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PFEIFER-Hybridbeam®

Większa powierzchnia użytkowa Gładka dolna powierzchnia stropu

Możliwych 11 zamiast 10 kondygnacji Prosty montaż instalacji

Większy rozstaw słupów

Eliminacja wystających ze stropu 
podciągów

Szybki proces budowlany

€

 Innowacyjność dzięki
 •  Idealnej współpracy materiałów o wysokich 

właściwościach mechanicznych
 • Wyeliminowaniu widocznych podciągów
 • Płaskiemu stropowi
 •  Wysokiemu stopniowi prefabrykacji – kompozyt 

gotowy do montażu
 •  Możliwemu zastosowaniu we wszystkich znanych 

konstrukcjach stropowych
 •  Ograniczeniu zużycia materiałów dzięki zespoleniu 

wysoko wytrzymałych materiałów

 Ekonomia dzięki
 •  Optymalnemu wykorzystaniu obiektu – więcej 

powierzchni użytkowej
 • Szybkiemu i pozbawionemu podpór montażowi
 • Zredukowaniu prac betonowych na budowie
 • Wolnej przestrzeni dla instalacji
 • Elastycznej kolejności montażu
 • Skróceniu czasu budowy

 Bezpieczeństwo dzięki
 •  Krajowej Ocenie Technicznej ITB
 •  Wysokiej sztywności giętnej i skrętnej już w fazie 

montażu
 •  Optymalnemu zabezpieczeniu antykorozyjnemu 

i przeciwpożarowemu
 • Certyfi kowanej produkcji wg EN 1090
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PFEIFER-Hybridbeam®

Zespolony z materiałów 
wysokiej jakości podciąg 
zintegrowany w wysokości stropu
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➀ półka dolna
➁ środnik
➂ otwór montażowy w belce
➃ trzpień główkowy

➄ pręt zbrojeniowy
➅ przekrój betonowy
➆ podkładka elastomerowa
➇ powierzchnia z wrębami

PFEIFER-Hybridbeam® BHM
Ekonomia
•  Gotowy do montażu kompletny element  wykonany 

z materiałów o bardzo wysokich parametrach 
wytrzymałościowych

•  Duża rozpiętość stropu (standardowo do 12 m, 
możliwa większa – na zapytanie)

• Zredukowanie prac betonowych na budowie
•  Wyeliminowanie podpór pomocniczych w fazie 

montażu
• Szybki i prosty montaż, oparcie na wspornikach

Innowacyjność
• Mała wysokość konstrukcji, płaski strop
•  Połączenie ze stropem za pomocą zbrojenia 

poprzecznego wprowadzanego w kanały 
montażowe w belce

• Mały ciężar własny → lekka konstrukcja stropu
•  Doskonałe rozwiązanie dla tworzenia dużych, 

wolnych przestrzeni wewnątrz obiektu

Efektywność
• Małe ugięcie w fazie eksploatacji
• Połączenie o dużej nośności z podporą lub ścianą
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PFEIFER-Hybridbeam® BHM

Belka zespolona PFEIFER-Hybrid-
 beam® jest prefabrykowanym 
elementem nośnym, wykorzystywa -
nym jako płaski podciąg do realizacji 
stropów typu slim floor – zintegrowa-
nych stropów o niewielkiej wysokości 
konstrukcyjnej. W podstawowym 
wykonaniu belki PFEIFER-Hybridbeam® 
mieszczą się w wysokości płyty 
 stropowej. Jako belka pośrednia, ozna-
czana za pomocą symbolu BHM, posia-

da obustronną półkę dolną 
służącą do podparcia stropu.
Belka PFEIFER-Hybridbeam® BHM 
służy do obustronnego układania 
płyt stropowych od razu po jej 
oparciu na ścianach lub słupach.
Przelotowe otwory usytuowane 
w bocznych ścianach belki 
(środnikach) służą do zespolenia jej 
ze stropem za pomocą zbrojenia 
zszywającego.

Materiały:

Przekrój stalowy: stal S 460 N, 
zgodnie z normą PN-EN 10025:2007

Przekrój żelbetowy: stal zbrojeniowa 
B 500 B + wysokiej klasy beton 
C 60/75

Trzpienie główkowe: stal S 235 J2 + 
C 450 zgodnie z PN-EN 10025:2007

Możliwe jest wykonanie belek BHM o innych wymiarach.

Belka pośrednia BHM

Hybridbeam®

ts ts

Typ Numer
zamówienia

B
[mm]

Bc

[mm]
Bf

[mm]
Hc

[mm]
hs

[mm]
tf

[mm]
ts

[mm]
Do

[mm]

BHM 20-200 05.360.20200.00 492  ÷  616 200  ÷  240 140  ÷  220 200  ÷  260 160 12 ÷ 20 6 ÷ 8 50
BHM 20-250 05.360.20250.00 542  ÷  666 250  ÷  290 140  ÷  220 200  ÷  260 160 12 ÷ 20 6 ÷ 8 50
BHM 20-300 05.360.20300.00 592  ÷  716 300  ÷  340 140  ÷  220 200  ÷  260 160 12 ÷ 20 6 ÷ 8 50
BHM 27-300 05.360.27300.00 592  ÷  716 300  ÷  340 140  ÷  220 270  ÷  310 205 12 ÷ 20 6 ÷ 8 60
BHM 27-350 05.360.27350.00 642  ÷  766 350  ÷  390 140  ÷  220 270  ÷  310 205 12 ÷ 20 6 ÷ 8 60
BHM 27-400 05.360.27400.00 692  ÷  820 400  ÷  440 140  ÷  220 270  ÷  310 205 12 ÷ 20 6 ÷ 10 60
BHM 32-350 05.360.32350.00 706  ÷  850 350  ÷  390 170  ÷  250 320  ÷  390 255 12 ÷ 20 8 ÷ 20 60
BHM 32-400 05.360.32400.00 756  ÷  900 400  ÷  440 170  ÷  250 320  ÷  390 255 12 ÷ 20 8 ÷ 20 60
BHM 32-450 05.360.32450.00 806  ÷  950 450  ÷  490 170  ÷  250 320  ÷  390 255 12 ÷ 20 8 ÷ 20 60
BHM 40-400 05.360.40400.00 756  ÷  900 400  ÷  440 170  ÷  250 400  ÷  440 300 12 ÷ 30 8 ÷ 20 60
BHM 40-450 05.360.40450.00 806  ÷  950 450  ÷  490 170  ÷  250 400  ÷  440 300 12 ÷ 30 8 ÷ 20 60
BHM 40-500 05.360.40500.00   856  ÷  1000 500  ÷  540 170  ÷  250 400  ÷  440 300 12 ÷ 30 8 ÷ 20 60
BHM 45-400 05.360.45400.00 756  ÷  900 400  ÷  440 170  ÷  250 450  ÷  490 300  ÷  325 12 ÷ 30 8 ÷ 20 60
BHM 45-450 05.360.45450.00 806  ÷  950 450  ÷  490 170  ÷  250 450  ÷  490 300  ÷  325 12 ÷ 30 8 ÷ 20 60
BHM 45-500 05.360.45500.00   856  ÷  1000 500  ÷  540 170  ÷  250 450  ÷  490 300  ÷  325 12 ÷ 30 8 ÷ 20 60
BHM 50-500 05.360.50500.00   856  ÷  1000 500  ÷  540 170  ÷  250 500  ÷  540 300  ÷  350 12 ÷ 30 8 ÷ 20 60
BHM 50-550 05.360.50550.00   906  ÷  1050 550  ÷  590 170  ÷  250 500  ÷  540 300  ÷  350 12 ÷ 30 8 ÷ 20 60
BHM 50-650 05.360.50650.00 1006  ÷  1150 650  ÷  690 170  ÷  250 500  ÷  540 300  ÷  350 12 ÷ 30 8 ÷ 20 60
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Zalety
•  Gotowy do montażu kompletny element  wykonany 

z materiałów o bardzo wysokich parametrach 
wytrzymałościowych

• Ograniczenie betonowania na budowie
• Wysoka sztywność skrętna i giętna

Zalety podczas montażu
•  Brak konieczności podpierania nawet przy obciążeniu 

jednostronnym
•  Wyeliminowanie szalowania stropu – BHR stanowi 

naturalny szalunek

PFEIFER-Hybridbeam® BHR

➀ półka dolna
➁ środnik
➂ otwór technologiczny w belce
➃ trzpień główkowy

➄ pręt zbrojeniowy
➅ przekrój betonowy
➆ podkładka elastomerowa
➇ powierzchnia z wrębami



7
© 2017 copyright PFEIFER. Zastrzega się możliwość wystąpienia zmian technicznych i błędów. Wydanie 2017/12-1-PL.© 2017 copyright PFEIFER. Zastrzega się możliwość wystąpienia zmian technicznych i błędów. Wydanie 2017/12-1-PL.

PFEIFER-Hybridbeam® BHR

Belka zespolona PFEIFER-Hybrid-
beam® jest prefabrykowanym elemen-
tem nośnym, wykorzystywanym jako 
płaski podciąg do realizacji stropów 
typu slim floor o niewielkiej wysokości 
konstrukcyjnej. W podstawowym 
wykonaniu belki PFEIFER-Hybridbeam® 
mieszczą się w wysokości płyty 
stropowej. Jako belka skrajna, 
oznaczana za pomocą symbolu BHR, 
posiada jednostronną półkę dolną 
służącą do podparcia stropu.

BHR jest belką skrajną służącą 
do jednostronnego oparcia płyt 
stropowych. Po umocowaniu belki 
na ścianach lub słupach można 
od razu przystąpić do układania płyt.
Otwory usytuowane w środniku 
po stronie stropu służą do zespolenia 
za pomocą zbrojenia zszywającego. 
Mniejsze otwory w drugim środniku 
pełnią rolę technologiczną – 
odpowietrzają i umożliwiają kontrolę 
zalewania podczas montażu stropu.

Materiały:

Przekrój stalowy: stal S 460 N, 
zgodnie z normą PN-EN 10025:2007

Przekrój żelbetowy: stal zbrojeniowa 
B 500 B + wysokiej klasy beton 
C 60/75

Trzpienie główkowe: stal S 235 J2 + 
C 450 zgodnie z PN-EN 10025:2007

Możliwe jest wykonanie belek BHR o innych wymiarach.

Belka skrajna BHR

Hybridbeam®

ts

Typ Numer
zamówienia

B
[mm]

Bc
[mm]

Bf
[mm]

Hc
[mm]

hs
[mm]

tf

[mm]
ts

[mm]
Do

[mm]
BHR 20-200 05.360.20200.01 372 ÷ 496 200 ÷ 240 140 ÷ 220 200 ÷ 260 160 12 ÷ 20 6 ÷ 8 50
BHR 20-250 05.360.20250.01 422 ÷ 546 250 ÷ 290 140 ÷ 220 200 ÷ 260 160 12 ÷ 20 6 ÷ 8 50
BHR 20-300 05.360.20300.01 472 ÷ 596 300 ÷ 340 140 ÷ 220 200 ÷ 260 160 12 ÷ 20 6 ÷ 8 50
BHR 27-300 05.360.27300.01 472 ÷ 596 300 ÷ 340 140 ÷ 220 270 ÷ 310 205 12 ÷ 20 6 ÷ 8 60
BHR 27-350 05.360.27350.01 522 ÷ 646 350 ÷ 390 140 ÷ 220 270 ÷ 310 205 12 ÷ 20 6 ÷ 8 60
BHR 27-400 05.360.27400.01 572 ÷ 700 400 ÷ 440 140 ÷ 220 270 ÷ 310 205 12 ÷ 20 6 ÷ 10 60
BHR 32-350 05.360.32350.01 556 ÷ 700 350 ÷ 390 170 ÷ 250 320 ÷ 390 255 12 ÷ 20 8 ÷ 20 60
BHR 32-400 05.360.32400.01 606 ÷ 750 400 ÷ 440 170 ÷ 250 320 ÷ 390 255 12 ÷ 20 8 ÷ 20 60
BHR 32-450 05.360.32450.01 656 ÷ 800 450 ÷ 490 170 ÷ 250 320 ÷ 390 255 12 ÷ 20 8 ÷ 20 60
BHR 40-400 05.360.40400.01 606 ÷ 750 400 ÷ 440 170 ÷ 250 400 ÷ 440 300 12 ÷ 30 8 ÷ 20 60
BHR 40-450 05.360.40450.01 656 ÷ 800 450 ÷ 490 170 ÷ 250 400 ÷ 440 300 12 ÷ 30 8 ÷ 20 60
BHR 40-500 05.360.40500.01 706 ÷ 850 500 ÷ 540 170 ÷ 250 400 ÷ 440 300 12 ÷ 30 8 ÷ 20 60
BHR 45-400 05.360.45400.01 606 ÷ 750 400 ÷ 440 170 ÷ 250 450 ÷ 490 300 ÷ 325 12 ÷ 30 8 ÷ 20 60
BHR 45-450 05.360.45450.01 656 ÷ 800 450 ÷ 490 170 ÷ 250 450 ÷ 490 300 ÷ 325 12 ÷ 30 8 ÷ 20 60
BHR 45-500 05.360.45500.01 706 ÷ 850 500 ÷ 540 170 ÷ 250 450 ÷ 490 300 ÷ 325 12 ÷ 30 8 ÷ 20 60
BHR 50-500 05.360.50500.01 706 ÷ 850 500 ÷ 540 170 ÷ 250 500 ÷ 540 300 ÷ 350 12 ÷ 30 8 ÷ 20 60
BHR 50-550 05.360.50550.01 756 ÷ 900 550 ÷ 590 170 ÷ 250 500 ÷ 540 300 ÷ 350 12 ÷ 30 8 ÷ 20 60
BHR 50-650 05.360.50650.01   856 ÷ 1000 650 ÷ 690 170 ÷ 250 500 ÷ 540 300 ÷ 350 12 ÷ 30 8 ÷ 20 60
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Zastosowanie PFEIFER-Hybridbeam®

Belka zespolona jest stosowana w strukturze konstrukcji nośnej jako płaski 
podciąg o wysokiej nośności od razu zdolny do przenoszenia dużych obciążeń 
początkowych (rys. 1). Może być opierana na wspornikach lub ścianach 
i służy jako boczne, jednoosiowe podparcie płyt stropowych, np. sprężonych 
płyt kanałowych (rys. 2). Belka zespolona to kompozyt złożony z cienkich 
blach (środników) przyspawanych do grubszej, stabilnej blachy stanowiącej 
podstawę konstrukcji, wypełniony wysokiej klasy betonem i zawierający 

Szczególnie duża sztywność skrętna belki PFEIFER-Hybridbeam® znacznie 
upraszcza montaż płyt. Nie jest konieczne używanie podpór pośrednich, 
a układanie płyt stropowych może przebiegać w dowolnej kolejności (rys. 4). 

To czyni montaż prostym i szybkim! Dotyczy to zarówno belek pośrednich 
BHM, jak i skrajnych BHR.

Rys. 1: Struktura 
konstrukcji nośnej 
stropu z PFEIFER-
Hybridbeam® jako 
jego podciągiem

Rys. 2: Jednoprzęsłowa belka PFEIFER-Hybridbeam® 
oparta na wspornikach

Rys. 3: Przekrój belki PFEIFER-Hybridbeam® z ułożonymi po bokach 
płytami kanałowymi i zalanymi betonem przestrzeniami między nimi

kosz zbrojeniowy (rys. 3 i 4). Połączenie dwóch materiałów (stali i betonu) 
jest realizowane poprzez trzpienie główkowe. Otwory w konstrukcji służą 
do wprowadzenia zbrojenia łączącego belkę ze stropem. Po ich zalaniu 
betonem następuje zespolenie całej konstrukcji stropu.
Konstrukcję stropu stanowią płyty wsparte na jednoprzęsłowych podciągach. 
Rolę podciągów wypełniają belki PFEIFER-Hybridbeam® oparte na ścianach lub 
słupach, wspierając płyty stropu.

Rys. 4a: Montaż belek PFEIFER-Hybridbeam® bez podpór pomocniczych, belki oparte na głowicach słupów
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W celu identyfikacji na budowie używa się oznakowania belek według rys. 5. 
PFEIFER-Hybridbeam® można stosować w stropach wykonywanych 
różnymi technologiami: w stropach z płyt kanałowych sprężonych (rys. 6), 
zespolonych stropach żelbetowych z prefabrykatów (rys. 7), 

zespolonych stropach na blasze trapezowej (rys. 8), stropach monolitycznych 
(rys. 9) oraz zespolonych stropach żelbetowych na belkach drewnianych 
(rys. 10). Szczegółowe informacje dotyczące montażu tych stropów 
znajdują się na stronach 18–19.

Rys. 6: Strop z płyt kanałowych 
sprężonych (wolne przestrzenie 
i kanały montażowe zalane betonem)

Rys. 7: Konstrukcja 
zespolonego stropu 
żelbetowego z prefabrykatów

Rys. 8: Zespolony strop 
na blasze trapezowej

Rys. 10: Zespolony strop 
żelbetowy na belkach drewnianych

Rys. 9: Strop monolityczny

Rys. 5: Oznakowanie belki PFEIFER-Hybridbeam®

Rys. 4b: PFEIFER-Hybridbeam® – widok z przodu

A –  BH =  PFEIFER-Hybridbeam®, 
plus dodatkowo:

 M= belka pośrednia
 R = belka skrajna, 
B – wysokość belki [cm]

C –  szerokość belki 
(mierzona między 
środnikami) [mm]

D – wersja
E – długość belki [cm]
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Rys. 11: Zabezpieczenie przeciwpożarowe R60–R120 belki 
PFEIFER-Hybridbeam®

1 –  farba ogniochronna lub płyta 
gipsowo-kartonowa o grubości 
10–20 mm

2 –  podkładka elastomerowa 
zabezpieczona wełną mineralną 
o szerokości min. 30 mm

Nośność PFEIFER-Hybridbeam®

Właściwości i nośność

Faza eksploatacji

Odporność ogniowa

Istotnym warunkiem uzyskania wysokiej nośności belki zespolonej jest  
połączenie jej z płytami stropowymi w fazie użytkowej. Do tego celu służy 
zbrojenie zszywające wprowadzane przez otwory montażowe w środnikach  
belki do otwartych kanałów w płytach oraz wypełnienie betonem zalewowym 
wolnych przestrzeni, tak aby można było pozyskać do współpracy przyległe  
płyty stropowe.
Szerokość strefy współpracującej stropu z belką w fazie użytkowania jest  
zależna od ilości zbrojenia zszywającego oraz klasy betonu zalewowego. 
Minimalny przekrój zbrojenia zespalającego strop z belką wynosi 226 mm2/m 
(rys. 12).
Maksymalna siła ścinająca zbrojonych fug montażowych na styku belki  
ze stropem według PN-EN 1992-1-1:2010 jest przenoszona na przekrój 
zastępczy stropu. Szerokość strefy współpracującej jest określona z równania 
równowagi sił ścinających w fudze i sił ściskających w przekroju zastępczym  
oraz zależna od powierzchni (przekroju) zbrojenia fugi, klasy betonu  
zalewowego.
W rezultacie osiąga się nie tylko dodatkowy wzrost nośności, ale także 
zmniejszenie ugięcia belki zespolonej. Nośność belki PFEIFER-Hybridbeam®  

w stanie montażu jest określana dla przekroju osłabionego otworami 
montażowymi bez wypełnienia betonem zalewowym. Sztywność skrętna belki 
jest wyznaczana zgodnie z PN-EN 1992-1-1:2010 i PN-EN 1993-1-1:2009.
Nośność graniczna belek PFEIFER-Hybridbeam® w stanie eksploatacji jest 
obliczana dla pełnego przekroju zespolonego w warunkach plastycznych  
według PN-EN 1994-1-1 z uwzględnieniem strefy współpracy płyt stropowych.
Po zalaniu szczelin i otworów montażowych betonem zalewowym skręcanie  
belki (wynikające z jednostronnego rozkładu płyt stropowych czy też  
z asymetrii obciążenia) jest przenoszone w fazie eksploatacji poprzez zbrojenie 
zszywające. Zbrojenie to jest wprowadzane przez otwory montażowe belki  
i kotwione w płytach stropowych. Konieczną długość zakotwienia określa się 
według PN-EN 1992. Przekrój minimalnego zbrojenia zszywającego wynika  
z superpozycji przekroju zbrojenia potrzebnego do zespolenia stropu z belką  
i zbrojenia wyliczanego ze względu na przeniesienie momentów skręcających 
belkę. Poprzeczne zbrojenie odgięte pełni dodatkowo tzw. funkcję awaryjną,  
tzn. w przypadku spowodowanej pożarem utraty nośności półki dolnej  
obciążenia grawitacyjne są przekazywane (podwieszane) bezpośrednio  
poprzez zbrojenie na belkę z pominięciem blachy półki.

Belka zespolona PFEIFER-Hybridbeam® jest dostarczana na budowę jako 
kompletny element stalowo-betonowy. Po ułożeniu stropu, wprowadzeniu 
odpowiednio zaprojektowanego zbrojenia zszywającego w otwory montażowe 
belki oraz zalaniu szczelin montażowych i kanałów betonem uzyskuje się  
po jego stwardnieniu pełną nośność użytkową belki.
Przenoszenie obciążeń ze stropu na belkę dokonuje się dzięki aktywacji  
zbrojenia poprzecznego. Obliczenie koniecznego przekroju zbrojenia 
poprzecznego jest wykonywane z pominięciem współudziału wsporników  
półki dolnej przekroju zespolonego.
W przypadku pożaru utratę nośności półki dolnej rekompensuje zbrojenie 
awaryjne obliczone według PN-EN 1991-1-7, jeśli belka nie posiada innej  
ochrony przeciwpożarowej.

Geometria belki zespolonej może być dostosowana do uwarunkowań 
projektowych po dokonaniu niezbędnych uzgodnień z producentem  
na etapie projektowania.
Wytrzymałość ogniowa belek jest określona w Krajowej Ocenie Technicznej 
wydanej przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie, zawiera się  
w przedziale R60–R120 i jest wyszczególniona w Deklaracji Właściwości 
Użytkowych dla dostarczanych belek PFEIFER-Hybridbeam®.
Belki PFEIFER-Hybridbeam® stosowane wzdłuż przerw dylatacyjnych budynku 
wymagają odrębnego projektowania ze względu na konieczność oddzielenia 
stropu od belek w tych miejscach oraz często – poszerzenia wspornika  
ze względu na przesuw płyt stropowych.

Belka PFEIFER-Hybridbeam® zapewnia wysoką odporność ogniową  
w przypadku pożaru.
Odporność ogniową belek zespolonych w klasach R60–R120 uzyskuje się  
dzięki zewnętrznemu zabezpieczeniu półki dolnej warstwą farby ognio- 
ochronnej. Grubość powłoki farby jest wskazana przez producenta  
w zależności od U/A – współczynnika masywności przekroju stalowego.  
W zależności od warunków ustalonych w projekcie możliwe jest także 
zastosowanie płyt kartonowo-gipsowych typu DF, grubość płyt zależy  
od obliczeń numerycznych dla danego modelu belki (rys. 11).
Odporność ogniowa może być określana według PN–EN 1994-1-2.
W belkach zespolonych stosuje się dodatkowe zbrojenie strefy rozciąganej  
belki, rekompensujące utratę nośności półki dolnej na skutek obciążenia 
termicznego spowodowanego pożarem.
Taśma z wełny mineralnej chroni podkładkę elastomerową przed wysoką 
temperaturą w oparciach płyt stropowych.
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Rys. 12: Układ zbrojenia poprzecznego 
w belce PFEIFER-Hybridbeam® z wypełnieniem betonem zalewowym

Tabela 1: Wymagania odnośnie do zabezpieczenia antykorozyjnego 
konstrukcji w zależności od klasy ekspozycji środowiska

Klasa ekspozycji Zabezpieczenie antykorozyjne

X0 brak wymagań

XC1, XC2, XC3 otulina żelbetowa lub pokrycie 
osłonowe

XC4, XD1, XD2, XD3 wymagane

XS1, XS2, XS3 wymagane

XF1, XF2, XF3, XF4 wymagane

XA1, XA2, XA3 wymagane

Zabezpieczenie antykorozyjne w zależności od środowiska

Kombinacje
Belka PFEIFER Hybridbeam® BHM jest zazwyczaj montowana jako pośredni 
dźwigar pomiędzy dwiema sprężonymi płytami kanałowymi tej samej 
wysokości(rys. 12). W takim przypadku należy tylko wypełnić betonem 
zalewowym otwarte u góry kanały w płycie i szczeliny między belką a płytą. 
Możliwe jest również ułożenie stropu z płyt HC z nadbetonem oparte 
na odpowiedniej belce BH (rys. 14). Możliwe jest także oparcie stropów 
o różnych wysokościach na belce pośredniej. Niższy strop jest układany 

na podlewce betonowej wykonanej w wytwórni. Profil stalowy jest jedynie 
elementem szalunku (rys. 13).
Belek PFEIFER-Hybridbeam® można również używać jako podparcia stropu 
z płyt HC z nadbetonem. Zespolenie belek z nadbetonem wykonuje się 
za pomocą dodatkowych strzemion wystających ponad przekrój betonu 
belki (rys. 15).
Belka skrajna BHR ma tę zaletę, że spełnia ona rolę szalunku krawędziowego.

Zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia wykonuje się zgodnie z EC2 i klasą 
ekspozycji konstrukcji.
Zabezpieczenie antykorozyjne elementów ze stali budowlanej dotyczy jedynie 
zewnętrznych, niezabetonowanych powierzchni. Płaszczyzna zewnętrzna 
dolnej półki i jej krawędzie wraz z pasmami o szerokości 50 mm leżącymi 
symetrycznie na górnej powierzchni półki w strefie krawędziowej podlegają 
zabezpieczeniu farbą podkładową oraz pęczniejącą farbą jako aktywne 
zabezpieczenie przeciwpożarowe dla wymaganej odporności ogniowej 
w przedziale R60–R120.
W przypadku R30 nie jest wymagane dodatkowe zabezpieczenie przeciw-
pożarowe półki dolnej i wówczas jedynym zabezpieczeniem jest farba 
podkładowa o grubości 60 μm stanowiąca zabezpieczenie antykorozyjne. 
Wykonanie dodatkowego zabezpieczenia lub powłoki wykończeniowej jest 
możliwe na życzenie Zleceniodawcy.

Przypadek specjalny: 
Płyty stropowe o różnej wysokości → Zapytaj w Centrum Doradczym PFEIFER Steel Production Poland

Rys. 14

Rys. 15Rys. 13

Rys. 16: Belka BHM w transporcie miejscowym

beton zalewowy zbrojenie zszywające (poprzeczne)

punkt obrotu płyty HC w razie 
utraty nośności dolnej półki BH
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Diagram 1: Zależność oddziaływania liniowego na belkę od rozpiętości podpieranych belką pól stropowych

Dobór i wymiarowanie PFEIFER-Hybridbeam®

Wymiarowanie PFEIFER-Hybridbeam®

Dla doboru belek Hybridbeam® niezbędne są dane techniczne projektowanego 
stropu (jak rozpiętość belki, rozpiętości opieranych na belce płyt stropowych, 
wartości obciążeń stałych (ciężar własny stropu) i zmiennych (dodatkowych  
i użytkowych) – rys. 17. Rozpiętości efektywnych elementów stropowych 
oznaczono odpowiednio jako lM (pomiędzy belkami środkowymi) lub lR (przy 
belce krawędziowej). Do wymiarowania wstępnego konieczne jest wyznacze-
nie obciążenia całkowitego stropu (qE,d; gE,d) bez ciężaru własnego belki.

•  Dla wstępnego doboru belek Hybridbeam® projektant może skorzystać  
z aplikacji zamieszczonej na stronie www.hybridbeam.eu.

Obie metody prowadzą do optymalnego wstępnego doboru belek  
PFEIFER-Hybridbeam®.

Krok 2: Ostateczne wymiarowanie belek
•  Ostateczne wymiarowanie belek PFEIFER-Hybridbeam® przeprowadzane  

jest przy pomocy projektantów przez inżynierów z Centrum Doradczego 
PFEIFER Steel Production Poland (PSPP).

•  W tym celu konieczne jest udostępnienie koniecznych danych dotyczących 
projektowanego obiektu dla centrum doradczego PSPP w formie zapytania.

Kontakt z Centrum Doradczym: 
PFEIFER Steel Production Poland Sp. z o.o.
Wyspecjalizowani inżynierowie Centrum Doradczego PSPP przeprowadzają 
konieczne obliczenia dla każdej belki w projekcie. W razie potrzeby poproszą  
o dodatkowe informacje. Obliczenia takie zawierają zweryfikowaną propozycję 
wstępnego doboru belek w celu określenia niezbędnych przekrojów belek  
do dalszego projektowania obiektu. Są one dostarczane do Klienta  
w przypadku złożenia przez niego zamówienia na belki.

Krok 1: Wstępny dobór belek
•  Dla wstępnego doboru belki można skorzystać z diagramów 1–7.
a)  Na podstawie wyznaczonych obciążeń obliczeniowych stropu składających  

się z obciążenia zmiennego (qE,d) oraz ciężaru własnego stropu (g1E,d)  
włącznie z ciężarem własnym warstw wykończeniowych (g2E,d) można  
na podstawie diagramu 1 określić obliczeniowe oddziaływanie liniowe (E1d)  
na belkę Hybridbeam®. Na tym etapie nie potrzeba uwzględniać ciężaru 
własnego belki (g3E,d). Do skorzystania z diagramu konieczne jest wyzna-
czenie szerokości strefy oddziaływania płyt stropowych (a) jako sumy  
połowy rozpiętości graniczących z belką pól stropowych (lM lub lR).

b)  Naprężenia obliczeniowe w belce można określić na podstawie diagramów  
2–7 (dla wybranej wysokości stropu) przy pomocy obliczeniowego 
oddziaływania liniowego na belkę (E1d) oraz rozpiętości obliczeniowej belki 
Hybridbeam® lstatBH. Wyznaczoną wielkość naprężeń porównuje się z maksy-
malną obliczeniową nośnością belek przedstawioną w postaci kolorowych 
krzywych na wykresie. Jeżeli wyznaczony punkt znajduje się poniżej 
odpowiedniej krzywej, można dokonać wstępnego wyboru koniecznej 
szerokości belki. Każdy diagram odpowiada jednej wysokości stropu/belki  
i umożliwia odczytanie koniecznych wartości. Przedstawiona obliczeniowa 
nośność belki uwzględnia oddziaływanie od ciężaru własnego belki  
i zalanych kanałów płyt stropowych (g3E,d).

Pierwsza cyfra przy oznaczeniu belki oznacza wysokość belki (w cm), a druga  
jej szerokość (w mm). Przykładowo: BH 20-200 oznacza belkę Hybridbeam®  
o wysokości 20 cm i szerokości 200 mm.
•  Na tym etapie w doborze belek przy użyciu diagramów nie rozróżnia się  

belek pośrednich i krawędziowych, ponieważ nośności obliczeniowe takich 
samych typów belek się nie różnią.

Rys. 17: Schemat obciążenia belki PFEIFER-Hybridbeam®
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Wymiarowanie PFEIFER-Hybridbeam®

Diagram 2: Wstępny dobór wysokości i szerokości belki BH 20 z uwzględnieniem maksymalnej nośności obliczeniowej belek

Diagram 3: Wstępny dobór wysokości i szerokości belki BH 27 z uwzględnieniem maksymalnej nośności obliczeniowej belek



14
© 2017 copyright PFEIFER. Zastrzega się możliwość wystąpienia zmian technicznych i błędów. Wydanie 2017/12-1-PL.

Dobór i wymiarowanie PFEIFER-Hybridbeam®

Wymiarowanie PFEIFER-Hybridbeam®

Diagram 4: Wstępny dobór wysokości i szerokości belki BH 32 z uwzględnieniem maksymalnej nośności obliczeniowej belek

Diagram 5: Wstępny dobór wysokości i szerokości belki BH 40 z uwzględnieniem maksymalnej nośności obliczeniowej belek
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Wymiarowanie PFEIFER-Hybridbeam®

Diagram 6: Wstępny dobór wysokości i szerokości belki BH 45 z uwzględnieniem maksymalnej nośności obliczeniowej belek

Diagram 7: Wstępny dobór wysokości i szerokości belki BH 50 z uwzględnieniem maksymalnej nośności obliczeniowej belek



16
© 2017 copyright PFEIFER. Zastrzega się możliwość wystąpienia zmian technicznych i błędów. Wydanie 2017/12-1-PL.

Oparcie i montaż PFEIFER-Hybridbeam®

Rys. 18: Przykład oparcia belki PFEIFER-Hybridbeam®
Rys. 19: Oparcie  
na wsporniku słupa

Rys. 21: Oparcie na „nożach” wysuwanych z belki

Rys. 20: Oparcie  
na głowicy słupa

Rys. 22: Oparcie na „nożach” przykręcanych do środników belki

Oparcia bezpośrednie

Oparcia pośrednie

Oparcie bezpośrednie belek PFEIFER-Hybridbeam® stosuje się, gdy półkę  dolną 
belki można oprzeć na wsporniku lub głowicy słupa albo bezpośrednio  
na ścianie (rys. 18–20). W celu rektyfikacji można posłużyć się pakietem  
blach o odpowiednio dobranej grubości umieszczonych między półką belki 
a podporami. Po zamocowaniu belek na podporze do ich pozycjonowania 
wykorzystuje się trzpienie gwintowane oraz podkładki i nakrętki odpowiednich 
rozmiarów.

Istnieje wiele rozwiązań oparć na kolumnach lub ścianach. Wybór  
odpowiednich podpór zależy od wielkości sił podporowych, uwarunkowań 
projektowych i wymagań architektonicznych. W przypadku montażu  
na wspornikach słupów lub ścian zwykle stosuje się połączenia śrubowe,  
które zapewniają bezpieczne przenoszenie momentów skręcających.

Łączniki podporowe, tzw. noże, są zaprojektowane i wykonane z blach  
stalowych zintegrowanych z belką PFEIFER-Hybridbeam® (rys. 21 i 22).  
Mogą być one wykonane jako stałe, trwale zamocowane do środników belki,  
albo „ruchome”, wysuwane od czoła belki w czasie montażu. Łącznikom  
w belkach towarzyszą dodatkowo gniazda umieszczone w słupach lub  
ścianach. W przypadku stosowania łączników nożowych trwale  
zamocowanych do środników belki, gniazda umieszczone bezpośrednio  
nad górną krawędzią słupa lub ściany muszą być „otwarte” od góry  
w celu właściwego wprowadzenia noży.

Łączniki wysuwane lub przykręcane w czasie montażu stosuje się  
dla belek opartych w gniazdach słupów prefabrykowanych lub ścian  
wykonanych metodą ślizgową, tam gdzie nie istnieje możliwość  
stosowania noży wychodzących poza czoło belki.

Dzięki zastosowaniu par łączników możliwe jest przekazywanie na podporę 
dużych momentów skręcających bez konieczności użycia dodatkowych 
zabezpieczeń, co znacznie ułatwia montaż stropu. Korpus gniazda jest  
kotwiony w słupie lub ścianie za pomocą dodatkowych prętów zbrojeniowych, 
których przekrój dobiera się w zależności od wymaganej nośności oparcia. 
Łączniki podporowe są zdolne do przenoszenia obciążeń bezpośrednio  
po zamontowaniu.

Szczeliny montażowe i gniazda podporowe zalewa się niskokurczliwym  
betonem o odpowiedniej wytrzymałości.



17
© 2017 copyright PFEIFER. Zastrzega się możliwość wystąpienia zmian technicznych i błędów. Wydanie 2017/12-1-PL.

Faza montażu
Przed przystąpieniem do montażu należy dokonać odbioru elementów  
konstrukcyjnych oraz uprzednio zamontowanych gniazd w słupach lub  
ścianach (dla łączników nożowych) albo głowic dla oparcia bezpośredniego  
pod względem położenia. Dostarczone na budowę belki muszą zostać  
sprawdzone przez nadzór budowy pod względem zgodności oznakowania  
z dokumentami dostawy oraz z projektem.

Jeżeli zachodzi konieczność składowania belek na placu budowy, opiera się je 
za pośrednictwem kantówek drewnianych ułożonych na ich końcach z miękką 
przekładką pomiędzy belką a kantówką (rys. 23). Zabrania się układania belek 
bezpośrednio na gruncie lub na sobie bez przekładki. Ze względu na odwrotne 
strzałki ugięcia belek należy stosować przekładki o odpowiedniej grubości.

Rys. 23: Składowanie belek PFEIFER-Hybridbeam® na budowie

Rys. 26: Zamocowana i zabezpieczona śrubami belka PFEIFER-Hybridbeam®  

z zalanymi betonem szczelinami montażowymi pod blachami oparcia

Rys. 27: Hak transportowy 
wbudowany w korpus belki

Rys. 24: Podwieszenie belki  
za pomocą systemowych haków 
transportowych firmy PFEIFER

Rys. 25: Zalewanie szczelin  
i połączeń montażowych

Przygotowanie do montażu

Montaż belki PFEIFER-Hybridbeam®

Zależnie od rodzaju oparć podporowych i zastosowanych łączników,  
przed montażem należy skompletować konieczne narzędzia oraz materiały 
pomocnicze:

•  klucze o odpowiednim, zgodnym z rysunkiem wykonawczym rozmiarze  
do dokręcenia śrub na podporze,

•  zestaw podkładek stalowych do rektyfikacji o grubości 10 mm, 5 mm,  
2 mm i 1 mm,

•  beton niskokurczliwy (o klasie wytrzymałości nie niższej niż klasa betonu  
użytego do wykonania prefabrykatu) do zalania szczelin montażowych pod  
dolną półką belek oraz wokół złącz belka/słup, ściana, ewentualnie szczelin  
w gniazdach słupowych,

• sznur silikonowy do uszczelnienia zalewanych złącz.
W fazie projektowej zaleca się obniżenie płaszczyzny oparcia belek  
o co najmniej o 20 mm w stosunku do wymaganego poziomu oraz  
zastosowania podkładek (blaszek rektyfikacyjnych) w czasie montażu.
Przed montażem belek należy sprawdzić ich otwory montażowe,  
a w przypadku stwierdzenia zabrudzeń niezwłocznie je oczyścić/udrożnić.

Belkę należy podnosić urządzeniem dźwigowym posługując się zawiesiem 
o odpowiedniej, sprawdzonej nośności i długości. Belkę należy podwieszać 
do zawiesia, posługując się przystosowanymi do tego celu dwoma hakami 
transportowymi wbudowanymi w jej korpus przez producenta (rys. 27). 
Podnoszenia belek może dokonywać tylko wykwalifikowany personel  
montażowy. Belkę ostrożnie opuścić na podporę, tak aby pręty gwintowane 
wyprowadzone z głowicy lub wspornika przeszły bez uszkodzenia przez 
wykonane w belkach pionowe otwory (rys. 18).

W górnej płaszczyźnie belek nad otworami wykonuje się odpowiednie  
zagłębienia zapewniające ukrycie trzpienia, górnej podkładki i nakrętki 

w gabarytach belki. Następnie – w zależności od wybranego sposobu oparcia – 
należy przystąpić do mocowania łączników. Dalsze czynności montażowe  
są zależne od użytych łączników.

Inne mocowania pokazano na rys. 19 i 20. 
Strefę podporową należy uszczelnić sznurem silikonowym i zalać betonem 
niskokurczliwym (rys. 26). 
Po ułożeniu belek, ich rektyfikacji i umocowaniu na podporach można  
przystąpić do układania płyt stropowych zgodnie z planem montażowym.  
W standardowych rozmiarach belki zespolone PFEIFER-Hybridbeam®  
nie wymagają stosowania podpór pośrednich.
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Montaż zespolonych stropów żelbetowych na płytach prefabrykowanych

Montaż zespolonych stropów na blasze trapezowej

Montaż sprężonych płyt kanałowych na belkach zespolonych

Montaż stropów z użyciem PFEIFER-Hybridbeam®

1.  Nie ma potrzeby podpierania belek PEIFER-Hybridbeam® podczas montażu 
stropu. Tylko w przypadku płyt o rozpiętości ponad 12 m zaleca się  
sprawdzić konieczność stosowania podpór pomocniczych w strefie  
podporowej belki (rys. 28).

2.  Ostrożnie ułożyć płyty kanałowe na podkładce elastomerowej półki dolnej  
belki.

3.  Ułożyć zbrojenie zszywające w strefie podporowej płyt stropowych zgodnie  
z dokumentacją techniczną.

4.  Jednostronnie zalewać fugi i szczeliny technologiczne betonem 
drobnoziarnistym, tak aby zapewnić dokładne wypełnienie otworów  
i kanałów montażowych.

Rys. 28: Strop ze sprężonych płyt kanałowych  
opartych na belkach PFEIFER-Hybridbeam®

1. Nie ma konieczności podpierania belek w czasie montażu stropu.
2.  Montaż blach poprzedzić ułożeniem odpowiednio wypoziomowanych  

podpór montażowych dla stropu z blachy zgodnie z dokumentacją  
projektową.

3.  Blachy układać bezpośrednio na wspornikach belki. Blachy zaopatrzyć  
w uszczelki poliuretanowe (mocowane na końcach fałd profilu blach) w celu 
zabezpieczenia przed wyciekaniem świeżej mieszanki betonowej (rys. 29).

4.  Zespolenie blachy z przekrojem żelbetowym stropu jest realizowane  
za pomocą trzpieni główkowych przyspawanych do półek belek.

5. Wprowadzić zbrojenie w otwory montażowe belki.
6.  Betonowanie stropu rozpoczynać przy podporze (belce). Mieszankę  

betonową rozprowadzać równomiernie, prostopadle do fałd blachy,  
z małej wysokości. W strefie otworów montażowych w belce zespolonej 
zagwarantować zalewanie betonem drobnoziarnistym. Do zagęszczania 
stosować wibratory buławowe.

Rys. 29: Zespolony strop na blasze trapezowej  
oparty na belkach PFEIFER-Hybridbeam®

1.  Płyty prefabrykowane podpierać zgodnie z projektem technologii montażu 
stropu. W strefie podporowej płyt ich oparcie następuje bezpośrednio  
na wspornikach dolnej półki belki PFEIFER-Hybridbeam® (rys. 30).

2.  Dozbroić płyty stropowe według projektu konstrukcyjnego stropu.
3.  Przez otwory montażowe belek wprowadzić zbrojenie górne stropu lub 

zastosować zbrojenie odginane w belce zespolonej.
4.  Zabetonować strop, rozpoczynając betonowanie od strefy przy belce  

zespolonej do środka rozpiętości stropu. W strefie otworów montażowych  
w belce zespolonej zagwarantować zalewanie betonem drobnoziarnistym.  
Do zagęszczania stosować wibratory buławowe. 

Rys. 30: Zespolony strop żelbetowy na płytach 
prefabrykowanych opartych na belkach PFEIFER-Hybridbeam®
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Montaż stropów żelbetowych na belkach drewnianych opartych na belkach PFEIFER-Hybridbeam®

Wykonanie stropów monolitycznych opartych na belkach PFEIFER-Hybridbeam®

1.  Przymocować konstrukcję drewnianą do belki PFEIFER-Hybridbeam®  
za pomocą śrub i kątowników lub przyspawanych żeber do wsporników  
dolnej półki (rys. 31).

2. W razie potrzeby strop powinien być podparty zgodnie z planem montażu.
3.  W zależności od technologii wykonywania samego stropu ułożyć albo 

drewniany szalunek tracony na dźwigarkach drewnianych i uzupełnić  
betonem, albo odpowiednie płyty prefabrykowane.

4.  Zespolenie następuje według projektu stropu z zastosowaniem wkrętów 
zespalających mocowanych do elementów drewnianych.

5.  Uszczelnić fugę między płytami (drewnianymi) szalunku a wrębami  
belki PFEIFER-Hybridbeam®.

6. Wyprowadzić z belki odpowiednie zbrojenie zespalające ze stropem.
7.  W strefie otworów montażowych w belce zespolonej zagwarantować  

alewanie betonem drobnoziarnistym. Do zagęszczania stosować  
wibratory buławowe.

1.  Szalunek stropowy wykonuje się za pomocą wsporników montażowych  
zgodnie ze statyką. Idealnie powinien być ustawiony w taki sposób,  
aby strop znajdował się prawie na równi z dnem i blisko belki  
PFEIFER-Hybridbeam® (rys. 32).

2.  Ułożyć zbrojenie na elementach dystansowych zgodnie z rysunkiem 
wykonawczym stropu oraz wprowadzić zbrojenie zespalające strop  
z belkami w boczne otwory na ich środnikach lub w przypadku stosowania 
strzemion wystających w belkach w rejon zespolenia górnego belki.

3.  Betonowanie stropu prowadzić w jednym ciągu technologicznym, 
z wyjątkiem stref oparcia na belkach PFEIFER-Hybridbeam®, które należy 
zalewać betonem drobnoziarnistym, tak aby grube kruszywo nie blokowało 
otworów.

4. Do zagęszczania stosować wibratory buławowe.

Rys. 31: Zespolony strop żelbetowy na belkach drewnianych 
opartych na PFEIFER-Hybridbeam®

Rys. 32: Strop monolityczny na belkach PFEIFER-Hybridbeam®

Rys. 33: Gotowa do transportu pośrednia belka zespolona PFEIFER-Hybridbeam® BHM
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System transportowy BS
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System zamocowań
Kotwy DB 682 
do trwałych zamocowań

System zamocowań
Dyble montażowe

System zamocowań
System podpór montażowych HK

System połączeń
System łączników słupowych
System podpór ściennych

System połączeń
Podkłady stalowe PS-A
System oparcia schodów VarioSonic

System połączeń
System kotew do ścian warstwowych
System kotew DELTA

System połączeń
System uziemienia BEB 
w konstrukcjach żelbetowych

System zbrojenia
System przestrzenny VS®

System zbrojenia
System łączników zbrojeniowych PH 

System konstrukcji linowych

Zawiesia (liny, łańcuchy, tekstylia)

Systemy mocowania ładunku

Chwytaki
Trawersy wyrównujące

Wraz z ukazaniem się nowego wydania na stronie 
www.jordahl-pfeifer.pl niniejszy dokument traci ważność.
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