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Wstęp

Współcześnie w krajowej infrastrukturze drogowo-mostowej chętnie wykorzystuje się

technologię betonu prefabrykowanego. Elementy prefabrykowane znajdują swoje

zastosowanie w dwóch istotnych gałęziach infrastruktury komunikacyjnej:

- w drogownictwie

- w mostownictwie.

(np. przepusty, elementy odwodnienia, elementy 

zagospodarowania pasa drogowego, bariery, bloczki, itp. 

(budowa ustrojów nośnych a także

elementy wyposażenia)



Wstęp – prefabrykaty w drogownictwie

droga atlantycka w Norwegii z Kristiansund do Molde (www.onet.pl)



Elementy prefabrykowane w drogownictwie

Elementy konstrukcyjne Elementy niekonstrukcyjne

- płyty drogowe,
- prefabrykowane bloczki betonowe,
- obudowy tuneli – tubingi,
- wysepki dla pieszych,
- krawężniki i obrzeża chodnikowe,
- oblicowania murów oporowych,
- schody skarpowe,
- kostka brukowa,

- bariery drogowe,
- bariery czołowe,
- płyty ściekowe,
- ścieki podchodnikowe,
- wpusty ściekowe, 
- studzienka wpadkowa,
- dyble betonowe do umocnień,
- umocnienie rowu,
- ażurowe umocnienia skarp,
- ekrany akustyczne,
- odwodnienia liniowe,
- ścieki skarpowe,
- wpusty uliczne,
- mała architektura.



Elementy prefabrykowane w drogownictwie

Obudowy tuneli - tubingi

Połączone ze sobą tubingi 

tworzą pierścień, stanowiący 

ścianę tunelu. Najczęściej 

wykorzystywane są do budowy 

szybów, tuneli drogowych, 

kolejowych i metra. W budowie 

tuneli drążonych metodą 

tarczową tubingi żelbetowe 

zdecydowanie przeważają

nad stalowymi czy żeliwnymi.

Do realizacji tunelu pod Martwą 

Wisłą wyprodukowano 7 700 

tubingów.

Każdy pierścień tunelu składał 

się z 7 segmentów (6 elementów 

i klucz) oraz ważył ok. 110 ton



Elementy prefabrykowane w drogownictwie

Przepusty drogowe

Produkuje się prefabrykowane

przepusty rurowe i 

powłokowe oraz przepusty 

skrzynkowe. Prefabrykaty te 

mają zastosowanie do 

przeprowadzenia małych 

cieków wodnych, 

rurociągów, kabli, służą jako 

przejścia dla zwierząt, drogi 

polne. Przeznaczone są do 

stosowania w drogowych 

obiektach mostowych 

projektowanych na obciążenie 

ruchome kl. A (wg. PN-85/S-

10030) oraz na obciążenie 

pojazdem specjalnym klasy 

150. 



Elementy prefabrykowane w drogownictwie

Oblicowania nasypów i skarp

Skarpa pod przęsłem i stożki nasypu 

powinny być umocnione za pomocą 

elementów, zapewniających stateczność 

zbocza i zabezpieczających go przed 

niszczącym działaniem wiatru i wody oraz 

umożliwiających ewentualne porastanie 

roślinności. 

Stosuje się prefabrykaty 

takie jak np. płyty 

ażurowe o wymiarach 

60x40x10 cm wykonane 

z betonu klasy C16/20,

a także elementy typu 

Trylinka.



Elementy prefabrykowane w drogownictwie

Małe elementy prefabrykowane

Korytka z nakrywką

(odprowadzenie wody, 

poprowadzenie kabli, 

C25/30)

Bariery drogowe

C35/45

Krawężniki drogowe

C35/45

Płyty chodnikowe

C25/30



Elementy prefabrykowane w mostownictwie

(Freyssinet Polska Sp. z o.o.)



Elementy prefabrykowane w mostownictwie

Elementy konstrukcyjne Elementy niekonstrukcyjne

- przęsła w całości prefabrykowane,
- belki (dźwigary) prefabrykowane,
- segmenty skrzynkowych przęseł 
sprężonych,
- obudowy przepustów i małych mostów,
- pale prefabrykowane,
- deskowanie tracone typu „filigran”,
- węzły uciągające w obiektach,
- trzony podpór,
- segmenty przepustów rurowych i 
powłokowych,
- prefabrykowane stopy fundamentowe,
- prefabrykowane płyty-zastrzały,
- prefabrykowane panele wykończeniowe

- belki (deski) gzymsowe,
- zabudowy (kapy) chodnikowe,
- schody skarpowe,
- ścieki przykrawężnikowe,
- umocnienia cieków wodnych pod 
obiektami mostowymi,
- umocnienia wylotów drenażu 
zasypek za przyczółkami



Elementy prefabrykowane w mostownictwie

Systemy prefabrykacji

L.p. System

prefabrykacji

Opracowanie 

systemu

Rozpiętość 

przęseł

Wysokość 

belek

Sprężenie 

(sploty)

Beton Schematy 

statyczne

1 Belki Kujan Transprojekt

Gdańsk 1993      

i 2005 

9-18 m 48-75 cm Ф15,5 mm C30/37 wolnopodparte, 

ciągłe, ramowe

2 Kujan NG Transprojekt

Warszawa 

2004

12-18 m 55-75 cm Ф15,5 mm C50/60 wolnopodparte, 

ciągłe, ramowe

3 Belki typu T Mosty-Łódź

2002, 2005, 

2010

12-30 m 60-110 cm Ф15,5 mm

Ф15,7 mm

od C30/37 

do C55/67

wolnopodparte, 

ciągłe, ramowe 

integralne

4 Belki typu DS Transprojekt

Warszawa 

2004

6,0 i 9,0 m 19-24 cm Ф15,5 mm C35/45 wolnopodparte, 

ciągłe, ramowe

5 Belki typu GT GTI 

Warszawa 

2010

18-31 m 105-125 cm Ф15,7 mm C50/60 wolnopodparte, 

ciągłe

6 Belki typu IG Ergon, 2009, 

Warszawa

9-42 m 60-180 cm Ф15,5 mm C50/60 wolnopodparte



Elementy prefabrykowane w mostownictwie

Przykładowe przekroje belek prefabrykowanych do 

stosowania w obiektach mostowych



Strunobetonowe belki mostowe typu 

Kujan i Kujan NG

Charakterystyka:
• Przeznaczenie: drogowe obiekty mostowe na 

obciążenie klasy A wg PN-85/S-10030 oraz 

obciążenie pojazdem specjalnym klasy 150

• Schematy statyczne: wolnopodparte, ciągłe, ramowe

• Możliwość uciąglenia belek mostowych

• Belki współpracują z płytą jezdni betonowaną

• Belki mają kształt odwróconej litery T

• Produkcja wg typowych rozmiarów katalogowych 

lub w oparciu o indywidualne projekty

• Górna powierzchnia prefabrykatu szorstka, ze 

zbrojeniem przygotowanym do zespolenia

Kujan NG:
• Opracowanie: 

Transprojekt Gdańsk 

2004

• Rozpiętość 12-18 m 

• Wysokość 55-75 cm

• Beton C50/60

• Standardowy rozstaw 

belek 90 cm

Kujan:
• Opracowanie: 

Transprojekt Gdańsk 

1993 i 2005r.

• Rozpiętość 9-18 m

• Wysokość 48-75 cm

• Beton C30/37

• Standardowy rozstaw 

belek 60cm 



Strunobetonowe belki mostowe 

typu T i typu IG

Belki typu T

• Opracowanie: Mosty-Łódź 2002, 2005, 2010.

• Rozpiętość 12-30 m

• Wysokość 60-110 cm

• Beton od C30/37 do C55/67

• Standardowy rozstaw belek 60cm 

• Belki mają kształt litery T

• Stała szerokość półki górnej - 89 cm

Belki typu IG:
• Opracowanie: Ergon, Warszawa, 2009,

• Rozpiętość 9-42 m

• Wysokość 60-180 cm

• Beton C50/60

• Belki mają kształt dwuteowy

• Minimum 4 belki IG w przekroju mostu

• Przekrój belek jest zmienny na długości 

elementów: prostokątny w strefach 

przypodporowych i pocieniony – kształt litery „I” 

– w strefach przęsłowych.



Strunobetonowe belki mostowe 

typu DS i typu GT

Belki typu DS

• Opracowanie: Transprojekt Warszwa 2004

• Rozpiętość 6m, 9m

• Wysokość 19-24 cm

• Beton C35/45

• Małe, zespolone przęsła mostowe

• Szerokość 89 cm

• Przęsła w skosie do 60o

Belki typu GT:
• Opracowanie: GTI, Warszawa, 2010,

• Rozpiętość 18-31 m

• Wysokość 105-125 cm

• Beton C50/60

• Belki krępe

• W chwili sprężania wytrzymałość betonu 

powinna wynosić 41,5 do 60 Mpa

• Duża masa przęsła przy stosunkowo 

niewielkiej rozpiętości



Belki strunowo - kablowe

Belki strunowo - kablowe

• Przęsło w formie dźwigara z płytą 

monolityczną, dwuwspornikową 

lub wieloprzęsłową

• Prefabrykat o przekroju pełnym 

trapezowym lub skrzynkowym

• Element przygotowany jako belka 

strunobetonowa o nośności 

gwarantującej przeniesienie 

ciężarem własnym, płytą i 

ciężarem szalunku 

podwieszonego 

• Pełne obciążenie użytkowe 

przenosi przekrój zespolony 

(belka prefabrykowana + płyta) 

dodatkowo sprężony kablami

• Dodatkowe sprężenie kablami 

celowe ze względu na uciągnie 

konstrukcji 



Przykłady realizacji

Belki strunobetonowe 

mostowe typu T24 – budowa 

drogi ekspresowej S7 na 

odcinku Miłomłyn - Ostróda

Belki strunobetonowe typu 

Kujan NG nad torowiskiem 

Forum Radunia w Gdańsku



Przykłady realizacji belki MG (Mosty Gdańsk)

Belka strunobetonowa mostowa typu MG – budowa drogi ekspresowej S5, Nowe Marzy-Bydgoszcz



Przykłady realizacji belki MG (Mosty Gdańsk)

Belka strunobetonowa mostowa typu MG – cztery typy przekrojów, 5 lub 6 belek, skos 90 lub 60⁰



Przykłady realizacji belki MG (Mosty Gdańsk)

Przykład jednego rozwiązania konstrukcyjnego. 

Wykorzystano następujące materiały:

beton płyty pomostu C35/45 (C30/37 po indywidualnym uzgodnieniu z projektantem),

beton prefabrykatów C50/60,

beton fundamentów C30/37,

beton przyczółków, filarów C30/37,

beton płyt przejściowych C30/37,

stal zbrojeniowa A-IIIN gatunku B500SP,

stal sprężająca Rvk=1860 MPa, średnica cięgna Ø15,7 mm.



Przykłady realizacji belki MG (Mosty Gdańsk)

Parametryczne analizy różnych wariantów belek strunobetonowych MG we wszystkich fazach pracy

Prefabrykowane belki MG na 

podporach tymczasowych

Model – wiadukt docelowy 



Przykłady realizacji belki MG (Mosty Gdańsk)

Etapowanie faz montażu konstrukcji



Przykłady realizacji belki MG (Mosty Gdańsk)

precyzyjne obliczenia różnych wariantów charakterystyk belki MG

oraz możliwych oddziaływań 

Współpraca belek MG w obiekcie

Uderzenie boczne w belkę MG



Przykłady realizacji belki MG (Mosty Gdańsk)

Zalety opracowanego rozwiązania:

- racjonalizacja kosztów (obniżenie)

- skrócenie czasu budowy

- wysoka jakość elementów prefabrykowanych

- wykonanie wielowariantowych, szczegółowych analiz 

umożliwiających opracowanie optymalnego rozwiązania

belki prefabrykowanej z możliwością przeniesienia 

uzyskanych wyników na typoszereg oferowanych produktów 



Nietypowe elementy prefabrykowane

Segmenty skrzynkowe połączenia Roskilde Fjord Link w Danii

wizualizacja segmentu przęsła

przekrój przez element 

prefabrykowany mostu



Nietypowe elementy prefabrykowane

Segmenty skrzynkowe połączenia Roskilde Fjord Link w Danii

wymagania dotyczące cementu

Składnik Parametr Jednostka

Beton w 

warunkach 

atmosferyczny

ch

Beton  

wewnątrz

Beton mający 

kontakt z 

wodą morską 

(od szczytu 

strefy 

rozprysku do 

dna strefy 

pływowej)

Beton 

zanurzony w 

wodzie 

morskiej

Mniejsze 

elementy w 

strefie 

rozprysku

Mniejsze 

elementy po za  

strefą 

rozprysku

Podpory

Mniejsze 

elementy w 

gruncie.  

Cement 

Oznakowanie 

wg. EN 197-1
-

CEM I 

(HS/LA/2)

CEM I 

(HS/EA/2)

CEM I 

(HS/LA/2)

CEM I 

(HS/EA/2)

CEM I 

(HS/LA/2)

CEM I 

(HS/EA/2)

CEM I 

(HS/LA/2)

CEM I 

(HS/EA/2)

CEM I 

(HS/LA/2)

CEM I 

(HS/EA/2)

CEM I 

(HS/LA/2)

CEM I 

(HS/EA/2)

CEM I 

(HS/LA/2)

CEM I 

(HS/EA/2)

CEM I 

(HS/LA/2)

CEM I 

(HS/EA/2)

Klasa 

wytrzymałoś

ci normowej

Mpa 42,5 42,5 42,5 42,5 42,5 42,5 42,5 42,5

Zawartość 

C3A max.
% masy 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

Zawartość 

alkaliów 

max.

% masy 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6



Nietypowe elementy prefabrykowane

Segmenty skrzynkowe połączenia Roskilde Fjord Link w Danii

Wymogi dla betonu stwardniałego

Składnik Parametr Jednostka

Beton w 

warunkach 

atmosferycznyc

h

Beton  

wewnątrz

Beton 

mający 

kontakt z 

wodą 

morską 

(od szczytu 

strefy 

rozprysku 

do dna 

strefy 

pływowej)

Beton 

zanurzony 

w wodzie 

morskiej

Mniejsze 

elementy 

w strefie 

rozprysku

Mniejsze 

elementy 

po za  

strefą 

rozprysku

Podpory

Mniejsze 

elementy 

w gruncie.  

Beton stwardniały

Minimalna klasa 

wytrzymałości - C 40/50 C 40/50 C 40/50 C 35/45 C 40/50 C 35/45 C 35/45 C 35/45

Zawartość 

powietrza w 

betonie 

stwardniałym

% 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

Mrozoodporność - spełniona spełniona spełniona spełniona spełniona spełniona spełniona spełniona

Migracja chlorków [*10-12 m²/s] 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0



Nietypowe elementy prefabrykowane

źródło: www.mosty.elamed.pl

połączenia Roskilde Fjord Link w Danii



Nietypowe elementy prefabrykowane

źródło: www.youtube

film demonstrujący realizację prac przy wykonaniu mostu z prefabrykatów
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