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Z alety belek hybrydowych
PFEIFER Hybridbeam® oraz
elastyczność rozwiązań z ich
użyciem korzystnie wpływają

na całkowity koszt inwestycji i realne
zyski zarówno dla inwestorów, jak
i późniejszych użytkowników obiektów.
Gotowe rozwiązania techniczne z zasto-
sowaniem belek PFEIFER Hybridbeam®

poprawiające funkcjonalność budyn-
ków mogą znacznie ułatwić prace pro-
jektowe architektów, konstruktorów oraz
przedstawicieli innych branż, dając także
nowe możliwości kształtowania przestrze-
ni użytkowej. Decyzję o wyborze tego
rozwiązania poprzedza zawsze wnikliwa
analiza korzyści wynikających z zasto-
sowania belek PFEIFER Hybridbeam®,
która może być dokonywana na każdym
etapie procesu budowlanego. Zaawan-
sowanie technologiczne belki umożli-
wia bowiem wybór tego rozwiązania za-
równo przed przystąpieniem do rozpo-
częcia inwestycji, na etapie tworzenia
projektu budowlanego (projektant, in-
westor), jak i po uzyskaniu pozwolenia
na budowę, a więc podczas realizacji
(generalny wykonawca).

Przykładem trafnej analizy technicz-
nej była zmiana technologii wykona-
nia stropu galerii handlowej Młociny
z monolitycznej na prefabrykowaną
(fotografia 1). Zastosowanie belek hy-
brydowych PFEIFER Hybridbeam® wraz
ze sprężonymi płytami kanałowymi
umożliwiło architektowi uzyskanie
stropu typu slim floor, bez pogrubień
lokalnych w formie liniowych pasm
monolitycznych czy też pogrubień
punktowych, tzw. grzybków (fotogra-
fia 2), a generalny wykonawca mógł
znacznie skrócić czas realizacji stropu,
dzięki uniknięciu prac związanych
z technologią mokrą (konieczność usta-
wiania dużej liczby wież szalunko-

wych). Dodatkowym atutem był nie-
wielki ciężar belek, a więc do ich mon-
tażu mogły być użyte standardowe żu-
rawie wykorzystywane do innych prac
na budowie.

Kolejnym przykładem obiektów,
w których belki hybrydowe znalazły za-
stosowanie na szeroką skalę, są parkingi
wielopoziomowe. Wysoka nośność be-
lek sprawia, że możliwe jest przejęcie
dużych obciążeń, a w efekcie zastosowa-
nie znacznej rozpiętości płyt stropowych
(16 m) i uzyskanie najkorzystniejszej
siatki konstrukcyjnej pod względem
funkcjonalnym (obszar bez słupów za-
wierający 2 rzędy miejsc postojowych
z traktem komunikacyjnym pośrodku).
Każdy element konstrukcji wystający
pod stropem w miejscach przejazdu po-

jazdów powoduje, że wysokość kondy-
gnacji będzie wyższa niż minimalna wy-
magana (2,2 m) w przypadku tego typu
obiektów, a to utrudnia zastosowanie
efektywnych ramp krótkich oraz niepo-
trzebnie zwiększa wysokość całego bu-
dynku. Oprócz belek środkowych (foto-
grafia 3) dużym ułatwieniem dla pro-
jektanta jest możliwość zastosowania
belek PFEIFER Hybridbeam® w miej-
scu połączenia płyty rampy ze stropem
w sposób niezabierający światła prze-
jazdu (fotografia 4). Belki hybrydowe
używane są również jako skrajne, ponie-
waż można uzyskać wtedy maksymalną
powierzchnię przewietrzania na ścianie
zewnętrznej (fotografia 5).
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Fot. 1. Galeria Młociny w Warszawie – po-
równanie stropu prefabrykowanego z bel-
kami PFEIFER Hybridbeam® (po lewej)
ze stropem przygotowanym pod technolo-
gię monolityczną (po prawej)

Fot. 2. Belka PFEIFER Hybridbeam®

wraz z płytami kanałowymi w galerii Mło-
ciny w Warszawie – strop slim floor uła-
twia montaż instalacji HVAC

Fot. 3. Parking w Bernau, Niemcy – belka
środkowa PFEIFER Hybridbeam® wraz
z płytami kanałowymi

Fot. 4. Belka PFEIFER Hybridbeam®

na połączeniu płyty rampy ze stropem par-
kingu w Bernau, Niemcy
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Zaprezentowane budynki są przykła-
dem udanej prefabrykacji konstrukcji
pozwalającej na skrócenie czasu reali-
zacji. Przeniesienie robót z placu budo-
wy do zakładów produkcyjnych możli-
we jest także przy wznoszeniu budyn-
ków wysokich. Takie rozwiązanie wy-
korzystano przy budowie biurowca
WAVE w Gdańsku. Do wykonanej
jako pierwszej w szalunku ślizgowym
konstrukcji trzonu dołączano ustrój
prefabrykowany złożony ze słupów,
zewnętrznych belek żelbetowych
oraz wewnętrznych belek PFEIFER
Hybridbeam®, opieranych na trzonie
za pomocą wysuwanych noży do za-
betonowanych w ścianie kieszeni
(fotografia 6). W połączeniu ze stro-
pem z płyt kanałowych uzyskano swo-
bodną przestrzeń z możliwością ela-
stycznej aranżacji i zagwarantowano
łatwe prowadzenie instalacji, w tym
HVAC. Redukcja wysokości kondygna-
cji przez zastosowanie belek hybrydo-
wych PFEIFER Hybridbeam® zmniej-
szyła koszty eksploatacji i zwiększy-
ła efektywność inwestycji w porów-
naniu z rozwiązaniami tradycyjnymi
(fotografia 7).

Zastosowanie belek hybrydowych
możliwe jest również z innymi rodzaja-
mi stropu. Ciekawym przykładem jest
połączenie ze stropem monolitycznym
zastosowane w jednym ze szwajcarskich
biurowców (fotografia 8). W celu uzy-
skania zlicowanej od spodu powierzch-
ni stropu, belki układane były bezpo-

średnio na szalunkach stropowych.
Dzięki temu nie tylko osiągnięto lepszy
efekt wizualny po rozszalowaniu, ale
poprawiono szybkość i bezpieczeństwo
montażu.

BelkihybrydowePFEIFERHybridbeam®

mogą być stosowane także z zysku-
jącym coraz większą popularność stro-
pem drewnianym, zespolonym z płytą
żelbetową lub bez niej. Naturalny wy-
gląd, zdrowy klimat w pomieszczeniu,
ekologiczny materiał to tylko niektóre
z zalet konstrukcji drewnianych, które
z powodzeniem można łączyć z bel-
kami hybrydowymi (fotografia 9). Czę-
sto w tego typu technologii wykona-
nia konstrukcja stropu jest widocz-
na od spodu. Półka dolna belki może
być malowana w dowolnym kolorze
tak, aby nadać wnętrzu odpowiedni
charakter.

Elastyczność rozwiązań z użyciem
belek PFEIFER Hybridbeam® poz-
wala na realizację nawet najbardziej
fantazyjnych wizji projektanta. To
szeroki zakres zastosowania (budyn-
ki użyteczności publicznej, centra
handlowe, biurowce, parkingi czy
budynki mieszkalne), gwarancja
szybkiego montażu oraz realnie
niewielki całkowity koszt inwesty-
cji sprawiają, że stosowanie belek
PFEIFER Hybridbeam® jest coraz
popularniejszą alternatywą dla tra-
dycyjnych belek przy realizacji ukła-
dów stropowych budynków o różnych
funkcjach.
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Fot. 5. Elewacja parkingu w Bernau, Niemcy

Fot. 6. Monolityczny trzon z zewnętrzną
konstrukcją prefabrykowaną biurowca
WAVE w Gdańsku

Fot. 7. Belka PFEIFER Hybridbeam®.
Podkonstrukcja z szyn montażowych do
mocowania instalacji

Fot. 8. Biurowiec w Feusisberg, Szwajcaria
– montaż belek na szalunkach stropowych

Fot. 9. Biurowiec w Lienzu, Austria – po-
łączenie belek PFEIFER Hybridbeam® ze
stropem z drewnianych płyt klejonych


