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Inżynierów Budownictwa

Współczesne budownictwo 

mieszkaniowe w aspekcie realizacji 

programu Mieszkanie Plus



Współczesne ścianowe systemy budownictwa 

prefabrykowanego

Obecnie realizowane budynki prefabrykowane o konstrukcji ścianowej 
można podzielić na następujące typy:

Typ 1. Budynki o poprzecznych lub podłużnych układach ścian 
nośnych ze stropami innymi niż stropy HC



Typ 2. Budynki z ścianami zewnętrznymi ze stropami z płyt HC

Typ 3. Budynki ze ścianami nośnymi zewnętrznymi i wewnętrzną 
konstrukcją nośną



Typ 4. Budynki o poprzecznym układzie nośnym ze stropami HC

Typ. 5. Budynki wysokie 

i wysokościowe o dominującej 

konstrukcji ścianowej 



Typ 6. Budynki ścianowe 
o poprzecznym układzie 
ścian nośnych

Typ 7. Budynki ze ścianami nośnymi tzw. podwójnymi w kompozycji ze 
stropami filigran umożliwiającymi monolityzację konstrukcji

Typ 8. Budynki ze ścianami konstrukcyjnymi z elementów typu HC

W praktyce mogą występować budynki o układzie bardziej 
skomplikowanym składające się z kilku typów konstrukcji, nierzadko 
zakrzywione w planie



Rodzaje stosowanych elementów wielkopłytowych

Płyty stropowe TT i T - sprężone o wysokości 30 - 90 cm a nawet więcej 
i szerokości 240 cm

Płyty stropowe kanałowe sprężone SP i HC



Stropy żelbetowe zespolone typu Filigran









Prefabrykowane elementy ścian warstwowych



Podstawowe zasady doboru wymiarów elementów

- grubości warstw konstrukcyjnych ścian wewnętrznych 160-250 mm,
- grubości warstw konstrukcyjnych ścian zewnętrznych 120-180 mm,
- wysokość - ograniczona przez skrajnie drogowo-transportowe 3,7-
4,0m.

Minimalne wymiary wąskich pasm około otworo-

wych oraz nadproży okiennych



Typy elementów ścianowych

a) ściany nośne
b) ściany samonośne
c) ściany osłonowe

Schematy połączeń różnych 
typów ścian z płytą stropową 
w systemach wielkopłytowych



Rodzaje ścian

a) zwykłe jednowarstwowe o grubości 80-240 mm

b) warstwowe o grubości 
warstwy konstrukcyjnej 
powyżej 150 mm



c) ściany podwójne



Inne elementy prefabrykowane

prefabrykaty biegów schodowych

prefabrykaty balkonów





Kabiny sanitarne



Budownictwo jednorodzinne















Detale połączeniowe wielkopłytowych elementów 

prefabrykowanych





































Przykładowe realizacje współczesnego 

budownictwa wielkopłytowego w Skandynawii 

realizowanego przez PeKaBex S.A.





















Dziękuję za uwagę


