elementami umożli-
wiającymi odprowadzenie wody czy  montaż poręczy. We 
współczesnym budownictwie coraz częściej projektowa-
ne są balkony o urozmaiconych kształtach (fot. 30), du-
żych wysięgach, niejednokrotnie narożne. Przy zwiększo-
nych wymiarach balkonów czasem stosuje się dodatkowe 
podparcie na słupkach (fot. 33).
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Inne elementy prefabrykowane dla budynków

Fot. 31.
Przykład budynku o urozmaiconym 

układzie balkonów

Fot. 30.
Prefabrykat płyty balkonowej z elementami 
odwodnienia

Fot. 32.
Przykład budynku o urozmaiconym układzie balkonów
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Fot. 33.
Oparcie balkonu na słupkach zewnętrznych 
+ zakotwienie w wieńcu sztywnymi łączni-
kami stalowymi. Widoczne marki nierdzew-
ne z tulejami do przykręcenia balustrady. 
Powierzchnia górna balkonu – wykończenie 
antypoślizgowe surowego betonu  ze spad-
kiem, bez dodatkowych okładzin.

Fot. 34.
Płyty balkonowe wykonywane w technologii szalunków traconych.

Możliwe są też realizacje płyt balkonowych w tech-
nologii szalunków traconych, gdzie prefabrykat płyty 
balkonowej, stanowiący równą i gładką powierzchnię 
dolną balkonu, zespolony jest z betonem uzupeł-
niającym układanym na miejscu budowy (fot. 34).  
W celu osiągnięcia coraz wyżej stawianych budynkom 
wymogów estetycznych możliwe jest wykonywanie 
prefabrykatów z betonu barwionego – patrz fot. 35. 
Mostki termiczne eliminowane są poprzez zastoso-
wanie systemowych łączników termoizolacyjnych, li-
nowych bądź punktowych (np. ISOPRO). Elementy te 
uniemożliwiają powstanie mostka cieplnego w miej-
scu nieciągłości izolacji. Porównanie rozkładu tem-
peratury w przegrodzie nieposiadającej i posiadającej 
tego typu łącznik pokazano na rys. 25. Takie rozwią-
zanie sprawia, że nie ma konieczności wykonywania 
warstw wykończeniowych płyty balkonowej obejmują-
cych izolacje, przez co uzyskuje się lepszy efekt wizu-
alny, konstrukcyjny i przyspiesza realizację. Przy speł-
nieniu warunków dotyczących minimalnej grubości 
płyty balkonowej i minimalnej grubości otuliny łączniki 
mogą posiadać odporność  ogniową REI120. Na fot. 36 
i rys. 26 pokazano typowe elementy stosowane do 
montażu płyt balkonowych. 
Balkony można wykonać z powierzchnią antypośli-
zgową (nie jest wtedy wymagana okładzina z płytek), 
a boki zaopatrzyć w szyny kotwiące do zamocowania 
lekkich balustrad lub zintegrować z balustradą beto-
nową.
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Fot. 36.
Budynek z balkonami montowanymi na 

łącznikach ISOPRO®

Fot. 35.
Prefabrykaty balkonowe wykonany z betonu 
barwionego.

Obiekty kubaturowe mieszkalne i inne
Inne elementy prefabrykowane dla budynków

Rys. 25.
Rozkład temperatury w przegrodzie -  
a) połączenie monolityczne 
z nieizolowaną płytą balkonową,  
b) połączenie z użyciem łącznika ISOPRO®
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Inne elementy prefabrykowane dla budynków

Rys. 26.
Prefabrykowana płyta balkonowa z łącznikiem termoizolacyjnym ISOPRO®

StropBalkon

Promaseal PL

Płytka ogniochronna
AESTUVER gr. 10 mm

Łącznik izolacyjny

Płytka ogniochronna
AESTUVER gr. 10 mm

80
120

80
120

10
10

Dla przyspieszenia procesu budowy budynków, stosować 
można gotowe, w pełni prefabrykowane wraz z wyposa-
żeniem, „kabiny sanitarne” (fot. 37). Te przestrzenne ele-
menty, często wykonane na stalowej ramie, wyposażane 
są od razu na etapie prefabrykacji w komplet kanałów  

Fot. 37.
W pełni wyposażona prefabrykowana 
kabina sanitarna

Fot. 38.
Montaż kabiny sanitarnej na płycie stropowej  

z przygotowanym obniżeniem  pod kabinę

i przewodów instalacyjnych.  Montaż takiej kabiny poka-
zano na fot. 38.
Wadą stosowania tego typu elementów jest praktyczne 
uniemożliwienie zmian w trakcie okresu użytkowania wy-
miarów czy układu łazienki. 
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Zagadnienia projektowania budynków prefabrykowanych, w których głównym układem konstrukcyjnym są ściany

ny być chemicznie zgodne, stabilne i trwałe w projekto-
wanym okresie trwałości,  a także odporne na działanie 
ognia w stopniu odpowiednim dla odporności ogniowej 
całej konstrukcji. Powinny być one zabezpieczone przed 
niekorzystnymi wpływami fizycznymi i chemicznymi. 
Projektując złącza prefabrykatów należy uwzględnić ich 
możliwe wzajemne przemieszczenia. Konstrukcja złącza 
musi brać pod uwagę dopuszczalne odchyłki, zarówno 
te dotyczące geometrii poszczególnych elementów, jak 
i tolerancje montażowe. Niebagatelna jest też łatwość 
wykonania złącza na miejscu budowy oraz dostępność 
podczas przeglądów. 

6.1. Połączenia elementów ścianowych
Niezależnie od sprawdzenia nośności ściany, wykonywa-
nego dla przekroju środkowego konieczne jest przepro-
wadzenie weryfikacji ściany w rejonie jej złączy. 
Zwiększone wytężenie w złączu, mogące generować 
powstawanie zarysowań, powodują siły pochodzące od 
skurczu betonu, zmian temperatury oraz zewnętrznych 
oddziaływań na konstrukcję. 
Złącza są miejscami o odmiennych cechach wytrzymało-
ściowych w stosunku do samych elementów prefabryko-
wanych, stąd następuje w nich koncentracja odkształceń. 
Zaprawa lub beton wypełniający spoinę złącza posiada 
niewielką przyczepność do betonu prefabrykatu, na co 
wpływ ma skurcz świeżego betonu. Efekt ten poprawić 
może dyblowe ukształtowanie złącza, co pozwala na 
przeciwstawianie się siłom ścinającym. W przypadku 
wystąpienia w elementach konstrukcji sił rozciągających 
prostopadłych do płaszczyzny złącza, jedynie zbrojenie 
przeszywające złącze przeciwstawia się pojawieniu za-
rysowania.
Na rys. 27 przedstawiono dominujące oddziaływania po-
między ścianowymi elementami prefabrykowanymi. 
Należy pamiętać, że złącza elementów prefabrykowa-
nych mają być nie tylko zdolne do przeniesienia efektów 
oddziaływań zgodnych z założeniami projektu, ale mu-
szą również umożliwiać dostosowanie się do koniecz-
nych odkształceń, zapewniając właściwe zachowanie 
się konstrukcji. Materiały stosowane w złączach powin-

Prefabrykowane systemy ścianowe możemy podzielić na 
„monolityczne” oraz „łączone”. Złącza w pierwszej z wy-
mienionych grup projektowane są jako tak zwane „silne”, 
ograniczając w ten sposób ciągliwość połączenia, która 
nie jest ograniczona w złączach drugiej grupy.

Złącza pionowe 
Połączenia pionowe prefabrykowanych elementów ścia-
nowych realizuje się często jako niezbrojone złącza wrę-
bowe i dyblowe (rys. 28, fot. 39). 

6. ZAGADNIENIA PROJEKTOWANIA BUDYNKÓW 
PREFABRYKOWANYCH, W KTÓRYCH GŁÓWNYM 

UKŁADEM KONSTRUKCYJNYM SĄ ŚCIANY

Rys. 27.
Odkształcenie i siły ścinające w konstrukcji,  
w której głównym układem są ściany

Rys. 28.
Niezbrojone złącza pionowe:

a) bezdyblowe;  
b) dyblowe, wrębowe; 

c) dyblowe, płaskie

a)

b)

c)

Składowa 
siły ścinającej

Ściskany
styk płyt
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Rys. 29.
Zbrojone złącza pionowe w „monolitycznych” systemach ścianowych

Obiekty kubaturowe mieszkalne i inne
Zagadnienia projektowania budynków prefabrykowanych, w których głównym układem konstrukcyjnym są ściany
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Pionowe  zbrojenie  pokazane  jako  C, D, E  powinny  być  wykonane ze szczególną starannością.  W momencie gdy pręty 
uciąglające  zajdą  na  siebie,  możliwość  obniżenia paneli ściennych powyżej starterów jest bardzo ograniczona. Te typy 
złączy zadziałają tylko w momencie gdy karbowane rury są użyte do uciąglenia pionowego zbrojenia pracującego na zgi-
nanie i pionowe pręty w złączach wykonywanych na miejscu wbudowania znajdują się poniżej poziomu stropu.

Złącze C nie jest preferowane, ponieważ zbrojenie i beton nie mogą być kontrolowane po wypełnieniu.
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połączone strzemionami o tej
samej średnicy



41

Jeżeli złącze ma przenosić siły rozciągające stosuje się 
zbrojenie poziome, wypuszczone z sąsiadujących ele-
mentów, połączone na zakład (rys. 29). Szerokość połą-
czenia zależy przede wszystkim od wymaganej długości 
zakładu zbrojenia.
Wymiarując połączenia pionowe należy mieć na uwadze, 
iż zawsze współpracują one (są połączone) z wieńcami.

Fot. 39.
Widok prefabrykatów ścianowych z pionowym 
złączem dyblowym, wrębowym

Obiekty kubaturowe mieszkalne i inne
Zagadnienia projektowania budynków prefabrykowanych, w których głównym układem konstrukcyjnym są ściany

Znane od lat połączenia prefabrykowanych ścian wyko-
nywanych z wykorzystaniem wypuszczonego zbrojenia 
(sztywny węzeł powstaje po zalaniu betonem wrębo-
wych krawędzi pionowych) z powodzeniem zastępowa-
ne są łącznikami wykorzystującymi wiotkie liny stalowe. 
Oprócz podstawowego zadania łączników, jakim jest 
bezpieczne przenoszenie sił występujących w złączu, 
gwarantują one również dużą trwałość, a produkcja 
prefabrykatów ulega ułatwieniu (proste kształty, powta-
rzalne obrzeża). Nie jest konieczne także pracochłon-
ne odginanie prętów czy spawanie podczas montażu,  
a prace pomocnicze zmniejszone są do minimum.  
Po rozszalowaniu uzyskuje się estetyczną szczelinę, 
którą łatwo wykończyć. Przy doborze odpowiedniej kon-
systencji zaprawy, możliwe jest wypełnienie złącza bez 
szalowania styku – patrz fot. 40.
Łączniki te, wykonywane jako skrzynki punktowe lub szy-
ny i listwy, wyposażone są w odpowiedniej wytrzymałości 
pętle z liny stalowej (rys. 30). Elementy rozmieszczone 
są w założonych obliczeniowo odstępach i zamocowane 
w specjalnym zamku gwarantującym zachowanie pro-
stopadłości pętli do osi łącznika po wyjęciu z gniazda 
ochronnego. Jest to o tyle istotne, że samo połączenie 
bazuje na możliwości przejęcia przez linę zadanych sił 
rozciągających w złączu w kombinacji z siłami poprzecz-
nymi oddziaływującymi na złącze.

Fot. 40.
Wypełnianie złącza zaprawą przy użyciu pompy (bez szalowania złącza)
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Łączniki takie umożliwiają połączenie ścian przy grubości 
już od 100 mm. Wymagana klasa betonu elementów to co 
najmniej C30/37. Naprężenia rozciągające przenoszone 
są przez zachodzące na siebie pętle oraz pręt żebro-
wany o średnicy 12 mm umieszczony w środku „zamka 
dyblowego”, zalewanego wysokowytrzymałą (C60/75) za-
prawą pęczniejącą. Nominalna szerokość spoiny między 
elementami wynosi 20 mm. Jej uszczelnienie następuje 
przez wykorzystanie deski szalunkowej, taśmy uszczel-
niającej lub specjalnych węży ciśnieniowych wielokrotne-
go użytku. System umożliwia połączenia doczołowe lub 
prostopadłe ścian (rys. 31).

Rys. 30.
Gama produktów VS w zależności od zastosowań: a) skrzynki „punktowe”, 
b) listwy i szyny, c) skrzynka do połączeń z elementami monolitycznymi, d) kierunki oddziaływań 

Rys. 31.
Zasady kształtowania złączy dla systemu VS-ISI

Obiekty kubaturowe mieszkalne i inne
Zagadnienia projektowania budynków prefabrykowanych, w których głównym układem konstrukcyjnym są ściany
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Oprócz połączeń prefabrykowanych ścian między sobą, 
możliwe jest również połączenie ściany prefabrykowanej 
ze ścianą monolityczną, ścianą typu Filigran lub trzpie-
niem żelbetowym w ścianie murowanej (rys. 32).

Rys. 32.
Przykłady złączy dla łącznika FS-Box

Obiekty kubaturowe mieszkalne i inne
Zagadnienia projektowania budynków prefabrykowanych, w których głównym układem konstrukcyjnym są ściany

= prefabrykat

= beton
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ściana filigran
(„double wall”)= 
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Innowacyjnym rozwiązaniem połączeń ścian jest system 
UNICON® H-BAU, który umożliwia uzyskanie nośnego 
złącza przez zatrzaśnięcie elementów (fot. 41). W przy-
kręcony do ściany łącznik żeński nasuwana jest ściana 
z zamocowanym łącznikiem męskim. Powstaje złącze, 
które nie wymaga szalowania ani betonowania, a do-
datkowo możliwy jest, w razie potrzeby, demontaż ele-
mentów bez uszkodzeń. Dostępne są także modyfikacje 
łączników pozwalające na łączenie instalacji sanitarnych 
i elektrycznych.

Fot. 41.
Łącznik POWERCON H-BAU, zastosowany 

w konstrukcji domu jednorodzinnego
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Złącza poziome 
Wyczerpanie nośności w obszarze złącza poziomego 
elementów ścianowych może nastąpić w następujących 
przekrojach:
-  w okolicach środka wysokości złącza (najczęściej po-

wodowane przez elementy stropowe);
-  w bezpośrednim sąsiedztwie powierzchni wsporczej 

któregoś z elementów ścianowych. 
W złączach poziomych pomiędzy elementami ścianowy-
mi szerokość powierzchni wsporczej zazwyczaj jest zna-
cząco mniejsza niż grubość łączonych elementów.
W obliczeniach należy uwzględnić zarówno nierówno-
mierność rozkładu naprężeń w złączu spowodowaną 
wpływem mimośrodu obciążenia oraz różną odkształ-
calnością poszczególnych użytych materiałów, jak i –  
w przypadku złączy realizowanych na wysokości stro-
pu - wpływ obrotu płyty stropowej w złączu. Należy 
podkreślić, iż obrót płyty stropowej na podporze, 
spowodowany jej ugięciem, powoduje zmianę sta-
nu naprężeń zarówno w elemencie ścianowym, jak  
i stropowym. Duży wpływ na pracę złącza ma też war-
stwa zaprawy lub betonu drobnoziarnistego stosowna  
w celu zapewnienia równomiernego oparcia elemen-
tów – jej cechy wytrzymałościowe, grubość oraz ja-
kość wykonania. 
Najprostsze złącza poziome polegają na ułożeniu 
warstwy zaprawy cementowej pomiędzy elementa-
mi stropowymi a ścianowymi. Dla ułatwienia i zwięk-
szenia dokładności montażu górnego elementu 
ścianowego możliwe jest wypuszczenie z elemen-
tu dolnego trzpienia stabilizującego i podbicie złą-
cza poziomego zaprawą (tzw. montaż wymuszony).  
W przypadku występowania dużych sił poziomych moż-
liwe jest wykonywanie niezbrojonych złączy poziomych 
przez podbetonowanie górnego elementu, przy czym 
przestrzeń dla betonu uzupełniającego układanego  
w trakcie montażu musi być uzyskana przez odpowied-

Obecnie styki poziome ścian, które mają za zadanie sta-
bilizację elementów w fazie montażu i zabezpieczenie ich  
przed przesuwem, często są zbrojone - przybierają for-
mę rury karbowanej i wkręcanego lub wystającego pręta 
zalewanego wysokowytrzymałą zaprawą (rys. 34). Jest to 
forma połączenia zbrojenia obu elementów „na zakład” – 
alternatywne rozwiązania tego typu pokazano na rys. 35. 
Umiejscowienie rury karbowanej (rury Robusta) może 
być dowolne - w fundamencie, w wieńcu dla ścian wyż-
szych kondygnacji lub w dolnej części ściany.

Rys. 33.
Niezbrojone złącza poziome:
a) na warstwie zaprawy ;  b) z trzpieniem stabilizującym; c) podbetonowywane
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nie podcięcie elementów stropowych, a górny element 
ścianowy powinien być wpuszczony poniżej górnej po-
wierzchni prefabrykatów stropowych. Przykłady niezbro-
jonych złączy poziomych schematycznie przedstawiono 
na rys. 33.

Fot. 42.
Widok złączy pomiędzy elementami ścian 

zewnętrznych.
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Rys. 34.
Zbrojone złącza poziome zapewniające przeniesienie sił poziomych
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Alternatywne sposoby uzyskiwania połączenia 
zbrojenia prefabrykatów „na zakład”
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Rys. 36.
Złącze poziome prefabrykatów z rurami 

przelotowymi  na całą wysokość ściany
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Możliwe jest również zastosowanie systemowych łącz-
ników ściennych. Połączenie następuje poprzez skrę-
cenie ścian za pośrednictwem nagwintowanego bolca  
i grubej podkładki, a samo złącze zalewane jest zapra-
wą ekspansywną (rys. 38).

W Finlandii popularne jest również wykonywanie połą-
czeń „na zakład” poprzez wypuszczenie prętów z dol-
nego prefabrykatu i zakotwienie ich w niewielkiej wnęce 
(150x150x120 mm) górnego prefabrykatu, wypełnianej 
betonem uzupełniającym na miejscu budowy – przykła-
dowe rozwiązania pokazano na rys. 37.

W projektowaniu złączy poziomych pomiędzy elemen-
tami ścianowymi zewnętrznymi niezwykle ważne jest 
zagadnienie zapewnienia szczelności, szczególnie  
w przypadku łączenia ścian warstwowych. Przykładowe 
rozwiązanie chroniące warstwę termoizolacyjną przed 
zawilgoceniem pokazano na rys. 39. 

Rys. 37.
Fińskie rozwiązania węzłów połączenia 
ścian z płytami stropowymi 
a) połączenie ze ścianą nośną;  
b) połączenie „boczne” (z nienośną ścia-
ną, usytuowaną równolegle do kierunku 
płyty)

Rys. 38.
Złącze poziome z zastosowaniem łącznika 

systemowego i zaprawy ekspansywnej

Rys. 39.
Przykładowe rozwiązanie styku poziomego 

ścian warstwowych
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Do połączeń tymczasowych ścian podczas montażu 
(mocowanie podpory ukośnej) stosuje się systemowe 
łączniki zapewniające bezpieczeństwo i szybką realiza-
cję (rys. 40).

6.2. Sztywność przestrzenna obiektu – zdolność prze-
noszenia sił poziomych
Zapewnienie sztywności przestrzennej budynku jest 
jednym z najważniejszych  wymagań przy projektowa-
niu konstrukcji prefabrykowanej, któremu nie zawsze 
poświęca się należytą uwagę. W konstrukcjach żelbe-
towych wprowadzenie żelbetowego trzonu usztywnia-
jącego pozwala na łatwe rozwiązanie tego problemu.  
W betonowych konstrukcjach prefabrykowanych jest to 
osobne zagadnienie, które decyduje o bezpieczeństwie 
całego obiektu. 
Dla przeniesienia obciążeń poziomych najczęściej sto-
suje się ściany żelbetowe, z racji ich znacznej sztywno-
ści. Reakcje od obciążeń poziomych przekazywane są  
z płyt stropowych na elementy usztywniające (ściany, 
słupy o znacznych przekrojach poprzecznych lub sztyw-
ny trzon) na wysokości środka ciężkości płyty stropowej. 
Możliwe są również inne sposoby zapewnienia zdolności 
przenoszenia sił poziomych, np. poprzez zastosowanie 
układów ramowych, słupów o bardzo dużej sztywności 
lub wbudowanie odpowiednich stężeń  kratowych (pew-
na analogia do budynków o konstrukcji stalowej) – przy-
kładowy budynek pokazano na fot. 43. 
Podstawowym warunkiem zapewnienia sztywności 
przestrzennej budynku o konstrukcji z betonu jest  za-
gwarantowanie odpowiedniej monolityzacji konstruk-
cji. Zgodnie z zasadami ogólnymi prezentowanymi  
w EN 1992-1-1, taką monolityzację uzyskuje się przez 
układ więzi łączących, tj. przez wieńce obwodowe  

Rys. 40.
System mocowania tymczasowych 
podpór ukośnych

Fot. 43.
Budynek  “Bouwhuis” w Zoetermeer w Holan-

dii z zewnętrzym układem stężeń kratowych

Rys. 41.
Schemat wymaganego układu więzi 

łączących w budynku

Obiekty kubaturowe mieszkalne i inne
Zagadnienia projektowania budynków prefabrykowanych, w których głównym układem konstrukcyjnym są ściany

w poziomach stropów oraz połączenia pomiędzy ścia-
nami i stropami oraz pomiędzy samymi ścianami.  
Schemat wymaganego układu więzi łączących pokaza-
no na rys. 41.
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Wieńce żelbetowe mogą być wykonane w sposób trady-
cyjny lub w postaci wieńców ukrytych, tj. przez połączenie 
prętów zbrojenia znajdującego się w prefabrykatach (rys. 
42). Wymaga się, aby to uciąglone zbrojenie obwodowe 
zdolne było do przeniesienia siły rozciągającej nie mniej-
szej niż ta, którą musi przenieść zbrojenie tradycyjnych 
wieńców. 
Przykładowe kształtowanie wieńców w stropie z płyt ka-
nałowych opartym na prefabrykowanych ścianach war-
stwowych pokazano na fot. 44. Na zdjęciu widoczne są 
podcięcia krawędziowe płyt kanałowych, po dwa otwarte 
kanały dla powiązania płyt z wieńcem poprzecznym oraz 
wycięcie „T” do połączenia stropu z podłużnym wieńcem 
zewnętrznym.

Tarczowa praca płyt stropowych wykonanych z ele-
mentów prefabrykowanych 
W przypadku stropów realizowanych z elementów prefa-
brykowanych, przenoszenie sił poziomych z płyty stropo-
wej na elementy usztywniające jest utrudnione z uwagi na 
charakter pracy węzłów oparcia płyt na podporach oraz 
ze względu na pracę styków pomiędzy poszczególnymi 
elementami. Jeśli odległość między elementami usztyw-
niającymi jest większa niż 6–10 m, to strop powinien być 
zaprojektowany jako tarcza zdolna do przeniesienia po-
ziomych sił ścinających i momentów zginających.
Należy zagwarantować membranową pracę tarczy stro-
powej w każdym kierunku. Zwykle wymóg ten jest ogra-
niczony do dwóch ortogonalnych kierunków: podłużne-
go (wzdłuż elementów stropowych) oraz poprzecznego  
(w poprzek elementów). Wiąże się to z odpowiednim wy-

Rys. 42.
Połączenie prętów zbrojenia wieńców
a) na spirale, b) na klamry, c) dodatkowymi 
prętami przyspawanymi do marek stalowych

Fot. 44.
Zbrojenie wieńca w stropie HC nad 

ścianą nośną

Obiekty kubaturowe mieszkalne i inne
Zagadnienia projektowania budynków prefabrykowanych, w których głównym układem konstrukcyjnym są ściany

a)                                          b)                                            c)

a)                                          b)                                            c)

a)                                          b)                                            c)
konaniem styków podłużnych prefabrykatów i połączeń 
elementów stropowych ze ścianowymi, a także z zapew-
nieniem odpowiedniego ukształtowania wieńców. Ideę 
tarczowej pracy płyty stropowej wykonanej z prefabry-
kowanych elementów pokazano na rys. 43. Obliczeniowo 
płytę taką zastępuje się teoretycznym modelem ściska-
nego łuku ze ściągiem (rolę ściągu pełni wieniec). 
Elementy prefabrykowane powinny być zabezpieczo-
ne przed przemieszczeniem się względem siebie oraz 
powinny być zdolne do przenoszenia sił poziomych  
w płaszczyźnie płyty. Jednym z najważniejszych zabiegów 
pozwalających na to jest należyte ukształtowanie podłuż-
nych styków. Jeśli połączenia zrealizowane są poprawnie, 
siła powstająca w styku jest rozłożona równomiernie na 
każdy element. W przypadku płyt kanałowych styki te są 
tak ukształtowane aby wytworzyło się połączenie dyblo-
we, które na miejscu budowy szczelnie wypełniane jest 
betonem drobnoziarnistym (rys. 44). 
W przypadku konstrukcji narażonych na działanie dużych 
sił poziomych (np. budynków znajdujących się w rejonach 
sejsmicznych), dla zwiększenia zdolności przenoszenia 
sił stycznych, w stykach tych krawędzie płyt wykonuje się 
jako faliście ukształtowane. W przypadku płyt TT styki po-
między elementami realizowane są za pomocą połączeń 
spawanych (na krawędzi płyt rozmieszczane są stalowe 
marki). 
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Ściskanie w styku 
podłużnym

V V

Rys. 43.
Model membranowej pracy tarczy stropowej 

Rys. 44.
Styk podłużny dwóch prefa-

brykatów płyt kanałowych

Drugim ważnym elementem zapewnienia tarczowej pra-
cy płyty stropowej jest dobre wykonanie wieńców i odpo-
wiednie ich połączenie z elementami prefabrykowanymi. 
Przykładowe rozwiązanie przedstawiono na rys. 45. 
W przypadkach kiedy:
-  elementy stropowe mają zbyt małą grubość;
-  końce elementów nie mogą być odpowiednio zakotwio-

ne w elementach usztywniających;
- nie można zapewnić przenoszenia podłużnych sił ścina-

jących między poszczególnymi elementami stropu, np.  
w przypadku stropów gęstożebrowych;

siły poziome powinny być przeniesione w inny sposób. 

Rys. 45.
 Przykładowe rozwiązanie projektowe wieńców i połączeń w stropie z płyt HC
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wypełnienie

Przynajmniej jeden(często 
dwa) kanały otwarte na 
długości 
ok. 300 mma)                                                                                                                                                                                                   b)

Najczęściej stosowanym rozwiązaniem jest wykonanie 
warstwy zbrojonego nadbetonu. Minimalna grubość nad-
betonu to 40 mm, jednak powszechnie stosowaną warto-
ścią jest 50 do 80 mm.

Ściany usztywniające w budynkach o konstrukcji szkie-
letowej
Ściany usztywniające w budynkach mogą być zrealizowa-
ne jako prefabrykowane żelbetowe ściany wypełniające 
(fot. 45), prefabrykowane lub monolityczne żelbetowe 
ściany wspornikowe (rys. 46) albo murowane ściany wy-
pełniające.
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Fot. 45.
Ściany wypełniające

Przepływ sił pochodzących od obciążeń poziomych  
w szkieletowej konstrukcji budynku ze ścianami usztyw-
niającymi pokazano na rys. 47.

Zdolność przenoszenia sił poziomych przez ściany 
usztywniające jest stosunkowo duża, w porównaniu do 
nośności słupów, dlatego nie jest koniecznym umiesz-
czanie dużej ilości usztywnień w rzucie obiektu. Należy 
je umieszczać w taki sposób, aby ich środek ciężkości, 
znalazł się możliwie najbliżej wypadkowej sił poziomych 
działających na budynek (rys. 48). Najczęściej umieszcza 
się je blisko końców konstrukcji (strefy przyszczytowe) 
lub w jego środkowej części. Symetryczne rozmieszcze-
nie pozwala zredukować efekt skręcania konstrukcji, a co 
za tym idzie zmniejsza naprężenia ścinające generowane 
w tarczy stropowej.

Rys. 47.
Przepływ sił pochodzących od obciążeń 

poziomych w konstrukcji szkieletowej

Rys. 48.
Efekt rozmieszczenia ścian usztywniających 

w strefach przyszczytowych obiektu

Obiekty kubaturowe mieszkalne i inne
Zagadnienia projektowania budynków prefabrykowanych, w których głównym układem konstrukcyjnym są ściany

Otwór kanałowy
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i wypełnienia

Prefabrykowana
ściana usztywniająca
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fundamentowa
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fundamentowa

Pręt 
ściskany

Pręt 
rozciągany
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Rys. 46.
Ściany wspornikowe
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W celu wyznaczenia prawidłowego rozkładu usztywnień 
budynku należy określić tzw. „środek ścinania”. Jest to 
środek ciężkości usztywnienia i należy go policzyć wg 
wzoru (3):

Reakcje przypadające na każdą ze ścian Hi  wyznaczyć 
można z następującej zależności:

gdzie                    jeśli usztywnienie jest grubości t i długości L.
Jeśli „środek ścinania” nie pokrywa się z położeniem 
wypadkowej sił poziomych (jak pokazano na rys. 49), 
konstrukcja będzie narażona na obrót i poziome prze-
mieszczenie. Punkt obrotu leży w „środku ścinania”, 
gdzie przemieszczenie wynosi 0. Mimośród przyłożonego 
obciążenia wynosi (4):

gdzie:
Hn - reakcja w usztywnieniu n,
H - całkowite obciążenie przyłożone,
EnIn oraz EiIi - sztywność usztywnienia n oraz wszyst-
kich usztywnień,
an oraz ai - odległość od środka ciężkości odpowiednio 
usztywnienia n oraz wszystkich usztywnień.
Znak ± we wzorze (5) określa czy składnik reakcji 
w skutek obrotu jest dodatni, gdy usztywnienie jest 
umieszczone po przeciwnej stronie „środka ścinania” 
niż wypadkowa obciążenia lub ujemny w odwrotnym 
przypadku.

(3)

(5)

(4)

Rys. 49.
Efekt nieosiowego usytuowania ścian usztywniających w budynku
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6.3. Niezamierzone zamocowania płyt stropowych 
na podporach
Stropy wykonywane z prefabrykatów betonowych (np. 
żelbetowych czy sprężonych płyt kanałowych) projektuje 
się zazwyczaj, jako elementy wolnopodparte – takie roz-
wiązania cechują się prostymi rozwiązaniami połączeń  
i jednocześnie są bardzo łatwe obliczeniowo.  W prak-
tyce miejsce oparcia prefabrykatu na ścianie prawie 
nigdy nie stanowi idealnie przegubowego połączenia  
i - w konsekwencji - w strefach przypodporowych 
mogą powstawać niezamierzone „ujemne” momen-
ty zginające. Ponadto pewne naprężenia rozciągają-
ce w tej strefie mogą również powstawać w wyniku 
odkształceń termicznych, skurczowych, jak i efektów 
pełzania. 
Ponieważ efektem dodatkowego momentu podporo-
wego jest zmniejszenie wytężenia projektowanego 
stropu w przekroju przęsłowym, to w ocenie wielu 
projektantów nieuwzględnianie tego zjawiska powo-
duje zwiększenie bezpieczeństwa konstrukcji. Należy 
jednak pamiętać, że momenty te przyczyniają się do 
obniżenia nośności na ścinanie. 
Niezamierzony efekt częściowego zamocowania płyty 
stropowej powstaje w wyniku szeregu zjawisk zacho-
dzących w złączu przedstawionym schematycznie na 
rys. 50. Można wśród nich wyodrębnić:
- docisk pochodzący od ścian wyższych kondygnacji  

(w budynkach o konstrukcjach ścianowych) - w ta-
kiej sytuacji pojawianie się kolejnych obciążeń płyty 
stropowej generuje powstawanie ujemnych mo-
mentów zginających w strefach przypodporowych. 
W konstrukcjach szkieletowych ten efekt zamoco-
wania nie zachodzi; 

- tarcie na górnej i dolnej powierzchni elementu stro-
powego, zależne od rodzaju materiałów użytych  
w złączu;
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- przyczepność adhezyjna na styku powierzch-
ni czołowej płyty i betonu wypełniającego styk 
poprzeczny wzdłuż osi podpory - naprężenia 
przyczepności mogą osiągać wartość wytrzy-
małości na rozciąganie betonu wypełniające-
go, dlatego zagadnienie to nie jest pomijalne,  
a z uwagi na kruchy charakter zniszczenia nie po-
winno być lekceważone w obliczeniach. W procesie 
projektowania zazwyczaj przyjmuje się zarysowanie 
styku między prefabrykatami a betonem uzupeł-
niającym, jednakże w rzeczywistości styki te często 
pracują jako niezarysowane i wprowadzają pewien 
stopień nieuwzględnionego zamocowania płyty;

-  dyblowanie powstałe w wyniku wypełniania koń-
cowych fragmentów kanałów betonem uzu-
pełniającym układanym w stykach poprzecz-
nych/wieńcach. Pilnowanie zasady, aby przy 
betonowaniu styków poprzecznych (wzdłuż 
osi podpory płyty), linia położenia zatyczek  
z tworzyw sztucznych zamykających kanały pokry-
wała się z krawędzią ścian, pozwala na wyelimino-
wanie efektu dyblowania;

-  praca prętów zbrojeniowych kotwiących płytę stropową 
nad podporą (układanych w stykach podłużnych mię-
dzy prefabrykatami, w wypełnionych kanałach i/lub  
w nadbetonie). W tym wypadku, umiejscowienie 
prętów na wysokości styku ma zasadnicze zna-
czenie i powinno być ono wynikiem analizy pracy 
konstrukcji na etapie projektowania, a nie przypad-
kowego ułożenia prętów na budowie. Otwieranie 
kanałów i wypełnianie ich betonem z wkładkami 
zbrojeniowymi stosuje się głównie w celu podwyż-
szenia nośności na ścinanie, ale również z uwagi na 
wymogi konstrukcyjne. 

W wyniku opisanych powyżej mechanizmów, w płycie 
stropowej mogą powstać dodatkowe siły wewnętrzne: 
niezamierzony podporowy „ujemny” moment zginający 
MEdf oraz niezamierzona siła podłużna NEdf , które zgod-
nie z wymogami normy PN-EN 1168:2009 można zapisać 
jako:

a jeżeli styk poprzeczny jest niewypełniony lub jego sze-
rokość jest mniejsza niż 50 mm, to wartość ∆M jest mo-
mentem zginającym wywołanym przez parę sił tarcia na 
dolnej i górnej powierzchni prefabrykatu, wyznaczanym 
z wzoru:

gdzie: 

oraz

a w przypadku gdy styk pracuje jako zarysowany, to:

W powyższych wzorach przyjęto następujące oznaczenia:

MEds - wartość charakterystyczna maksymalnego, przę-
słowego momentu zginającego od obciążeń stałych 
dodatkowych (poza ciężarem własnym prefabryka-
tów stropowych) i obciążeń zmiennych;

NEdt, NEdb - wartość obliczeniowa obciążenia pionowe-
go działającego odpowiednio na górną i dolną po-
wierzchnię prefabrykatu stropowego, przypadające-
go na płytę z jednej strony połączenia;

a -  długość podparcia prefabrykatu;
W   - wskaźnik wytrzymałości betonu wypełniającego 

styk poprzeczny (z uwzględnieniem powierzchni ka-
nałów);

fyd, Ay - odpowiednio wytrzymałość obliczeniowa stali  
i pole powierzchni przekroju poprzecznego zbrojenia 
połączeniowego (prostopadłego do podpory);

d  - odległość środka ciężkości zbrojenia połączenio-
wego od dolnej powierzchni prefabrykatu;

μb, μ0 - współczynnik tarcia, odpowiednio na górnej i dol-
nej powierzchni prefabrykatu. Współczynniki te moż-
na przyjmować:

• dla styku beton–beton – 0,80;
• dla styku zaprawa–beton – 0,60;
• dla oparcia płyty na podkładce gumowej lub neopreno-

wej – 0,25.

W przypadku powstania ujemnego momentu zginającego 
w strefie przypodporowej płyt kanałowych (zamierzonego 
lub niezamierzonego) zazwyczaj stosuje się następujące 

Rys. 50.
Schemat powstawania częściowego 
zamocowania płyt

(6)

(7b)

(8a)

(8b)

(7a)
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rozwiązania zdążające do ograniczenia zarysowania tak, 
aby nie dopuścić do powstania zagrożenia bezpieczeń-
stwa konstrukcji:
- zastosowanie płyt otworowych sprężonych dodatkowo 

górnymi cięgnami sprężającymi (dla zmniejszenia dłu-
gości transmisji w górnych cięgnach stosuje się cięgna 
o mniejszych średnicach, np. druty nagniatane lub pro-
filowane);

- zastosowania górnego zbrojenia w stykach podłużnych 
i/lub wypełnionych kanałach;

- zastosowanie zbrojonej warstwy nadbetonu konstruk-
cyjnego. 

6.4.  Zagadnienia zabezpieczania budynków prefabry-
kowanych przed katastrofą postępującą
Projektant zobowiązany jest do zagwarantowania bez-
piecznego zachowania się budynku w przypadku wystą-
pienia sytuacji wyjątkowych. 
W myśl wymagań podstawowych zapewnienia niezawod-
ności konstrukcji podanych w normie EN 1991-1 kon-
strukcję należy zaprojektować tak, aby była przydatna 
do stawianych jej zadań i była zdolna sprostać wszystkim 
oddziaływaniom, które mogą się pojawić w czasie jej wy-
konywania i użytkowania, a ponadto także, aby na sku-
tek takich wypadków jak pożar, eksplozja, uderzenie lub 
ludzkie błędy nie uległa zniszczeniu w zakresie nie pro-
porcjonalnym do początkowej przyczyny. W dyrektywie 
Europejskiej Komisji Gospodarczej, w zakresie szeroko 
rozumianego wymogu o bezpiecznym użytkowaniu bu-
dynku, powiedziane jest co następuje:   

- pod działaniem realnych do przewidzenia obciążeń, 
konstrukcje powinny charakteryzować się dostatecz-
nym stopniem bezpieczeństwa: spełnienie tego wy-
magania oznacza, że podczas użytkowania nie nastąpi 
zniszczenie całego obiektu lub jego części ani poważ-
niejsze uszkodzenie ważnej części konstrukcji;

-  wystąpienie jakiegokolwiek oddziaływania wyjątkowego 
nie spowoduje zniszczenia całego obiektu, ani znisz-
czenia ważnego elementu konstrukcyjnego prowadzą-
cego do nie proporcjonalnych co do zakresu, zniszczeń 
pozostałej konstrukcji (tj. nie uszkodzonej bezpośred-
nio w wyniku wystąpienia oddziaływania wyjątkowego). 

W Eurokodzie 1 wymienia się trzy zasadnicze metody 
projektowania budynków uwzględniające możliwość wy-
stąpienia katastrofy postępującej. Wybór odpowiedniej 
metody powinien być poprzedzony analizą ryzyka, w któ-
rej należy zdefiniować możliwe zagrożenia oraz starać 
się oszacować prawdopodobieństwo ich wystąpienia. Po-
nieważ każda z metod ma pewne wady i zalety, analiza 
ryzyka pozwala dobrać rozwiązanie optymalne zarówno 
pod względem bezpieczeństwa, jak i kosztów realizacji. 
Bez względu na to, którą z metod konstruktor przyjmie 
za najwłaściwszą, w procesie projektowania powinno się 
podjąć wszelkie środki mające na celu redukcję poten-
cjalnego niebezpieczeństwa wystąpienia katastrofy. 
Podstawowy sposób projektowania to metoda więzi łą-
czących, będąca metodą pośrednią, polegającą na sto-
sowaniu systemów wiążących i takim doborze zbrojenia 
poszczególnych elementów stężających, by spełnić za-
lecenia normowe odnośnie minimalnej siły rozciągającej 

Fot. 46.
Pręty do powiązań pionowych ścian, zabezpieczające przed katastrofą postępującą

Obiekty kubaturowe mieszkalne i inne
Zagadnienia projektowania budynków prefabrykowanych, w których głównym układem konstrukcyjnym są ściany



54

Główną zaletą tej metody jest stosunkowo prosty sposób 
wymiarowania potrzebnej ilości zbrojenia. Należy jednak 
zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe rozłożenie, za-
kotwienie i powiązanie zbrojenia (należyte ukształtowanie 
węzłów konstrukcyjnych). Niewątpliwą wadą tej metody 
jest brak wiedzy na temat rzeczywistej zdolności przyję-
tego systemu wiążącego do wytworzenie wtórnego ustro-
ju nośnego i redystrybucji sił przekrojowych w wyniku 
zaistnienia sytuacji awaryjnej.

Rys. 51.
Wtórne ustroje nośne w budynkach ścianowych
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jaką musi przenieść każdy z nich. Dzięki wzajemnemu 
powiązaniu elementów nośnych i zapewnieniu ciągłości 
konstrukcji możliwa jest redystrybucja sił wewnętrznych 
w sytuacji awaryjnej. Uważa się, że w sytuacji wyjątko-
wej rolę zbrojenia rozciągającego może pełnić zarówno 
zbrojenie wieńców, jak i innych elementów nośnych pod 
warunkiem, że zapewniona jest jego ciągłość i odpowied-
nie zakotwienie.  Na fot. 46 pokazano widok stropu z płyt 
kanałowych w trakcie betonowania (wieńce, spoiny mię-
dzypłytowe, otwarte kanały). Pręty pionowe, wypuszczone 
z dolnego prefabrykatu ścianowego i przechodzące przez 
wieniec służą do powiązania ścian, zabezpieczającego 
przed katastrofą postępującą.

W metodzie wtórnego ustroju nośnego z góry zakłada 
się, że obciążenie wyjątkowe będzie zbyt duże by dany 
element (lub fragment konstrukcji) mógł je samodzielnie 
przenieść. Rolą konstruktora jest takie ukształtowanie 
konstrukcji wokół potencjalnego miejsca zniszczenia by 
była ona zdolna do wytworzenia wtórnego ustroju nośne-
go, który przejmie obciążenia ze zniszczonego elementu. 
W wyniku wystąpienia zniszczenia lokalnego dopuszczal-
ne jest powstanie dużych przemieszczeń i zarysowań 
konstrukcji, jednak bezwzględnie musi zostać zachowa-
na zdolność do przenoszenia obciążeń. Przyjmuje się, że 
wtórne ustroje mogą wytwarzać model „mostkowy” lub 
„wspornikowy” - oba te modele w zastosowaniu do bu-
dynku ścianowego przedstawiono na rys. 51.
Możliwe jest też podejście mieszane tzn. takie,  
w którym część elementów projektowana jest jako klu-
czowe, a pozostałe elementy projektowane są w sposób 
umożliwiający wytworzenie wtórnego ustroju nośnego. 
Główną zaletą takiego podejścia jest odporność kon-
strukcji na zagrożenia przewidywalne (np. uderzenia po-
jazdów w słupy lub ściany nośne bez ich niszczenia) jak 
i częściowa odporność na zagrożenia nieprzewidywalne 
(np. eksplozje ładunków wybuchowych).
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Rzut typowej kondygnacji budynku ma nieregularny 
kształt o wymiarach około 25x25 m (rys. 52). Na jednej 
kondygnacji znajduje się cztery do pięciu mieszkań bądź 
dwa apartamenty. 

Przy południowo-wschodnim i południowo-zachodnim 
narożu usytuowano duże prefabrykowane balkony – ich 
widok pokazano na fot. 48.

Wysokie, całkowicie prefabrykowane budynki miesz-
kalne w Holandii

36-piętrowy „Waterstad Toren”, o wysokości 110 m,  
wzniesiony w Rotterdamie (2004) 

7. PRZYKŁADY REALIZACJI BUDYNKÓW 
O PREFABRYKOWANEJ KONSTRUKCJI ŚCIANOWEJ

Fot. 47.
Budynek „Waterstad Toren” w Rotterdamie

Rys. 52.
Plan kondygnacji powtarzalnej 

budynku „Waterstad Toren”

Fot. 48.
Przestrzenne elementy balkonów 

prefabrykowanych z barierami wykonanymi 
z betonu architektonicznego  
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Rys. 52. Węzeł połączenia ścian nośnych z płytami stropowymi  

 

 
Rys. 53. Plan kondygnacji powtarzalnej budynku „Strijkijzer” 
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Stropy prefabrykowane z płyt pełnych o grubości 200 mm 
i rozpiętości do 6 m wykonano jako żelbetowe, te o więk-
szym rozstawie podpór sprężono cięgnami bez przy-
czepności.
Węzeł połączenia ścian nośnych z płytami stropowymi 
pokazano na rys. 53.

Jest  to najwyższy  budynek wielkopłytowy wzniesiony  
w Europie.  Rzut typowej kondygnacji budynku ma 
kształt litery L o wymiarach około 34x37 m (rys. 54).  
W budynku znajduje się 351 mieszkań i apartamentów.

42-piętrowy „Strijkijzer”, o wysokości 132 m,  wznie-
siony w Hadze (2007). 

Rys. 53.
Węzeł połączenia ścian nośnych 
z płytami stropowymi 

Fot. 49.
Budynek „Strijkijzer” w Hadze

Rys. 54.
Plan kondygnacji Powtarzalnej budynku „Strijkijzer”
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Sztywność przestrzenna budynku jest zapewniona 
przez zewnętrzne płyty elewacyjne z prefabrykowa-
nych elementów betonowych, które zostały połączone 
„żebrami” tworzonymi przez wewnętrzne, poprzeczne 
ściany nośne. W poziomie każdej tarczy stropowej, rów-
nolegle do ścian zewnętrznych, poprowadzono wieńce 
zbrojone stalą wysokiej wytrzymałości (nienaciągnięty-
mi splotami sprężającymi). Kształty prefabrykowanych 
elementów ścian nośnych i elewacyjnych zostały tak 
zaprojektowane, aby wytwarzały się połączenia dyblują-
ce - pozwoliło to uniknąć realizacji tradycyjnych złączy 
pionowych, które byłyby bardziej pracochłonne. Widok 
w trakcie montażu poszczególnych elementów ściano-
wych pokazano na fot. 50. 

Wielorodzinne budynki mieszkalne średniej wysokości
Balgripen Helsingborg
W ostatnich latach Pekabex realizuje na terenie Szwecji 
wiele mieszkalnych obiektów w technologii wielkopłyto-
wej z prefabrykatów dostarczanych z polskich wytwórni. 
Standardem jest finalne wykończenie elewacji wraz ze 
stolarką oraz osadzenie w prefabrykatach rurek i pu-
szek dla instalacji elektrycznych. 
Obiekt Balgripen (fot. 51) zawiera w sobie wszyst-
kie typowe elementy wielkiej płyty „skandynawskiej”.  
Zaprojektowany w formie trzech segmentów o wy-
sokości od 3 do 5 kondygnacji, w kształcie litery „C”,  
z zamknięciem dwukondygnacyjnym budynkiem gara-
żowym. W większości występują tam małe mieszkania, 
typu „kawalerka”. 

Funkcjonalnie obiekt zaprojektowano jako „galerio-
wiec”, z windami i klatkami schodowymi w narożni-
kach. Galerie o szerokości 2,0 m w układzie podłużnym, 
oparte na słupkach i beleczkach (fot. 52).  Balkony we 
wszystkich mieszkaniach podwieszone zostały do ścian 
zewnętrznych na regulowanych cięgnach.

Fot. 50.
Złącza pionowe elementów ścianowych 
w budynku „Strijkijzer” w Hadze

Fot. 51.
 Budynek Balgripen w Szwecji
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Fot. 52.
Galeria komunikacyjna w budynku Balgripen

Fot. 53.
Prefabrykowany szyb windowy 

Fot. 54.
Montaż kabin sanitarnych

Stropy kanałowe HC200 powiązane konstrukcyjnie 
wieńcami z wewnętrznymi ścianami nośnymi i samono-
śnymi ścianami zewnętrznymi. Biegi schodowe prefa-
brykowane, szacht szybu windowego składany ze ścian 
płaskich (fot. 53), stanowiących jednocześnie podparcie 
dla pełnych płyt stropowych w rejonie holu komunika-
cyjnego. Łazienki w postaci kompletnie wykończonych  
i uzbrojonych instalacyjnie kabin ustawianych w trakcie 
montażu (fot. 54).

Wyzwaniem projektowym i wykonawczym było zapro-
jektowane przez architekta ścięcie dwóch narożników 
budynku na wysokość dwóch kondygnacji wymagające 
zaprojektowania płyt zewnętrznych naroża (z oknami  
i drzwiami balkonowymi) jako elementów wsporniko-
wych przenoszących obciążenia z przewieszonej części 
budynku (fot. 55). 

Fot. 55.
Montaż ściany wspornikowego naroża budynku
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Rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku z wy-
korzystaniem prefabrykatów ścianowych
Rozbudowa budynku Wyższego Seminarium Duchow-
nego w Świdnicy (fot. 56), wybudowanego na początku 
XX w., polegała na dobudowaniu dwóch skrzydeł o po-
wierzchni w rzucie 2x200 m2 oraz zwiększeniu ilości 
kondygnacji poprzez montaż ścian w poziomie ostatniej 

kondygnacji i przykrycie całości stropem o łącznej po-
wierzchni około 1200 m2. Do realizacji zadania wyko-
rzystano jednowarstwowe ściany prefabrykowane oraz 
stropy (płyty kanałowe HC400 i płyty typu filigran o gru-
bości 240 mm). Całość realizacji trwała około 10 mie-
sięcy, z czego montaż samych prefabrykatów przebiegał 
przez osiem tygodni.

Fot. 56.
Budynek Wyższego Seminarium Duchownego w Świdnicy - stan przed rozbudową

Fot. 57.
Budynek WSD w Świdnicy- stan po montażu prefabrykatów
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Fot. 58.
Zdjęcie z wnętrza budynku w trakcie realizacji nadbudowy

Fot. 59.
Rozbudowa WSD w Świdnicy - efekt końcowy

Obiekty kubaturowe mieszkalne i inne
Przykłady realizacji budynków o prefabrykowej konstrukcji ścianowej



61

Obiekt kompleksowej obsługi lotniskowej śmigłowców
Helicopterhangar Ronneby jest obiektem kompleksowej 
obsługi lotniskowej śmigłowców, z wyjątkiem hangarów 
o konstrukcji szkieletowej z dachem na kratowych dźwi-
garach stalowych. Został zaprojektowany w konstrukcji 
prefabrykowanych, żelbetowych ścian nośnych i stropów 
(fot. 60 i 61). Decydująca o wyborze nośnych ścian prefa-
brykowanych była konieczność zapewnienia odporności 
ogniowej konstrukcji i wprowadzenia ścian oddzielenia 
ogniowego pomiędzy poszczególnymi pomieszczeniami 
technologicznymi.

Fot. 60.
Konstrukcja ścianowa części 
warsztatowej i administracyjnej

Ze względu na przeznaczenie budynku, wysokość po-
mieszczeń przekraczała skrajnię transportową pre-
fabrykatów. Ściany zaprojektowane do transportu na 
dłuższym boku, po obróceniu na budowie stanowiącym 
wysokość elementu. Obracanie „w powietrzu” przy uży-
ciu żurawia z dwoma wciągarkami (fot. 62).

Fot. 61.
Montaż ścian – po lewej ściany z wycięciami 

pod żebra stropodachu z płyt TT  

Fot. 62
Obracanie ściany z pozycji transportowej 

do montażowej
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Stropy mniejszych rozpiętości  ze sprężonych płyt kana-
łowych opieranych na górnych krawędziach ścian, po-
wiązane z ścianami poprzez zabetonowane w otwartych 
kanałach pętle zakotwione w zespolonym wieńcu do 

Fot. 63.
Płyty kanałowe ułożone ze spadkami jako konstrukcja stropodachu, pozostałe pola do przekrycia 
płytami spadkowymi TT

trzpieni umieszczonych w ścianach. Większe rozpiętości 
pokryte sprężonymi dwużebrowymi płytami TT o zmien-
nej wysokości żebra i płycie dwuspadowej. Żebra oparte 
we wnękach ukształtowanych w górnej krawędzi ściany.
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Fot. 64.
Montaż dwuspadowych płyt TT jako stropodachu
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Przykłady budynków z elewacjami z elementów prefabrykowanych

Fot. 65.
Budynek Reprograf- Warszawa (okładzina zewnętrzna)

Fot. 66.
Budynek Reprograf- Warszawa (okładzina wewnętrzna)
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Przykłady realizacji budynków o prefabrykowej konstrukcji ścianowej

Fot. 67.
Budynek Silesia Star – Katowice (płyty o grubości 150 mm)

Fot. 68.
Gimnazjum z aneksem kulturalnym Warszawa- Białołęka 

Fot. 69.
Siedziba JORDAHL&PFEIFER- Krępice
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