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P refabrykacja betonowa w Polsce
przeżywa w ostatnich latach odro-
dzenie i powoli zwiększa swój
udział w rynku budowlanym. Doty-

czy to przede wszystkim obiektów o kon-
strukcji szkieletowej. Fakt ten oznacza, że in-
westorzy, projektanci i wykonawcy potrafią
zidentyfikować zalety, jakie niesie ze sobą
wykorzystanie elementów wykonanych po-
za placem budowy. W przypadku obiektów
wielkopłytowych w ostatniej dekadzie
XX w. nastąpiła w naszym kraju zapaść, spo-
wodowana powszechnymi opiniami o ni-
skim standardzie tego budownictwa, połą-
czonym z monotonnym wyglądem obiek-
tów. W niektórych krajach europejskich bu-
dynki wielkopłytowe cieszą się jednak nie-
ustającą popularnością – jako przykład moż-
na podać Finlandię, gdzie wznosi się coraz
bardziej komfortowe i wyróżniające się
pod względem estetycznym osiedla miesz-
kaniowe. Należy podkreślić, że w przypad-
ku obiektów o konstrukcji ścianowej do osią-
gnięcia zamierzonego celu, tj. dużej trwało-
ści obiektu, estetyki oraz pracy zgodnie z za-
łożonym schematem – decydujące znaczenie
ma odpowiednie zaprojektowanie i wyko-
nanie złączy między prefabrykatami.

Rola połączeń w konstrukcji
prefabrykowanej

Kształtowanie i wymiarowanie połączeń
jest jednym z najistotniejszych zagadnień
w projektowaniu konstrukcji prefabryko-
wanych, dlatego też ciągłej optymalizacji
podlega przede wszystkim asortyment roz-
wiązań, który stanowił słaby punkt dawnej
prefabrykacji [3]. Złącza powinny przede
wszystkim zapewniać nośność w całym

okresie przewidywanej trwałości, nie
mniejszą niż nośność samego elementu.

Gwarancja bezpieczeństwa konieczna
jest nie tylko w przypadku przewidywa-
nych warunków pracy konstrukcji, ale tak-
że w sytuacjach wyjątkowych [6]. Niezbęd-
ne jest więc uzyskanie odpowiedniej ciągli-
wości złącza, umożliwiającej przenoszenie
stosunkowo dużych odkształceń plastycz-
nych bez utraty nośności, a także spełnia-
nie wymagań bezpieczeństwa pożarowego
w zakresie nośności, izolacyjności i szczel-
ności ogniowej, sprecyzowanych w Warun-
kach Technicznych [7]. Zagadnienie trwa-
łości najczęściej sprowadza się do uzyska-
nia ochrony antykorozyjnej, szczególnie
w przypadku ekspozycji złącza na działanie
warunków atmosferycznych lub wpływu
silnie agresywnego środowiska. Nie bez
znaczenia pozostaje również zagadnienie
estetyki połączenia. Wielu inwestorów
oczekuje takiego kształtowania złączy, aby
pozostawały one niewidoczne dla użytkow-
ników. Dodatkowo projektant powinien
uwzględnić wiele czynników wykonaw-
czych, takich jak odpowiednie tolerancje
wykonawcze oraz warunki pracy panujące
na placu budowy (np. zapewnienie wyma-
ganej przestrzeni w trakcie wykonywania
złącza, unikanie konieczności długotrwa-
łego podwieszania elementów w trakcie
montażu, minimalizowanie nagrzewania
elementów podczas spawania czy unikanie
nietypowych i pracochłonnych technologii
wykonania).

Rodzaje połączeń
prefabrykatów ścianowych

Połączenia pionowe i poziome pełnią
różne funkcje i przenoszą inne oddziaływa-
nia. Podstawowe siły występujące w połą-
czeniach między prefabrykatami pokazano

na rysunku 1. Wytężenie powstałe na sku-
tek oddziaływań zewnętrznych oraz różni-
cy temperatury czy efektów reologicznych
generuje głównie siły ścinające w płasz-
czyźnie prefabrykatu oraz w płaszczyźnie
ortogonalnej. W związku z tym, krawędzie
prefabrykatów oraz sposób ich połączenia
należy tak ukształtować, aby skutecznie
przeciwstawić się tego typu siłom. Trady-
cyjnym typem połączenia są niezbrojone
złącza bezdyblowe i dyblowe (rysunek 2),
które są dosyć łatwe do wykonania, a ich
dodatkową zaletą jest powtarzalność. Siły
przenoszone są głównie przez ścinanie ma-
teriału wypełniającego oraz docisk po-
wierzchni dyblowanych. Tego typu połą-
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Rys. 1. Siły wewnętrzne w złączu konstruk-
cji ścianowej [2]
Fig. 1. Internal forces in wall structural joint [2]

Rys. 2. Niezbrojone złącza pionowe: a) bez-
dyblowe, b) dyblowe, wrębowe; c) dyblo-
we, płaskie [8]
Fig. 2. Unreinforced vertical connection:
a) no-keyed joint; b) keyed joint, indented;
c) keyed joint, smooth [8]

Złącza w prefabrykowanych
konstrukcjach ścianowych

Structural joints in precast wall structures
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czenia nie są zdolne do przenoszenia sił
rozciągających, dlatego też ulegają awa-
riom i wymagają doraźnych napraw. Z te-
go powodu, w miejscach przewidywanych
sił rozciągających często wykonywane by-
ły zbrojone złącza monolityczne, w któ-
rych pręty zbrojeniowe wypuszczane są
z prefabrykatów na odpowiednią długość
zakładu, przy założeniu ich usztywnienia
zbrojeniem pionowym. Złącza te wypeł-
niane są mieszanką betonową klasy nie
mniejszej niż sam prefabrykat lub zaprawą
o dużej wytrzymałości z dodatkami eks-
pansywnymi. Istotną wadą tego typu roz-
wiązania jest pracochłonność na budowie
związana z odginaniem i montażem zbro-
jenia dodatkowego. Ponadto, złącza wyko-
nywane w taki sposób zwykle odbiegają
estetyką od prefabrykatów, a tym samym
generują dodatkowe koszty związane
z pracami wykończeniowymi. Przykłado-
we rozwiązania pokazano na rysunku 3.

Odpowiedzią współczesnej prefabryka-
cji na opisane mankamenty było opracowa-
nie wielu akcesoriów, które gwarantują
prawidłową pracę złącza (nośność, trwa-
łość, szczelność), eliminując jednocześnie
wady połączeń monolitycznych. Najpopu-
larniejszym rozwiązaniem systemowym są
zbrojone łączniki punktowe lub liniowe
(rysunek 4) z wykorzystaniem stalowych
cięgien. Złącza tego typu ograniczają
do minimum prace dodatkowe na placu bu-
dowy. Styk wypełniany jest wysokowy-
trzymałą zaprawą cementową w taki spo-
sób, aby nie było konieczne szalowanie

złącza. Znacznemu uproszczeniu ulega
również produkcja prefabrykatów, ponie-
waż nie ma potrzeby wypuszczania zbro-
jenia połączeniowego. Oferowany asorty-
ment zbrojonych łączników punktowych
i liniowych pozwala na łączenie prefabry-
katów o grubości od 10 cm, co w praktyce
umożliwia łączenie dowolnych ścian. Do-
datkową zaletą wykorzystania systemo-
wych łączników jest możliwość połączenia
ściany prefabrykowanej ze ścianą betono-
waną na miejscu budowy (np. z trzonem
komunikacyjnym).

Innym typem rozwiązania jest grupa
stalowych łączników zatrzaskowych wy-
magających jedynie dokręcenia do prefa-
brykatu bądź umieszczenia w szalunku
na etapie wykonywania elementu. System
składa się z części żeńskiej oraz męskiej,
nasuwanej jedna na drugą (fotografia). Te-
go typu połączenia umożliwiają szybki
montaż bez dodatkowych prac w miejscu
wbudowania. Powstała spoina ma szero-
kosć nie większą niż 10 mm. W razie po-
trzeby istnieje możliwość demontażu pre-
fabrykatu bez ingerencji w pozostałe ele-
menty konstrukcji.

Połączenia poziome w budownictwie
wielkopłytowym, z uwagi na ich lokaliza-
cję oraz charakter pracy, znacznie różnią
się od złączy pionowych. Ich główną funk-
cją jest zabezpieczenie przed przesuwem
oraz miejscowa stabilizacja poszczegól-
nych elementów w trakcie montażu. Złącza
poziomie zwykle zlokalizowane są w są-
siedztwie płyt stropowych, dlatego pod-
czas ich konstruowania konieczne jest
uwzględnienie możliwości obrotu płyty
na podporze. Zjawisko to ma wpływ za-
równo na siły wewnętrzne powstające
w stropach, jak i bezpośrednio w styku pre-
fabrykatów ścianowych. W trakcie obli-
czeń istotne jest również uwzględnienie
wpływu mimośrodu obciążenia powodu-
jącego nierównomierny rozkład naprężeń,
co z kolei generuje nierównomierną ich od-
kształcalność. W związku z tym, że styki
poziome przenoszą przede wszystkim siły
ściskające, to zwykle realizowane są jako
złącza niezbrojone. Najprostszym przy-
kładem jest montaż prefabrykatów ścien-
nych na warstwie zaprawy cementowej
o grubości nie większej niż 15 mm, umoż-
liwiającej równomierny rozkład naprężeń.
Wytrzymałość użytej zaprawy nie powin-
na być mniejsza niż klasa betonu użyta
do wykonania prefabrykatu (rysunek 5a).

Nieco bardziej zaawansowanym warian-
tem tego typu oparcia jest tzw. montaż wy-
muszony, w którym precyzja ustawienia
prefabrykatu wspomagana jest trzpieniem
stabilizującym (rysunek 5b). W tym przy-
padku grubość warstwy zaprawy jest więk-
sza i wynosi 25 – 50 mm. W sytuacji, gdy
podczas użytkowania przewidywane jest
występowanie dużych sił poziomych dzia-
łających na złącze, skutecznym rozwiąza-
niem jest podbetonowanie górnego ele-
mentu, dzięki czemu dolna część prefabry-
katu zatopiona jest w betonie monolitycz-
nym (rysunek 5c). Złącza poziome wyko-
nuje się również w wersji zbrojonej,
gdzie monolityzację uzyskuje się przez
uciąglenie zbrojenia prefabrykatów ścien-
nych w formie wytyków zalewanych
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1 – betonowe złącze wykonane na miejscu; 2 – pio-
nowe zbrojenie na ścinanie zakotwione za pomocą
prętów w kształcie litery U; 3 – prefabrykowany ele-
ment ścienny; 4 – szorstka krawędź prefabrykatu
(lub złącze wrębowe); 5 – pionowe zbrojenie
uciąglone powyżej poziomu stropu; 6 – pionowe
zbrojenie uciąglone powyżej lub poniżej poziomu
stropu; 7 – pionowe zbrojenie na ścinanie zakotwio-
ne za pomocą haków np. pod kątem 90°
Rys. 3. Zbrojone złącza monolityczne z wi-
docznym stykiem [2]
Fig. 3. Reinforced monolithic connection with
visible joint [2]

Rys. 4. Schemat montażu liniowych łączni-
ków systemowych typu HLB-M [5]
Fig. 4. Installation scheme of linear connec-
tors HLB-M [5]

Łącznik zatrzaskowy Peikko TENLOC [4]
Latch-type connectorPeikko TENLOC [4]

Rys. 5. Niezbrojone złącza poziome: a) na
warstwie zaprawy; b) z trzpieniem stabili-
zującym; c) podbetonowywane [2]
Fig. 5. Unreinforced horizontal joints: a) on
a grout; b) with stabilizing dowel; c) concre-
ted [2]
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w kanałach z rur Robusta. Przykładowe
rozwiązanie węzła z zastosowaniem jedno-
warstwowych prefabrykatów ściennych
oraz płyty stropowej typu filigran pokaza-
no na rysunku 6.

W ścianach warstwowych istotne jest za-
bezpieczenie styku poziomego prefabry-
katów przed wpływami środowiskowymi.
Brak zapewnienia pełnej szczelności i izo-
lacyjności warstw wgłębnych ścian war-
stwowych może doprowadzić do znaczne-
go pogorszenia parametrów użytkowych
elementu, a w najgorszym wypadku nawet
do odpadnięcia warstwy elewacyjnej. Po-
prawne rozwiązanie zapewniające pełną
szczelność pokazano na rysunku 7. Stosu-
jąc elementy prefabrykowane, możliwe
jest również wykonanie w pełni sztywne-
go połączenia monolitycznego. Można to
osiągnąć przez wykorzystanie tzw. ścian
podwójnych, czyli prefabrykatów pełnią-
cych rolę obustronnego szalunku tracone-
go o grubości 5 – 6 cm połączonego ukła-

dem kratowniczek. Ich zaletą są gładkie
obie powierzchnie elementu oraz zreduko-
wany ciężar własny w porównaniu ze ścia-
nami pełnymi. Rozwiązanie jest szczegól-
nie efektywne w sytuacji, gdy wymagana
jest pełna szczelność (np. węzeł połączenia
ściany z fundamentem, rysunek 8). Ściany
montowane są na ławie lub płycie funda-
mentowej z wypuszczonymi prętami starto-
wymi, a następnie wewnętrzna przestrzeń
wypełniana jest mieszanką betonową.

Łączniki w ścianach
warstwowych

Innym typem złączy występującym
w konstrukcjach ścianowych jest wzajem-
ne połączenie poszczególnych warstw
prefabrykatu typu „sandwich”. Taki ele-
ment składa się z trzech warstw: nośnej,
izolacyjnej oraz elewacyjnej, z których
każda pełni określoną funkcję [2]. Prefa-
brykat może spełniać swoje zadanie tylko
w sytuacji odpowiedniego doboru wszyst-
kich materiałów, w tym również łączni-
ków. Ściany warstwowe są zwykle narażo-
ne na częste zmiany warunków atmosfe-
rycznych, w wyniku czego może występo-
wać chwilowe przeciążanie łączników pro-
wadzące do przyspieszonej degradacji pre-
fabrykatów. Obecnie dostępne są rozwiąza-
nia systemowe łączników międzywarstwo-

wych, w skład których wchodzą szpilki ko-
twiące, pierścienie oraz kotwy płaskie. Te-
go typu łączniki rozmieszczane są modu-
larnie na siatce kwadratowej z rozstawem
nieprzekraczającym 1,20 m, przy czym
ważne jest, aby łączniki były zlokalizowa-
ne symetrycznie do osi prefabrykatu.

Podsumowanie
Współczesne wielkopłytowe budynki

prefabrykowane, dzięki dużej dokładności
wykonawstwa, stosowaniu materiałów no-
wej generacji oraz najnowszych połączeń,
pozwalają na kształtowanie obiektów bez-
piecznych, funkcjonalnych i wyróżniają-
cych się pod względem estetycznym. Dal-
szy rozwój betonowego budownictwa pre-
fabrykowanego powiązany będzie z dzia-
łaniami zmierzającymi do poprawy jako-
ści, rozumianej nie tylko jako odpowiada-
jąca wysokim standardom jakość materia-
łów i wykonania, ale również jako komfort
korzystania z budynku w całym okresie je-
go trwałości [1]. Wpływ na kształt złączy
będzie miało wdrażanie budownictwa pra-
wie zeroenergetycznego, wykorzystywa-
nie coraz bardziej zróżnicowanych warstw
elewacyjnych oraz chęć eliminacji widocz-
nych złączy prefabrykatów.
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Rys. 6. Rozwiązanie węzła poziomego
umożliwiającego przeniesienie sił pozio-
mych [2]
Fig. 6. Detail of horizontal joint allowing
transferring horizontal forces [2]

Rys. 7. Rozwiązanie węzła poziomego
umożliwiającego przeniesienie sił pozio-
mych [2]
Fig. 7. Detail of horizontal joint allowing
transferring horizontal forces [2]

Rys. 8. Rozwiązanie węzła poziomego
umożliwiającego przeniesienie sił pozio-
mych oraz uzyskanie pełnej szczelności [2]
Fig. 8. Detail of horizontal joint allowing
transferring horizontal forces and achieving
full tightness [2]
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