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Z
a le ty be lek hy bry do wych

PFE IFER Hy brid be am® oraz

ela stycz ność roz wią zań z ich

uży ciem ko rzyst nie wpływają

na cał ko wi ty koszt in we sty cji i re al ne

zy ski za rów no dla in we sto rów, jak

i póź niej szych użyt kow ni ków obiek tów.

Go to we roz wią za nia tech nicz ne z za sto -

so wa niem be lek PFE IFER Hy brid be am®

po pra wia ją ce funk cjo nal ność bu dyn -

ków mo gą znacz nie uła twić pra ce pro -

jek to we ar chi tek tów, kon struk to rów oraz

przedstawicieli innych branż, da jąc tak że

no we moż li wo ści kształ to wa nia przestrze -

ni użyt ko wej. De cy zję o wy bo rze te go

roz wią za nia po prze dza za wsze wni kli wa

ana li za ko rzy ści wy ni ka ją cych z za sto -

so wa nia be lek PFE IFER Hy brid be am®,

któ ra mo że być do ko ny wa na na każ dym

eta pie pro ce su bu dow la ne go. Za awan -

so wa nie tech no lo gicz ne bel ki umoż li -

wia bo wiem wy bór te go roz wią za nia za -

rów no przed przy stą pie niem do roz po -

czę cia in we sty cji, na eta pie two rze nia

pro jek tu bu dow la ne go (pro jek tant, in -

we stor), jak i po uzy ska niu po zwo le nia

na bu do wę, a więc pod czas re ali za cji

(ge ne ral ny wy ko naw ca).

Przy kła dem traf nej ana li zy tech nicz -

nej by ła zmia na tech no lo gii wy ko na -

nia stro pu ga le rii han dlo wej Mło ci ny

z mo no li tycz nej na pre fa bry ko wa ną

(fo to gra fia 1). Za sto so wa nie be lek hy-

bry do wych PFE IFER Hy brid be am® wraz

ze sprę żo ny mi pły ta mi ka na ło wy mi

umoż li wi ło ar chi tek to wi uzy ska nie

stro pu ty pu slim flo or, bez po gru bień

lo kal nych w for mie li nio wych pasm

mo no li tycz nych czy też po gru bień

punk to wych, tzw. grzyb ków (fo to gra -

fia 2), a ge ne ral ny wy ko naw ca mógł

znacz nie skró cić czas re ali za cji stro pu,

dzię ki unik nię ciu prac zwią za nych

z tech no lo gią mo krą (ko niecz ność usta -

wia nia du żej licz by wież sza lun ko -

wych). Do dat ko wym atu tem był nie -

wiel ki cię żar be lek, a więc do ich mon -

ta żu mo gły być uży te stan dar do we żu -

ra wie wy ko rzy sty wa ne do in nych prac

na bu do wie.

Ko lej nym przy kła dem obiek tów,

w któ rych bel ki hy bry do we zna la zły za -

sto so wa nie na szeroką ska lę, są par kin gi

wie lo po zio mo we. Wysoka no śność be -

lek spra wia, że moż li we jest prze ję cie

du żych ob cią żeń, a w efekcie za sto so wa -

nie znacz nej roz pię to ści płyt stro po wych

(16 m) i uzy ska nie naj ko rzyst niej szej

siat ki kon struk cyj nej pod wzglę dem

funk cjo nal nym (ob szar bez słu pów za -

wie ra ją cy 2 rzę dy miejsc po sto jo wych

z trak tem ko mu ni ka cyj nym po środ ku).

Każ dy ele ment kon struk cji wy sta ją cy

pod stro pem w miej scach prze jaz du po -

jaz dów po wo du je, że wy so kość kon dy -

gna cji bę dzie wyż sza niż mi ni mal na wy -

ma ga na (2,2 m) w przy pad ku te go ty pu

obiek tów, a to utrud nia za sto so wa nie

efek tyw nych ramp krót kich oraz nie po -

trzeb nie zwięk sza wy so kość ca łe go bu -

dyn ku. Oprócz be lek środ ko wych (fo to -

gra fia 3) du żym uła twie niem dla pro-

jek tan ta jest moż li wość za sto so wa nia

be lek PFE IFER Hy brid be am® w miej -

scu po łą cze nia pły ty ram py ze stro pem

w spo sób nieza bie ra ją cy świa tła prze -

jaz du (fo to gra fia 4). Bel ki hy bry do we

u ży wa ne są rów nież ja ko skraj ne, po nie -

waż moż na uzy skać wte dy mak sy mal ną

po wierzch nię prze wie trza nia na ścia nie

ze wnętrz nej (fo to gra fia 5).
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Fot. 1. Ga le ria Mło ci ny w War sza wie – po -
rów na nie stro pu pre fa bry ko wa ne go z bel -
ka mi PFE IFER Hy brid be am® (po le wej)
ze stro pem przy go to wa nym pod tech no lo -
gię mo no li tycz ną (po pra wej)

Fot. 2. Bel ka PFE IFER Hy brid be am®

wraz z pły ta mi ka na ło wy mi  w ga le rii Mło -
ci ny w War sza wie – strop slim  flo or uła -
twia  mon taż in sta la cji HVAC

Fot. 3. Par king w Ber nau, Niem cy – bel ka
środ ko wa PFE IFER Hy brid be am® wraz
z pły ta mi ka na ło wy mi

Fot. 4. Bel ka PFE IFER Hy brid be am®

na po łą cze niu pły ty ram py ze stro pem par -
kingu w Ber nau, Niem cy
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Za pre zen to wa ne bu dyn ki są przy kła -

dem uda nej pre fa bry ka cji kon struk cji

po zwa la ją cej na skró ce nie cza su re ali -

za cji. Prze nie sie nie ro bót z pla cu bu do -

wy do za kła dów pro duk cyj nych moż li -

we jest tak że przy wzno sze niu  bu dyn -

ków wy so kich. Ta kie roz wią za nie wy -

ko rzy sta no przy bu do wie biu row ca

WA VE w Gdań sku. Do wy ko na nej

ja ko pierw szej w sza lun ku śli zgo wym

kon struk cji trzo nu do łą cza no ustrój

pre fa bry ko wa ny zło żo ny ze słu pów,

ze wnętrz nych be lek żel be to wych 

oraz we wnętrz nych be lek PFE IFER

Hy brid be am®, opie ra nych na trzo nie

za po mo cą wy su wa nych no ży do za-

be to no wa nych w ścia nie kie sze ni

(fotografia 6). W po łą cze niu ze stro -

pem z płyt ka na ło wych uzy ska no swo -

bod ną prze strzeń z moż li wo ścią ela -

stycz nej aran ża cji i za gwa ran to wa no

ła twe pro wa dze nie in sta la cji, w tym

HVAC. Re duk cja wy so ko ści kon dy gna -

cji  przez za sto so wanie be lek hy bry do -

wych PFE IFER Hy brid be am® zmniej -

szy ła kosz ty eks plo ata cji i zwięk szy -

ła efek tyw ność in we sty cji w po rów -

na niu z roz wią za nia mi tra dy cyj ny mi

(fotografia 7).

Za sto so wa nie be lek hy bry do wych

moż li we jest rów nież z in ny mi ro dza ja -

mi stro pu. Cie ka wym przy kła dem jest

po łą cze nie ze stro pem mo no li tycz nym

za sto so wa ne w jed nym ze szwaj car skich

biu row ców (fotografia 8). W ce lu uzy -

ska nia zli co wa nej od spodu po wierzch -

ni stro pu, bel ki ukła da ne by ły bez po-

śred nio na sza lun kach stro po wych.

Dzię ki te mu nie tyl ko osią gnię to lep szy

efekt wi zu al ny po roz sza lo wa niu, ale

po pra wio no  szyb kość i bez pie czeń stwo

mon ta żu.

Bel ki hy bry do we PFE IFER Hy brid be am®

mo gą być sto so wa ne tak że z zy sku-

ją cym co raz więk szą po pu lar no ść  stro -

pem drew nia nym, ze spo lo nym z pły tą

żel be to wą lub bez niej. Na tu ral ny wy -

gląd, zdro wy kli mat w po miesz cze niu,

eko lo gicz ny ma te riał to tyl ko nie któ re

z za let kon struk cji drew nia nych, któ re

z po wo dze niem moż na łą czyć z bel-

ka mi hy bry do wy mi (fo to gra fia 9). Czę -

sto w te go ty pu tech no lo gii wy ko na -

nia kon struk cja stro pu jest wi docz -

na od spodu. Pół ka dol na bel ki mo że

być ma lo wa na w do wol nym ko lo rze

tak, aby nadać wnę trzu od po wied ni

cha rak ter.

Ela stycz ność roz wią zań z uży ciem

be lek PFE IFER Hy brid be am® po z-

wa la na re ali za cję na wet naj bar dziej

fan ta zyj nych wi zji pro jek tan ta. To

sze ro ki za kres za sto so wania (bu dyn-

ki uży tecz no ści pu blicz nej, cen tra

han dlo we, biu row ce, par kin gi czy

bu dyn ki miesz ka lne), gwa ran cja

szyb kie go mon ta żu oraz re al nie

niewielki cał ko wi ty koszt in we sty-

cji sprawiają, że sto so wa nie be lek 

PFE IFER Hy brid be am® jest co raz 

po pu lar niej szą al ter na ty wą dla tra -

dy cyj nych be lek przy re ali za cji ukła -

dów stro po wych bu dyn ków o róż nych

funk cjach.
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Fot. 5. Elewacja par kingu w Ber nau, Niem cy

Fot. 6. Mo no li tycz ny trzon z ze wnętrz ną
kon struk cją pre fa bry ko wa ną biu ro wca
WA VE w Gdań sku

Fot. 7. Bel ka PFE IFER Hy brid be am®.
Pod kon struk cja z szyn mon ta żo wych do
mo co wa nia in sta la cji

Fot. 8. Biu ro wiec w Feu sis berg, Szwaj ca ria
– mon taż be lek na sza lun kach stro po wych

Fot. 9. Biu ro wiec w Lienzu, Au stria – po -
łą cze nie be lek PFE IFER Hy brid be am® ze
stropem z drew nia nych płyt kle jo nych


