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W pierwszej fazie montażu, belki ułożone na przę-
śle pracują jako swobodnie podparte. Kolejnym 
etapem jest zbrojenie i betonowanie płyty pomo-
stu na poszczególnych przęsłach, a dopiero później 
następuje zbrojenie i betonowanie tzw. węzłów, 
czyli poprzecznic uciąglających – po wykonaniu 
których konstrukcja zaczyna pracować jako belka 
ciągła. Belki układane są po kilka lub kilkanaście 
sztuk w rzędach, tworząc nitkę pojedynczego przę-
sła. W Polsce stosuje się zazwyczaj belki o stan-
dardowych tj. katalogowych długościach: od 9 do 
27 m. Wymiary belki są stałe na długości. Z ko-
lei wymiary belki w przekroju uzależnione są od jej 
typu. Dla belek typu T wahają się one w przedziale 
od 0,360 do 0,465 m (szerokość półki), przy wy-
sokościach 0,60 do 1,10 m, dla belek typu KU-
JAN NG szerokości półki to 0,590 m lub 0,890 
m, przy wysokościach 0,55, 0,65, 0,75 m. Produ-
centami sprężonych belek mostowych na terenie 
kraju są m.in.: Sibet (Kielce), Ergon Poland (Msz-
czonów), FABUD WKB (Siemianowice Śl.), Conso-
lis Polska (Gorzkowice), Fabet Kielce.

Wymagania
Belki mostowe stanowią odrębną grupę prefabry-
katów żelbetowych, wykonywanych w technologii 
betonu sprężonego i traktowane są jako element 
konstrukcji mostowej. Przy określaniu wymagań 
im stawianych i przy przygotowaniu produkcji pod 
uwagę bierze się, co następuje:
– wytyczne dokumentacji projektowej danego 

obiektu mostowego, w której podaje się gabary-
ty belki, ilość i kształt stali, klasę betonu, typ za-
kończenia belki, wartość siły naciągu lin w belce

Charakterystyka 
i przeznaczenie belek mostowych
Sprężone belki mostowe, wykonywane w techno-
logii prefabrykacji, stanowią elementy konstrukcji 
nośnej obiektów infrastruktury drogowo-mostowej 
(wiaduktów, mostów, kładek dla pieszych). Pro-
jektowane są na obciążenie ruchome kl. A wg PN-
-85/S-10030, oraz na obciążenie pojazdem spe-
cjalnym klasy 150. Dostarczone na budowę łączo-
ne są w sposób monolityczny z konstrukcją przy-
czółków, podpór pośrednich i z płytą pomostu (po-
łączenie zespolone). Opierane są na żelbetowych 
oczepach (monolitycznie połączonych z podpo-
rą) za pośrednictwem podkładek montażowych. 
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Prefabrykowane belki 
mostowe typu T i KUJAN NG
Budowane obecnie obiekty infrastruktury drogowo-mostowej 
to wciąż w przeważającej części obiekty o konstrukcji 
żelbetowej. Wśród nich mosty sprężone wykonane w technologii 
prefabrykowanej, montowane z prefabrykowanych belek 
sprężonych. Belki te produkowane mogą być w formach 
umieszczonych bezpośrednio na placu budowy lub 
– co powszechnie stosowane – w zakładach prefabrykacji,  
za czym przemawia sprawdzona i kontrolowana technologia 
produkcji. W roku 2010 i 2011 zakłady prefabrykacji 
rozlokowane na terenie Polski produkowały tego typu elementy 
z przeznaczeniem na m.in. autostrady (A4 na odcinku Brzesko 
– Wierzchosławice, A1 na odcinku Toruń – Stryków) i na drogi 
ekspresowe (droga S69 na odcinku Bielsko-Biała – Zwardoń,  
droga S5 na odcinku Kaczkowo – Korzeńsko).

Wiadukt nad drogą S1 
w Sosnowcu w budowie. 
Widoczne belki typu T, źró-
dło K. Chęcińska
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– wytyczne Szczegółowych Specyfikacji Technicz-
nych (SST), w których ogólne zalecenia dotyczą-
ce stosowanych materiałów (betonu i stali), pro-
dukcji, transportu i montażu belek

– wytyczne katalogu belek mostowych, w których 
szczegółowo pokazane są wymiary belek każde-
go typu, dobór zbrojenia miękkiego i lin spręża-
jących, ich usytuowanie w belce, wartość siły 
naciągu lin

– wymagania podstawowe stawiane prefabryka-
tom żelbetowym zgodnie z normami PN-EN 
15050:2007, Prefabrykaty z betonu. Elementy 

mostów oraz PN-EN 13369:2005 Wspólne wy-
magania dla prefabrykatów betonowych, w któ-
rych m.in. wymagania dla betonu, stali, wymia-
rowania gotowego wyrobu i przeprowadzania 
oceny zgodności.

Specyfikacja wyraźnie zaznacza, że to wykonaw-
ca robót na obiektach mostowych odpowiedzial-
ny jest za jakość dostarczanych i wbudowywanych 
w obiekt materiałów. Obowiązek ten przechodzi 
również na producenta prefabrykatów, jeżeli taki, 
w drodze realizacji zlecenia, został wybrany (jako 
dostawca materiału lub podwykonawca). 

Proces produkcji prefabrykowanej Charakter 
procesu Opis procesu

1. Dokumentacja przygotowawczy

Zebranie dokumentacji od zleceniodawcy
Analiza dokumentacji dot. elementu z:
a) Katalogiem belek mostowych
b) Specyfikacją techniczną
c) programem sprężania
Zgromadzenie i analiza dokumentacji stanowi bazę wyjściową do:
– sporządzenia harmonogramu produkcji
– przygotowania form
– zebrania wstępnej dokumentacji jakościowej na materiały użyte w produkcji
– zamówienia materiałów (cement, kruszywo, stal, liny)

2. Przygotowanie form przygotowawczy

Proces polega na:
– przezbrojeniu formy z dostosowaniem do typu belki
– podziale form na odcinki, odpowiadające długościom belek
– oczyszczeniu form
– rozprowadzeniu (natrysk) warstwy środka smarującego do form
– nastawieniu częstotliwości wibracji
– zamknięciu formy po ułożeniu i ustabilizowaniu zbrojenia

3. Przygotowanie zbrojenia pasywnego zasadniczy
Proces polega na wytworzeniu szkieletu zbrojenia belki, składa się z:
– cięcia i gięcia prętów zbrojenia głównego i strzemion
– wiązania prętów w szkielet

4. Zazbrojenie formy
Proces polega na:
– ułożeniu i ustabilizowaniu zbrojenia pasywnego (prętów głównych, strzemion)
– rozłożeniu cięgien wzdłuż toru (od bloku do bloku oporowego)

5. Naciąg cięgien sprężających zasadniczy

Proces polega na:
– nałożeniu rurek osłonowych PVC dla cięgien wyłączonych z pracy sprężania w części przypod-

porowej
– założeniu zacisków (zakotwień) na końcach torów
– wykonaniu naciągu cięgien przy pomocy urządzenia PAUL-a do stosowanej wartości siły, po-

dyktowanej w dokumentacji projektowej i programie sprężania

6. Przygotowanie mieszanki betonowej przygotowawczy
Proces polega na zadozowaniu składników i ich zmieszaniu wg zadanej receptury. Składowe pro-
cesu przygotowania mieszanki betonowej przeprowadzone zostają w węźle betoniarni przy pomo-
cy systemu komputerowego

7. Betonowanie
• Formowanie i zagęszczanie mieszanki 

betonowej
• Dojrzewanie betonu

zasadniczy

Proces polega na:
– dostarczeniu porcji mieszanki betonowej w koszu zsypowym na linię produkcyjną
– ułożeniu mieszanki betonowej w formie i zawibrowaniu warstwy wibratorem wgłębnym. Obok 

wibratorów wgłębnych, co określony czas (zależny od ilości ułożonego betonu w formie) włą-
czone zostają wibramy powierzchniowe.

Po zakończeniu formowania formy zostają osłonięte foliami celem zabezpieczenia utraty wilgo-
ci lub ciepła. W praktyce stosuje się również obróbkę cieplną. Szybkość podnoszenia temperatury 
formy nie powinien przekraczać 15 st. C/godz.
Proces dojrzewania trwa 12-48 godzin celem osiągnięcia gwarantowanej wytrzymałości betonu 
(określonej projektem) i w zależności od warunków dojrzewania.

8. Sprawdzenie wytrzymałości betonu pomocniczy
Czynność polega na sprawdzeniu wytrzymałości betonu przy pomocy młotka Schmidta i/lub wy-
trzymałości na próbce świadku, przechowywanym w tych samych warunkach co beton w kon-
strukcji. Docelowo przeprowadzić można monitoring dojrzewania betonu.

9. Zwolnienie cięgien sprężających zasadniczy
Proces polega na przecięciu cięgien sprężających – przekazaniu sprężenia na beton. Odbywa się 
on w momencie osiągnięcia przez beton wytrzymałości ustalonej (np. 31,5 MPa dla betonu klasy 
C35/45) i odchyleniu bocznych ścian szalunku.

10. Rozformowanie elementów zasadniczy

Proces polega na:
– założenie odpowiednich uchwytów transportowych
– podnoszeniu elementu z wykorzystaniem odpowiedniej ilości suwnic
– odstawieniu elementu na wcześniej przygotowane miejsce
– oczyszczeniu krawędzi bocznych

11. Kontrola prefabrykatów zasadniczy Kontrolę prowadzi się zgodnie z założeniami norm PN-EN 13369, Eurocode 2 1992-1-1,2 oraz 
PN-EN 15050 oraz ZKP

12. Składowanie prefabrykatów zasadniczy

Proces składa się z:
– wywiezienia elementu na plac składowy przy pomocy odpowiedniego i sprawnego sprzętu i 

środka transportu
– ułożenia elementu na równym, utwardzonym placu w przy zastosowaniu odpowiednich pod-

kładek drewnianych
– oczyszczenia zabrudzonych w czasie betonowania strzemion z betonu
– zabezpieczenia przed niekorzystnymi wpływami zewnętrznymi (uszkodzenia mechaniczne, 

wys./niska temperatura)

13. Transport prefabrykatów na budowę pomocniczy
Transport odbywa się po drogach publicznych samochodami ciężarowymi lub pojazdami po-
nadnormatywnymi (przy przekroczeniu długości belek 15 m). Patrz [1].
Belki, w zależności od gabarytów i tonażu przewożone są pojedynczo lub po kilka sztuk.

Tabela 1. Procesy produkcji 
belek mostowych



66

styczeń – marzec 2012

Warunkiem dopuszczenia belek mostowych do 
wbudowania w obiekt jest zatwierdzenie wytwórcy 
prefabrykatów oraz surowców, jakie zostaną uży-
te do produkcji belek (w tym receptury betonu, ro-
dzaju kruszywa, stali, cementu, badań wcześniej 
przeprowadzanych). Wykonawcę sprawdza się 
pod względem jego możliwości produkcyjnych (ze 
względu na wydajność i terminowość dostaw belek 
na budowę) i możliwości jakościowych wykonania 
elementów. Ważne jest, aby rozwiązanie technolo-
giczne proponowane przez producenta prefabryka-
tów było zgodne z dokumentacją projektową, SST, 
polskimi normami i zaleceniami Inżyniera Kontrak-
tu (nadzoru), jeżeli takowe istnieją. Do zatwierdze-
nia wykonawcy belek prefabrykowanych koniecz-
ne są: wizytacja i kontrola wytwórni, w tym wgląd 
w stosowaną technologię produkcji, dokumenty ja-
kościowe, materiały i program sprężania, z których 
ten ostatni stanowi część niezbędną do przepro-
wadzenia etapu sprężania prefabrykowanych belek 
i procesów temu pokrewnych, m.in. betonowaniu. 
Kontrola ta odbywa się przed rozpoczęciem pro-
dukcji i w jej trakcie.

Produkcja belek mostowych
Sprężone belki prefabrykowane typu T i KUJAN NG 
produkowane są z betonu mostowego C35/45 lub 
– wg nowych założeń projektowych – C40/50 lub 
C50/60 (gdy przewidziany okres użytkowania kon-
strukcji to 100 lat), na kruszywie bazaltowym lub 
granitowym, przy użyciu cementu drogowo-mosto-
wego CEM I. Stal zbrojeniowa miękka (tzw. pasyw-
na) to pręty proste, profilowane do odpowiednich 
kształtów, klasy stali AIIIN. Zbrojenie sprężające 
stanowią cięgna fi 12,2 lub 15,5 mm ze stali wy-
sokowytrzymałej Y1860. Ilość stali i cięgien do za-
stosowania w belkach dyktuje rozwiązanie katalo-
gowe lub dokumentacja projektowa. Produkcja be-
lek mostowych odbywa się w zakładzie prefabry-
kacji na specjalnie przygotowanych do tego typu 
elementów torach naciągowych, wyposażonych 
w bloki oporowe (miejsce kotwienia cięgien). Dłu-
gość torów waha się w granicach 60 -120 m i uza-
leżniona jest od: 1) wymiarów hali, 2) parametrów 

technicznych, m.in. nośności bloków oporowych, 
3) zapotrzebowania i 4) mocy produkcyjnej zakła-
du. Na każdym z torów możliwe jest zaformowanie 
4-8 belek o tych samych parametrach, tj. tym sa-
mym typie, wymiarach, ilości cięgien i sile nacią-
gu. Przykładowo: na torze o długości 90 m moż-
na zaformować 4 belki typu KUJAN NG 18 (długo-
ści 17,7 m), pozostawiając pomiędzy nimi przerwy 
0,5 -1,0 m po to, aby umożliwić cięcie lin na eta-
pie sprężania i rozformowywania belek. 
Podstawą szalunków jest rama z przesuwanymi 
bocznymi płytami szalunkowymi. Obciążony mie-
szanką betonową szalunek utrzymywany jest w od-
powiednim położeniu dzięki bocznym elementom 
oporowym. Skrajne końce deskowania elementu 
(czoło), różne w zależności o typu belki, profilowa-
ne są dzięki stalowej płycie zamykającej, w której 
znajdują się otwory na przejście cięgien sprężają-
cych. Elementy żelbetowe zagęszczane są w dwo-
jaki sposób: ręcznie, poprzez wprowadzanie w uło-
żoną warstwę ciekłego betonu buławy oraz przy-
czepnościowo, dzięki wibratorom wmontowanym 
do ściany boczne formy deskowania. Aby skrócić 
okres dojrzewania betonu w formie, stosuje się – 
podobnie jak to ma miejsce przy produkcji sprężo-
nych płyt kanałowych – obróbkę cieplną w postaci 
podgrzewanych torów. Szczegółowy opis produkcji 
belek mostowych zawiera tabela 1.

Podsumowanie
Za zastosowaniem prefabrykowanych belek mo-
stowych w budowaniu sieci infrastruktury drogo-
wo-mostowej przemawiają: 1) przyspieszone tem-
po realizacji robót z uwagi na dostawę i montaż 
gotowych do zmontowania elementów, 2) przyjęta 
i rozwijająca się wciąż technologia betonu i auto-
matyzacja części procesów technologicznych pro-
dukcji. Doświadczenie pokazuje, że w okresie let-
nim, przy braku przeszkód komunikacyjnych (pra-
ca w otwartym terenie, bez obciążenia ruchem po-
jazdów w strefie prowadzenia robót) montuje się 
nawet do 20 belek prefabrykowanych na dobę.

mgr inż. Katarzyna Chęcińska
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System SOLBET Perfekt, w  którym połączo-
no komplet elementów murowych z produkta-
mi chemii budowlanej, powstał w 2009 roku. 
To nowa systemowa koncepcja, która opiera się 

na powiązaniu elementów murowych, na które 
składają się bloczki, płytki, nadproża, kształt-
ki U oraz chemii budowlanej w postaci zapraw, 
tynków, klejów do systemów dociepleń, produ-
kowanych przez jednego producenta. Parame-
try i cechy tych produktów są starannie dobrane 
i dopasowane, przez co są one sobie dedykowa-
ne. Tak szerokie i koncepcyjne podejście do za-
gadnienia budowania zostało stworzone z my-
ślą o  inwestorach, projektantach i wykonaw-
cach, a także z myślą podniesienia standardów 
budynków.

pie

Złoty medal BUDMA 2012 
dla Systemu SOLBET Perfekt

System SOLBET Perfekt firmy SOLBET 
Sp. z o.o. z Solca Kujawskiego został 
nagrodzony Złotym Medalem MTP na 
Międzynarodowych Targach Budownictwa 
BUDMA 2012, które odbyły się w dniach 
24-27 stycznia 2012 w Poznaniu.


