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Prefabrykacja w XXI wieku

Idea prefabrykacji w budownictwie 
sięga czasów rzymskich. Wpraw-
dzie współczesne pojęcie „beton” 

ma inne znaczenia niż rzymskie „opus 
ceamenticium”, ale – w świetle naj-
nowszych badań inżynierii materiałowej 
i archeologii – są to pojęcia zaskakująco 
bliskie. Starożytni Rzymianie tworzyli 
z kamiennego kruszywa, gipsu, wap-
na, wody oraz wezuwiańskich popiołów 
wulkanicznych – materiał przypomi-
nający w sensie technicznym dzisiej-
szy beton. Wykorzystywali go głównie 
w konstrukcjach, które dziś nazwaliby-

śmy monolitycznymi, produkowali rów-
nież w formach elementy o znacznych 
gabarytach – prefabrykaty do budowy 
infrastruktury, tj. części akweduktów, 
przepustów, tuneli. Znane są także 
przykłady wykonywania elementów pre-
fabrykowanych konstrukcyjno-architek-
tonicznych (np. części świątyni wytwo-
rzone w Rzymie a przeznaczone do jej 
budowy w Afryce – wzmianki w listach 
Pliniusza Młodszego). 
Prefabrykacja pojawiła się ponownie 
wraz z wynalezieniem współczesne-
go betonu z cementu portlandzkiego 

dr inż. Grzegorz Adamczewski  
dr hab. inż. Piotr Woyciechowski, prof. PW   

Wydział Inżynierii Lądowej  
Politechniki Warszawskiej Czas realizacji inwestycji jest wielkością krytyczną  

a koszty prowadzenia robót rosną, toteż wznoszenie obiek-
tów budowlanych z przygotowanych fabrycznie elementów 
o wysokiej jakości i funkcjonalności jest bardzo atrakcyjne. 

Rys.  Ι Koncepcja budynku z prefabrykatów Domino, Le Corbusier, 1914 r.

w pierwszym ćwierćwieczu XIX w. 
Za początki współczesnej prefabry-
kacji można uznać początki żelbetu 
– w tym siatkobetonowe donice, opa-
tentowane przez naczelnego ogrod-
nika miasta Paryża w 1867 r. Tak 
zwana wielka prefabrykacja betonowa 
zaczęła się od koncepcji Le Corbusie-
ra z jego budynkiem Domino z 1914 r.  
(rys.).
Budynki według tego projektu nigdy 
nie powstały, ale stał się on inspira-
cją dla wielu kolejnych pokoleń pro-
jektantów. 
Na terenach Polski prefabrykacja  
na skalę przemysłową zaistnia-
ła po raz pierwszy w roku 1897  
– otwarcie zakładu w Białych Błotach 
istniejącego do dziś. Początek XX w. 
i okres międzywojenny to rozwój pre-
fabrykacji w zakresie infrastruktury 
drogowej i technicznej. W 1939 r. 
na terenie Polski istniało blisko 200 
wytwórni betonowych. Powojenna 
masowa produkcja niestety spowo-
dowała ogólne złe skojarzenia z pre-
fabrykacją betonową z lat 50-tych 
÷ 70-tych. Jednakże od lat 90-tych 
wraz z wymianą myśli technicznej 
z Zachodu oraz wzorcami z krajów 
rozwiniętych obserwuje się ponowny 
wzrost zainteresowania prefabryka-
cją betonową.
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W budownictwie od zawsze ma-
teriał konstrukcyjny determinował 
wszystkie operacje technologiczne 
podczas wznoszenia, a także charak-
terystykę użytkowania i utrzymania  
obiektu (tab.). 
W budownictwie ze stali możliwe jest 
do osiągnięcia znaczne tempo wznosze-
nia obiektu przy zachowaniu bardzo du-
żej lekkości konstrukcji. Ograniczeniem 
jest natomiast stosunkowo nieduży 
zakres rodzajów obiektów wykonywa-
nych w tej technologii, zazwyczaj nale-
żą do nich hale, mosty, maszty i wieże 
oraz słupy trakcyjne itp. Budownictwo 
drewniane oferuje z kolei atrakcyjność 
i oryginalność architektoniczną, budząc 
jednocześnie proekologiczne skojarze-
nia. Produkcja elementów z drewna, 
szczególnie z drewna klejonego, jest 
jednak dość skomplikowana i kosztow-
na. Zarówno konstrukcje drewniane, 
jak i stalowe wymagają dodatkowych 
zabiegów ochronnych w celu zapew-
nienia trwałości (stal – korozja, drewno 
– korozja biologiczna) oraz bezpieczeń-
stwa podczas pożaru. Ta ostatnia kwe-
stia często rzutuje również na aspekty 
ekonomiczne utrzymania obiektu ze 
względu na zwiększone koszty składek 
ubezpieczeniowych.
Dobór koncepcji materiałowej inwe-
stycji warunkowany jest m.in.  ocze-
kiwanym czasem realizacji obiektu, jej 

 

 

Rozwiązanie materiałowe prefabrykatu 
Żelbet Beton 

sprężony 
Stal Drewno klejone 

Typowe 
zastosowania 

bez ograniczeń przemysłowe, 
mostowe 

hale, maszty, 
trakcje, mosty 

sportowe, 
widowiskowe, 
sakralne 

Koszt materiałowy średni średni wysoki wysoki 
Kosz realizacji średni średni średni wysoki 
Czas wznoszenia krótki krótki bardzo krótki krótki 
Czas produkcji 
elementu 

średni średni krótki długi 

Ciężar konstrukcji duży duży mały średni 
Atrakcyjność 
architektoniczna 

duża średnia mała duża 

Konieczność 
zabezpieczeń 

ograniczona korozja 
chemiczna 

ogień, korozja 
chemiczna 

ogień, zawilgocenie, 
korozja biologiczna 

Koszty ubezpieczeń przeciętne przeciętne wysokie wysokie 

Tab. Ι  Porównanie charakterystyk różnych rozwiązań materiałowych w prefabrykacji  
(kolor zielony – istotna zaleta)

maksymalnym akceptowalnym kosz-
tem oraz przeznaczeniem obiektu. 
Możliwe jest tu zdefiniowanie w sto-
sunku do inwestycji kilku różnych 
strategii realizacji:
1)  szybko, tanio, ale za to typowo;
2)  szybko i różnorodnie, ale nadal nie-

drogo;
3)  niekonwencjonalnie i z rozma-

chem, z naciskiem na efekt archi-
tektoniczny.

Pierwsza odpowiada koncepcji realizacji 
dla obiektów przemysłowych, centrów 
handlowych i logistycznych, o zakłada-

nym relatywnie krótkim czasie realizacji 
i eksploatacji. Materiałem konstrukcyj-
nym w takich zastosowaniach najczę-
ściej jest stal lub beton (rozumiany jako 
żelbet lub beton sprężony). W przypad-
ku betonu, bardziej niż w przypadku 
stali, możliwe jest w takich zastoso-
waniach wykorzystanie kompleksowych 
rozwiązań systemowych obejmują-
cych elementy fabrycznie wyposażone 
w atrybuty niezbędne do zapewnienia 
trwałości (również w warunkach eks-
tremalnych) oraz estetyki obiektu.        
Druga strategia realizacji jest bar-
dziej uzasadniona w przypadku budow-
nictwa mieszkaniowego lub obiektów 
użyteczności publicznej. W takich za-
stosowaniach materiałem zdecydowa-
nie dominującym jest beton. Również 
beton jest materiałem dominującym 
w budownictwie infrastrukturalnym 
(mosty, drogi, instalacje wodno-kana-
lizacyjne itp.). 
Strategia trzecia jest najbardziej od-
powiednia dla obiektów specjalnych, 
takich jak np. obiekty sportowe, sa-
kralne i inne obiekty użyteczności pu-
blicznej. Do takich zastosowań mate-
riałami najbardziej predestynowanymi 

Fot.  Ι  Nowoczesna w formie elewacja z betonowych 
elementów prefabrykowanych

© evgenii22 - Fotolia.com
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są beton (szczególnie beton architektoniczny) lub drewno 
klejone. Oba te materiały (stosowane często jednocze-
śnie) umożliwiają osiągnięcie spektakularnego efektu ar-
chitektonicznego, przy jednoczesnym odczuciu przyjazno-
ści technologii dla człowieka i środowiska.
Powyższe rozważania wskazują na dominację betonu jako 
materiału konstrukcyjnego we współczesnej prefabryka-
cji. Zastosowania drewna można w skali ogólnej produk-
cji budowlanej uznać za niewielkie, również zastosowanie 
konstrukcji stalowych jest dość ograniczone. Stwarza 
to doskonałe perspektywy dla betonu jako materiału kon-
strukcyjnego zarówno od strony inżynierii materiałowej, 
jak i technologii oraz techniki budowania. Autorzy przewi-
dują, że prefabrykacja betonowa w ciągu nadchodzących 
lat będzie przeżywała dynamiczny rozwój. 
Od strony inżynierii materiałowej z jednej strony należy 
spodziewać się rozwoju betonów o niskim śladzie węglowym 
(betony „zeroemisyjne”) oraz zastosowania innowacyjnych 
spoiw, np. geopolimery, z drugiej strony natomiast rozwoju 
betonów ultrawysokiej wytrzymałości (betony BUWW) wy-
korzystujących np. proszki reaktywne (RPC). Obiecujące są 
również osiągnięcia w dziedzinie nowoczesnych betonów 
ze stalowym mikrozbrojeniem rozproszonym (fibrobetony), 
niezawierających zbrojenia prętami, jak również betonów 
zawierających zbrojenie główne niestalowe (pręty z włók-
na szklanego, bazaltu, kevlaru). Wykorzystanie materiałów 
odpadowych jest naturalną tendencją rozwoju prefabryka-
cji, wpisującą się w zrównoważony rozwój w budownictwie, 
obejmując zarówno wykorzystanie różnych przemysłowych 
produktów ubocznych, jak i recykling odpadów z procesu 
produkcji prefabrykatów. Warto także podkreślić rolę pre-
fabrykacji betonowej w bilansie śladu węglowego betonu 
i jego składników, w tym potencjał sekwestracyjny beto-
nowych elementów, który w przypadku prefabrykacji jest 
dość duży, gdyż ich powierzchnia zwykle nie jest pokryta 
dodatkowym materiałem.
Od strony rozwiązań technologicznych duży potencjał roz-
woju kryje się w metodach produkcji i montażu. Znaczny 
stopień automatyzacji produkcji w wytwórniach elemen-
tów został już w zasadzie osiągnięty – np. sterowane 
komputerowo maszyny do produkcji płyt kanałowych, 
zautomatyzowany transport i wytwarzanie mieszanki be-
tonowej stosowane są już z dużym powodzeniem. Brak 
jednak przykładów wykonywania prefabrykatów techniką 
druku 3D z mieszanki betonowej lub techniką fotobetonu. 
Taka technika pozwoliłaby realizować kształty elementów 
dotychczas niemożliwe do wykonania ze względów tech-
nicznych lub ekonomicznych. Niespotykane dotąd efekty 
kształtowania walorów estetycznych da być może również 
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wykonywanie nadruków na betono-
wych elementach, z wykorzystaniem 
trwałych barwników, odpornych na 
oddziaływania zewnętrzne.
Także w odniesieniu do funkcjonalności 
obiektu można wskazać wiele inno-
wacyjnych rozwiązań, które powinny 
się  przyjąć w prefabrykacji betonowej  
XXI w. Należy do nich nadanie elemen-
tom lub całym obiektom dodatkowych 
funkcji służących zwiększeniu łatwości 
montażu, wygody użytkowania, trwało-
ści obiektu oraz jego efektywności ener-
getycznej. Ułatwieniem montażu może 
być sterowanie komputerowe tego 
procesu, przy wykorzystaniu śledzenia 
elementów za pomocą wbudowanych 
w nie mikroprocesorów, zawierających 
informację o planowanym miejscu wbu-
dowania danego elementu, sposobie 
montażu oraz charakterystyce właści-
wości użytkowych wyrobu. Opierając 
się na tym systemie, można by także 
rozwinąć system monitoringu ele-

mentów, informujący o przekroczeniu 
stanów użytkowania lub o sytuacjach 
wyjątkowych. Nadanie elementom 
prefabrykowanym funkcji energetycz-
nych (akumulacja ciepła, solary itp.) 
oraz wbudowanie systemów instalacji 
(przewody energetyczne, klimatyzacyj-
ne, grzewcze itp.) wydaje się być dość 
zwyczajne w porównaniu z funkcją sa-
monaprawy elementów. W skali labo-
ratoryjnej efekt taki uzyskiwany jest 
obecnie za pomocą wprowadzonego do 
materiału na etapie produkcji czynnika 
naprawczego w postaci np. mikrokap-
sułek naprawczych, systemów roz-
gałęzionych przewodów z substancją 
naprawczą lub też aktywnych bakterii. 
Dalszego rozwoju można się spodzie-
wać w dziedzinie innowacyjnych, inte-
ligentnych połączeń, umożliwiających 
łatwy montaż/demontaż elementów lub 
przebudowę i adaptację w przypadku 
zmiany przeznaczenia obiektu bądź mo-
dyfikacji jego części.

Wznoszenie obiektów budowlanych 
z przygotowanych fabrycznie ele-
mentów o wysokiej jakości i funk-
cjonalności powinno być bardzo 
atrakcyjne dla inwestorów w dobie, 
kiedy czas realizacji inwestycji jest 
wielkością krytyczną, a także wobec 
rosnących kosztów prowadzenia 
robót. Uwarunkowane jest to do-
stępnością systemowych rozwiązań 
przeznaczonych do różnych gałęzi 
budownictwa, złożonych z prefa-
brykatów projektowanych według 
idei tailor made material – tzn. ele-
mentów wyposażonych w zindywi-
dualizowane funkcje i właściwości, 
zoptymalizowane w odniesieniu do 
konkretnych aplikacji. Autorzy uwa-
żają, że obserwowany obecnie roz-
wój prefabrykacji będzie tendencją 
trwałą w XXI w. w budownictwie 
i wyjdzie naprzeciw oczekiwaniom 
technicznym, ekonomicznym, ekolo-
gicznym i społecznym.  

Pytanie do eksperta 

W związku z potrzebą rozwoju w poszukiwaniu inno-
wacyjnych technologii, konieczne staje się łącze-
nie materiałów w kompozyty. Celem jest uzyskanie 

najlepszego produktu pod kątem jego założeń projektowych 
i ekonomicznych. 
Fibrobeton stanowi połączenie tradycyjnego betonu ze zbro-

jeniem rozproszonym w po-
staci włókien o różnym 
kształcie, wykonanych z róż-
nych materiałów (stalowe 
lub syntetyczne). Uważany 
jest za materiał nowator-
ski, którego główne obszary 
zastosowania to posadzki 
przemysłowe, nawierzchnie 
lotnisk i autostrad. W ele-

mentach prefabrykowanych ekspansja fibrobetonu przebiega 
wszędzie tam, gdzie jest potrzeba bezpieczeństwa, trwałości 
i wydajności. Zastosowanie włókien pozwala na częściowe wy-
eliminowanie siatek zbrojeniowych, a w konsekwencji zmniejsza 
koszt realizacji elementu. Właściwy rodzaj włókna w połącze-
niu z dobrze zaprojektowaną mieszanką betonową poprawia 
właściwości elementów cienkościennych, np. kręgów, studni, 
rur, gdzie przy rozformowaniu i transporcie dochodzi często do 
odłupywania krawędzi. Inne przykłady zastosowań to: elementy 
kanalizacyjne, płyty kanałowe, gzymsy, płyty fasadowe.
Odpowiadając na pytanie zawarte w tytule, należy stwier-
dzić, że beton z włóknami z coraz większym rozmachem 
znajduje swój obszar zastosowań również w prefabryka-
cji. Głównym tego determinantem jest rozwój konstrukcji, 
a wraz z nimi – materiałów. Dążenie do uzyskania możliwie 
najmniejszych wysokości przekrojów przy jak największej 
rozpiętości elementów prefabrykowanych, uzasadnia stoso-
wanie zaawansowanych betonów zbrojonych włóknami o wy-
sokich właściwościach.  

Czy beton modyfikowany włóknami syntetycznymi znajduje zastosowanie 
w prefabrykacji?

Jerzy Wrona
Mapei Polska
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Betonowe płyty brukowe – projektowanie, 
produkcja i montaż

Betonowe płyty brukowe wy-
twarzane są w Polsce według 
zharmonizowanej normy PN- 

-EN 1339:2005+AC:2007 Betonowe 
płyty brukowe. Wymagania i metody 
badań. Zgodnie z tym dokumentem 
płytą nazywamy prefabrykat beto-
nowy, stosowany jako materiał na-
wierzchni, który spełnia następujące 
warunki:
■  długość całkowita nie przekracza  

1 m,
■  długość całkowita płyty podzielona 

przez jej grubość powinna być więk-
sza niż cztery.

Normatyw ten nie dotyczy płyt prze-
puszczalnych dla wody.
Dwoma głównymi kierunkami zasto-
sowań są nawierzchnie dla ruchu ko-
łowego oraz pokrycia dachowe (np. 
ażurowe płyty na dachach zielonych). 
Norma PN-EN 1339 wchodzi w skład 
rodziny norm prefabrykatów betono-
wej galanterii drogowej, obok:
■  PN-EN 1338:2005+AC:2007 Be-

tonowe kostki brukowe. Wymagania 
i metody badań,

■  PN-EN 1340:2004+AC:2007 Kra-
wężniki betonowe. Wymagania i me-
tody badań.

Z tego też powodu, analizując zawar-
tość dokumentów odniesienia, moż-
na zauważyć wiele analogii zarówno 

wśród metodyki badań laboratoryj-
nych, jak i wymogów jakościowych. 
Parametry trwałościowe płyt, takie 
jak odporność na:
■  warunki atmosferyczne,
■  ścieranie,
■  poślizg lub poślizgnięcie,
podlegają badaniom zbliżonym do beto-
nowych kostek brukowych, natomiast 
wytrzymałość mechaniczna (na zgina-
nie) badana jest podobnie jak w przy-
padku krawężników betonowych.
Poza opisanym normowym zastoso-
waniem betonowe płyty otworowane, 
tzw. ażurowe, często stosuje się rów-
nież jako wzmocnienie zboczy skarp. 
Dodatkowo wyroby z powierzchniami 
uszlachetnionymi (analogicznie beto-
nowe kostki brukowe) przez płukanie, 
młoteczkowanie, obijanie, szczotko-
wanie, śrutowanie i inne stosowane 
są w reprezentacyjnych miejscach, 
takich jak np. ścieżki ogrodowe, place 
rekreacyjne, tereny przydomowe, ta-
rasy oraz chodniki.
Ze względu na sposób produkcji be-
tonowych płyt brukowych w maszynie 
wibroprasującej producenci praktycz-
nie nie mają problemu z zachowaniem 
wysokiej dokładności wykonania ich 
wymiarów w rzucie, tj. długości i sze-
rokości, gdyż te wynikają wprost z wy-
miaru form. Normatyw PN-EN 1339  

dr inż. Grzegorz Śmiertka 

Dzięki stosowaniu nowoczesnych domieszek do betonu oraz 
wysokiej jakości cementu i kruszyw wytwarzane są betono-
we płyty brukowe, które można stosować na nawierzchnie  
drogowe obciążone nawet ciężkim  ruchem kołowym. 

Fot. 1 Ι  Zagęszczona podsypka pod  
nawierzchnię brukową

w tab. 1 dopuszcza oznakowanie pre-
fabrykatów trzema klasami dopusz-
czalnych odchyłek. W klasie 1 i 2 tole-
rancja wykonania wysokości płyt wynosi  
+/– 3 mm, co oznacza, że elemen-
ty o deklarowanej wysokości 80 mm 
mogą być oferowane w grubościach 
od 77 mm do 83 mm. Na finalną wy-
sokość płyt wpływa wiele elementów 
składowych procesu produkcji:
■  skład mieszanki betonowej – krzywa 

uziarnienia kruszywa, ilość cemen-
tu, konsystencja i inne;

■  ustawienia maszyny wibroprasu-
jącej – szybkość zasypu wózka  
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Fot. 1 Ι  Zagęszczona podsypka pod  
nawierzchnię brukową

Rys. 1 Ι Niewłaściwe wykonanie podsypki

Rys. 2 Ι Właściwe wykonanie podsypki

betonu, ilość zasypów, ustawienia 
listew wibracyjnych i wibratorów, 
wielkość i czas wibracji, a nawet ro-
dzaj i jakość palet produkcyjnych.

Większości renomowanych produ-
centów udaje się zachować wyższą 
dokładność produkcji (w zakresie wy-
sokości płyt) od wymaganej normą, 
jednakże należy stwierdzić, że różni-
ce 2–3 mm są często spotykane na 
budowach.
Ze względu na brak technicznych 
podstaw tworzenia wymogów ogól-
nych specyfikacji technicznych 
(OST) w wielu miastach, gminach 
oraz województwach za podstawę 
merytoryczną przy rozpisywaniu 
przetargów na roboty budowlane, 
często jako wytyczne, przyjmowa-
ne są OST Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad zamieszczo-
ne na stronie internetowej. W OST 
dostępnych do 2013 r., w opraco-
waniu D-08.02.01 „Chodniki z beto-
nowych płyt brukowych”, w pkt 5.5 
zapisano, że należy rozścielić pod-
sypkę piaskową grubości minimum 
3 cm, wyrównać ją, wyprofilować 
i zagęścić zagęszczarkami wibra-
cyjnymi przy wilgotności optymalnej  
± 2% – fot. 1 (wyróżnienie autora). 

Układ warstw ciągu pieszo-jezdnego 
jest zawsze taki sam. W przypadku 
gruntu rodzimego o wymaganych pa-
rametrach pierwszą układaną „obcą” 
warstwą jest podbudowa przenoszą-
ca całość obciążeń komunikacyjnych 
na podłoże gruntowe. Warstwa ta 
musi zostać odpowiednio zagęszczo-
na, zgodnie z dokumentacją technicz-
ną. Następną warstwą jest podsypka, 
najczęściej piaskowa. W OST zapisa-
no, że jest to warstwa wyrównawcza 
ułożona na podłożu mająca za zada-
nie wyrównanie różnic w grubości 
warstw materiału zastosowanego 
do wykonania nawierzchni chodni-
kowych (wyróżnienie autora), mogą-

cych osiągać wartość nawet 6 mm  
(rys. 1 i 2). 
W myśl dotychczasowych OST GDD-
KiA płyty o teoretycznej wysokości 
77 mm i 83 mm należy układać na za-
gęszczonej podsypce, a następnie za-
wibrować (zagęścić). Efektem takiego 
działania może być jedynie powierzch-
niowe zniszczenie struktury betonu 
bądź wykonanie nierównej nawierzch-
ni, zgodnie z fot. 2.
Liczne apele środowiska budowla-
nego, w tym m.in. przedstawicieli 
producentów betonowych prefa-
brykatów drogowych, skutkowały  
w 2013 r. uaktualnieniem OST – rów-
nież dla betonowych płyt brukowych. 
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Aktualny dokument D-08.02.01 
w pkt 5.5 zawiera zapis, że należy 
rozścielić podsypkę piaskową grubo-
ści minimum 3 cm, wyrównać ją i wy-
profilować. Podsypka powinna mieć 
wilgotność optymalną z tolerancją  
± 2%. Nie ma mowy o jej zagęszcza-
niu, które powinno pojawić się dopiero 
po ułożeniu materiału nawierzchni.
Ogólnie przyjęta – niepisana – zasa-
da, że betonowe płyty brukowe nadają 
się jedynie na nawierzchnie drogowe, 
niezbyt mocno obciążone, tj. chod-

Fot. 2 Ι  Strukturalne zniszczenie powierzch-
ni betonowych bruków

Fot. 3 

Betonowe bezfazowe płyty brukowe  
100 cm x 75 cm x 12 cm

Wypadkowe obciążenie może więc 
w tym przypadku wynosić ok. 6 t – 60 
kN. Projektując konstrukcje betono-
we, przyjmuje się wysoki współczynnik 
materiałowy, nawet 2,2. Obciążenie 
więc, na jakie należy zaprojektować 
betonową płytę, to ok. 132 kN (60 kN  
x 2,2). Dla przyjętych wymiarów płyty 
o długości 100 cm i szerokości 75 cm 
oraz grubości 20 cm wskaźnik prze-
kroju na zginanie wynosi:
Wx = bh2/6 = (0,75 m x 0,20 m x 
0,20 m)/6 = 0,005 m3

Projektując beton o wytrzymałości na 
zginanie 6 MPa, można wyliczyć, jaką 
siłę niszczącą płyta powinna prze-
nieść w środku rozpiętości przy roz-
stawie podpór 80 cm (po 10 cm od 
początku i końca 1,00 m płyty):
My = Wx x σ =  
0,005 m3 x 6 000 kN/m2 = 30 kNm.
Zgodnie ze wzorem na zginanie:
My = P x L/4
siła niszcząca wyniesie:
P = 4 x My/L = 4 x 30 kNm/0,8 m  
= 150 kN
Są to jedynie rozważania analityczne, 
jednakże przykładem potwierdzającym 
możliwość produkowania płyt o wy-
sokiej nośności przy wytrzymałości 
na zginanie 6 MPa jest oferta jednej 
z polskich firm.
Betonowe płyty brukowe o wymia-
rze 100 cm x 75 cm x 12 cm oraz 
120 cm x 75 cm x 12 cm (aprobata 
techniczna) powstały jako odpowiedź 
na wiele złych opinii formułowanych 
przez przedstawicieli różnego rodza-
ju stowarzyszeń rowerzystów i cykli-
stów, dotyczących nawierzchni ście-
żek rowerowych z betonowych kostek 
i płyt brukowych – fot. 3.
W wielu dostępnych materiałach in-
formacyjnych rowerzyści krytykują 
betonowe nawierzchnie, promując 
nawierzchnie asfaltowe ścieżek. 
Wśród wielu podnoszonych zarzutów 
podstawowym jest wysoki poziom 
drgań, bezpośrednio wpływający na 

niki, znajduje swoje odzwierciedlenie 
nawet w tytule OST nr 08.02.01 
GDDKiA. Spowodowane jest to naj-
prawdopodobniej jakością betono-
wych płyt, wytwarzanych w ubiegłych 
dziesięcioleciach. Dzisiejsze wysoko-
specjalistyczne domieszki chemicz-
ne oraz wysokiej jakości cementy 
pozwalają, w połączeniu z właściwie 
dobraną krzywą przesiewu kruszywa, 
zaprojektować beton o wytrzymało-
ści na zginanie (σ) ponad 6 MPa, to-
też obecnie betonowe płyty brukowe 
można z powodzeniem stosować na 
nawierzchnie obciążone ruchem koło-
wym, nawet ciężkim.
Do udowodnienia tej tezy niech po-
służą proste wyliczenia. Samochód 
ciężarowy o całkowitej dopuszczalnej 
masie 40 t rozkłada obciążenie na 
pięć osi i dalej 10 kół. Wynika z tego, iż 
jedno koło obciąża nawierzchnię drogi 
siłą 4 t – 40 kN. Zakładając dalej, że 
samochody mogą być lekko przecią-
żone oraz oddziaływać w sposób dy-
namiczny, przyjęto współczynnik 1,5.  
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komfort i bezpieczeństwo jazdy. Na-
leży przyznać, że drobnowymiarowe 
prefabrykaty, dodatkowo fazowane, 
nie nadają się na ten typ ciągów ko-
munikacyjnych. Stosowanie tu przez 
projektantów kostek bądź małych 
płyt w wersji fazowanej jest błędem 
projektowym. 
Betonowe płyty produkowane są 
jako bezfazowe z minimalnym bocz-
nym dystansem o wymiarze 2 mm. 
Ich długość dobrano tak, aby wpływ 
drgań pochodzących z przejazdu kół 
nad łączeniem – dylatacją, był zbli-
żony do jazdy pojazdem samocho-
dowym po drodze ekspresowej lub 
autostradzie. Dzieląc rozstaw dyla-
tacji na szybkich drogach kołowych, 
wynoszący 500 cm, przez średnią 
dopuszczalną prędkość 130 km/h  
(140 km/h i 120 km/h), wyliczo-
no częstotliwość drgań wynoszącą  
26 000 [1/h]. Dla projektowej pręd-
kości jazdy rowerem wynoszącej  
30 km/h i wyliczonej częstotliwo-
ści drgań optymalny rozstaw łą-
czeń płyt wyliczono jako 110 cm. 
Dla tak przeprowadzonych wyliczeń 
zaprojektowano dwie długości płyt, 
między którymi dylatacja wynosi  

jedynie 2 mm. Badania poziomu 
drgań przeprowadzone w Zielonej 
Górze na 100-metrowej ścieżce ro-
werowej, wykonanej z betonowych 
płyt brukowych, wykazały najmniejsze 
drgania wśród wszystkich badanych 
typów nawierzchni, również nowej 
nawierzchni asfaltowej – fot. 4.
Co równie ważne, badania prze-
prowadzone w zakładowym labo-

Fot. 4 

Betonowe płyty brukowe na nawierzchni 
ścieżki rowerowej w Zielonej Górze

Fot. 5 Ι Traktor z zimowym osprzętem na chodniku mostu w okolicy Wrocławia

ratorium producenta potwierdzi-
ły wytrzymałość płyt na zginanie  
6,22 MPa przy sile niszczącej ponad 
43 kN – 4,3 t i nasiąkliwości betonu 
3,3%. Można by zapytać: po co tak 
wielka nośność? Ścieżki rowerowe 
to nawierzchnie, po których w se-
zonie użytkownicy jeżdżą rowerami, 
deskorolkami oraz łyżworolkami. Na-
leży jednakże pamiętać, że po tych  



Dodatek

prefabrykaty

Systemy
przeciwpożarowe

specjalny

DODATEK  

SPECJALNY

64 prefabrykaty

Fot. 7

Otworowana betonowa  
płyta brukowa MEBA

samych nawierzchniach coraz czę-
ściej poruszają się pojazdy letniego 
oraz zimowego utrzymania. W zależ-
ności od rodzaju pojazdów ich ciężar 
może wynosić nawet 4 t, a nacisk 
jednego koła osiągać nawet 1,5 t  
(fot. 5 i 6). Dla tak zadanych obciążeń 
oraz współczynnika materiałowego 
dla konstrukcji betonowych o war-
tości 2,2 płyty powinny być zapro-
jektowane na obciążenie co najmniej  
33 kN – 3,3 t. Na podstawie podane-
go przykładu oraz prostych wyliczeń 
należy stwierdzić, że projektowanie 
nawierzchni ścieżek rowerowych jedy-
nie pod obciążenie rowerzystami jest 
znaczącym błędem projektowym.
Norma PN-EN 1339:2005+AC: 
2007 poza klasami wytrzymałości 
na zginanie (tab. 5 w normie) podaje 
również klasy obciążenia niszczące-
go (tab. 7). Jest to o tyle ważne, że 
ta sama klasa wytrzymałości na zgi-
nanie dwóch prefabrykatów oznacza 
betony tej samej jakości (wytrzyma-
łości  mechanicznej), natomiast ta 
sama klasa obciążenia niszczącego 
oznacza prefabrykaty tej samej noś- 
ności. Wielokrotnie autor spotykał 
specyfikacje techniczne, w których 
autorzy podawali dla betonowych 

Fot. 6 

Pojazd do oczyszczania   
(fot. archiwum MPO w Krakowie)

płyt jedynie klasę wytrzymałości na 
zginanie, nie odnosząc jej do obcią-
żenia niszczącego, przez uwzględ-
nienie wskaźnika przekroju poprzecz-
nego na zginanie.
Częstym problemem podczas wysta-
wiania kiedyś deklaracji zgodności, 
dzisiaj deklaracji właściwości użyt-
kowych, jest deklarowanie jakości 
otworowanych betonowych płyt bru-
kowych, np. MEBA –  fot. 7.
Jak wspomniano, norma PN-EN 1339 
nie dotyczy płyt przepuszczalnych dla 
wody, jednakże warto zadać pytanie, 
o jaką wodoprzepuszczalność chodzi-
ło autorom dokumentu. Przyglądając 
się dokładnie dowolnym prefabryka-
tom zawierającym boczne dystanse 
– odbojniki, należy stwierdzić, że po-
wierzchnie z nich ułożone nie stano-
wią zapory dla wody, ponieważ geo-

metria poszczególnych elementów 
tworzy wolne przestrzenie – szczeli-
ny, pomiędzy nimi. Zgodnie z taką in-
terpretacją płyty otworowane mogą 
być wytwarzane zgodnie z analizo-
waną normą. Wodoprzepuszczalność 
w tym przypadku dotyczy wodoprze-
puszczalności strukturalnej betonu. 
Jest to tym bardziej uzasadniona 
interpretacja, że gwarantuje możli-
wość wykonania badania odporności 
na zamrażanie i rozmrażanie z udzia-
łem soli odladzających dowolnego 
fragmentu powierzchni płyty.
Podsumowując: możliwości tech-
nologiczne umożliwiają dzisiaj pro-
ducentom, utrzymującym wysokie 
standardy jakościowe, wytwarza-
nie betonowych płyt brukowych 
do niemalże wszystkich typowych  
zastosowań.  
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Pytanie do eksperta 

Założeniem BIM jest rozpatrywanie procesu powsta-
wania budowli jako całości – od fazy planowania, mo-
delowania, przez produkcję, aż do realizacji i montażu 

na placu budowy. W budownictwie wykorzystującym elemen-
ty prefabrykowane duży nacisk kładzie się na wysokie normy 
produkcji, nie ma także miejsca na kosztowne błędy podczas 

montażu. Rozwiązania, któ-
re użytkownik znajdzie w na-
szym spełniającym założenia 
BIM oprogramowaniu Tekla 
Structures, pozwalają spro-
stać tym wymaganiom. Do-
kładny, przestrzenny model 
BIM ułatwia optymalizację 
rozwiązań konstrukcyjnych 

oraz odnalezienie i eliminację kolizji jeszcze w fazie projekto-
wania. Ważne jest także ręczne lub automatyczne zbrojenie 
elementów prefabrykowanych czy dostęp do bazy rozwiązań 
systemowych różnych producentów. 
Model Tekla BIM jest źródłem danych dla różnego rodzaju doku-
mentacji technicznej, a także danych, które można wykorzystać 
do automatyzacji produkcji, przekazując je np. do maszyn gną-
cych pręty BVBS, do aplikacji dla krat zbrojeniowych Unitechnik 
czy oprogramowania do zarządzania produkcją ELiPLAN.
Rozwiązania BIM zostały już wielokrotnie wykorzystane przez 
naszych klientów przy realizacji różnych projektów konstrukcji 
prefabrykowanych, jak np. biurowce Kapelanka w Krakowie, ga-
leria handlowa „Rondo“ w Bochni firmy Consolis czy kompleks 
mieszkalny Eikrem Panorama w Norwegii firmy Constravia. 
Myślę, że łatwa koordynacja pracy, szybka modyfikacja pro-
jektu, kontrola produkcji i wiele innych korzyści, które daje 
nam BIM, sprawiają, że coraz więcej firm z branży konstruk-
cji prefabrykowanych będzie skłaniało się do stosowania tej 
technologii.  

Czy Modelowanie Informacji o Budynku (BIM) sprawdzi się  
w konstrukcjach prefabrykowanych?

dr inż. Tomasz Olszewski
Construsoft Sp. z o.o. 

REKLAMA
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Budowa jak z klocków lego 

Prefabrykacja pozwala znacznie 
skrócić czas pracy na budo-
wie, czyli w dużym stopniu 

uniezależnić się od warunków at-
mosferycznych, a w efekcie obniżyć 
koszty inwestycji. Stwierdzenie to 
dotyczy w olbrzymim stopniu rów-
nież konstrukcji drewnianych. Cyfro-
wa obróbka niewielkich konstrukcji 
typu wiaty, więźby dachowe, ogrody 
zimowe jest już powszechnie do-
stępna i z każdym rokiem powstają 
kolejne centra obróbcze oferujące 
tego typu usługi. 
Stosunkowo nowym produktem jest 
system budowy masywnych ścian, 
stropów oraz dachów z drewna 
klejonego warstwowo. Technologia 
Hüttemann Brettschichtholz Ele-
mente od ponad dekady zmienia eu-
ropejski rynek budownictwa zarów-
no drewnianego, jak i tradycyjnego. 
W dużym skrócie technologię budo-
wy masywnych ścian, stropów oraz 
dachów z drewna klejonego  moż-
na porównać do składania klocków 
lego. Z powodu swej masywności 
oraz stabilności konkuruje bardziej 
z technologią tradycyjną (murowa-
ną) niż z innymi technologiami drew-
nianymi (szkielet, bal itp.). Produkt 
oczywiście klasyfikowany jest jako 
wyrób budowlany z kompletem cer-
tyfikatów. Elementy w większości 
produkowane są w klasie GL24.
Podczas produkcji można uzyskać 
elementy ścienne o różnych wymia-

Jakub Przepiórka 
Zdjęcia: archiwum firm Hüttemann i Glulam

System budowy masywnych ścian, stropów oraz dachów 
z drewna klejonego warstwowo.

rach, przy czym główne dostępne 
wymiary to: grubość 6–26 cm, sze-
rokość 28–100 cm, długość nawet 
do 24 m.
Przekroje typowe są dostępne od ręki 
w magazynach dystrybutorów. Typo-
we panele są tam w dwóch głównych 
wymiarach: 10 x 36 x 1350 cm oraz  
10 x 56 x 1350 cm. Długość 13,5 m.b.  
po podziale na pięć sztuk  pozwala 
uzyskać typową wysokość ściany (270 
cm + 2 x 10 cm podwalina oraz oczep 
= 290 cm). Grubość 10 cm pozwala 
stworzyć bardzo wytrzymałe i stabilne 
ściany, a w połączeniach paneli zmie-
ścić podwójne pióro-wpust oraz kanał 
do schowania przewodów instalacji 
elektrycznej. Te duże klocki lego lub 

inaczej mówiąc drewniane cegły moż-
na wykorzystać w wielu obiektach. Od 
wiat, altan, ogrodów zimowych, przez 
całoroczne, energooszczędne, a na-
wet pasywne domy całoroczne po czę-
ści socjalne hal, biurowców, pawilony 
handlowe oraz wiele innych.
Wyróżnić można dwa sposoby budowy 
w opisanej technologii: 
■  prefabrykacja całych ścian w zakła-

dzie produkcyjnym i następnie ich 
transport na plac budowy; 

■  bezpośredni montaż panel po panelu 
na placu budowy. 

Oba sposoby mają podobną liczbę 
zwolenników i każdy z wykonawców 
może z powodzeniem wybrać odpo-
wiadający mu kierunek.

Fot. 1 Ι Montaż stropu
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Główne zalety prefabrykacji ścian 
w hali to uniezależnienie się od warun-
ków atmosferycznych i znaczne skró-
cenie czasu montażu bezpośrednio na 
placu budowy.
Po stronie plusów budowy panel po 
panelu na budowie możemy wskazać 
m.in.:  niższe koszty transportu, łat- 
wiejszą logistykę, możliwość budowa-
nia w miejscach o utrudnionym dostę-
pie (np. wąskie działki, gęsta zabudo-
wa), elastyczność w projektowaniu 
budynku (zmiany nawet podczas reali-
zacji inwestycji).
Montaż paneli, podwalin oraz oczepów 
odbywa się w prosty sposób za po-
mocą łączników systemowych (głów-
nie wkrętów). Do mocowania ścian do 
fundamentu służą systemowe łączni-
ki (głównie kątowniki i kotwy, wkręty 
oraz gwoździe).
Technologię najwygodniej stosuje 
się na płycie fundamentowej, ale nie 
stanowi problemu budowa na ławach 
fundamentowych, należy jedynie pa-
miętać o zakończeniu ławy odpowied-
nią warstwą, najlepiej wieńcem żelbe-
towym, aby możliwe było zakotwienie 
łączników.
Jako uzupełnienie ściany stosuje się 
odpowiednią izolację, najlepiej z ma-
teriałów drewnopochodnych. Grubość 
jej (zwykle 15–18 cm) dobiera się 
w zależności od współczynnika prze-
nikania ciepła, jaki chcemy uzyskać. 
Na izolacji wykonuje się elewację (tu-
taj jest mnóstwo możliwości) i ściana 
jest gotowa.
Na konstrukcję stropów z powo-
dzeniem można stosować opisane 
magazynowe profile ścienne. Jed-
nak ze względu na różne rozpiętości 
ciężko jest usystematyzować jedną 
typową długość paneli. Dodatko-
wo w zależności od rozpiętości oraz 
obciążeń należy dobrać odpowied-
nią grubość elementów. W stropach 
w większości przypadków nie ma 
potrzeby pozostawiania otworu na 

instalację elektryczną. Wobec po-
wyższego elementy stropowe najle-
piej prefabrykować „pod konkretny 
projekt” i dostarczać od razu docięte  
na wymiar.
Główne wymiary: grubość 6–26 cm, 
szerokość 28–100 cm, długość na-
wet do 24 m.
Stropy są częścią całego systemu 
budowy, jednak z powodzeniem moż-
na je stosować odrębnie. Świetnie 

sprawdzają się w domach szkieleto-
wych, z bali oraz w budynkach muro-
wanych. Popularny jest również mon-
taż na istniejących konstrukcjach 
stalowych. Montaż stropu o po-
wierzchni 100 m2 nie przekracza 
2–3 godzin, co daje dużą przewagę 
nad technologiami wykonywanymi na 
budowie. Uzyskuje się gotowy sufit 
niewymagający żadnych dodatkowych 
prac. Od góry strop również można 

Fot. 2 Ι Montaż dachu

Fot. 3 Ι Element stropowy
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użytkować natychmiast po wykonaniu. Oczywiście 
dla uzyskania wyższych parametrów izolacyjności 
termicznej oraz akustycznej można wykonać kolej-
ne warstwy, np. folia, styropian, rozprowadzenie 
instalacji ogrzewania podłogowego oraz jastrych 
cementowy. Taki kompletny wielowarstwowy strop 
pozwala uzyskać parametry zbliżone do technologii 
ciężkich, a nawet lepsze.
Główne zalety prefabrykowanych stropów w opisy-
wanej technologii to: dość lekki, ale masywny, suchy 
i stabilny materiał budowlany, dzięki niskiej masie 
objętościowej możliwość stosowania w budynkach 
remontowanych o ograniczonych dopuszczalnych 
obciążeniach, bardzo krótki czas montażu i możli-
wość przystąpienia do kolejnych prac już w trakcie 
układania stropu, piękno drewna na kondygnacji niż-
szej (bez dodatkowego kosztu).

Fot. 4 Ι  Budowa domu z elementów z drewna klejonego

W budynkach z powodzeniem można stosować tra-
dycyjną więźbę dachową, dobrym dopełnieniem są 
jednak panele dachowe (możliwości produkcyjne jak 
dla stropów) oraz ciekawy efekt wizualny bez dodat-
kowych nakładów. Dzięki zastosowaniu paneli może-
my znacznie zredukować ilość elementów konstruk-
cyjnych oraz znacznie uprościć wykonanie kolejnych 
warstw dachu. 
Zbudowanie konstrukcji standardowego domu 
w technologii Hüttemann Brettschichtholz Elemente 
nie przekracza tygodnia, a doprowadzenie do stanu 
deweloperskiego trzech miesięcy. Wysoka izolacyj-
ność drewna, brak mostków termicznych, łatwość 
precyzyjnego wykonania pozwalają znacznie obniżyć 
koszty utrzymania obiektu, w tym zredukować kosz-
ty ogrzewania.  
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Pytanie do eksperta 

Nowoczesne rozwiązania technologii prefabrykacji po-
zwalają na produkcję elementów o dowolnych kształ-
tach i rozmiarach. Nasza firma od lat z sukcesem 

realizuje obiekty, budowane w technologii prefabrykacji. Pro-
dukujemy m.in. dachowe i stropowe elementy sprężone, któ-
re mają ponad 40 m długości. 
W przypadku hal w konstrukcji żelbetowej prefabrykowanej 
mamy szereg zalet wpływających na zmniejszenie kosztów: 
trwalszy materiał, wyższa ognioodporność i jednocześnie 
mniejsze koszty ubezpieczenia, większa nośność oraz niższe 
koszty eksploatacji. Przy nawie o rozpiętości 25 m, kuba-
tura zmniejsza się o ok. 8% w porównaniu do konstrukcji 
dachu stalowego. Spowodowane jest to wykorzystaniem 
technologii sprężania, co skutkuje zmniejszeniem wysokości 
elementów o ponad 40%. Zmniejszenie kubatury sprawia, że 
maleje zapotrzebowanie na energię konieczną do ogrzewania 
hali, bez wpływu na jej wysokość użytkową. Mając na uwadze 
powyższe zalety, obserwujemy postępującą tendencję u in-

westorów do stosowania lekkich dźwigarów strunobetono-
wych jako konstrukcji wsporczej dachu hal.
Na świecie postępują badania w zakresie stosowania włókien 
polipropylenowych i stalowych jako dozbrojenie w elementach 
prefabrykowanych. Ponadto analizowana jest możliwość za-
stosowania betonów lek-
kich. Zakładając, że podjęte 
próby ujęcia doświadczal-
nego i projektowego owych 
zagadnień zakończą się suk-
cesem, przekroczenie barier 
stawianych prefabrykacji bę-
dzie pewne.  

Jakie nowe rozwiązania pojawiły się w ostatnich latach w budowaniu hal 
w technologii prefabrykacji w Polsce i na świecie?

mgr inż. Tomasz Seremet
członek Zarządu Pekabex BET S.A.

Pytanie do eksperta 

Wysokie wymogi związane z realizacją budynków 
kubaturowych sprawiają, że inwestorzy coraz 
częściej rozważają zastosowanie prefabrykacji 

konstrukcji. Uwarunkowania związane z certyfikacją LEED 
i BREEAM, dążenie do skrócenia czasu budowy, uczynienia 
budowy bardziej ekonomiczną i przyjazną dla środowiska 
znakomicie pasują do korzyści płynących z przygotowania 

elementów w wytwórniach poza placami budów. Z drugiej 
strony panuje opinia, że wznoszenie konstrukcji z gotowych 
komponentów zawsze wiąże się z ograniczeniami asorty-
mentu ich kształtów, a nowoczesne trendy architektonicz-
ne w projektowaniu stanowią spore wyzwanie. Jak zatem 
uzyskać kompromis polegający na stosowaniu prefabrykatów 
w obiektach o skomplikowanych, niejednorodnych bryłach? 
Z pomocą przychodzą konstrukcje zespolone obejmujące 
zarówno słupy, jak i ukryte podciągi zapewniające płaskie 
stropy. Ukryte podciągi, takie jak np. blachownice lub sys-
temowe Deltabeam®, umożliwiają opieranie na nich płyt pre-
fabrykowanych oraz monolitycznych. Konstrukcja zespolona, 
z uwagi na stalowe „formy” elementów zespolonych (słupów 
i podciągów), pozwala na uzyskanie brył o nieregularnych 
kształtach. Czynnik czasu sprawia, że coraz większa licz-
ba uczestników procesu budowlanego nie potrafi przejść 
obojętnie wobec prefabrykacji. Rozpowszechnione od dawna 
stropy monolityczne znalazły silnego konkurenta w postaci 
płaskich stropów tworzonych przy zastosowaniu płyt prefa-
brykowanych oraz ukrytych podciągów.  

Czy prefabrykowane konstrukcje muszą być zawsze prostopadłościanami?

Artur Filipczyński 
główny inżynier, Peikko Polska
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