
Budownictwo Miejskie 
 

Wyższa Szkoła Techniczna  
w Katowicach 

 

Dr inż. Krzysztof Michalik 



BUDYNKI WIELORODZINNE I 
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W zabudowie miast i osiedli najczęściej są stosowane budynki 

wielokondygnacyjne. Mogą one mieć zróżnicowaną wysokość w zależności 

od przeznaczenia, warunków gruntowych, powierzchni i kosztu terenu 

przeznaczonego pod budowę, rodzaju materiału konstrukcyjnego itp. W 

budynkach tych jest łatwiej zastosować technologie uprzemysłowione i 

mechanizację robót, ponieważ sprzęt i maszyny budowlane mogą być lepiej 

wykorzystane przy wznoszeniu kolejnych kondygnacji w tym samym 

miejscu. 

Budynki mieszkalne, hotelowe, szpitalne itp. składające się z wielu małych 

pomieszczeń są najczęściej wykonywane jako ustroje ścianowe lub 

ścianowo-słupowe. W ustrojach tych rolę nośną pełnią ściany konstrukcyjne 

budynku.  

 

Rozróżnia się układy konstrukcyjne: 

- podłużne, w których ściany nośne biegną w kierunku podłużnym budynku, 

- poprzeczne - ze ścianami usytuowanymi prostopadle do podłużnej osi 

budynku,  

- krzyżowe - ze ścianami nośnymi usytuowanymi w obydwu kierunkach i 

mieszane.  



Schematy układów konstrukcyjnych budynków ścianowych: a) podłużny, b) 

poprzeczny, c) mieszany, d) krzyżowy; 1 - ściany nośne, 2 - ściany nienośne, 3 - 

ściany osłonowe, 4 - ściany działowe, 5 - ściany międzymieszkaniowe 



Schemat budynku o konstrukcji ścianowej w układzie podłużnym: 

1 - ściana nośna, 2 - ściana działowa, 3 - strop, 4 - dach 



W budynkach biurowych, produkcyjnych, magazynowych, 

parkingach itp., czyli tam, gdzie wymaga się większych 

powierzchni użytkowych, stosuje się ustroje szkieletowe z 

nielicznymi ścianami usztywniającymi lub trzonami 

komunikacyjnymi.  

 

Rozróżnia się konstrukcje szkieletowe o układzie: 

-podłużnym, w którym rygle przebiegają równolegle do podłużnej 

osi budynku, 

-poprzecznym, w którym rygle są usytuowane prostopadle do 

podłużnej osi budynku . 



Budynki o konstrukcji szkieletowej : a) układ poprzeczny, b) 

układ podłużny; 1 - słup, 2 - rygiel, 3 - wypełnienie szkieletu 

 
 

 



Konstrukcje budynków wielokondygnacyjnych są poddane działaniu zarówno 

obciążeń pionowych, jak i poziomych wywołanych parciem i ssaniem wiatru, 

trzęsieniami ziemi itp. Sztywność przestrzenna budynków murowanych jest 

zapewniona (o ile prace zostały wykonane przez kwalifikowanych murarzy) 

dzięki właściwemu układowi cegieł (przewiązanie spoin) w narożnikach i 

skrzyżowaniach oraz odpowiedniemu zakotwieniu stropów w ścianach. 

 

Budynki o konstrukcji betonowej monolitycznej mają zapewnioną sztywność 

przestrzenną, natomiast wykonane z prefabrykatów wymagają zastosowania 

odpowiednich złączy, przenoszących wszystkie siły występujące w tych 

połączeniach (ściskanie, ścinanie lub rozciąganie). Złącza te powinny 

jednocześnie zabezpieczać wnętrze budynku przed wodą opadową, infiltracją 

powietrza, stratami ciepła , przenikaniem dźwięków. 

 

Obciążenia poziome (w postaci oddzielnych sił skupionych w płaszczyznach 

stropów) są przekazywane na ściany, które pod względem statycznym stanowią 

Wsporniki utwierdzone w fundamentach. W ten sposób siły poziome są 

Przenoszone na ściany leżące w płaszczyźnie ich oddziaływania. Wielkość 

Poziomej deformacji budynku zależy od ugięcia konstrukcji pionowych (ścian), 

Ponieważ pomija się deformacje poziome stropów z uwagi na ich niewielkie 

wartości (określa się je jako nieskończenie sztywne płyty stropowe - tarcze).  



Rozdział sił zewnętrznych oddziałujących na budynek: a) schemat 

działania sił poziomych, b) schemat obciążenia ścian poprzecznych 



Zasadą ogólną obowiązującą w celu zapewnienia sztywności 

przestrzennej budynkom wielokondygnacyjnym zarówno ze 

ścianami nośnymi, jak i o przegubowej konstrukcji szkieletowej jest 

stosowanie ścian usztywniających.  

 

Ściany te o dużej sztywności na zginanie w swojej płaszczyźnie 

mają za zadanie przejmować całość sił poziomych, oddziałujących 

na budynek.  

 

Pozostałe elementy konstrukcyjne budynku mogą być w takim 

przypadku wymiarowane tylko ze względu na obciążenia pionowe.  

 

Z uwagi na to, że siły poziome mogą działać z różnych kierunków, 

konieczne jest usytuowanie ścian usztywniających tak w kierunku 

podłużnym, jak i w poprzecznym budynku. Można je też łączyć, 

tworząc zespoły przestrzenne należycie sztywne w obydwu 

kierunkach. 



Usztywnienie budynku ścianami: a) budynek ze ścianami 

nośnymi, b) budynek szkieletowy; 1 - poprzeczna ściana 

usztywniająca, 2 - podłużna ściana usztywniająca 



W budynkach szkieletowych połączenia rygli ze słupami mogą być sztywne lub 

przegubowe.  

 

Połączenia sztywne - występują zwykle w konstrukcjach żelbetowych 

monolitycznych lub stalowych. Przy połączeniach sztywnych słupy i rygle tworzą 

ramy płaskie usytuowane w kierunku poprzecznym lub podłużnym budynku. 

Zapewniają one sztywność budynku tylko w ich płaszczyźnie. W celu osiągnięcia 

sztywności przestrzennej ustroje płaskie muszą być usztywnione innymi 

konstrukcjami ramowymi lub ścianami w kierunku prostopadłym do ich 

płaszczyzny. I tak odpowiednio uzyskuje się ramy przestrzenne bądź ustroje 

ramowe w jednym kierunku, a ścianowe lub ścianowo-ramowe w drugim. 

 

Połączenia przegubowe - występują zwykle w konstrukcjach żelbetowych 

prefabrykowanych lub stalowych. Mogą to być ustroje słupowo-belkowe lub 

słupowo-płytowe. Ustroje przegubowe są geometrycznie zmienne i nie zapewniają 

przeniesienia sił poziomych. Właściwą stateczność budynku można uzyskać, 

stosując dodatkowe usztywnienie w postaci tężników kratowych lub ścian 

usztywniających 



Usztywnianie budynków wielokondygnacyjnych za pomocą tężników 

kratowych : a) przekroje poprzeczne, b) rzuty poziome 



Budynki o konstrukcji szkieletowej wykazują zwykle większe 

odkształcenia poziome niż budynki ze ścianami nośnymi i 

najczęściej charakteryzują się bardziej skomplikowaną technologią 

wykonania. Jednakże ich zaletą jest większa swoboda w 

kształtowaniu wewnętrznej funkcji pomieszczeń. 

 

Ze względu na różną odkształcalność ram i ścian nie należy 

jednocześnie usztywniać budynków takimi konstrukcjami. 

 

W budynkach wielokondygnacyjnych ważną rolę odgrywają 

wieńce, które wiążą elementy konstrukcyjne budynku w kierunku 

poziomym. Spełniają one szczególną ważną funkcję w budynkach 

z prefabrykatów, w których stanowią zasadniczy element 

konstrukcyjny łączący płyty stropowe w sztywne przepony 

poziome. 



Ustroje szkieletowe budynków wielokondygnacyjnych wykonuje 

się o konstrukcji żelbetowej monolitycznej lub prefabrykowanej 

oraz stalowej i - w niewielkim dotychczas zakresie - drewnianej. 

 

W zależności od konstrukcji budynku i jego przeznaczenia mogą 

być stosowane ustroje:  

•słupowo-ryglowe,  

•ramowe płaskie i przestrzenne,  

•słupowo-płytowe,  

•trzonowe,  

•ramowo-ścianowe 

•ramowo-tężnikowe,  

•powłokowe pojedyncze,  

•powłokowe podwójne. 

 



Budynki wielokondygnacyjne z uwagi na wysokość dzieli się na 

 

•niskie - do 4 kondygnacji (do 12 m),  

•średnio wysokie - do 9 kondygnacji (12 do 25 m),  

•wysokie (25-55 m) 

•wysokościowe - powyżej 55 m. 

 

Koszt budowy i eksploatacji budynków wielokondygnacyjnych 

wiąże się z ich wysokością, ponieważ w budynkach wyższych jest 

konieczne stosowanie dźwigów oraz skomplikowanych instalacji.  

 

Szacuje się, że w obiektach 12-kondygnacyjnych i wyższych koszt 

budowy wzrasta o około 40-50%, a koszt eksploatacji prawie o 

100%. Na wielkość tych wskaźników wpływają również koszty 

terenu i infrastruktury technicznej. 



Zakres stosowania żelbetowych konstrukcji szkieletowych 



Zakres stosowania stalowych konstrukcji szkieletowych 



Budynki ze ścianami murowanymi 



Technologia wznoszenia budynków ze ścianami murowanymi należy do jednych z 

najstarszych i polega głównie na ręcznych procesach przy zastosowaniu różnych 

systemów i sposobów wiązania cegieł.  

Przy wyborze materiałów i technologii wykonania bierze się pod uwagę 

następujące czynniki: przeznaczenie budynku, konstrukcyjne i architektoniczne 

rozwiązania ścian, wymagania w zakresie trwałości, miejscowe możliwości 

materiałowo-produkcyjne oraz warunki klimatyczne.  

 

W zależności od rodzaju użytych materiałów rozróżnia się ściany: 

 

•z materiałów ceramicznych, wykonywane z różnego rodzaju cegieł i pustaków 

wypalanych z gliny, 

•z wyrobów betonowych w postaci pustaków i bloczków, wykonywanych z 

betonu zwykłego, betonu komórkowego, lekkich betonów z wypełniaczami 

mineralnymi i organicznymi, 

•z wyrobów silikatowych,  

•z elementów gipsowych i materiałów miejscowych, jak kamienie, cegły 

surowe, bloczki gliniane i inne, 

•z pustaków styropianowych i innych (tzw. szalunki tracone). 

 



Zaletą ścian murowanych z cegieł jest: 

•jednorodność struktury,  

•stosunkowo dobra (chociaż obecnie niewystarczająca) izolacyjność 

termiczna,  

•stałość objętości (ściany nie kruszą się i nie pęcznieją),  

•odporność na ogień i warunki atmosferyczne. 

 

W budownictwie tradycyjnym obowiązywał najczęściej podłużny układ 

konstrukcyjny. Obecnie stosuje się zwykle schematy z poprzecznymi 

ścianami nośnymi i zewnętrznymi ścianami osłonowymi lub 

wypełniającymi, które wykonuje się z lekkich materiałów o dobrej 

izolacyjności termicznej. 

 

W okresie do wybuchu II wojny światowej wysokość budynków ze 

ścianami murowanymi wynosiła najczęściej od 1 do 3 kondygnacji i nie 

przekraczała 7 kondygnacji. Później były realizowane za granicą budynki 

ze ścianami murowanymi wysokości do 10 kondygnacji (najwyższy 

wysokości 15 kondygnacji został wybudowany w Szwajcarii). 



Budynki o konstrukcji żelbetowej 
monolitycznej 

 



Ściany nośne budynków o konstrukcji monolitycznej wykonuje się z 

betonu zwykłego klasy nie niższej niż B10 lub z betonów 

kruszywowych lekkich klasy nie niższej niż B7,5. Jeżeli wg obliczeń 

należałoby zastosować beton klasy wyższej niż B20, to ściany 

projektuje się jako żelbetowe z betonu klasy co najmniej B15. 

 

Grubość ścian betonowych nie powinna być mniejsza niż 100 mm, a 

ścian żelbetowych niż 150 mm. Ponadto stosunek wysokości ściany 

nośnej do jej grubości nie może być w ścianach z betonu zwykłego 

większy niż 25, a w ścianach z betonów kruszywowych lekkich niż 

18.  

 

Stropy mogą być monolityczne ciągłe lub prefabrykowane.  

 

Ściany klatek schodowych, przewody kominowe, ściany działowe i 

osłonowe wykonuje się zwykle z prefabrykatów. 



Ściany z betonów zwykłych długości większej niż 6 m oraz z 

kruszywowego betonu lekkiego długości większej niż 4 m 

powinny mieć zbrojenie przeciwskurczowe z 2 siatek prętów o 

średnicy co najmniej 6 mm.  

 

Ściany żelbetowe zbroi się również 2 siatkami, z tym że wymiary 

oczek siatki są mniejsze. Na każdej kondygnacji w poziomie 

stropów umieszcza się wieńce. Biegną one zarówno wzdłuż 

obwodu budynku, jak i wszystkich ścian konstrukcyjnych.  

 

Pod otworami okiennymi wprowadza się dodatkowe zbrojenie w 

postaci co najmniej dwóch prętów. Nadproża okienne oblicza się 

jak belki zginane. 



Zbrojenie ścian monolitycznych: a) betonowych (przeciwskurczone), b) żelbetowych;  

1 - strop, 2 - wieniec stropowy, 3 - łącznik 06 mm 



Ściany i stropy budynków o ustrojach ścianowych są wykonywane w różnego 

rodzaju formach (deskowaniach). Do formowania konstrukcji ścianowo-

płytowych stosuje się deskowania przestawne, przesuwne i ślizgowe.  

 

Deskowania przestawne składają się ze zunifikowanych tarcz, w których 

zastosowano złącza łatwe do założenia i zdjęcia oraz odpowiednie elementy 

usztywniające. Tarcze deskowań przestawnych są wykonane z drewnianej lub 

stalowej ramy konstrukcyjnej i poszycia, np. ze sklejki wodoodpornej lub ze stali. 

Pod względem wielkości tarcze dzieli się na drobno-, średnio-, i 

wielkowymiarowe. Tarcze drobno- i średniowymiarowe umożliwiają ich ręczne 

scalanie w zależności od kształtu i wymiarów elementów, natomiast tarcze 

wielkowymiarowe są scalane mechanicznie, za pomocą żurawia. 
 

Ogólnie wśród budynków o konstrukcji nośnej monolitycznej można wyróżnić: 

• budynki o pełnej konstrukcji monolitycznej (stropy, ściany nośne), 

• budynki o monolitycznym szkielecie i przegrodach poziomych (stropach), 

• budynki o konstrukcji mieszanej monolityczno-prefabrykowanej, w tym 

konstrukcje: 

•o monolitycznych ścianach nośnych i prefabrykowanych przegrodach 

poziomych, 

•o monolitycznym szkielecie i prefabrykowanych przegrodach poziomych. 



Wszystkie rodzaje budynków mogą być realizowane w trzech 

podstawowych układach konstrukcyjnych:  

 

•podłużnym,  

•poprzecznym 

•krzyżowym 

 

System uniwersalnych deskowań umożliwia również wykonywanie 

budynków w układach mieszanych. 



Najbardziej odpowiedni dla budownictwa mieszkaniowego 

o konstrukcji ścianowej jest układ poprzeczny, który 

umożliwia oddzielenie funkcji konstrukcyjnych od 

izolacyjnych, co oznacza, że ściany podłużne mogą być 

wykonane z lekkich materiałów o korzystnych parametrach 

termoizolacyjnych lub z prefabrykowanych elementów 

lekkiej obudowy. 



Układ podłużny jest zalecany przy projektowaniu obiektów 

niskich o wydłużonym i nieskomplikowanym kształcie rzutu 

(np. budynki użyteczności publicznej, pawilony szpitalne i typu 

halowego).  

 

W tych przypadkach należy pamiętać, że ściany zewnętrzne 

muszą być należycie docieplone.  

 

 

W budynkach wysokich oraz w budynkach o przewidywanych 

dużych obciążeniach użytkowych bądź narażonych na wpływy 

sejsmiczne z reguły są stosowane układy krzyżowe. 



W Polsce w latach siedemdziesiątych XX w. został opracowany 

system SBM-75 przeznaczony do stosowania w budownictwie 

ogólnym, a w szczególności mieszkaniowym. Wdrażanie w kraju 

tego systemu rozpoczęto w 1976 r. W tym samym roku w ZMB 

Zremb podjęto produkcję tunelowych i uniwersalnych deskowań 

na licencji angielskiej firmy Acrow. Deskowania tunelowe 

przeznaczone były do budynków o konstrukcji ścianowej, 

natomiast uniwersalne do budynków o konstrukcji szkieletowej, 

ścianowej i mieszanej. 

Wiele budynków w Polsce i na świecie jest wykonywanych jako 

konstrukcje ścianowe. Można dla przykładu wymienić gmach 

hotelu Forum w Warszawie. Warto dodać, że za granicą nie tylko 

pojedyncze budynki i kwartały, ale również całe duże dzielnice są 

realizowane jako monolityczne, np. osiedle Północne Butowo w 

Moskwie, osiedle satelitarne Bundang New City w pobliżu Seulu, 

nowa zabudowa mieszkaniowa w centrum Berlina i inne. 



Hotel Forum, Warszawa 



Bundang New City, Korea 



Budynki o żelbetowej szkieletowej konstrukcji monolitycznej 

wykonuje się w zasadzie jako ustroje ramowe, słupowo-płytowe, 

trzonowe, ramowo-ścianowe i trzonowo-powłokowe.  

 

Nie występuje praktycznie podział na konstrukcje słupowo-

ryglowe i ramowe (jak to ma np. miejsce w budynkach 

prefabrykowanych), ponieważ żelbetowy szkielet monolityczny 

stanowi ustrój poprzeczny, w którym poszczególne elementy, tj. 

słupy, rygle i stropy są ze sobą połączone sztywnymi węzłami.  

 

Dzięki temu szkielet żelbetowy monolityczny jest w rzeczywistości 

ramą przestrzenną, odznaczającą się dużą sztywnością w obydwu 

kierunkach 



Ustrój słupowo-ryglowy: 1 - słup, 2 -rygiel poprzeczny,  

3 - rygiel podłużny, 4 - płyta 



Szkielet żelbetowy w porównaniu z drewnianym czy stalowym 

odznacza się dużą odpornością ogniową. Znacznie łatwiej jest też 

wykonać węzły sztywne. Jest jednak cięższy i bardziej wrażliwy 

na nierównomierne osiadanie, w związku z czym należy zwracać 

większą uwagę na warunki posadowienia. Jak wykazuje analiza 

ekonomiczna, szkielety żelbetowe w budynkach wysokości do 15 

kondygnacji są tańsze od stalowych, m.in. dlatego, że zużywa się 

na nie 50-70% mniej stali. Z ekonomicznego punktu widzenia 

szkielet żelbetowy należy stosować w budynkach wysokości od 15 

do 25 kondygnacji, chociaż techniczne możliwości wznoszenia 

takich obiektów są znacznie większe. Stosuje się słupy o przeboju 

kwadratowym lub prostokątnym. W tym ostatnim przypadku 

dłuższy bok słupa ustawia się w kierunku działania momentów 

zginających. O ile to możliwe należy zachować jednakowy 

przekrój słupa na wysokości kilku kondygnacji, regulując jego 

nośność ilością zbrojenia i klasą betonu. 



W szkieletach żelbetowych w większości przypadków stosuje się 

sztywne połączenie słupów z fundamentem, chociaż możliwe jest 

również połączenie przegubowe. Rozstaw słupów w budynkach 

szkieletowych zależy od wielu czynników, jak np. funkcji 

użytkowej, rodzaju stropów, formy architektonicznej itp.  

 

Skrajne rzędy slupów mogą być umieszczane w licu ściany 

zewnętrznej lub odsunięte od lica ściany do wnętrza budynku 

(wówczas rygle podtrzymujące są wysunięte wspornikowo poza 

obręb słupów). W takich przypadkach stosuje się ściany 

zewnętrzne typu lekkiego. W budynkach biurowych i 

mieszkalnych najczęściej projektuje się ustroje konstrukcyjne 

trójnawowe, przy czym nawy skrajne mają zwykle większą 

rozpiętość niż środkowa. 



W systemach słupowo-płytowych stosuje się stropy płytowe lub kasetonowe. 

Stropy gładkie są nieekonomiczne, ale z uwagi na prostotę wykonania i walory 

architektoniczne często stosowane. W przypadku większych obciążeń działających 

na stropy, np. w magazynach, należy stosować stropy grzybkowe z płytami 

głowicowymi. 

Ustroje słupowo-płytowe : a) grzybkowe, b) głowicowe 



Jeżeli wymiar siatki słupów w budynku przekracza 6,0 m oraz występują 

większe obciążenia użytkowe, np. w obiektach handlowych itp., to stosuje się 

ustroje złożone ze słupów i stropów kasetonowych. 

Ustrój słupowo-płytowy ze stropem 

kasetonowym 



Ściany zewnętrzne w budynkach szkieletowych mają charakter 

osłonowy lub wypełniający i opierają się bądź są mocowane do 

elementów szkieletu. Rzadziej stosuje się ściany samonośne 

posadawiane na oddzielnym fundamencie. Nie obciążają wówczas 

szkieletu siłami pionowymi, a jedynie przekazują na niego siły 

poziome. 

 

W budynkach o konstrukcji mieszanej ściany współpracują z 

ramami głównie w przenoszeniu obciążeń poziomych. Ściany te 

mogą stanowić oddzielne pasm biegnące od fundamentu przez 

całą wysokość budynku lub tylko wypełniać pole ram miedzy 

kondygnacjami. 



Grubość ścian - tarcz usztywniających budynek -

wynosi od 150 do 200 mm.  

Ściany przenoszą obciążenia pionowe i poziome w 

budynkach wysokości do 30 kondygnacji, mają zwykle 

w dolnych kondygnacjach grubość 300 mm, a w 

górnych od 160 do 180 mm.  

 

Przekrój ścian jest prostokątny, teowy lub dwuteowy.  

 

Wykonuje się je z betonu (żelbetu), cegły lub 

betonowych bloczków. Ściany żelbetowe (połączone ze 

słupami) stosuje się w budynkach wysokich, natomiast 

ściany murowane w budynkach kilkukondygnacyjnych. 



Ustroje ramowo-ścianowe: a, b) ściany ustawione na fundamencie, c) ściana - tarcza 

połączona ze słupami; 1 - ściana o przekroju prostokątnym, 2 - ściana o przekroju 

dwuteowym, 3 - ściana wypełniająca (przepona, tarcza), 4 - rygiel ramy, 5 - słup 



W budynkach trzonowych podstawową funkcję nośną spełnia monolityczny 

trzon (lub kilka trzonów). Trzony przenoszą na grunt wszystkie obciążenia 

działające na budynek. Są też wykorzystywane do umieszczenia w nich elementów 

komunikacji pionowej i urządzeń instalacyjnych. Konstrukcja nośna obudowy 

trzonu jest z reguły wiotka, w postaci słupów połączonych przegubowo ze stropami 

lub linowych wieszaków. Konstrukcja ta przenosi obciążenia pionowe na trzon lub 

bezpośrednio na fundamenty.  
 

Rozróżnia się cztery rodzaje budynków trzonowych: 

  

•wspornikowe, które są stosowane stosunkowo rzadko z uwagi na 

ograniczenie wysięgu wspornika do około 10 m,  

wieszakowe, 

•podporowe, ze słupami ustawionymi na dźwigarach, 

•podporowe, ze słupami ustawionymi na fundamentach. 
 

Wybór rodzaju budynku trzonowego zależy od projektowanej wysokości, 

występujących obciążeń oraz aspektów użytkowych obiektu. Budynki trzonowe są 

zwykle projektowane jako konstrukcje typu otwartego, w których przewidziano 

osłonowe ściany zewnętrzne. 



Budynki trzonowe o ustroju: a) wspornikowym, b) wieszakowym, c) podporowym ze 

słupami ustawionymi na dźwigarach, d) podporowym ze słupami ustawionymi ni 

fundamentach; 1 - fundament, 2 - trzon, 3 - dźwigary główne, 4 - stropy, 5 - wieszak, 6 - 

słup 



Deskowanie samowspinąjące systemu Peri: a) zewnętrzne na pomoście CB 2 i 

wewnętrzne - C160, b) zewnętrzne 



Pomosty zabezpieczające: a) wspornikowy, przymocowany bezpośrednio 

do ściany, b) na belkach przewieszonych (ze wspornikami) 



Bardzo wiele uwagi należy poświęcić sztywności przestrzennej i 

małej odkształcalności budynków wysokich. Przy małej 

sztywności, wskutek parcia wiatru występują zbyt duże 

przemieszczenia górnych części budynku, które mogą 

spowodować przechylenie stropów.  

Nadmierne przemieszczenia mogą wpływać na samopoczucie 

użytkowników, pracę urządzeń dźwigowych, instalacyjnych itp. 

Wielkość przemieszczenia wierzchołka budynku (strzałkę ugięcia) 

dopuszcza się w granicach od 1/500 do 1/1500 wysokości 

budynku, mierzonej od górnej płaszczyzny fundamentu do stropu 

najwyższej kondygnacji, a przechylenie tarcz stropowych 

(odkształcenia kątowe) odpowiednio od 1/1000 do 1/2000. 

 

W budynkach wysokich ściany i stropy muszą być projektowane z 

materiałów lekkich, ognioodpornych i zapewniających 

odpowiednią izolacyjność cieplną i akustyczną. 



W budynkach tarczowych podstawowy układ nośny jest 

ukształtowany z pionowych tarcz monolitycznych, ustawionych 

względem siebie w pewnym określonym porządku. Tarcze te 

przebiegają przez całą wysokość budynku i przejmują obciążenia 

poziome przekazywane przez stropy. Konstrukcje tego typu są 

stosowane w budynkach średniej wysokości (do 30 kondygnacji). 

 

Konstrukcję nośną budynków filarowych stanowią odrębne filary 

ustawione (w rzucie) w pewnych od siebie odstępach. Wszelkie 

obciążenia przypadające na budynek są przenoszone za 

pośrednictwem stropów lub belek-ścian. 

Stosowane są również rozwiązania specjalne w postaci ram z bardzo 

sztywnymi ryglami i wiotkimi słupami lub odwrotnie - z bardzo 

sztywnymi słupami i wiotkimi ryglami. 



Budynki o ścianach powłokowych są to konstrukcje, w 

których sztywność przestrzenną na parcie wiatru zapewniają 

ustroje przestrzenne w kształcie powłok o siatce prostokątnej 

lub mieszanej. Konstrukcję nośną tych obiektów można 

porównać do pionowej rury perforowanej o przekroju 

kołowym lub prostokątnym, podzielonej poziomymi 

przegrodami oddzielającymi kondygnacje użytkowe 

(stropami). Ustroje powłokowe mogą być kształtowane jako 

stalowe lub żelbetowe. Taką konstrukcję ma np. wieżowiec 

Towarzystwa Sears Roebuck and Co. w Chicago, 

wybudowany w latach 1971-1974. Był to w tym okresie 

najwyższy budynek na świecie (445 m). 



Sears Tower w Chicago 



Czasami ustroje powłokowe łączy się (we współpracy statycznej) 

ze ścianami, ramami, trzonami lub kombinacją tych konstrukcji. 

Bardzo dobre rezultaty uzyskuje się przy zastosowaniu powłoki i 

umieszczonego wewnątrz żelbetowego trzonu o sztywności 

przekroju stałej lub zmniejszającej się co kilka wyższych 

kondygnacji. Budynki wysokie z żelbetową powłoką i trzonem 

zwane w USA „tube in tube" mogą być konstruowane do 

wysokości 75 kondygnacji. 

 

Budynki o ustrojach zawieszonych wykonuje się w różny 

sposób. Na przykład w budynkach trzonowych ze stropami 

zawieszanymi cięgna lub wieszaki w ścianach zewnętrznych 

zastępują podpory ściskane (ściany, słupy, kolumny). 

 

Za pomocą lin stalowych można również wyeliminować z ustroju 

elementy zginane (belki, dźwigary, rygle itp.). 



Wieżowiec Sears Roebuck w Chicago 

wysokości 445 m: 

a) schemat elewacji,  

b) rzuty kondygnacji 

Szkic koncepcji konstrukcyjnej budynku z zawieszeniem wantowym:  

1 - filar, 2 - dźwigar platforma, 3 - liny nośne (wanty), 4 - jednostki 

przestrzenne (komórki) 



W technologii trzonowej została zrealizowana jedna z największych 

inwestycji budownictwa miejskiego na świecie - Kuala Lumpur City 

Center. Obiekt ten wyróżniają dwie identyczne okrągłe wieże o średnicy 

50 m i wysokości 450m każda, które są obecnie najwyższymi budynkami 

na świecie, przewyższającymi o 7m Sears Roebuck w Chicago. Na 

wysokości 40 pięter (177 m) obie konstrukcje połączone są tzw. mostem 

podniebnym długości 58 m i szerokości 5 m. Łączna powierzchnia 

użytkowa części niższej i obydwu wież wynosi 216901 m2. Pomieszczenia 

w obydwu wieżach zostały przeznaczone na biura i mieszkania. Do 

wykonania każdej z wież użyto 80 000 m3 betonu różnych klas, około 11 

000 t zbrojenia, 7500 t dźwigarów stalowych i 95 000 m2 konstrukcji 

stalowych ścian osłonowych powyżej 6 piętra. Jedną kondygnację 

budowano średnio 5 dni. Do wykonania trzonu budynku o wymiarach 23 x 

23 m użyto 14 jednostek deskowań zewnętrznych i 10 wewnętrznych 

umieszczonych na pomostach samowznoszących systemu Peri ASC 75. 

Deskowanie to, przy udźwigu 75 kN na każdy z podnośników 

hydraulicznych, może być przestawiane z szybkością 4 dni na 

kondygnację. Do wznoszenia deskowania nie używano żurawi, które byty 

wykorzystywane do transportu zbrojenia i materiału. 







W Chicago wzniesiono 65-kondygnacyjny budynek South Wacker Drive Tower 

wysokości 288 m, który przewyższył o 26 m poprzednio najwyższy monolityczny 

żelbetowy budynek Water Tower Place, zlokalizowany również w Chicago. 

Budynek South Wacker Drive Tower był pierwszym z trzech budynków 

wchodzących w skład kompleksu Lincoln Property połączonych między sobą I 

krytym wewnętrznym podwórzem. Powierzchnia pomieszczeń budynku wynosi 

151 tys. m2, a ogólna powierzchnia całego kompleksu 485 tys. m2. Wariant 

budynku o monolitycznej konstrukcji żelbetowej został przyjęty jako najbardziej 

ekonomiczny w porównaniu z rozwiązaniami alternatywnymi - ze stalowym 

szkieletem i monolitycznym trzonem o konstrukcji stalowo-żelbetowej i innych, 

Budynek ma w planie złożony kształt, zmieniający się na wysokości. Szerokość 

budynku jest przy tym stała i wynosi 41,1 m. Jedną kondygnację obiektu 

wznoszono w ciągu 5 dni. Do betonowania używano dwu kompletów 

wielkowymiarowych szalunków. Fundamenty pod budynek stanowią wiercone j 

pale o średnicy 2,1 m i długości 33 m, osadzone w gruncie skalistym na 

głębokości 1,8 m i połączone płytą grubości 2,4 m wykonaną z betonu o 

wytrzymałości 56 MPa. 







W Paryżu wzniesiono budynek administracyjny Grande Arche, wyróżniający się 

oryginalnym kształtem, a także nietypowym planem architektonicznym i 

rozwiązaniami konstrukcyjnymi z zastosowaniem monolitycznych żelbetowych 

konstrukcji sprężonych. Budynek składa się z dwóch identycznych 36-piętrowych 

części wysokości 111 m, usytuowanych równolegle do siebie w odległości 70 m. 

Obydwie części budynku zespolono łącznikami wysokości trzech pięter, 

umieszczonymi u góry i u dołu tego obiektu. Przestrzeń w łącznikach została 

przeznaczona na pomieszczenia wystawowe oraz strefy wypoczynku, a w górnym 

łączniku dodatkowo umieszczono galerię widokową. Każda część ma kształt 

graniastosłupa o przekroju w kształcie trapezu z podstawami 112 i 105 m i 

wysokością 18,7 m. Powierzchnia przekryć między kondygnacyjnych jednej części 

budynku wynosi 40 000 m2. Obydwie części są zwrócone ku sobie niniejszymi 

szerokościami. W celu zabezpieczenia stateczności bryły budynku w procesie 

montażu (aż do zakończenia betonowania górnego łącznika) między obydwiema 

częściami umieszczono okresowe usztywnienia (rozpory) w postaci czterech 

kratowych przestrzennych belek stalowych o przekroju 4 x 4m i ciężarze 950 kN. 

Elementy belek wykonano z profili rurowych. Na jednym końcu każdej belki 

umieszczono podnośniki hydrauliczne o nośności 5000 kN, za pomocą których 

regulowano siłę rozporu. Usztywnienia rozmieszczono początkowo w poziomie 9., 

a następnie 15. kondygnacji. 



Grande  

Arche 



Budynki żelbetowe 
prefabrykowane 

 



Budynki o konstrukcji ścianowej 

Stosowane w budownictwie elementy prefabrykowane ze względu na ich 

kształt dzieli się na płaskie i przestrzenne. Do płaskich zalicza się elementy 

prętowe. ramowe, blokowe i płytowe, a do przestrzennych kabiny sanitarne i 

elementy obudowy dźwigów w systemach wielkopłytowych oraz elementy 

systemów budowlanych z elementów kubaturowych. 

Wśród budynków wielokondygnacyjnych wykonywanych z prefabrykowanych 

elementów betonowych (i żelbetowych) można wyróżnić obiekty 

wielkoblokowe, wielkopłytowe i mieszane blokowo-szkieletowe lub płytowo-

szkieletowe. 

 

Pierwsze budynki wielkoblokowe wybudowano w Polsce w połowie lat 

pięćdziesiątych XX w., a wielkopłytowe w latach 1957-1959. Budynki z 

elementów prefabrykowanych mogą być wykonywane w podłużnym, 

poprzecznym, krzyżowym lub mieszanym układzie konstrukcyjnym. 

W budynkach wielkoblokowych ściany wykonuje się z dużych bloków 

wysokości jednej kondygnacji i szerokości od 900 do 1800 mm oraz płyt 

stropowych szerokości od 600 do 1800 mm i długości od 2400 do 6000 mm.  



W okresie rozwoju budownictwa uprzemysłowionego opracowano wiele 

systemów budownictwa mieszkaniowego, które klasyfikować można ze 

względu na stopień ich elastyczności i uniwersalności. Niskim stopniem 

elastyczności charakteryzowały się systemy, które pojawiły się już w końcu lat 

pięćdziesiątych, a ich rozwój nastąpił głównie w latach sześćdziesiątych XX w. 

Były to: OW-1700, PBU, Domino, Fadom, Dąbrowa, WUF-T, OWT-1700, WWP, 

RWP, Rataje, Winogrady. Do grupy tej można również zaliczyć system 

szczeciński opracowany centralnie i stosowany na terenie całego kraju. Wysoki 

stopień elastyczności charakteryzował systemy wielkopłytowe W-70, Wk-70, 

RBM-75 i WUF-75 oraz systemy wielkoblokowe Ż i RBM-73. 

Budynki prefabrykowane o konstrukcji ścianowej należały w okresie powojennym 

do najczęściej stosowanych. W latach osiemdziesiątych XX w. około 70% 

wszystkich nowo wznoszonych budynków realizowano w technologiach 

uprzemysłowionych. Po 1990 r. nastąpiła zdecydowana zmiana preferencji, w 

wyniku czego prefabrykuje się najczęściej elementy powtarzalne na określonej 

budowie. 

W ostatnich latach kilka dawnych wytwórni domów podjęło działania w kierunku 

wykorzystania swego potencjału i wznowienia produkcji elementów 

prefabrykowanych po uprzedniej ich modernizacji. 

I tak na przykład w Łomży opracowano założenia systemu wznoszenia 

prefabrykowanych budynków wielorodzinnych (OWT-67 Modernizacja 95), 

bazując na podstawowych rozwiązaniach konstrukcyjnych systemu OWT-67. 



W   Kielcach   są   produkowane   wielkowymiarowe   elementy   

budowlane W-70/MK dla budownictwa mieszkaniowego jedno- i 

wielorodzinnego. Ściany zewnętrzne nośne są grubości 290 mm z warstwą 

izolacyjną z wełny mineralnej. Z elementów prefabrykowanych można 

wznosić budynki w systemie wielkopłytowymi lub mieszanym, tj. ze 

szkieletem nośnym i ścianami osłonowymi z cegły lub z bloczków z 

betonu komórkowego. 

W Jarosławiu są produkowane elementy prefabrykowane dla 

budownictwa jedno- i wielorodzinnego w zmodernizowanym systemie 

wielkoblokowym kanałowym RBM-73/85. System umożliwia 

projektowanie budynków w układzie poprzecznym, podłużnym i 

mieszanym, z dachami płaskimi i wysokimi. 

W Radomiu opracowano i wdrożono nową technologię wielkopłytową 

pod nazwą R-2000. Zmniejszono grubość ścian zewnętrznych nośnych z 

2901 do 150 mm, a osłonowych z 240 do 80 mm, rezygnując z warstwy 

elewacyjnej Ściany zewnętrzne składają się z dwóch warstw: wewnętrznej 

(konstrukcyjnej) żelbetowej oraz zewnętrznej (izolacyjnej) ocieplonej 

warstwą styropianu. System umożliwiał wznoszenie budynków do 

wysokości siedmiu kondygnacji. 

 



Budynki o żelbetowej konstrukcji szkieletowej 

 

Konstrukcje szkieletowe z prefabrykowanych elementów żelbetowych były w 

Polsce realizowane w 3 systemach jako układy: 

•słupowo-ryglowe,  

•ramowe 

•słupowo-płytowe. 
 

Najprostsze z punktu widzenia wykonawstwa są układy słupowo-ryglowe 

utworzone z prętowych elementów pionowych i poziomych, przy czym belki 

(rygle) mogą biec w jednym lub w dwóch kierunkach. Belki ze słupem są łączone 

najczęściej pod stropem, natomiast słupy nad stropem. 

W budynkach ze szkieletem z prefabrykowanych ram płaskich jest konieczne 

zastosowanie ścian usztywniających w kierunku prostopadłym do płaszczyzny ram. 

Rozstaw tych ścian zależy od wysokości budynku oraz odległości między 

dylatacjami. 

W systemie słupowo-płytowym należy stosować ściany usztywniające zarówno w 

kierunku podłużnym, jak i poprzecznym budynku. 



Schematy konstrukcyjne budynków szkieletowych: a) rygle w układzie poprzecznym (rzut poziomy), 

b) widok, c) rygle w układzie podłużnym (rzut poziomy), d) widok; 1-słup, 2 - rygiel poprzeczny, 3 - 

płyta stropowa, 4 - rygiel ściany osłonowej, 5 - rygiel podłużny, 6- ściana usztywniająca 



Budynki ze szkieletem stalowym 



Głównymi elementami szkieletowej konstrukcji stalowej są słupy, 

rygle oraz tężniki płaskie i przestrzenne oraz ściany usztywniające. 

W przypadku sztywnego połączenia słupów z ryglami powstają 

ustroje ramowe, które mogą być usytuowane w kierunku 

podłużnym lub poprzecznym w stosunku do podłużnej osi 

budynku. 

Rygle wykonuje się o przekroju pełnościennym z kształtowników 

walcowatych i blachownie oraz o przekroju ażurowym lub w 

formie kratownic. 

Budynki o szkieletowej konstrukcji stalowej mogą - z uwagi na 

wysoką wytrzymałość stali - mieć bardzo dużą liczbę kondygnacji. 

Elementy mogą być całkowicie (a więc bardzo dokładnie) 

wykonywane w zakładach wytwórczych, a stosunkowo niewielki 

ich ciężar umożliwia stosowanie lekkiego sprzętu. Elementy 

szkieletu, tj. słupy i rygle, mogą być łączone w sposób przegubowy 

lub sztywny.  



Budynki 

wielokondygnacyjne o 

szkieletowej konstrukcji 

stalowej: a) układ 

poprzeczny, b) układ 

podłużny; 1 - słup, 2 - 

rygiel, 3 - belka stropowa, 

4 - płyta stropowa 



Przegubowe połączenie elementów nie gwarantuje niezmienności 

geometrycznej układu, w związku z czym sztywność przestrzenna 

szkieletu musi być zapewniona dzięki wprowadzeniu odpowiedniej 

konstrukcji stropów i prawidłowo usytuowanych stężeń, umieszczonych 

w obu prostopadłych płaszczyznach budynku. Jako stężenia pionowe w 

układach przegubowych mogą być stosowane ramy o sztywnych węzłach, 

tężniki kratowe, żelbetowe lub stalowe przepony zamocowane w 

fundamentach. O wyborze rodzaju stężeń pionowych decydują wielkości 

sil działających na budynek, miejsce usytuowania w konstrukcji oraz 

warunki funkcjonalne. Stężenie poziome szkieletu zapewniają zwykle 

stropy. Pod wyględem statycznym traktuje się je jako belkę-przeponę 

pracującą w płaszczyźnie poziomej i przekazującą parcie wiatru z każdej 

kondygnacji na stężenia pionowe. Szkieletowe budynki stalowe montuje 

się, łącząc poszczególne elementy na placu budowy w miarę postępu 

robót albo scalając je, a następnie podnosząc. Tak np. we Francji 

stosowano metodę, którą nazywano podnoszeniem ramy stalowej, a w 

USA metodę podnoszenia stropów „lift-slab". Stężenia pionowe traktuje 

się jako wsporniki utwierdzone w fundamencie, obciążone silami 

przekazywanymi przez poziome przepony. 



Schemat hali o szkieletowej konstrukcji stalowej z belkami kratownicowymi: 1 - stup, 2 - rygiel 

pełnościenny, 3 - rygiel podłużny kratownicowy, 4 - belka poprzeczna kratownicowa 



Montaż konstrukcji stalowych metodą: a, c) podnoszenia ścian, b, d) podnoszenia 

stropów; 1 - rama scalona, 2 - tężniki montażowe, 3 - belkowanie, 4 - strop, 5 - 

slup 



Układy szkieletowe ze sztywnymi węzłami wymagają bardziej skomplikowanych 

obliczeń niż z węzłami przegubowymi i są trudniejsze w wykonaniu. 

Stalowy szkielet wykonuje się zwykle z kształtowników walcowanych na gorąco, 

głównie dwuteownikow. Słupy w szkielecie ze sztywnymi węzłami pracują na 

ściskanie i zginanie, w związku z czym kształtowniki ustawia się tak, aby ich 

większy moment bezwładności znajdował się w płaszczyźnie działania momentów 

zginających. Słupy wykonuje się długości 2-4 kondygnacji i łączy ze sobą na styki 

umieszczone na wysokości około 0,4-1,0 m nad poziomem rygli lub w takich 

miejscach, w których występują tylko naprężenia ściskające. 

Montaż szkieletu odbywa się zwykle kondygnacjami, począwszy od najniższej. Po 

zmontowaniu słupów niższej kondygnacji łączy się rygle i słupy kondygnacji 

następnej. 

W Los Angeles wybudowano 73-kondygnacyjny budynek administracyjny World 

Center, zaprojektowany na obciążenia sejsmiczne i silne działanie wiatru. Kształt 

geometryczny budynku jest zbliżony do cylindrycznego. W poziomach 48., 56., 

61., 68., i 73. kondygnacji w bryle budynku znajdują się uskoki. W dolnych 

kondygnacjach usytuowano magazyny i garaże. 

Ogólna powierzchnia przekryć między kondygnacyjnych wynosi 120 tys.m2, 

wysokość budynku 310 m. W chwili wybudowania był to najwyższy budynek 

wzniesiony w strefie drgań sejsmicznych. 



Przy wyborze rozwiązania konstrukcyjnego projektanci 

porównywali wskaźniki techniczno-ekonomiczne dla kilku 

wariantów: z nośną (podatliwą) powłoką ścian zewnętrznych, z 

nośnym trzonem windowo-schodowym, z nośnymi masywnymi 

słupami z betonu monolitycznego, o złożonym schemacie 

konstrukcyjnym. W rezultacie przyjęto złożony schemat 

konstrukcyjny w postaci podatnej powłoki ścian zewnętrznych i 

sztywnego centralnego trzonu z windą i schodami. Według opinii 

specjalistów taki schemat zapewnia dostateczną wiotkość przy 

obciążeniach sejsmicznych i jednocześnie stwarza komfortowe 

warunki (przy obciążeniach wiatrem) ludziom znajdującym się na 

górnych piętrach budynku. 

Trzon ma 68 kondygnacji, a wymiary w planie 22,5 x 22,5 m. 

Słupy o wymiarach u podstawy 1,22 x 1,22 m wykonano z arkuszy 

stali o wysokiej wytrzymałości grubości od 25 do 190 mm. 



Słupy w obszarze 30 dolnych pięter wykonywano o wysokości 

jednej kondygnacji i spawano podczas montażu. Na wysokości do 

53. piętra słupy łączono tężnikami o wysokości dwóch kondygnacji 

za pomocą krzyżujących się elementów. Powyżej 54. piętra 

konstrukcję ścian trzonu stanowią kratownice bezprzekątniowe. 

Odległość od ścian trzonu do ścian wewnętrznych wynosiła 16,6 m. 

Przekrycia międzykondygnacyjne na tych odcinkach zostały 

wykonane z prefabrykowanych płyt żelbetowych, ułożonych na 

belkach stalowych. 



Według obliczeń tak zaprojektowana konstrukcja powinna wytrzymać 

trzęsienie ziemi do 8,3 stopni w skali Richtera oraz uderzenie 

huraganowych wiatrów, które mogą wystąpić raz na 10 lat. W celu 

kontroli obliczeń wykonano model budynku i poddano go badaniom w 

tunelu aerodynamicznym. Wypełnienie ścian zewnętrznych również 

zaprojektowano z uwzględnieniem obciążeń sejsmicznymi i 

huraganowych wiatrów. Konstrukcję tę wykonano ze stalowych płyt 

kratowych, oblicowanych płytami granitowymi. Węzły łączące płyty 

stalowe z konstrukcjami nośnymi umożliwiają przemieszczenia pionowe 

(przy obciążeniach sejsmicznych) do 1,5% wysokości kondygnacji. 

Fundament pod trzon windowo-schodowy mai postać monolitycznej płyty 

żelbetowej grubości 3,5 m. Słupy ścian zewnętrznych opierają się na 

pierścieniowym ciągłym fundamencie połączonym z płytą fundamentową 

trzonu budynku. Na 1 m2 powierzchni zużyto około 122 kg stali, co 

odpowiada zużyciu stali na 1 m2 powierzchni w budynkach wysokich 

wykonywanych poprzednio w strefach narażonych na występowanie 

drgań sejsmicznych. 



First Interstate World Center, Los Angeles 



Prefabrykowane konstrukcje 
szkieletowe z drewna klejonego 
warstwowo 

 



Fabrycznie produkowane elementy z drewna klejonego 

warstwowo znajdują szerokie zastosowanie głównie w 

budownictwie jednokondygnacyjnym. W budownictwie 

wielokondygnacyjnym użycie tego materiału było ograniczone, 

głównie z uwagi na rygorystyczne przepisy przeciwpożarowe 

(np. za granicą nie wolno było wykonywać budynków z drewna 

wysokości większej niż 3 kondygnacje). Obecnie występują 

tendencje do łagodzenia przepisów dotyczących ochrony 

przeciwpożarowej budynków z drewna klejonego o zwartych, 

dużych przekrojach, które - jak wykazały liczne badania - 

charakteryzują się dużą odpornością ogniową. To z kolei 

spowodowało wzrost zainteresowania instytutów badawczych 

zagadnieniem wykorzystania drewna klejonego warstwowo w 

budownictwie wielokondygnacyjnym. 



Ludwig Erhard Haus w Berlinie (rys. N. Grimshaw & Partners Ltd): a) widok kryty budynku, b) elewacja ściany 

szczytowej, c) schemat części trzonowej, d) fragment szczytowej części budynku 











Brama Miejska w Dusseldorfie (rys. Petzinka, Pink und Partner): a) przekrój 

pionowy, b) rzut typowego piętra, c) rzut strefy wejścia 









Sposoby łączenia 

elementów drewnianych w 

konstrukcjach 

szkieletowych: a)rygli ze 

słupami w konstrukcjach 

ramowych za pomocą 

wklejanych prętów 

stalowych, b) belek a 

słupami wewnętrznymi za 

pomocą wklejanych prętów 

stalowych, c) belek ze 

słupami za pomocą blach 

stalowych i sworzni, d) inne 

rodzaje złączy poddane 

badaniom w laboratoriach 

australijskich 



W ostatnich latach w Japonii zostały zmodyfikowane normy i przepisy 

budowlane i dopuszczono do stosowania w zabudowie miejskiej 

trzykondygnacyjne drewniane budynki mieszkalne. W Szwecji budynki o 

takiej wysokości można było wznosić już wcześniej. W związku z tym 

nastąpił intensywny rozwój systemów, w których główną konstrukcję 

nośną stanowią sztywne ramy z drewna klejonego warstwowo. 

Przeprowadzono doświadczenia z ramami składającymi się z belek i 

słupów, biorąc głównie pod uwagę odporność na obciążenia sejsmiczne. 

Zbadano i poddano analizie teoretycznej kilka rodzajów połączeń 

przenoszących momenty zginające. Wybrano słup i belkę połączone za 

pomocą stalowych płytek perforowanych i gwoździ, słup z obustronnymi 

(podwójnymi) belkami połączonymi śrubami i płytkami przenoszącymi 

naprężenia ścinające oraz belki połączone ze slupem za pomocą śrub o 

dużych średnicach. 

Szkieletowe konstrukcje drewniane znalazły również zastosowanie przy 

wykonywaniu nadbudów istniejących obiektów mieszkalnych o 

konstrukcji tradycyjnej lub zrealizowanych w technologii 

uprzemysłowionej. 


