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WSTĘP
Firma DREWBET jest producentem prefabrykatów betonowych w tym
pustaków betonowych łupanych do budowy budynków gospodarczych i
garaŜowych nieocieplanych z gotową fakturą elewacyjną i i ocieplanych z
moŜliwością ocieplenia w technologii lekkiej mokrej.
Elementy umoŜliwiają realizację budynków parterowych z lekkim dachem oraz
budynków parterowych z poddaszem uŜytkowym o lekkiej konstrukcji stropu.
Realizacja budynku z elementów prefabrykowanych „DREWBET” upraszcza i
skraca proces budowy oraz pozwala na wykonanie obiektu w terenie
zagospodarowanym bez jego degradacji. Powierzchnia elewacyjna (łupana)
oraz gładka od wewnątrz posiadają gotową fakturę eliminującą potrzebę
wykonywania tynków.
Firma DREWBET stworzyła katalog budynków o powierzchni 25m2 i 35m2
dla róŜnego usytuowania na działce i z róŜnymi dachami(jedno, dwu lub
czterospadowymi).
Przedstawione poniŜej prefabrykaty produkowane przez DREWBET oraz
opisane zasady konstruowania elementów podziemnych i nadziemnych są
materiałem wyjściowym do projektowania budynków o róŜnych parametrach
powierzchniowych i uŜytkowych.
Rozdział 1. PARAMTRY TECHNICZNE ELEMENTÓW
1.1.

Elementy fundamentowe
Fundamenty (beton C30/37)
- pustak fundamentowy (Pf)- o wymiarach zewnętrznych 40x40x24cm ze
ścianką 4cm; stosowany jako szalunek tracony , ustawiany w miejscach
oparcia belek podwalinowych, pod ścianami zewnętrznymi i wewnętrznymi;
- belka szalunku traconego L24 – przekrój poprzeczny „L”; wysokość 24cm,
szerokość 10cm, gr. ścianki 4cm;belka zbrojona podłuŜnie 3Ø8(AIII),
strzemiona Ø4,5(St0); występują dwie długości; dla rozstawu osiowego
podpór L1=190cm, L2=209cmbelki słuŜą do wykonywania na mokro belek
podwalinowych jako szalunek tracony

1.2.

Elementy ścian nadziemia
Ściany nadziemia (beton C30/37)elementy łupane
wszystkie pustaki posiadają wymiary zewnętrzne 38x20x16cm ze ścianką o
grubości 4,0cm; jedna lub dwie ścianki łupane;
występują następujące pustaki:
- Pustak ścienny (Pś)-jedna ścianka łupana
- Pustak ścienny gładki (Pśg)- o wym 38x20x16cm ze ścianką 3cm;pustak
produkowany w odmianach (wpust, pióro oraz wpust , gładki);pustak uŜywany
do murowania ścian fundamentowych na ławach ciągłych jako szalunek
tracony oraz do ścian nadziemia jako element do ocieplenia.
- Pustak naroŜny prawy (Pnp) i lewy (Pnl) - dwie ścianki łupane; stosowany do
wykonania naroŜy zewnętrznych
- Pustak typu „H” (Ph)- do wykonywania rdzeni usztywniających zbrojonych w
grubości ściany;
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- pustak typu „U” (Pu)- do wykonywania nadproŜy wylewanych nad otworami
okiennymi, drzwiowymi oraz bramowymi a takŜe do wykonywania wieńców
usztywniających- jako szalunek tracony.
- pustak typu „C” –(Pc)- pustak ze ściankami gładkimi przeznaczony do
wykonywania rdzeni poszerzonych (pilastrów) w ścianach podłuŜnych oraz w
naroŜach ścian; ustawiony ścianką podłuŜną pionowo słuŜy jako szalunek
tracony (strona wewnętrzna) dla nadproŜy o większej rozpiętości;
- pustak typu „Cł” –(Pcł)- pustak łupany przeznaczony do murowania filarków
przybramowych oraz do wykonywania nadproŜy o większej rozpiętości jako
szalunek tracony od strony zewnętrznej(fakturowej)
- pustak działowy (Pd) –o wymiarach 9,5x38x16cm; pustak do ścianek
działowych wewnętrznych;
Dokładne
parametry
techniczno-wytrzymałościowe
wg
załączonych
materiałów producenta.
1.3.

Konstrukcja dachowa
• Dla budynków o rozstawie osiowym ścian podłuŜnych L=3,80mwiązar drewniany-kratowy zaprojektowany indywidualnie
konstrukcja drewniana w postaci dźwigarów kratowych opartych na ścianie
zewnętrznej za pośrednictwem deski oczepowej 20x5cm (w dachach
czterospadowych) oraz murłaty 12x12cm (w dachach dwuspadowych).
dźwigar kratowy trójkątny symetryczny o nachyleniu 30o; pasy górne
(jednogałęziowe) o przekroju 45x115mm); pas dolny dwugałęziowy o
przekroju 2x 30x115mm; krzyŜulce jednogałęziowe o przekroju 45x115mm;
Dla budynków o rozstawie osiowym ścian podłuŜnych powyŜej
L>3,80m- projekty dachów indywidualne
System wznoszenia ścian DREWBET umoŜliwia projektowanie i realizację
budynków o róŜnych wymiarach w modułach kształtek ściennych.
W zaleŜności od rozpiętości konstrukcji, kierunku oparcia , zastosowania
dodatkowych pośrednich elementów podporowych mogą być zaprojektowane
dachy jedno, dwu, trzy lub czterospadowe o konstrukcji drewnianej. Projekt
dachu musi być wykonany indywidualnie w dostosowaniu do wymogów planu
miejscowego dla danej miejscowości, wymagań potencjalnego Klienta oraz
rodzaju pokrycia dachowego.
Istnieje moŜliwość zastosowania dachów płaskich – o nachyleniu do 10%, np.
z płyty warstwowej lub blachy na konstrukcji stalowej lub drewnianej.
•

1.4.

MATERIAŁY UZUPEŁNIAJĄCE
Beton B20-do wykonania na budowie fundamentów, rdzeni , nadproŜy i
wieńców.
Stal kl.AIII(34GS) zbrojenie podłuŜne ław fundamentowych, stóp
fundamentowych, belek podwalinowych, rdzeni usztywniających , nadproŜy i
wieńców;
Stal konstrukcyjna walcowana (St3S) - w przypadku konieczności wykonania
podparcia pośredniego stropu, dachu lub projektowania nadproŜy o większych
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rozpiętościach moŜna zastosować profile stalowe walcowane (np.
dwuteowniki);
Izolacja pozioma pod ścianami fundamentowymi i nadziemia-folia pe (0,3mm)
oraz folia w płynie (np. BOTAZIT BM)
Do połączenia ściany zewnętrznej ze ścianką działową (wewnętrzną) naleŜy
zastosować elementy firmy HALFEN-DEHA tj. szynę pionową(profil HL 28/15)
oraz kotwy do murów o cienkich spoinach typu ML 125/1, ML 185/1 lub ML
245/1 ; do mocowania szyny do ściany zewnętrznej naleŜy uŜyć kołków
rozporowych metalowych do wbijania SMM-6x40 w rozstawie co ok. 30cm;
Konstrukcja dachowa (dźwigar) łączony przy uŜyciu śrub zamkowych
M10/140-kl.5.6., oraz wkrętów do drewna z łbem stoŜkowym KDH 6,0x120 i
KDH 5,0x60;
Pustaki naleŜy łączyć przy uŜyciu zaprawy klejowej do cienkich spoin
(np.ATLAS SILMUR M10);
2.

WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE PROJEKTOWANIA BUDYNKÓW I
ICH REALIZACJI
System kształtek łupanych umoŜliwia projektowanie i realizację budynków
parterowych bez poddasza i z poddaszem uŜytkowym o wymiarach będących
wielokrotnością modułu pustaka podstawowego. Projektowanie w module
pustaka pozwala na zminimalizowanie docinania elementów w trakcie
realizacji obiektu.
Wymiary budynku (długość , szerokość i wysokość) mają wpływ na:
• rodzaj zastosowanych fundamentów (ławy lub stopy),
• rodzaj ścian fundamentowych (belki podwalinowe na stopach lub ściany
fundamentowe na ławach ciągłych)
• sposób i gęstość usztywnienia ścian rdzeniami i wieńcami
• rodzaj i sposób zbrojenia nadproŜy
• rodzaj konstrukcji dachu
Istnieje moŜliwość zaprojektowania stropu strychowego o lekkiej konstrukcji
drewnianej (rozwiązanie zalecane) lub innej. kaŜorazowo rozwiązanie stropu i
dachu wymaga projektu indywidualnego.
Sposób i zakres uzbrojenia budynków w instalacje elektryczne, rodzaj okien,
drzwi i bram projektowany jest indywidualnie w dostosowaniu do potrzeb
Zamawiającego.

3.

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

3.1.

PODŁOśE GRUNTOWE
Przedstawiane budynki posiadają posadowienie bezpośrednie w postaci ław
lub stóp fundamentowych. Zakłada się obciąŜenie jednostkowe gruntu
sgr=0.2Mpa oraz poziom wody gruntowej poniŜej poziomu posadowienia
fundamentów;
W przypadku innego rodzaju gruntu lub wody gruntowej występującej powyŜej
poziomu posadowienia –fundamenty naleŜy projektować indywidualnie.

3.2.

FUNDAMENTY
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Do posadowienia budynków zastosowano dwa podstawowe rodzaje
fundamentów:
• stopy fundamentowe z belkami podawlinowymi – zastosowane w
budynkach B25 i B35; ten rodzaj posadowienia przyspiesza i ułatwia
roboty
fundamentowe;
Posadowienie
budynku
na
stopach
fundamentowych z kształtek betonowych stanowiących szalunek tracony,
zbrojony stalą i wypełniany betonem konstrukcyjnym B20;fundamenty
opisano dokładnie w projektach budynków B25 i B35.
• ławy fundamentowe - o wysokości 30cm(rys. nr1.) beton B20; zbrojenie
podłuŜne 4Ø12(AIII), strzemiona Ø6(A0) co 30cm; ławy wykonać na
podkładzie z chudego betonu(B10) o grubości ok. 10cm; szerokość ławy
wg projektu.
minimalne otulenie zbrojenia 5cm(w przypadku wykonania chudego
betonu); przy braku podkładu betonowego – miń. otulenie zbrojenia 7,5cm
w ławie betonowej naleŜy zakotwiczyć zbrojenie rdzeni usztywniających
ściany fundamentowe; zbrojenie rdzeni 4Ø10 lub 4Ø12(AIII) usytuować
wzdłuŜ ławy w odpowiednim rozstawie uzaleŜnionym od długości ścian
podłuŜnych i poprzecznych; Rozstaw prętów musi komunikować się z
modułem pustaków; długość prętów pionowych ustalić w taki sposób aby
wystawały one miń. 50cm ponad poziom (±0,00);pręty posłuŜą do
zamocowania zbrojenia rdzeni ścian nadziemia.
3.3.

ŚCIANY FUNDAMENTOWE
W przypadku fundamentów liniowych (ław fundamentowych) zaleca się
stosowanie ścian fundamentowych murowanych z pustaków ściennych
gładkich (Pśg); pustaki stanowią szalunek tracony dla ścian wypełnionych
betonem B20;
dla średniej strefy przemarzania (-1,0)m ściana fundamentowa ma wysokość 5
pustaków tj. 80cm; Ścianę wykonywać w dwóch etapach 3warstwy + 2
warstwy;
Pustaki układać na zaprawie klejowej lub zaprawie cementowej; grubość spoin
3÷5mm;
Beton wypełniający B20 układać w taki sposób aby nie nastąpiła deformacja
szalunku (wymurowanych ścian);
W ścianach występują 3 rodzaje rdzeni usztywniających.
R1(14x32cm)- w grubości ściany (rys. nr ); rdzeń wykonać przez wycięcie
ścianek środkowych(poprzecznych) pustaka podstawowego. Przesunięcie
warstw o ½ pustaka pozwala na pokrycie się ścianek poprzecznych; zbrojenie
podłuŜne rdzenia 4Ø10(AIII), strzemiona Ø5(A0) co 20cm;
R2-(30x30cm)-rdzeń poszerzony(rys. nr ..), wystający do wewnątrz poza lico
ściany podłuŜnej, tworzy rodzaj pilastra; wykonuje się go naprzemiennie z 2
pustaków „C” oraz z pustaka „C” i dwóch pustaków podstawowych (Pśg) z
odpowiednio wyciętymi ściankami; zbrojenie podłuŜne 4Ø12(AIII), strzemiona
Ø5co 20cm;
R3-(30x30cm)- rdzeń naroŜny poszerzony(rys. nr….), wystający do wewnątrz;
montowany w jednej warstwie z odpowiednio wyciętych pustaków
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(Pśg)układanych w kolejnych warstwach naprzemiennie i ½ pustaka gładkiego
typu „C”; zbrojenie podłuŜne 4Ø12(AIII), strzemiona Ø5co 20cm;
Wszystkie rdzenie wypełnić betonem B20;
Poziom posadowienia fundamentów naleŜy dostosować do strefy
przemarzania na danym terenie(od 0.80m÷1,40m)-norma gruntowa.
Zaleca się wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej na ławie
fundamentowej oraz pionowej na ścianach fundamentowych.
Przy wznoszeniu ścian naleŜy zwrócić uwagę na precyzję wykonania; dotyczy
to wymiarów poziomych (długości i przekątnych) oraz wysokości.
Ściana fundamentowa jest bazą dla ścian nadziemia.
3.4.

ŚCIANY NADZIEMIA
Do wykonania ścian nadziemia mają zastosowanie pustaki łupane:
podstawowy(Pś), typu”H”, naroŜny prawy i lewy(Pnl, Pnp) oraz typu”C”, a takŜe
gładkie typu”C” i zwykłe(Pśg);
Konstrukcja pustaka narzuca sposób murowania(przesuniecie o ½ długości
pustaka co zapewnia prawidłowe wiązanie w murze. Ściany wykonuje się przy
uŜyciu zaprawy klejowej do cienkich spoin(np.ATLAS SILMUR M10); grubość
spoiny 2÷5mm; zaprawę układa się od strony wewnętrznej kanałów w taki
sposób aby nie była widoczna na zewnątrz po ułoŜeniu górnego pustaka.

3.5.

USZTYWNIENIA PIONOWE ŚCIAN
Dla usztywnienia ścian naleŜy zastosować poniŜej opisane rdzenie. Rodzaj i
rozstaw rdzeni zaleŜy m.in. od wielkości budynku oraz wielkości otworów
bramowych i musi być ustalany indywidualnie przez uprawnionego
projektanta.
R1(rys. nr…)-rdzeń w grubości ściany 20cm,wykonuje się naprzemiennie z 2
kształtek „H” i 1 kształtki „H” przesuniętych w kolejnych warstwach o ½
pustaka; przed montaŜem część kształtek naleŜy wyciąć;zbrojenie podłuŜne
4Ø10(AIII), strzemiona Ø5(A0) co 20cm
R2(rys. nr…)- rdzeń poszerzony na prostym odcinku ściany(38x38cm), jest
rodzajem pilastra usztywniającego, wykonuje się naprzemiennie z 2 kształtek
typu „H”(odpowiednio wyciętych i kształtki typu”C” oraz kształtek typu ”C”
gładkiej i łupanej; zbrojenie podłuŜne -4Ø12(AIII), strzemiona Ø5 co 20cm;
R3 (rys. nr….) rdzeń naroŜny(38x38)cm; wykonuje się z pustaków naroŜnych
prawych i lewych (naprzemiennie) i odpowiednio wyciętych oraz kształtek
typu „H”; zbrojenie podłuŜne -4Ø12(AIII), strzemiona Ø5 co 20cm;
R4(rys. nr…)-rdzeń brzegowy przy otworach bramowych o duŜej rozpiętości
(pow. 4,0m); wykonuje się w kolejnych warstwach z 2 kształtek typu „C” i
kształtki „C” oraz kształtki „H”; zbrojenie podłuŜne -4Ø12(AIII), strzemiona Ø5
co 20cm; rdzenie są elementami usztywniającymi ścianki przybramowe i
jednocześnie przenoszą główne obciąŜenia z poszerzonego nadproŜa nad
otworem bramowym.
Rdzenie ścian nadziemia są przedłuŜeniem rdzeni ścian fundamentowych;
zaczynaja się na poziomie +-0,00 a kończą w wieńcu obwodowym
zamykającym ścianę.
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Ściany o wysokości do 2,50m naleŜy usztywnić rdzeniami i wińcem
usztywniającym, zamykającym ścianę od góry, stanowiącym równocześnie
miejsce oparcia i zakotwiczenia konstrukcji dachowej;
Ściany o wysokości powyŜej 2,5m naleŜy zbroić rdzeniami pionowymi,
pasmem usztywniającym w połowie wysokości ściany i wieńcem
zamykającym;
3.6.

SŁUPY WOLNO STOJĄCE, FILARY
W przypadku projektowania budynków o większych wymiarach istnieje
potrzeba wykonania dodatkowego, pośredniego podparcia, podciągu, belki
stropowej lub nadproŜa nad bramą (filar między dwoma bramami);
W takim przypadku wykonuje się słup w szalunku traconym z kształtek
„C”(gładkich jeśli to jest słup wewnętrzny) i gładkich z łupanymi (od zewnątrz)
jeśli to jest filar między bramowy.
Przekrój słupa brutto-30x38cm; przekrój betonu 30x30cm; zbrojenie
konstrukcyjne- minimum 4Ø12(AIII), strzemiona Ø5co 20cm;
W przypadkach większych obciąŜeń zbrojenie naleŜy dobrać indywidualnie po
wykonaniu obliczeń konstrukcyjnych.

3.7.

NADPROśA
W systemie pustaków DREWBET istnieją kształtki typu ”U” do wykonywania
nadproŜy Ŝelbtowych nad otworami okiennymi i drzwiowymi oraz nad bramami
o niewielkich rozpiętościach. Minimalne zbrojenie nadproŜy 4Ø8(AIII);
kaŜdorazowo naleŜy dobrać zbrojenie dostosowane do rozpiętości otworu i
obciąŜeń. NadproŜa wykonać z betonu B20.
W przypadku nadproŜy nad większymi otworami (np. szeroka brama o
rozpiętości pow.4,0m) do wykonywania nadproŜy stosuje się kształtki łupane i
gładkie typu”C” ułoŜone pionowo; Pustaki obcina się na odpowiednią długość
(32cm-moduł dwóch warstw) i układa się na pełnym deskowaniu; stanowią
one szalunek tracony dla nadproŜa; zbrojenie nadproŜa (miń. 4Ø12-AIII),
naleŜy dobrać kaŜdorazowo na podstawie obliczeń konstrukcyjnych,
dostosowując do zakładanych obciąŜeń.
Przy bardzo duŜych obciąŜeniach , gdzie normalne zbrojenie nie jest w stanie
przenieść napręŜeń moŜna zastosować belkę Ŝelbetową ze zbrojeniem
sztywnym w postaci profilu walcowanego(np. dwuteownika). Zastosowanie
takiego elementu musi być poprzedzone obliczeniami statycznowytrzymałościowymi.
W niskich budynkach (ok.2,5m) nadproŜe nad bramą(bramami) naleŜy
betonować razem z wieńcem obwodowym zamykającym ścianę.

3.8.

WIEŃCE
Wieniec stanowi zamknięcie ścian wspornikowych od góry, jednocześnie je
usztywniając. Jest teŜ elementem na którym bezpośrednio opiera się
konstrukcję dachową; monolityczny beton(B20) w wieńcach pozwala na
kotwienie konstrukcji dachowej przy uŜyciu łączników rozporowych lub
wklejanych(chemicznych). Standardowe zbrojenie wieńca – 4Ø12(AIII),
strzemiona Ø5 co 30cm;
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W przypadku budynków wyŜszych zaleca się usztywnienie ścian w dwóch
poziomach; w środku wysokości oraz na wierzchu ściany jako jej zamknięcie.
Wieńce wykonuje się w kształtkach typu „U” zbrojonych podłuŜnie miń.
4Ø8(AIII), strzemiona Ø5(A0) co 30cm;
3.9.

STROPY
W zaleŜności od potrzeb zamawiającego istnieje moŜliwość wykonania
stropów uŜytkowych wykorzystania przestrzeni pod dachem jako strychu
uŜytkowego.
W takim przypadku zaleca się stosowanie stropów o konstrukcji drewnianej z
poszyciem z płyt OSB (felcowanych) lub stropów na belkach stalowych z
pokładem drewnianym.
Sposób rozwiązania stropu musi być jednak kaŜdorazowo analizowany
indywidualnie w dostosowaniu do potrzeb danego uŜytkownika.

3.10. DACHY
Budynki realizowane w technologii DREWBET mogą być przykryte dachem
jedno, dwu lub czterospadowym w zaleŜności od wymagań zamawiającego.
W przypadku dachu jednospadowego zaleca się pochylenie do 5% i
zastosowanie płyty warstwowej opartej na ścianach i ruszcie stalowym;
moŜliwe jest równieŜ zastosowanie innego rodzaju konstrukcji i rodzaju
pokrycia.
W przypadku dachu dwu lub cztero spadowego preferuje się zastosowanie
konstrukcji drewnianej w postaci powtarzalnych wiązarów dachowych
opartych na ścianie za pośrednictwem belki drewnianej mocowanej do wieńca
kotwami stalowymi rozpręŜnymi lub wklejanymi.
Nachylenie połaci dachowej naleŜy kaŜdorazowo dostosować do warunków
lokalnych wynikających z zapisu w planie miejscowym lub określonych w
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu niezbędnej do
lokalizacji obiektu w danym terenie.
Rozwiązanie konstrukcji i pokrycia dachu musi być rozwiązane indywidualnie
w kaŜdym przypadku przez osobę uprawnioną.
4.

UWAGI KOŃCOWE
Realizacja budynku z elementów prefabrykowanych „DREWBET” upraszcza i
skraca proces budowy oraz pozwala na wykonanie określonego rodzaju
obiektów w dostosowaniu do istniejącej zabudowy- jako obiekty uzupełniające
(budynki gospodarcze , garaŜowe lub inne). Powierzchnie elewacyjna (łupana)
i gładka od wewnątrz posiadają gotową fakturę eliminującą potrzebę
wykonywania tynków.
W celu dostosowania budynków do istniejącej zabudowy, urozmaicenia
elewacji dostępne są płaskie pustaki ścienne które wbudowane na części
powierzchni pozwalają na ułoŜenie styropianu i wykonanie faktury w
technologii lekkiej mokrej.
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