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NOWOCZESNA PREFABRYKACJA BETONOWA

O becnie w krajach skandynaw-
skich większość wielorodzin-
nych budynków mieszkalnych
wznosi się z gotowych ele-

mentów żelbetowych (fotografie 1 i 2),
natomiast w Polsce ta technologia jest
mało popularna. Od lat dziewięćdziesią-
tych XX w., kiedy odeszliśmy w naszym
kraju od tej technologii, nastąpił znaczny
postęp w dziedzinie prefabrykacji betono-
wej, którego efektem jest m.in. lepsza ja-
kość i większa wytrzymałość elementów.
W związku z tym, obecnie wykonywa-
nych budynków w technologii prefabry-
kacji betonowej nie można porównywać
z wykonywanymi w latach 1950 – 1990.

Głównym założeniem wznoszenia
budynków z gotowych elementów jest

maksymalna automatyzacja procesu,
czyli jak najwięcej prac zostaje prze-
niesionych z placu budowy do fabryki.
W ścianach, które przyjeżdżają na bu-
dowę, zamontowana jest stolarka okien-
na, parapety, przygotowane są miejsca
do prowadzenia instalacji itp. Spotyka
się też elementy „boxowe”, w których
zamontowano armaturę łazienkową
i wykonano okładzinę ścienną i podło-
gową.

Zalety prefabrykowanych
budynków mieszkalnych

Budynki z gotowych elementów żel-
betowych można swobodnie kształto-
wać, tak samo jak budynki wykonywa-
ne w technologii tradycyjnej lub mono-

litycznej. Elementy wytworzone w fa-
bryce mają jednak lepszą jakość od wy-
konywanych na budowie, a dodatkowo
jest możliwość nadawania elementom
faktur lub różnych wycięć, co wpływa
na atrakcyjność budynku (fotografia 3).

Decyzja o zastosowaniu konstruk-
cji prefabrykowanej podjęta w począt-
kowej fazie inwestycji daje dużą swobo-
dę w kształtowaniu konstrukcji i poz-
wala ją dobrze zoptymalizować (zmini-
malizować koszty produkcji, transportu
i montażu). Zamiana konstrukcji mono-
litycznej lub tradycyjnej na prefabryko-
waną jest możliwa po otrzymaniu po-
zwolenia na budowę, ale wówczas pro-
jektowanie prefabrykatów odbywa się
w momencie, kiedy dokumentacja ar-
chitektoniczna i instalacyjna jest goto-
wa. W związku z tym niezbędne mogą

być zmiany w projektach innych branż
lub zastosowanie niestandardowych
rozwiązań, co powoduje zwiększenie
kosztów konstrukcji prefabrykowanej.

Duża powtarzalność elementów
prefabrykowanych umożliwia automa-
tyzację produkcji, co w prostej linii
przekłada się na zmniejszenie kosztów.

Elementy prefabrykowane należy
skoordynować z instalacjami: elek-
tryczną (rysunek 1), sanitarną i wenty-
lacji. Dzięki temu, po zamontowaniu
prefabrykatów, front pracy dla instala-
torów jest już przygotowany. Wówczas
nie są potrzebne dodatkowe czynności,
takie jak wykuwanie otworów w ścia-
nach lub w stropie albo wykonywanie
bruzd w ścianach.

Akcesoria zabetonowane w elemen-
cie do połączenia z innymi elementami
wykończenia lub konstrukcji sprawiają,
że po montażu ściana jest przygotowana
do wykonywania kolejnych prac, np.
mocowania warstwy izolacji termicznej
(rysunek 2).

Model BIM ułatwia skoordynowa-
nie branż oraz minimalizuje liczbę błę-
dów i kolizji, które mogłyby powstać
w przypadku pracy z płaskimi modela-
mi. Można nałożyć trójwymiarowy pro-
jekt instalacji na model konstrukcji
i sprawdzić, czy elementy pasują do sie-
bie. Model BIM stosowany od począt-
ku inwestycji umożliwia również po-
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Fot. 1. Budynek mieszkalny w Kopenhadze

Fot. 3. Elewacja z elementów prefabryko-
wanych

Fot. 2. Budynek mieszkalny w Helsinkach
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wiązanie modelu 3D budynku (rysu-
nek 3) z harmonogramem (BIM 4D)
i kosztorysem (BIM 5D). Dzięki temu
można zoptymalizować dostawy ele-
mentów prefabrykowanych, tak aby
czas montażu był jak najkrótszy i tym
samym zminimalizować jego koszty.
Przez połączenie zarządzania produk-
cją i montażem można uzyskać obraz
konstrukcji przedstawiający, które ele-

menty są zamontowane, które są na eta-
pie produkcji, a które w fazie projekto-
wania.

Schemat konstrukcyjny
Schemat konstrukcyjny budynku

prefabrykowanego jest analogiczny jak
projektowanego w technologii tradycyj-
nej lub monolitycznej. Najczęściej sto-
suje się konstrukcję ścianowo-płytową.

Elementy prefabrykowane posadawia
się na ławach monolitycznych. Stropy
wykonuje się z prefabrykowanych płyt
sprężonych typu HC-200 lub sprężo-
nych płyt do zespolenia (np. prefabrykat
grubości 100 mm i 70/100 mm nadbe-
tonu konstrukcyjnego). Płyty opiera się
na ścianach prefabrykowanych. Ściany
konstrukcyjne z elementów prefabry-
kowanych są cieńsze niż w konstruk-
cjach tradycyjnych, np. ściana konstruk-
cyjna grubości 200 mm. Projektując bu-
dynek w konstrukcji prefabrykowanej,
należy pamiętać o wieńcach i innych
elementach zapewniających wytworze-
nie wtórnego układu budynku.

Aspekty ekonomiczne
Porównując bezpośrednio koszty kon-

strukcji monolitycznej i prefabrykowa-
nej, wynik będzie na korzyść konstrukcji
monolitycznej. Należy to jednak zrobić
rzetelnie i w porównaniu uwzględnić
wszystkie zalety prefabrykacji i przełożyć
je na koszty, np. skrócenie wykonywania
konstrukcji budynku wpływa na zmniej-
szenie kosztów ogólnych budowy oraz
kosztów pracy ludzi, maszyn i sprzętu
(np. rusztowań). Należy również wziąć
pod uwagę koszty robót dodatkowych,
które możemy pominąć w przypadku za-
stosowania prefabrykatów, np. przygoto-
wanie frontu robót pod montaż instalacji.
Biorąc pod uwagę jakość, czas oraz inne
zalety, rachunek ekonomiczny przechyla
się na korzyść konstrukcji prefabrykowa-
nej, tzn. w podobnej cenie, w krótszym
czasie, jesteśmy w stanie wykonać budy-
nek o lepszej jakości.
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Rys. 2. Łączniki do izolacji termicznej zakotwionej w prefabrykowanej ścianie żelbetowej

Rys. 3. Model BIM budynku mieszkalnego
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Rys. 1. Elementy instalacji elektrycznej w ścianie prefabrykowanej: 1 – puszki
elektryczne; 2 – peszle elektryczne


