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Studium przypadku: Budynek mieszkalny, Fulham, Wiel ka 
Brytania 

Projekt 6-cio kondygnacyjnego budynku mieszkalnego w Fulham, London, został 
zaprojektowany w technologii modułowego lekkiego szkieletu stalowego. Składa się z 65 
apartamentów umiejscowionych w trzech blokach. Parking podziemny został 
zaprojektowany z uŜyciem stropu typu "Slim Floor". Lekka obudowa i stalowe balkony 
stanowią zewnętrzne elementy budynku. Budynek jest wykorzystywany na mieszkania 
socjalne i musiał być elastyczny w uŜytkowaniu. 

 

 

 Wykończony budynek na ulicy Lillie Road, Fulham 
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1. Uzyskane efekty 

� Projekt z zakresu budownictwa socjalnego na 65 mieszkań. 

� Wybudowany wykorzystując ‘Nowoczesne metody konstrukcyjne’ i róŜnorodne 
prefabrykowane elementy stalowe. 

� Modułowe łazienki stanowią konstrukcyjne oparcie kaset stropowych na wszystkich 
sześciu kondygnacjach. 

� Okres budowy zredukowany o 20% do 68 tygodni. 

� Zredukowanie miejscowych zakłóceń powodowanych przez budowę było waŜnym 
kryterium oceny rozwiązania przez klienta. 

� Lekka obudowa łączona poprzez izolację zewnętrzną ze ścianami z lekkiej konstrukcji 
stalowej. 

� Stalowe balkony podpierane przez konstrukcję nadziemną. 

� Doskonała akustyczna izolacja, 63 decybele redukcji hałasu powodowanego przez 
samoloty. 

� Bardzo dobry współczynnik przewodzenia ciepła wynoszący 0,2 W/m2oC 

2. Zaprojektowana konstrukcja stalowa 

6-cio kondygnacyjny budynek jest wykonany z prefabrykowanych lekkich stalowych paneli, 
kasetonów stropowych i modułów łazienkowych, wszystkie powyŜsze elementy wykonane ze 
standardowych ceowników cienkościennych. Panele ścienne przenoszą obciąŜenia pionowe 
i poziome przyłoŜone do budynku, dając w rezultacie najwyŜszy w Wielkiej Brytanii budynek 
w technologii lekkiego nośnego szkieletu stalowego. Zagadnienia solidności i odporności są 
waŜne przy tej wysokości konstrukcji, i inŜynier – konstruktor, Michael Barclay Partnership, 
wykorzystał zalecenia SCI w zakresie pracy cięgnowej belek w celu uzyskania efektywnego, 
solidnego i odpornego projektu. Sprawdzono równieŜ róŜnorodne scenariusze obciąŜeń 
wyjątkowych, włączając w to usunięcie całych paneli, i analiza wykazała Ŝe konstrukcja jest 
bezpieczna nawet w przypadku tak ekstremalnych zdarzeń.  

Elementy z rur prostokątnych (RHS) zostały zaproponowane jako „wyeksponowane” stalowe 
elementy elewacji i balkonów. Były montowane w tym samym czasie co lekkie stalowe ramy 
paneli. 

Moduły łazienkowe zaprojektowano tak, by pełniły równieŜ rolę konstrukcyjną, tak więc ich 
ściany i stropy biorą udział w przenoszeniu obciąŜeń pionowych. Elementy stropowe składają 
się z ceowników o wysokości 200 mm, elementy ścian wykorzystują ceowniki o wysokości 
100 mm i grubości od 1,2 mm do 2,4 mm, zaleŜnie od wielkości obciąŜeń. Stopy były 
wstępnie zmontowane jako duŜe kasety. Ściany poprzeczne zostały stęŜone by zapewnić 
stateczność (patrz Rys. 2.1). 

Stropy i ściany dają redukcję hałasu powodowanego przez samoloty o ponad 63 dB, przez 
uŜycie wełny mineralnej i tłumiącego dźwięki tynku produkcji firmy Lafarge. Elastyczne 
paski podpierające dwie warstwy tynku sufitu poprawiają właściwości akustyczne. Taka 
konstrukcja spełnia wymagania nowej części „E” Prawa Budowlanego w Wielkiej Brytanii. 



Studium przypadku: Budynek mieszkalny, Fulham, Wielka Brytania 

SP022a-PL-EU 

 

  Strona 3 

Zastosowano róŜne miary efektywności energetycznej, by zminimalizować koszty 
eksploatacji budynku. Mieszkania będą indywidualnie opomiarowane. Ściany zewnętrzne 
mają współczynnik przenikania ciepła na poziomie 0,2 W/m2°C dla uzyskania znakomitej 
efektywności energetycznej przez umieszczenie wełny mineralnej pomiędzy słupkami i po 
zewnętrznej stronie ścian. 

 

 

 
Rys. 2.1 Moduły łazienkowe i stęŜone ściany nośne ze stalowej konstrukcji lekkiej 

 

3. Zespół projektowy 

Zespół projektowy  

Klient: The Peabody Trust 

Architekt: Feilden Clegg Bradley 

InŜynier - konstruktor: Michael Barclay Partnership 

Budowniczy: Walter Llewellyn 

Lekki szkielet stalowy: Forge Llewellyn Ltd 
Ayrshire Steel framing 
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