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NOWOCZESNA PREFABRYKACJA BETONOWA

W budownictwie mieszkaniowym i biurowym w Pol-
sce coraz częściej stosuje się stropy z prefabryko-
wanych płyt sprężonych. Za ich zastosowaniem
przemawia duża szybkość montażu, bardzo dobra

jakość elementów prefabrykowanych, duża rozpiętość, a także
uniezależnienie robót od warunków pogodowych.

Najczęściej stosowanymi typami płyt sprężonych są płyty
kanałowe nazywane płytami HC (z ang. Hollow Core – płyta
kanałowa) oraz płaskie płyty sprężone KL. Consolis Polska
produkuje płyty HC o wysokości 200, 220, 265, 320, 400
i 500 mm (rysunek 1) oraz płyty KL grubości 100, 120 i 160 mm
(rysunek 2). Płyty sprężone KL są rzadziej spotykane, a ich
główne zalety to: znacznie większa nośność niż płyt HC; swo-
boda konstruowania geometrii stropów, otworowania, pod-
parcia; mniejsza wysokość konstrukcyjna stropu w porówna-
niu z płytami HC i stropami tradycyjnymi; brak potrzeby stem-
plowania, jak to ma miejsce w przypadku żelbetowych płyt ty-
pu filigran czy stropów gęstożebrowych.

Zarówno płyty HC, jak i KL mogą być cięte wzdłuż. Dzię-
ki temu można zaprojektować strop o dowolnej szerokości.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, dział projek-
towy Consolis projektuje stropy i płyty indywidualnie, dopa-
sowując ich układ do geometrii konkretnego budynku, pa-
nujących obciążeń, wymaganej odporności pożarowej, otwo-
rowania, klasy ekspozycji itp.

Zastosowanie
W budownictwie mieszkaniowym i biurowym najczę-

ściej stosowane są sprężone płyty kanałowe typu HC wy-
sokości 200, 220 i 265 mm. Ich maksymalna rozpiętość to
nawet 13 m (HC-265). Standardowo płyty mają ognioodpor-
ność R60 i klasę ekspozycji XC1 (beton o niskiej wilgotno-
ści), co odpowiada wymaganiom budynków mieszkalnych
i biurowych.

Zastosowanie sprężonych płyt prefabrykowanych powinno
być przewidziane we wczesnych fazach projektowania (kon-
cepcje i projekty budowlane). Możliwa jest zamiana konstruk-
cji stropu na prefabrykowany na późniejszym etapie, ale wią-
że się to ze zmianami w projekcie konstrukcji, a być może
również w projekcie architektury i instalacji. Wykonanie
rozkładu płyt prefabrykowanych na wczesnym etapie projek-
towania daje więcej możliwości w dobraniu optymalnego
rozkładu płyt z punktu widzenia optymalnej lokalizacji
przejść instalacyjnych i ekonomii konstrukcji. Budynki
mieszkalne i biurowe projektowane są w konstrukcji: szkie-
letowej, ścianowej, mieszanej. Płyty sprężone można stosować
w każdej z tych konstrukcji bez względu na użyty materiał
(żelbet, stal, materiały murowe). Eurokod 1992-1-1 nakłada
obowiązek zastosowania systemu wiążącego w celu zapew-
nienia wtórnego ustroju nośnego. Na rysunku 3 przedstawio-
no rodzaje powiązań.

Płyty sprężone charakteryzują się występowaniem ujemnej
strzałki ugięcia (w początkowej fazie). Należy pamiętać, aby
uwzględnić ją w warstwach wykończeniowych albo zniwelo-
wać warstwą nadbetonu. W przeciwnym razie na budowie
może pojawić się problem z osiągnięciem projektowanego
poziomu warstw wykończeniowych (fotografia 1).1) Consolis Polska Sp. z o.o.; przemyslaw.mielczarek@consolis.com
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Rys. 1. Typy sprężonych płyt kanałowych HC

Rys. 2. Przekrój poprzeczny płyty KL

Rys. 3. Systemy powiązań w konstrukcji prefabrykowanej
wg PN-EN 1992-1-1
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Budownictwo zrównoważone
Obecnie dużą wagę przykłada się do wpływu produkcji bu-

dowlanej na środowisko. Wiele z nowych budynków biuro-
wych (rzadziej mieszkalnych) uzyskuje zielony certyfikat (np.
LEED, BREEAM), który potwierdza, że jest on przyjazny dla
środowiska i ergonomiczny dla użytkowników. Jednymi z kry-
teriów przy przyznawaniu certyfikatu jest określenie wpływu
na środowisko, zużycie nieodnawialnych surowców oraz recy-
kling odpadów przy wykonywaniu konstrukcji budynku.
Pod tym względem produkcja fabryczna płyt sprężonych jest
optymalna w porównaniu z konstrukcją monolityczną. Zużycie
składników wykorzystywanych przy produkcji prefabrykatów
jest optymalne, natomiast odpady są ograniczone do minimum.

Idąc o krok dalej w stronę zrównoważonego budownictwa,
możliwe jest zintegrowanie sprężonych płyt kanałowych z in-
stalacją wentylacji mechanicznej. Oferowany przez Consolis
system „TermoDeck” (fotografia 2) wykorzystuje kanały płyt
jako przewody instalacyjne, a beton, z którego płyty są wy-
konane, do kumulowania ciepła oraz późniejszego oddawania
go w zależności od potrzeb (instalacja służy zarówno do
ogrzewania, jak i chłodzenia pomieszczeń).

Główne zalety systemu „TermoDeck” to:
■ duży komfort cieplny i optymalny klimat w pomieszcze-

niach;
■ małe koszty instalacji i zużycia energii;
■ optymalny „koszt cyklu życia” (z ang. Life Cycle Cost – LCC);
■ niska emisja CO2.

Na etapie projektowania należy skoordynować układ kon-
strukcyjny budynku z instalacją wentylacji. Układ płyt stro-
powych powinien być taki, aby do każdego pomieszczenia
możliwe było doprowadzenie odpowiedniej ilości powietrza
o odpowiedniej temperaturze. W celu dobrania właściwych
urządzeń wentylacyjnych przeprowadza się obliczenia na za-
potrzebowanie cieplne dla danego budynku.

Nadbeton i otwory w stropie
Na stropach z płyt sprężonych można zastosować nadbeton

konstrukcyjny o minimalnej grubości 50 mm. Płyty HC z nad-
betonem mają większą nośność i mniejszą końcową strzałkę
ugięcia niż bez nadbetonu. Płyty sprężone KL muszą mieć nad-
beton, żeby osiągnęły swoją projektowaną nośność.

Przy przejściach instalacyjnych przez strop wymagane jest
wykonanie otworów w stropie. Nie ma z tym problemu, jeżeli
uwzględni się je na etapie projektowania płyt sprężonych. Otwo-
ry o szerokości nie większej niż szerokość kanału płyty (nie uszka-
dzają żeber płyt) nie wpływają na nośność płyt i mogą być wy-
konywane na budowie również po wbudowaniu płyt (rysunek 1).
Większe otwory wykonywane są w fabryce i mają wpływ na no-
śność elementu prefabrykowanego. Przy bardzo dużych otworach
(szerokści większej niż połowa płyty) niezbędne jest zastosowa-
nie wymianu stalowego (fotografia 3) lub żelbetowego.

W budynkach biurowych, ze względu na ich funkcje, stosowa-
ne są różne rodzaje instalacji wewnętrznych (np. klimatyzacja, in-
stalacja ppoż). Przeważnie są one rozprowadzane pod sufitem, co
wymaga zamocowania do spodu płyt stropowych. W zależności
od obciążenia podwieszonego dostępne są różne typy kotwień.

Podsumowanie
Stosowanie sprężonych płyt prefabrykowanych HC i KL

umożliwia uzyskanie otwartych przestrzeni w budynku, co wpły-
wa na dużo większą dowolność w aranżacji wnętrz, zarówno po-
mieszczeń mieszkalnych, jak i biurowych. Ogromną zaletą tych
stropów jest przyspieszenie wykonania stropów na budowie przez
przeniesienie części prac budowlanych do fabryk. Dzięki włącze-
niu w proces projektowy technologii BIM, optymalnemu projek-
towaniu konstrukcji z jak największą liczbą elementów powtarzal-
nych oraz przewidzeniu wszystkich detali montażowych obser-
wujemy znaczne przyspieszenie procesu budowlanego i zmniej-
szenie całkowitych kosztów wykonania konstrukcji budynku.
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Partner działu: Stowarzyszenie Producentów Betonów

Fot. 1. Widok stropu HC w budynku biurowym

Fot. 2. Schemat działania systemu „TermoDeck”

Fot. 3. Płyta oparta na wymianie stalowym


