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NOWOCZESNA PREFABRYKACJA BETONOWA

Wpełni zautomatyzowana
linia produkcyjna, naj-
nowocześniejsze rozwią-
zania technologiczne,

500 tys. m2 elementów prefabrykowa-
nych rocznie – tak można scharaktery-
zować nową fabrykę Grupy Pekabex
w Gdańsku-Kokoszkach, która uro-
czyście została otwarta 30 stycznia br.
Wartość inwestycji to ponad 65 mln zł.
Jest to piąty zakład produkcyjny czoło-
wego w Polsce wytwórcy betonowych
elementów prefabrykowanych i należy
do najbardziej nowoczesnych obiektów
tego typu w Europie. Linię produkcyj-
ną przeznaczono do produkcji płyt ty-
pu filigran, ścian z podwójnego fili-
granu i ścian z izolacją, ścian pełnych
oraz ścian typu sandwich. Tradycyjne
linie produkcyjne służą albo do pro-
dukcji filigranów i ścian pełnych, albo
innych elementów. My mamy możli-
wość produkcji wielu rodzajów prefa-
brykatów na tej samej linii – podkreśla
Christophe Carion Wiceprezes Zarzą-
du Pekabex. Jest to jeden z nielicznych
obiektów w Europie, który daje takie
możliwości.

W całym zakładzie produkcyjnym
będą pracować tylko 24 osoby (w sys-
temie dwuzmianowym po 12 osób na
zmianę). Główne maszyny i urządze-
nia zastosowane w tej fabryce Grupy
Pekabex to:

● system transportu palet;
● winda do transportowania piono-

wego palet i umieszczania ich w komo-
rze pielęgnacyjnej;

● komora pielęgnacyjna;
● rozściełacz do betonu;
● urządzenie obracające palety;
● urządzenie do czyszczenia palet;
● robot do rozszalowywania;
● robot do szalowania;
● maszyna do smarowania stołów

olejem antyadhezyjnym;
● rzutniki laserowe;
● maszyna do produkcji siatek zbro-

jeniowych o dowolnym kształcie;
● maszyna do produkcji dźwigarów

kratowych;
● zautomatyzowana betonownia.

Betonowe elementy prefabrykowane
wytwarzane w fabryce w Gdańsku-Ko-
koszkach przeznaczone są głównie
do budownictwa mieszkaniowego, jed-
nak można je stosować również w przy-
padku budownictwa biurowego, inży-
nieryjnego, a także budowy parkingów,
ścian oporowych. Obecnie firma Peka-
bex posiada zamówienia na ok. 60%
przewidywanej na 2020 r. rocznej pro-
dukcji zakładu.

Najtrudniejszą częścią projektu była
faza koncepcji. Jeśli projekt jest zły,
wszystko inne też pójdzie nie tak, dlate-
go dużą uwagę przywiązywaliśmy wła-
śnie do tego etapu. Łącznie prace pro-
jektowe zajęły ok. 4 miesięcy – mówi
Christophe Carion.

Budowa fabryki ruszyła 16. kwiet-
nia 2019 r., a 10. czerwca rozpoczął się
montaż hali, który trwał 5 tygodni. Od
19. sierpnia do końca października
odbywał się montaż linii produkcyjnej
oraz zbrojarni. W listopadzie zamonto-
wany został węzeł betoniarski, niezbęd-
ne okablowanie i zajęto się programo-
waniem maszyn. Rozruch maszyn oraz
produkcja pierwszego, testowego ele-
mentu miały miejsce 5. grudnia 2019 r.
Całość prac wewnątrz hali niewątpliwie
zaliczyć można do rekordów – standar-

dowo trwają ok. 9 miesięcy, a Pekabek-
sowi zajęły tylko 3,5 miesiąca. Prace
w fabryce odbywały się w systemie
trzyzmianowym, 24 godziny na dobę
przez 7 dni w tygodniu.

Nowa linia produkcyjna jest w pełni
zautomatyzowana – jedyne prace, któ-
re trzeba wykonywać ręcznie, to
układanie dystansów pod zbrojenie lub
dodatkowego, niestandardowego zbro-
jenia, a także zakładanie akcesoriów.
Nie możemy zapominać, że transport
elementów z linii za pomocą suwnic
również odbywa się ręcznie, natomiast
pozostałe prace, czyli przygotowanie
palet, czyszczenie palet i szalunków,
układanie szalunków, układanie ma-
gnesów pod puszki elektryczne, zgrze-
wanie siatki zbrojeniowej, zgrzewanie
kratowniczek, układanie na palecie
siatki zbrojeniowej i kratowniczki, be-
tonowanie, zamawianie betonu, trans-
port i wykładanie mieszanki betonowej,
wszystkie prace windy wprowadzającej
elementy do komory pielęgnacyjnej nie
wymagają udziału ludzi – wylicza
Christophe Carion.

Cały proces wyprodukowania jedne-
go elementu, łącznie z czasem przeby-
wania w komorze pielęgnacyjnej, trwa
9,5 ÷ 10 h. Maksymalne wymiary, któ-
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re mogą mieć elementy produkowane
w tym zakładzie wynoszą 3,8 x 12 m.

Tak duży stopień automatyzacji i ro-
botyzacji fabryki jest możliwy dzięki
nowoczesnej technologii, którą dostar-
czyły dwie włoskie firmy: Oru (urzą-
dzenia do węzła betoniarskiego) oraz
Grupa Ebawe/Progress (urządzenia do
linii produkcyjnej).

Przed betonowymi elementami pre-
fabrykowanymi wykorzystywanymi
w budownictwie rysują się coraz lepsze
perspektywy. Ich udział w krajowym
rynku zwiększa się z roku na rok. Pre-
sja na wzrost wynagrodzeń połączo-
na z brakiem dostatecznej liczby pra-
cowników na budowach oraz atrakcyj-
ność produktu dają wiele przewag kon-
strukcjom prefabrykowanym nad bu-
downictwem tradycyjnym. Realizowa-
nie obiektów z prefabrykatów jest szyb-
sze i wymaga znacznie mniejszej liczby
pracowników na placu budowy. Nowo-
czesne prefabrykaty zapewniają lepszą
izolację termiczną, niż budownictwo
tradycyjne. Do bardzo ważnych zalet
prefabrykacji betonowej można zaliczyć
uniezależnienie od pogody i możliwość
wznoszenia obiektów przez 12 miesię-
cy w roku, a także montaż z kół, czyli
bezpośrednio z pojazdów, które dowo-
żą elementy na budowę (nie ma więc
konieczności organizowania magazynu
materiałów na placu budowy, co przy-
czynia się do wzrostu bezpieczeństwa
i ma wpływ na środowisko). Zalety bu-
downictwa z prefabrykatów sprawiają,

że jest ono bardzo rozpowszech-
nione na rynku skandynawskim.

Dużym rynkiem, który otwie-
ra się przed prefabrykacją beto-
nową jest budownictwo miesz-
kaniowe w Polsce. Rocznie za-
kład w Gdańsku-Kokoszkach jest
w stanie wyprodukować elemen-
ty do wybudowania ok. 2 000
mieszkań. Grupa Pekabex reali-
zuje pilotażową inwestycję –
osiedle Jasielska w Poznaniu, na
którym bloki mieszkalne wzno-
szone są z prefabrykatów beto-

nowych wytworzonych w jej fabrykach.
Inwestycję realizuje spółka zależna – Pe-
kabex Development. Na placu budowy
budynki zostały złożone z dostarczanych
elementów prefabrykowanych, a więk-
szość czynności odbyła się w fabryce.

Jest to inwestycja, w której wykorzysty-
wane są skandynawskie doświadczenia
Grupy Pekabex. Osiedle jest ładne,
a mieszkania spełniają oczekiwania na-
wet najbardziej wymagających klientów.

Zmieniamy całą filozofię procesu
produkcyjnego. Fabryka w Gdańsku-
-Kokoszkach charakteryzować się bę-
dzie dużą elastycznością, ponieważ pla-
nowanie tak zautomatyzowanej produk-
cji nie wymaga znacznego wyprzedze-

nia czasowego – wystarczy planowanie
dzienne, a awaryjnie nawet godzinowe
(nie jak dotychczas tygodniowe), co
w razie potrzeby umożliwi wprowadza-
nie pilnych korekt w planach produkcyj-
nych – mówi Przemysław Borek Pre-
zes Pekabex Bet. Przez lata zwiększanie
zatrudnienia w celu zmniejszenia bezro-
bocia było ważnym celem politycznym.
Obecnie doszliśmy do momentu, gdzie
ze względu na brak kadry coraz bar-
dziej pożądane są technologie, które
zmniejszają udział pracy ludzkiej.
W konsekwencji zwiększa się bezpie-
czeństwo: mniejszej liczbie osób zaan-
gażowanych przy maszynach towarzy-
szy wzrost bezpieczeństwa, a często
także lepsza jakość i dokładność wyko-
nania, dzięki wyeliminowaniu ludzkich
błędów – podkreśla.

Pekabex z optymizmem patrzy
w przyszłość. Chce dalej się rozwijać
i działać jeszcze efektywniej, dlatego
stawia na automatyzację i unowocze-
śnienie fabryk oraz innowacje. Oprócz
budowy nowego zakładu w Gdańsku-
-Kokoszkach, znacznie zwiększa moce
produkcyjne w zakładzie w Mszczo-
nowie, a w planach ma jego automaty-
zację.
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Zautomatyzowana linia do produkcji elementów typu filigran w nowej fabryce Pekabex

Partner działu: Stowarzyszenie Producentów Betonów

Ściana z podwójnego filigranu produkowana przez
Pekabex w nowym zakładzie w Gdańsku


