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TEMAT WYDANIA – Nowoczesna prefabrykacja betonowa

D ynamiczny rozwój prefabryka-
cji i ciągły postęp technolo-
giczny wymusza na producen-
tach akcesoriów i łączników

poszukiwanie coraz doskonalszych sys-
temów, które spełnią oczekiwania zarów-
no zakładów prefabrykacji, jak i projek-
tantów oraz inwestorów. Norweska firma
Invisible Connections od lat specjalizuje
się w inteligentnych rozwiązaniach do
łączenia prefabrykatów (fotografia 1),
oferując m.in. łączniki do prefabrykowa-
nych belek (BSF), biegów i podestów
schodowych (TSS) oraz żeber i płyt TT
(DTS). Cechą wspólną tych rozwiązań
jest realizacja połączeń w sposób ukryty,
a jednocześnie estetyczny.

Klasyczne oparcie belek na wsporni-
kach słupów może zaburzać uzyskanie
wizualnego efektu czystej konstrukcji.
Dzięki systemowi BSF możliwe jest
ukształtowanie węzłów, które wygląda-
ją jak w konstrukcjach monolitycznych,
przy jednoczesnym zachowaniu bardzo
dobrej jakości powierzchni elementów
charakterystycznej dla prefabrykatów
(fotografia 2). Nóż wysuwany z kie-
szeni belkowej do zabetonowanej kie-
szeni słupowej pozwala na realizację
połączeń pod różnym kątem, w płasz-

czyźnie pionowej i poziomej, a także
oparcie belek na słupach o różnym
kształcie (np. okrągłych). Konstruktorzy
mają do dyspozycji gotowe rozwiązania,
nierzadko skomplikowanych węzłów
belka-słup czy belka-belka, o sklasyfiko-
wanej nośności. Redukcja mimośrodu
przyłożenia siły pionowej dzięki opar-
ciu noża blisko osi podpory korzystnie
wpływa na rozkład sił wewnętrznych
i umożliwia optymalizację konstrukcji.
Producenci prefabrykatów doceniają
prosty szalunek i zbrojenie słupów oraz
dużą wydajność przy składowaniu
i transporcie, a także odporność na
uszkodzenia elementów.

Mądre zaprojektowanie klatki schodo-
wej w budynkach mieszkalnych czy
obiektach biurowych może przynieść
wiele korzyści zarówno na etapie budo-
wy, jak i podczas eksploatacji. Bardzo
efektywnym rozwiązaniem jest zastoso-
wanie pełnych prefabrykatów betono-
wych jako elementów biegów schodo-
wych i spoczników. Nośnymi połącze-
niami konstrukcyjnymi w prefabrykowa-
nych klatkach schodowych są elementy
systemu TSS Invisible Connections (foto-
grafia 3). Dzięki innowacyjnej metodzie
wysuwania stalowego komponentu no-
śnego tuż przed realizacją oparcia, ścia-
ny klatki schodowej mogą zostać wyko-
nane nie tylko do poziomu podestów, ale
od razu na większą wysokość. Jest to du-
że usprawnienie procesu wznoszenia,
a w efekcie redukcja kosztów budowy.

Łączniki TSS to podniesienie stan-
dardu obiektu. Ukrycie ich w przekro-
ju betonowym płyty spocznika umo-
żliwia wyprodukowanie prefabrykatu
z betonu architektonicznego w pełnym
zakresie. Ważna jest również redukcja
przenoszenia dźwięków uderzeniowych
z klatki do pomieszczeń sąsiadujących,
która dzięki zastosowaniu elementu
TSS 102 może wynieść nawet 25 dB.
Walory estetyczne, wizja architekta,

komfort akustyczny są istotne zarówno
dla inwestora, jak i użytkownika obiek-
tu, ale TSS to przede wszystkim ele-
ment nośny. Przeniesienie dużych sił
punktowych oparcia jest najważniej-
szym aspektem, który przekonuje kon-
struktorów do stosowania systemu TSS.
Maksymalna nośność wynosi 100 kN.
Dodanie do gamy produktowej elemen-
tów o mniejszej nośności pozwala
na optymalne projektowanie. Nie bez
znaczenia jest także możliwość zasto-
sowania łączników w spocznikach
o małej grubości. Płaski układ rur sta-
lowych pozwala na swobodne kształ-
towanie płyty w tym zakresie. Ustanda-
ryzowane zbrojenie podwieszające
zostało zaprojektowane na etapie prac
badawczo-rozwojowych, dzięki czemu
nie ma potrzeby każdorazowego jego
doboru.
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Fot. 1. Łączniki Invisible Connections

Fot. 2. Połączenie belka-słup z wykorzy-
staniem systemu BSF

Fot. 3. Spocznik z wbudowanym elemen-
tem TSS
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