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NOWOCZESNA PREFABRYKACJA BETONOWA

K onstrukcja ryglowo-słupowa
znana jest w budownictwie
od setek lat. Jej bardzo dobry
przykład to architektura sza-

chulcowa (fotografia 1), która miała po-
czątki w średniowieczu, a kształtowała
się i rozwijała przez kolejne epoki. Kon-
strukcja taka składa się z kilku podsta-

wowych elementów, a głównymi kom-
ponentami nośnymi są słupy i rygle. Nie
sposób nie znaleźć tu analogii do współ-
czesnych konstrukcji szkieletowych.
Hale, garaże wielopoziomowe, biurow-
ce – wszędzie tam dominuje układ
szkieletowy oparty na elementach kon-
strukcyjnych pionowych i poziomych,
które w przypadku prefabrykatów żel-
betowych muszą zostać połączone
między sobą w sposób niezawodny. Za
ideał takiego połączenia, pod względem
estetycznym i funkcjonalnym, należy

uznać złącze bezwspornikowe. Aby
uzyskać nośne połączenie elementów
betonowych, które podobnie jak złącze
czopowe w konstrukcji drewnianej bę-
dzie niewidoczne, można zastosować
łączniki BSF Invisible Connections.

To rozwiązanie systemowe bazuje
na trzech komponentach stalowych,

z których jeden umieszczamy w przekro-
ju belki prefabrykowanej (tzw. kieszeń
belkowa), drugi w słupie żelbetowym
(gniazdo słupowe), a trzeci (nóż) jest ele-
mentem pośredniczącym (fotografia 2).
Innowacyjność systemu BSF Invisible
Connections ujawnia się w sposobie
montażu belki prefabrykowanej pomię-
dzy słupami ustabilizowanymi w ich
miejscu docelowym. Dźwigar opuszcza-
ny jest do wymaganego poziomu, stalo-
we noże wysuwane są z kieszeni belko-
wych i opierane w gnieździe ukształto-
wanym w słupie, a następnie złącze zo-
staje wypełnione wysokowytrzymałym
betonem. Ciekawa metoda była nato-

miast stosowana podczas montażu rygla
szachulcowego między dwoma słupami
szkieletu ściany. Belkę obracano wokół
jej środka tak, aby ukształtowane uprzed-
nio wręby umieścić w gniazdach podpór.
Takie złącze gwoździowano następnie
łącznikami drewnianymi lub stalowymi
(rysunek 1).

Wykonywanie robót w dawnej tech-
nologii wznoszenia ścian ryglowych wy-
magało od pracowników wysokich kwa-
lifikacji zawodowych. Ekipy nie były
bardzo liczne, ale wyszkolenie cieśli mu-
siało być na wysokim poziomie i ugrun-
towane trzyletnią nauką zawodu oraz
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Fot. 1. Architektura szachulcowa – kościół św. Anny we Wrocławiu (Pracze Odrzańskie)

Fot. 2. Elementy systemu BSF – połączenie
belka-słup
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Rys. 1. Schematy montażu belki
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min. dwuletnią praktyką. Ciągłe udosko-
nalanie technik wznoszenia obiektów
oraz różne formy związane z regionaliza-
cją sprawiały, że robotnicy nieustannie
wzbogacali wiedzę i umiejętności.

Nie inaczej jest obecnie. Nieustający
postęp technologiczny jest siłą napę-
dową współczesnego budownictwa,
a wprowadzanie na rynek nowych, inno-
wacyjnych produktów, do których zali-
czają się łączniki BSF Invisible Connec-
tions, ma pomóc w sprostaniu wymaga-
niom dotyczącym jakości wznoszonych
obiektów oraz stałej presji czasu. Stosu-
jąc ukryte łączniki firmy Invisible Con-
nections stawiamy na łatwość i szybkość
montażu. Ze względów bezpieczeństwa
wykwalifikowanie robotników musi po-
zostać na wysokim poziomie, ale ich
liczba podczas montażu żelbetowej kon-
strukcji prefabrykowanej, z wykorzysta-
niem systemu BSF, może być ograniczo-
na do minimum. Redukcja kosztów wi-
doczna jest również w krótkim czasie
pracy dźwigów i eliminacji robót na bu-
dowie (m.in. skręcania lub spawania).

Dobór przekrojów elementów kon-
strukcyjnych bazował w przeszłości
przede wszystkim na doświadczeniu bu-
dujących, nabieranym przez lata ich pra-
cy, np. wymiar słupów konstrukcji sza-
chulcowych przyjmowano, biorąc pod
uwagę dwa warunki: wytrzymałość oraz
ilość wymaganego wypełnienia ściany
(stanowiącego izolację), które miało
zmieścić się w szerokości podpory.
Obecnie, dysponując teorią wymiarowania
oraz oprogramowaniem do niej stworzo-
nym, możemy z dużą dokładnością wy-
znaczyć interesujące nas parametry kon-
strukcji. Jej optymalizacja na etapie pla-
nowania to jedno z zadań, z którym pro-
jektant musi się zmierzyć. Wymiarując
słup ramy, gdzie połączenie jest realizo-
wane za pomocą systemu BSF Invisible
Connections, należy zwrócić uwagę, że
nóż przekazujący siłę z belki na podporę
opierany jest wewnątrz przekroju żelbe-
towego, co prowadzi do zmniejszenia ra-
mienia siły i korzystnie wpływa na roz-
kład sił wewnętrznych. Pozwala to na re-

dukcję nie tylko przekroju betonowego,
ale także zbrojenia – w stosunku do roz-
wiązania z krótkim wspornikiem (rysu-
nek 2). Eliminacja konsoli jest również
dużym udogodnieniem w zakładzie pre-
fabrykacji – zarówno w przypadku słupa,
jak i belki (prosty szalunek bez podcięć).

Niezwykle istotnym aspektem robót,
we wspominanych wcześniej konstruk-
cjach drewnianych, było wykonywanie
przez cieśli złącz, zamków oraz klinów,
które pozwalały kształtować węzły ele-
mentów usytuowanych pod różnymi ką-
tami. Możemy tu doszukać się kolejnej
analogii w odniesieniu do systemu połą-
czeń pośrednich BSF IC. Łączniki umoż-
liwiają zespolenie ze sobą żelbetowych
elementów konstrukcyjnych zlokalizo-
wanych względem siebie nie tylko orto-
gonalnie, ale również skośnie – w płasz-
czyźnie poziomej i pionowej. Do zalet
ich stosowania należy zaliczyć również
łatwy montaż belki w słupie o przekroju
okrągłym oraz realizowanie połączeń bel-
ka-belka. Swoboda kreowania i spełnie-
nie wizji architekta są postawione na
pierwszym miejscu (fotografia 3).

Stosowanie stali o wysokiej wytrzyma-
łości oraz ustandaryzowanego zbrojenia
podwieszającego w systemie ukrytych po-
łączeń BSF Invisible Connections pozwa-
la na osiągnięcie dużych nośności. W za-
leżności od typu elementów i ich liczby
w złączu wynoszą one 225 – 1400 kN.

Przedstawione konstrukcje, pomimo że
różnią się funkcją, materiałem, z którego
są wykonane oraz przede wszystkim okre-
sem ich popularyzacji, wykazują wiele
cech wspólnych charakterystycznych dla
danego typu. Rozpatrując szczegóły, mo-
żemy dostrzec, że w budownictwie za-
wsze przyświeca ten sam cel – realizacja
ustroju nośnego zapewniającego statecz-
ność i trwałość obiektu oraz będącego
w zgodzie z wyczuciem estetycznym.

W artykule wykorzystano informacje za-
mieszczone w: Suchodolski J. 1993. „Szkie-
letowe domy”. Spotkania z zabytkami, nr 10.
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Rys. 2. Porównanie mimośrodów sił

Fot. 3. Detale z wykorzystaniem BSF IC


