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Technologia prefabrykacji ma szerokie zastosowanie
w budownictwie infrastrukturalnym ze względu na dużą
powtarzalność wykonywanych elementów i konstrukcji.
Dodatkowo wykorzystanie prefabrykatów znacząco
wpływa na usprawnienie prac budowlanych, a tym samym
skrócenie czasu realizacji obiektów.
Infrastruktura a budownictwo
infrastrukturalne

Fot. 1 Ι Prefabrykowane żerdzie wirowane
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Przez pojęcie infrastruktura rozumie
się podstawowe urządzenia, budynki
użyteczności publicznej i instytucje
usługowe, których istnienie jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa.
W ramach infrastruktury można
wyróżnić trzy podstawowe obszary:
społeczny, techniczny i transportowy.
Do infrastruktury społecznej zalicza
się budynki użyteczności publicznej,
rozumiane zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, jako:
budynki przeznaczone na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego,
szkolnictwa, nauki, wychowania, opieki

zdrowotnej, społecznej lub socjalnej,
handlu, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów. Do infrastruktury
technicznej zalicza się obiekty tzw.
uzbrojenia terenu, tj. związane z zaopatrzeniem w media (energetyka,
wodociągi) oraz usuwaniem odpadów
(kanalizacja, oczyszczanie ścieków,
recykling i unieszkodliwianie odpadów), a także związane z komunikacją
multimedialną. Infrastruktura transportowa obejmuje budowle związane
z transportem publicznym i indywidualnym, takie jak ciągi komunikacyjne
wraz z obiektami inżynierskimi i obiektami obsługi.
Zdefiniowany zakres pojęcia „infrastruktura” nie w pełni pokrywa się
z zakresem pojęcia „budownictwo
infrastrukturalne”. Jako budownictwo infrastrukturalne traktowane są jedynie budowle związane
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z infrastrukturą techniczną i transportową, natomiast nie zalicza się
do niego budynków, nawet jeśli pełnią
one funkcje infrastrukturalne.
W obiektach budownictwa infrastrukturalnego, często liniowych, złożonych z dużej liczby powtarzalnych
elementów, rozwiązaniem szczególnie
predestynowanym jest wykorzystanie
prefabrykacji. Elementy prefabrykowane są wytwarzane w warunkach
przemysłowych, umożliwiających uzyskanie wysokiej wydajności przy jednoczesnym zapewnieniu powtarzalnych
właściwości użytkowych, zgodnych
z deklaracją producenta. Jest to
szczególnie ważne od czasu wejścia
w życie w lipcu 2013 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 305/2011, ustanawiającego
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych.
Wyroby prefabrykowane można podzielić na wiele kategorii, w zależności od zastosowania w budownictwie, kształtu, stopnia wykończenia,
rodzaju rozwiązania konstrukcyjnego
lub materiałowego. Jednym z najistotniejszych kryteriów klasyfikacyjnych jest rozmiar i masa elementów.
Według tego kryterium wyróżnia się
prefabrykaty drobnowymiarowe, średniowymiarowe i wielkowymiarowe.
Nie jest jednoznaczne, jaka cecha
mierzalna powinna być podstawą tego
kryterium. W nazwie „wielkowymiarowe” zawarte jest odniesienie do gabarytów elementu, ale w literaturze
najczęściej podaje się kryterium masy
(drobnowymiarowe o masie do 200 kg
i wielkowymiarowe o masie przekraczającej 3–5 ton). Jako istotną
cechę prefabrykatów wielkowymiarowych podaje się też konieczność
użycia do ich przemieszczania takich
środków transportu, jak suwnice i żurawie. Zdaniem autorów ważnym kryterium jest także maksymalna liczba
elementów możliwych do załadunku

na standardowy środek transportu
kołowego. Jako umowną wartość kryterialną można przyjąć ok. 10 sztuk
elementów na pojazd.

Elementy prefabrykowane
przeznaczone do budownictwa
infrastrukturalnego
W budownictwie infrastrukturalnym istniej wiele rodzajów obiektów,
w których powszechnie stosowane
są wyroby prefabrykowane. W tablicy zestawiono rodzaje obiektów budownictwa infrastrukturalnego wraz
ze wskazaniem przykładów elementów prefabrykowanych stosowanych
w tych obiektach. Obiekty związane
z sieciami uzbrojenia terenu (energetyka, wodno-kanalizacyjne, sieci
transmisyjne) są realizowane w zasadzie wyłącznie z użyciem prefabrykatów, przy czym dominują w tym
zakresie prefabrykaty z betonu cementowego, ale stosowane są też
inne odmiany betonu (PC, PCC) oraz
prefabrykaty stalowe. W pozostałych
gałęziach budownictwa infrastrukturalnego istnieje wybór między technologią monolityczną i prefabrykowaną,
ale skala stosowania prefabrykatów
jest znaczna, a często oba warianty
są łączone w jednym obiekcie (tzw.
konstrukcje hybrydowe).

Fot. 2 Ι Elementy betonowe stosowane
do budowy sieci kanalizacyjnych

Fot. 3 Ι Transport prefabrykowanej pokrywy

Fot. 4 Ι Prefabrykowana belka typu „Kujan”
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Tabl. Ι Rodzaje elementów prefabrykowanych do budownictwa infrastrukturalnego

Budownictwo
infrastrukturalne

Infrastruktura
techniczna

Przeznaczenie funkcjonalne
Sieci energetyczne
Sieci cieplne
Sieci telekomunikacyjne
Sieci zaopatrzenia w wodę

Żerdzie, słupy oświetleniowe
–
Maszty
Rury ciśnieniowe

Elementy uzupełniające
Elementy obudowy
Studzienki, koryta instalacji
–

Sieć kanalizacyjna

Rury bezciśnieniowe,
zbiorniki, studnie

Kręgi, pokrywy, łupiny,
systemy odwodnień

Systemy oczyszczania

Infrastruktura
transportowa

Dźwigary belkowe i łukowe, belki
mostowe, elementy płyt pomostu,
sklepienia łukowe i prostokątne,
tubingi i inne elementy obudów

Deski gzymsowe (kapy), bariery,
umocnienia przyczółków

Nawierzchnie dróg kołowych

Płyty nawierzchni

Elementy drobnowymiarowe
(kostka brukowa, trylinka)

Nawierzchnie ciągów pieszych
i rowerowych

–

jw. + płyty chodnikowe

Płyty torowiskowe
Słupy oświetleniowe,
ekrany antyhałasowe, bariery, ściany
oporowe, elementy peronowe
Słupy, podciągi, płyty stropowe,
bariery, płyty elewacyjne, stopy
fundamentowe, belki podwalinowe,
biegi schodowe, klatki schodowe

Podkłady kolejowe

Konstrukcja dróg szynowych
Elementy obsługi
ciągów komunikacyjnych

Umocnienia szlaków wodnych

Dominującymi elementami w ogólnym
asortymencie prefabrykatów w budownictwie infrastrukturalnym są
wyroby, które można sklasyfikować
jako wielkogabarytowe. Wyroby drobno- i średniowymiarowe często stanowią jedynie elementy uzupełniające. Wyjątkiem są nawierzchnie dróg,
w przypadku których najpowszechniej stosowane są drobnowymiarowe
elementy nawierzchniowe (np. kostka
brukowa, trylinka), natomiast wykorzystanie płyt nawierzchniowych jest
marginalne i ogranicza się głównie
do wykonywania nawierzchni tymczasowych lub lokalnych odcinków
nawierzchni ażurowej lub elementów uspokojenia ruchu wbudowanych
w nawierzchnię.

prefabrykaty

Elementy oczyszczalni przydomowych,
ścianki zbiorników rolniczych (np. na gnojowicę)

Obiekty inżynierskie ciągów
komunikacyjnych – mosty, wiadukty,
kładki, tunele

Parkingi wielopoziomowe
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Rodzaj elementów prefabrykowanych
Drobno- lub
Wielkowymiarowe
średniowymiarowe

Obudowy wybrzeża, falochrony,
profile do ścianek szczelnych

Liniowa sieć energetyczna
W budownictwie elektro-energetycznym prefabrykowane słupy stosowane
są do budowy linii niskiego i średniego
napięcia lub też jako słupowe stacje
transformatorowe, maszty telekomunikacyjne, słupy w liniach trakcji kolejowych i tramwajowych, konstrukcje
wsporcze estakad i tablic reklamowych. Słupy te wyposażone są często
w różne akcesoria umożliwiające montaż elementów trakcji lub elementów
oświetleniowych. Rzadko spotykaną
praktyką jest stosowanie prefabrykowanych wsporników ze względu na
ryzyko korozji.
Wykonywane w starszej technologii
żerdzie żelbetowe typu ŻN oraz nowocześniejsze i bardziej uniwersalne żer-

Elementy odwodnień,
umocnienia skarp

–

–

dzie wirowane, które charakteryzują
się wyższą jakością, są powszechnie
stosowane (fot. 1). Żerdzie wirowane
produkowane są z betonu o wyższej
klasie wytrzymałości, np. C40/50,
niż ma to miejsce w przypadku żerdzi
żelbetowych. Pozwala to nie tylko uzyskać elementy o większej długości, ale
również wpływa korzystnie na trwałość elementów w trudniejszych warunkach eksploatacji. Dodatkową korzyścią stosowania żerdzi wirowanych
o gładkiej powierzchni zewnętrznej
jest ograniczenie zawirowań powietrza
i związana z tym redukcja hałasu oraz
drgań w przypadku sieci trakcyjnych
pociągów o wysokich prędkościach.
Żerdzie wykonywane w tej technologii
mogą osiągać nawet 18 m długości.
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Instalacje zaopatrzenia w wodę
Rury ciśnieniowe (w których woda płynie, wykorzystując pełen przekrój elementu) służące do systemów zaopatrzenia w wodę muszą spełniać wiele
wymagań związanych ze szczelnością
i trwałością w warunkach ciśnienia
roboczego wody wynoszącego od
0,5 MPa do 2 MPa. W Polsce produkowane są rury o średnicy do 1,6 m
sprężone podłużnie i obwodowo.
Istnieje wiele innych systemów rur
ciśnieniowych zarówno sprężonych,
jak i żelbetowych.
Kanalizacja
Gama elementów betonowych bezciśnieniowych służących do budowy
sieci kanalizacyjnych jest znacznie
szersza niż w przypadku sieci wodociągowych. Rozwiązania mają często
charakter systemowy, obejmując różne typy rur oraz elementów uzupełniających, np. studzienek rewizyjnych,
zwężek, pokryw (fot. 2, 3).
Zróżnicowanie rur związane jest z technologią układania rur (wykop otwarty,
mikrotuneling – rury przeciskowe), profilem przekroju (okrągłe, gardzielowe,
jajowe, z kinetą), warunkami użytkowania (z wkładkami PE-HD, z betonu
chemoodpornego), gabarytami (nawet
do ponad 350 cm średnicy). Do innych
elementów uzupełniających asortyment
wyrobów kanalizacyjnych można zaliczyć
systemy odwodnień liniowych, których
kształty mogą być zróżnicowane.
Zbiorniki rolnicze
Zagadnienie budowy betonowych
zbiorników w średnich i dużych gospodarstwach rolnych jest obecnie tematem szczególnego zainteresowania
inwestorów indywidualnych ze względu na wysoko postawione wymagania
Unii Europejskiej w dziedzinie ochrony
środowiska, zdrowia publicznego oraz
zdrowia i dobrostanu zwierząt. Jednym ze stosowanych rozwiązań są
zbiorniki częściowo prefabrykowane,
złożone z monolitycznej płyty obor-

nikowej oraz prefabrykowanych ścian
zbiornika. Warto zauważyć, że obiekty budownictwa rolnego są coraz
częściej wykonywane z prefabrykatów
żelbetowych (np. system elementów
do wielostanowiskowych obór i chlewni, obejmujący płyty legowiskowe,
płyty ażurowe, elementy odwodnień
i elementy konstrukcji wsporczych).
Obiekty inżynierskie
Wielkowymiarowe prefabrykaty wykorzystywane są w obiektach mostowych oraz kładkach dla pieszych
lub przejściach podziemnych. Często
spotykanym elementem konstrukcji
takich obiektów są prefabrykaty belkowe typu „Kujan” (fot. 4), które pozwalają na uzyskanie rozpiętości ok.
20 m, oraz belki innych kształtów, np.
typu „T” (fot. 5), lub o kształcie łukowym. W mostownictwie stosowanych
jest także wiele innych elementów,
takich jak: kapy, deski gzymsowe, zabezpieczenia przyczółków itp.

Prefabrykaty wielkowymiarowe mają
także zastosowanie przy wykonywaniu obudów tuneli, w tym także tunelu
II linii metra w Warszawie.
Każdy segment obudowy tunelu
(o średnicy ok. 6 m i szerokości 1,5 m)
składa się z sześciu elementów powłokowych o masie 4–5 ton i mniejszego
klucza zamykającego obwód segmentu (fot. 6). Produkcja segmentów
w zindywidualizowanych formach jest
szczególnym wyzwaniem ze względu
na bardzo małe tolerancje wymiarowe
tych prefabrykatów, które stanowią
warunek prawidłowego montażu.
Konstrukcja dróg szynowych
W konstrukcji dróg szynowych powszechnie stosowane są drobnowymiarowe elementy (podkłady sprężone
lub żelbetowe), natomiast elementy
średnio- lub wielkowymiarowe występują w postaci płyt torowiskowych
stosowanych głównie w budowie linii
tramwajowych.

Płyty peronowe

Belki podłużne
Belki poprzeczne

Pale fundamentowe
Rys. Ι Elementy składowe systemu prefabrykowanych płyt peronowych
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Fot. 5 Ι Prefabrykowane belki typu „T”

Elementy obsługi ciągów
komunikacyjnych
Asortyment elementów obsługi ciągów
komunikacyjnych jest bardzo zróżnicowany i podobnie jak w przypadku elementów konstrukcji dróg szynowych
dominują w nim wyroby drobnowymiarowe. Do elementów średnio- i wielkowymiarowych można zaliczyć bariery
drogowe (tymczasowe lub stałe), wyspy, bariery czołowe w otoczeniu, np.
punktów poboru opłat na autostradach oraz ekrany akustyczne.
W budowie obiektów towarzyszących szlakom kolejowym szerokie
zastosowanie mają ścianki oporowe
typu „L” oraz inne elementy składające się na system prefabrykowanych
płyt peronowych.
We wszystkich liniowych ciągach komunikacyjnych powszechnie stosowane są różne typy prefabrykowa-

Fot. 6 Ι Obudowa tunelu – widoczne
pojedyncze segmenty
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nych przepustów, odwodnień, a także
przejść dla zwierząt.
Umocnienia szlaków wodnych
Wiele prefabrykowanych elementów
wielkowymiarowych stosowanych jest
w regulacjach i umocnieniach wybrzeży cieków i zbiorników wodnych.
Przykładem takich wyrobów są przestrzenne prefabrykaty falochronowe
oraz betonowe kształtki do budowy
ścianek szczelnych.
Osobne zagadnienie stanowią prefabrykowane konstrukcje wielokondygnacyjnych garaży. Obiekty tego typu
zaliczane są do budownictwa infrastrukturalnego, ale ich konstrukcja
podobna jest do kubaturowych obiektów budownictwa ogólnego i przemysłowego, tak więc zestawy elementów
konstrukcyjnych do ich wznoszenia
(słup–belka–płyta) są takie same.

Perspektywy rozwoju prefabrykacji
Zauważalny w ostatnich latach postęp w dziedzinie prefabrykacji w Europie związany jest zarówno z wdrażaniem nowych technologii produkcji,
jak i nowymi rozwiązaniami i zastosowaniami elementów prefabrykowanych. Należy jednocześnie zwrócić
uwagę, że zaletą stosowania prefabrykatów z betonu jest możliwość ich
wykorzystywania w połączeniu z innymi materiałami konstrukcyjnymi w tak
zwanych konstrukcjach hybrydowych,
w których różne materiały mogą pracować niezależnie lub współpracować
ze sobą, pełniąc różne funkcje w konstrukcji. Często jednym ze składowych elementów konstrukcji hybrydowych projektowanych w Europie
są prefabrykaty betonowe. Analizując
poszczególne rodzaje budownictwa,
można zauważyć znaczące różnice
regionalne w stopniu i zakresie wykorzystania prefabrykacji z betonu.
Na przykład największe zastosowanie
prefabrykacji w Skandynawii ma miej-

sce w budownictwie mieszkaniowym
wielorodzinnym i biurowym i wynosi
ok. 80% obiektów tego typu. Taka
skala wykorzystania prefabrykatów
wynika z ich specyficznych zalet,
które wiążą się głównie z szerokim
zakresem możliwości ich wykorzystania, brakiem sezonowości prowadzonych z wykorzystaniem prefabrykatów prac budowlanych, znacząco
szybszą pracą na placu budowy, a poprzez to skróceniem czasu wykonania obiektów, wysoką trwałością
prefabrykatów.
W Polsce w ostatnim okresie zauważa się ponowne zwiększenie zainteresowania stosowaniem prefabrykatów
z betonu, jednakże tendencja ich wykorzystania jest odmienna. Największy udział prefabrykacji betonowej
obserwowany jest w budownictwie
przemysłowym, przy wznoszeniu kubaturowych obiektów handlowych,
magazynowych i innych użyteczności
publicznej (np. stadiony) oraz w budownictwie infrastrukturalnym.
Jednym z przewidywanych przez autorów kierunków rozwoju prefabrykacji
będzie zwiększenie udziału materiałów
pochodzących z recyklingu (kruszywa
do betonu, dodatki do cementu), w tym
szczególnie niewykorzystywanych dotychczas powszechnie w budownictwie
spoiw polimerowych pochodzenia mineralnego, tzw. geopolimerów. W połączeniu z tradycyjnymi zaletami prefabrykacji taka innowacyjność materiałowa ma
szansę uczynić z prefabrykacji technologię doskonale wpisaną w strategię
zrównoważonego rozwoju w kontekście
zarówno ograniczenia energochłonności produkcji, jak i zmniejszenia jej śladu
węglowego. Stanie się to w najbliższych
latach szczególnie istotne wobec stopniowo zaostrzanych kryteriów oceny
wyrobów budowlanych w kontekście ich
oddziaływań na środowisko w trakcie
całego cyklu życia wyrobu (cradle to
grave approach).
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Pytanie do eksperta

Jakie znaczenie dla prefabrykatów betonowych ma właściwy dobór
i aplikacja środka antyadhezyjnego?

W

spółczesne budownictwo stawia przed prefabrykatami betonowymi zdecydowanie wyższe wymagania, niż
to było jeszcze parę lat temu. W tradycyjnym rozumieniu elementy miały spełniać głównie funkcje konstrukcyjne,
a wygląd zewnętrzny schodził na dalszy plan.
Obecnie odbiorca oczekuje, by użyty w prefabrykacie beton był
pozbawiony porów powietrznych i szczelin. Tymczasem na wysokie walory architektoniczne betonowych elementów prefabrykowanych po rozszalowaniu wpływ ma synergia kilku czynników.
Podstawę stanowi dobrze zaprojektowana mieszanka betonowa, ważny jest też sposób jej zawibrowania i rodzaj użytego
szalunku. Jednak kluczem do uzyskania wysokogatunkowej powierzchni betonu staje się umiejętne zastosowanie właściwego
środka antyadhezyjnego.
Oferta firm wytwarzających tego typu środki jest szeroka.
Mamy do czynienia z produktami na bazie uszlachetnionych olejów mineralnych, roślinnych, rozpuszczalników. Dużą popularność
zyskują ostatnimi czasy środki w postaci emulsji i dyspersje wodne. Wszystkie te środki mają zarówno fizyczne, jak i chemiczne
właściwości antyadhezyjne, przy czym właściwy dobór preparatu
antyadhezyjnego do materiału, z jakiego wykonany jest szalunek,

to jedno, a sposób i ilość jego nakładania – drugie. Sprawdzoną
metodą aplikacji jest użycie rozpylacza wysokociśnieniowego. Dobierając właściwą dyszę, mamy szanse na precyzyjne rozprowadzenie środka po całej powierzchni formy. Doświadczona osoba
aplikująca preparat ma możliwość nałożenia bardzo cienkiej warstwy, co jest szczególnie przydatne w celu wykluczenia zacieków
i przebarwień spowodowanych przedozowaniem.
Dzięki współpracy środowisk naukowych i producentów prefabrykatów betonowych udowodniono, że istnieje ścisła zależność
między środkiem do rozformowywania a jakością powierzchni betonu. Dobierając właściwy produkt do powierzchni elementu
prefabrykowanego (pozioma/pionowa) oraz rodzaju materiału,
z którego wykonano formę, można uzyskać efekt podnoszący
walory estetyczne współczesnej prefabrykacji.

Jerzy Wrona
kierownik produktu – Linia Domieszek do Betonu, MAPEI Polska

Pytanie do eksperta

Jakie możliwości dają obecnie produkowane ściany?

J

eśli jest to prefabrykat, produkowany w kontrolowanych warunkach zakładu, to wykonawca obiektu zyskuje
powtarzalność parametrów oraz łatwość i szybkość
montażu, a użytkownik – gwarancję trwałości na długie dziesiątki lat. Zwykle ściana jest elementem pełnym, użytkownik
ma wtedy możliwość mocowania wszelkiego rodzaju wyposażenia, a także może wykorzystać pojemność cieplną tego
niepalnego elementu. W przypadku koniecznego „odchudzenia” stosowane są lekkie
kruszywa. Innym sposobem
obniżenia wagi jest produkowanie ścian maszynowo
podobnie jak sprężone płyty kanałowe, w modułach
szerokości 1,2 i 2,4 m, lub
wytwarzanie ściany z pustką wewnątrz między dwoma

Piotr Mielewczyk
ERGON POLAND Sp. z o.o.
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zewnętrznymi warstwami betonu. Wolna przestrzeń zostanie wypełniona betonem konstrukcyjnym na placu budowy.
Dla wymagających mieszkańców domów i większych budynków mieszkalnych wachlarz produktów jest rozszerzony
o ściany warstwowe, gdzie typowa wartość izolacyjności
cieplnej może dojść do 0,22 [W/m2·K].
Warstwa elewacyjna – tu najbardziej przejawia się zmienność
ścian. Są one produkowane według specyfikacji zamawiającego, najczęściej jako szary i gładki beton. Na jego życzenie,
przez barwienie betonu, szarość zmienia się w kolor przy
użyciu barwników nieorganicznych, dających trwałe kolory
na dziesiątki lat. Dla mających inną estetykę proponuję nadanie końcowego wykończenia przez odsłonięcie kolorowego
kruszywa w warstwie licowej ściany – usunięcie zaczynu
z betonu lub szlifowanie. Sprawdzoną techniką jest pokrycie ściany tynkami akrylowymi i silikonowymi. Dla wybrednych
mam skalpel i silikon – „operację plastyczną” w celu nadania
powierzchni ściany trójwymiarowej faktury wybranej z szerokiej palety matryc fakturowych do stosowania na obu stronach ściany.
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Pytanie do eksperta

Jakie są korzyści ze stosowania
prefabrykatów w budownictwie
mostowym i infrastrukturalnym?

P

refabrykacja ma ogromne możliwości zastosowania
we wszystkich segmentach budownictwa, takich jak:
publiczne, mieszkaniowe, przemysłowe, infrastrukturalne i inne. Należy podkreślić istotę tej technologii, która dąży do optymalizacji procesu budowlanego i prowadzi
do znajdowania efektywnych metod realizacji zadania przy
jednoczesnym zachowaniu walorów estetycznych i użytkowych obiektu. Celem prefabrykacji jest: skrócenie czasu
realizacji, zmniejszenie liczby procesów na budowie, minimalizacja ilości konstrukcji [m3/m2], podniesienie poziomu
jakości, wielokrotność zastosowania. Dzięki swoim zaletom
elementy prefabrykowane znalazły szerokie zastosowanie
w budowie infrastruktury drogowej i kolejowej, takiej jak:
wiadukty, mosty, przepusty drogowe. Popularne zastosowanie znalazły belki sprężone, znane od dawna typu „Kujan” czy „Kujan NG” pozwalające realizować obiekty o rozpiętości do 18 m, oraz nowsze rozwiązania belki typu „T”
zwiększające rozpiętości do 33 m, czy typu „IG” do 42 m.
Zastosowanie belek sprężonych daje możliwość prowadzenia robót nad czynnymi ciągami komunikacyjnymi z wyłączeniem ruchu jedynie na krótki czas montażu. Innym popularnym wyrobem są prefabrykowane przepusty drogowe
o dużych rozmiarach, których zastosowanie w nasypach
dróg umożliwia przejście zwierzętom, uregulowanie przepływu wód opadowych czy drobny ruch lokalny. Inne elementy,
jak ściany oporowe czy okładziny przyczółków mostowych,
pozwalają na uzyskanie bardzo estetycznych powierzchni
o wysokiej odporności na czynniki atmosferyczne. Proces
produkcji prefabrykatów prowadzony na nowoczesnych
stanowiskach z zastosowaniem ścisłego reżimu technologicznego w halach uniezależniających od warunków
atmosferycznych pozwala
na osiągnięcie specyficznych wyrobów o doskonałej jakości i dokładności.

Ireneusz Janik
wiceprezes Stowarzyszenia
Producentów Betonów
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Prefabrykaty – przyszłość budownictwa
rgon Poland jako producent konstrukcji prefabrykowanych z wieloletnim doświadczeniem zajmuje
się projektowaniem, produkcją elementów z betonu sprężonego i zbrojonego,
ich transportem oraz montażem na
budowach. Wymienione etapy składają
się na złożony proces, jakim jest PREFABRYKACJA.
Budownictwo prefabrykowane w Polsce
sięga początku lat 60., obecnie obserwujemy renesans wielkiej płyty, ale jako
„wielkiej płyty nowej generacji”. Budynki
mieszkalne, które powstały w technologii prefabrykowanej, są nadal obecne
w architekturze największych polskich
miast, takich jak: Warszawa, Poznań,
Bydgoszcz czy Gdańsk, mimo że czas
ich użytkowalności miał nie przekraczać
50 lat. Dzisiejsze technologie, wiedza
naszych inżynierów oraz skrupulatne
przestrzeganie norm pozwalają na wyeliminowanie wszystkich niedoskonałości z przeszłości, takich jak zła jakość
wykonania elementu, słaba izolacyjność
termiczna czy zła akustyka.
Zastosowanie
prefabrykacji
jest
wszechobecne również w budownictwie
ogólnym oraz infrastrukturalnym. Największe korzyści można zaobserwować

E

Fot. 2 Ι Kellog’s w Kutnie
– zakład produkcyjny
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Fot. 1 Ι Business Garden w Poznaniu – kompleks budynków biurowo-usługowych

podczas wznoszenia budynków wysokich oraz hal o różnorodnym przeznaczeniu. Porównując pracę jednej ekipy
montażowej wykonującej obiekt w technologii prefabrykowanej oraz tradycyjnej
(monolitycznej), obserwujemy najwięcej
zalet prefabrykacji, związanych głównie
z czasem realizacji inwestycji.
W ciągu 4–5 miesięcy można wybudować halę o powierzchni 21 tys. m2, co
w przypadku budowy monolitycznej nie
jest możliwe. Poniżej przedstawiamy
kilka porównań obrazujących oszczędność czasową wynikającą z zastosowania na budowie konstrukcji prefabrykowanej zamiast monolitycznej:
■ strop prefabrykowany o powierzchni
2400 m2 montowany w 5 dni roboczych to dwa razy szybciej niż ułożenie samego deskowania pod strop
monolityczny;
■ średnie tempo montażu ścian prefabrykowanych wynosi ok. 180 m2
dziennie, w przypadku wykonania ich
jako monolityczne zadanie to zajmuje
minimum 4 dni (otwarcie deskowania,
zbrojenie, zamknięcie deskowania, betonowanie, wiązanie, rozdeskowanie);
■ 12 sztuk słupów prefabrykowanych
montowanych w ciągu jednego dnia,
monolitycznych 8 sztuk powstaje
w ciągu 2 dni;
■ montaż belek prefabrykowanych w liczbie 20 sztuk dziennie – praca przy monolitycznych trwa łącznie ok. 35 dni.

Powyższe porównanie jest sporządzone
przy założeniu pracy jednej ekipy montażowej.
Wszystkie prefabrykowane elementy
konstrukcyjne produkowane są w zakładzie, przez co inwestycja może być realizowana przez cały rok, bez względu na
warunki atmosferyczne (głównie zimowe).
Dodatkowo dzięki prefabrykatom pozbywamy się problemu deskowań na budowie,
problematycznych podparć i pielęgnacji
betonu, a jednocześnie uzyskujemy lepszą
jakość elementów o mniejszych gabarytach niż w przypadku konstrukcji monolitycznych. Elementy z betonu sprężonego
dają możliwość uzyskania dużych rozpiętości ze znacznie mniejszą liczbą słupów
niż w przypadku tradycyjnych rozwiązań.
Niewątpliwie ważną kwestią są niższe
koszty eksploatacji oraz wysoka odporność ogniowa wszystkich elementów,
co jest bardzo ważne ze względu na późniejsze użytkowanie budynku.

ERGON POLAND Sp. z o.o.
ul. Grójecka 19, Badowo Mściska
96-320 Mszczonów
tel.: 46 858 18 26
e-mail: sprzedaż@ergon.pl
www.ergon.pl
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Elementy prefabrykowane
w budownictwie mieszkaniowym
prof. dr hab. inż. Andrzej Cholewicki*
KT 195 ds. Prefabrykatów z Betonu
dr inż. Wit Derkowski*
Politechnika Krakowska

Zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym nowoczesnych, betonowych elementów prefabrykowanych pozwala na
tworzenie bezpiecznych i trwałych konstrukcji o dużej rozpiętości, spełniających wysokie wymagania jakościowe z jednoczesnym zachowaniem atrakcyjnego wyglądu obiektu.

Wprowadzenie
W Europie budownictwo mieszkaniowe z wykorzystaniem elementów prefabrykowanych realizowane jest już
nie tak powszechnie jak dawniej, ale
na przykład w Finlandii jest wciąż bardzo popularne. Europa, ta najbardziej
technicznie rozwinięta, nie ma już dużych potrzeb mieszkaniowych, o czym
świadczą coraz liczniejsze pustostany w tych krajach. W pełni dokonuje
się jednak eksport na inne kontynenty
europejskiej myśli technicznej – z myślą o tym w 2011 r. wydany został
fib Bulletin No. 60 „Prefabrication for
affordable housing” [1], pokazujący
szeroką gamę systemów prefabry-

kowanego budownictwa mieszkaniowego. Faktem jest również eksport
technologii, w tym przede wszystkim zamaszynowania – jako przykład
można wymienić ogromne dostawy
kompletnych zakładów prefabrykacji
fińskiej firmy Elematic do Iraku.
Niniejszy artykuł nie jest relacją
o elementach wielkopłytowych z minionej epoki. To budownictwo jest
autorom dobrze znane, a jego problematyka nie powinna ulec zapomnieniu, ponieważ mijający czas
powoduje i będzie nadal powodował
degradację techniczną tych budynków. Należy też zwrócić uwagę, że
coraz częściej rozważane przysto-

Rys. 1 Ι Budynki wielorodzinne ze stropami z płyt HC

sowanie tych obiektów do zwiększających się wymagań użytkowników może wiązać się z interwencją
w ustroje konstrukcyjne obiektu
(wtedy cały łańcuch zależności powinien być rozpoznany przez eksperta).
Głównym celem artykułu jest przekaz
do szerszej grupy osób związanych
z budownictwem informacji z tematyki prefabrykacji betonowej i to tej
najbardziej nowoczesnej. Kilka faktów dotyczy również budownictwa
mieszkaniowego:
■ na świecie bardzo często wykorzystywane są stropy z prefabrykowanych płyt kanałowych typu HC (ang.
hollow core slabs) [2];

Fot. 1 Ι Oparcie płyt stropowych
na ścianach nośnych [5]

* Autorzy są członkami Komitetu Technicznego 195 ds. Prefabrykatów z Betonu oraz Komisji fib „Prefabrykacja”.
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Rys. 2 Ι Możliwy schemat oparcia płyty HC
na ścianie nośnej [6]

Rys. 3 Ι Schemat mocowania prefabrykowanej ściany samonośnej [5]

Rys. 4 Ι Schemat mocowania prefabrykowanej ściany osłonowej [5]

■ układy konstrukcyjne budynków są
tak dobierane, aby zorganizować
swobodną przestrzeń wewnętrzną
– przykładowe konstrukcje budynków wielorodzinnych pokazano na
rys. 1;
■ ściany zewnętrzne mogą być perforowanymi elementami konstrukcyjnymi, tworzącymi skorupę usztywniającą cały ustrój [3];
■ stosowane jest sprężenie, w różnych formach, a uzasadnieniem jest
tu łatwość zwiększania rozpiętości,
oszczędność materiałów, możliwości dopełnienia wysokich wymagań
jakościowych, elegancja rozwiązań
konstrukcyjnych;
■ wznoszone są również budynki wysokie, ponad 100 m, przykładem
może być prawdopodobniej najwyższy budynek wielkopłytowy w Europie zbudowany w Hadze [4];
■ współczesne budynki wielkopłytowe nie są już obarczone syndromem 3D (dirty, dangerous, difficult), a dużą rolę odgrywają tu
atrakcyjne elewacje.

stwie do budynków przemysłowych
czy biurowych o konstrukcji szkieletowej. Z punktu widzenia konstrukcyjnego ściany zewnętrzne budynku
dzieli się na nośne, samonośne lub
osłonowe i to jest ich tradycyjne
rozróżnienie typologiczne. Celowo
unika się tu zakorzenionego w praktyce podziału na ściany konstrukcyjne i niekonstrukcyjne – w rzeczywistości w obiekcie podział taki nie
jest faktem. Interesujące jest zastosowanie poszczególnych typów
ścian w celu uzyskania wyrobu integrującego wszelkie funkcje użytkowe
i konstrukcyjne.
Elementy ścian nośnych są w stanie przenosić wszystkie obciążenia
pionowe i poziome przekazywane ze
ścian znajdujących się powyżej oraz
przez stropy poszczególnych kondygnacji – fot. 1 i rys. 2. Zewnętrzne
ściany nośne najczęściej wykonywane są jako ściany warstwowe
składające się z warstwy konstrukcyjnej znajdującej się od wewnątrz
budynku, warstwy izolacyjnej oraz
warstwy zewnętrznej zapewniającej
estetykę budynku i pełniącej funkcję
ochronną przed wodą opadową. Ściany te cechuje duża pojemność cieplna i dobre właściwości akustyczne.

Ściany warstwowe można produkować w całości w zakładach prefabrykacji bądź wykonywać je jako rozdzielone, tzn. każdą warstwę oddzielnie
układać na miejscu budowy.

Ściany prefabrykowane
Obiekty budownictwa mieszkaniowego bardzo często cechuje ścianowy
układ konstrukcyjny w przeciwień-

66

prefabrykaty

Fot. 2 Ι Fragment elewacji z betonu architektonicznego

Fot. 3 Ι Element ścienny z betonu graficznego [5]
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W przypadku elewacji samonośnych poszczególne prefabrykaty montowane są jeden na drugim i kotwione są
jedynie w płaszczyźnie poziomej do konstrukcji nośnej budynku – rys. 3. Całość pionowych obciążeń ściany elewacji
przenoszona jest przez prefabrykaty aż do fundamentu,
bez przekazywania ich na inne elementy konstrukcji nośnej
budynku.
Przy montażu ścian z elementów nienośnych (ścian osłonowych, wykorzystywanych zazwyczaj w budownictwie
przemysłowym lub użyteczności publicznej) ich ciężar
własny i obciążenie wywołane parciem wiatru przekazywane są wyłącznie na elementy konstrukcji nośnej budynku
– przykładowy schemat połączenia pokazano na rys. 4.
We współczesnym budownictwie ogromny nacisk jest kładziony na możliwość uzyskiwania atrakcyjnych architektonicznie konstrukcji – w przypadku prefabrykacji można to
uzyskiwać dzięki zastosowaniu nowych technik wykończenia betonowych elementów ściennych. W najbardziej prestiżowych budowlach na świecie elewacje wykonywane są
z tzw. betonu architektonicznego umożliwiającego urozmaicenie struktury, faktury i koloru, przy jednoczesnym
zachowaniu bardzo wysokiej jakości wykonania – przykład
pochodzący z Nottingham w Wielkiej Brytanii pokazano na
fot. 2. Jest to wysokiej jakości materiał budowlany, który
może imitować najlepsze okładziny, takie jak piaskowiec
czy granit bądź okładziny ceglane i murowane. W Europie
prefabrykowane ściany elewacyjne z betonu architektonicznego znajdują zastosowanie także przy pracach renowacyjnych w starszych budynkach – częstokroć jest to
rozwiązanie tańsze niż wykonywanie elewacji np. z kamienia naturalnego.
Oprócz betonu architektonicznego coraz częściej stosowana jest technologia betonu graficznego, która
pozwala na precyzyjne i dokładne odwzorowywanie dowolnych wzorów na betonowej powierzchni prefabrykatu – element ścienny z betonu graficznego pokazano
na fot. 3. Ta unikalna technologia umożliwia odwzorowywanie struktur, grafik punktowych, powtarzalnych
szablonów, tekstu pisanego czy też nawet wzorów
o wyraźnych (ostrych) kształtach. Beton graficzny z powodzeniem wykorzystywany jest w produkcji zarówno
ścian wewnętrznych, jak i tych zewnętrznych narażonych na zmienne warunki atmosferyczne. Końcowy efekt
wzmocnić można przez dodanie koloru, określoną głębokość płukania powierzchni oraz kolor wyeksponowanego
kruszywa. Kolorowy cement i kruszywo mogą być tutaj
szeroko stosowane. Technika ta bardzo dobrze współdziała zarówno ze zwykłym szarym, jak i czysto białym
betonem.
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Stropy
Najczęstszym przykładem zastosowania technologii prefabrykacji w budownictwie mieszkaniowym (również
w Polsce) są stropy. Stropy odpowiednio dużych rozpiętości opierane są na
prefabrykowanych ścianach nośnych
(a w przypadku niewielkich budynków
jednorodzinnych – niemal wyłącznie
na ścianach zewnętrznych). Prefabrykowane elementy stropowe dużych
rozpiętości realizuje się w technologii
strunobetonu. Sprężenie umożliwia
projektantowi znaczne ograniczenie
ugięć i zarysowań konstrukcji, a także
wpływanie na rozkład sił wewnętrznych w konstrukcji, co przekłada się
na optymalizację przekroju. Całkowita
eliminacja lub znaczne ograniczenie
wysuniętych poniżej dolnej powierzchni
stropu elementów belkowych ma wpływ
na względy funkcjonalne pomieszczeń,
a także zmniejsza wysokość kondygnacji, co z kolei prowadzi do ograniczenia
kosztów zewnętrznych okładzin elewacyjnych oraz – w przypadku budynków
wysokich – umożliwia wykonanie dodatkowej kondygnacji w ramach tej samej
wysokości budynku.

Rys. 5 Ι Strop z wykorzystaniem elementów
bathrooms hollow core slabs [14]

a

Prefabrykowane stropy dają jeszcze
jedną niebagatelną korzyść – znaczne
skrócenie procesu budowy obiektu,
co przekłada się na ekonomikę całej
budowy. Aspekt ten został szczególnie wyeksponowany w stropach
realizowanych ze strunobetonowych płytach kanałowych (HC), które
umożliwiają osiągnięcie rozpiętości
dochodzących do 20 m, bez konieczności stosowania podpór tymczasowych ani szalowania.
Ponieważ obecnie na rynku istnieje
bardzo wiele różnych rozwiązań konstrukcyjnych stropów prefabrykowanych, poniżej krótko omówione zostaną jedynie dwa przykładowe systemy,
umożliwiające wykonywanie stropów
o zwiększonej rozpiętości.
Płyty HC – przykład nowoczesnego
elementu stropowego
W tematyce zastosowań płyt HC zauważyć należy, że:
■ mimo kryzysu światowej gospodarki zainteresowanie dla tego rodzaju
stropów jest powszechne; powstały nowe duże rynki zbytu na przykład
w Chinach, Afryce Południowej, krajach Dalekiego Wschodu, Ameryce
Południowej oraz Australii;
■ elementy produkowane są w skali
światowej w ilości ponad 50 mln m2
rocznie (są to dane przybliżone);
■ obserwuje się postęp w zastosowaniu wielkogabarytowych płyt HC
określonych mianem elementów
„jumbo”, ich wysokość przekroju
może nawet wynosić 1000 mm;

b

Rys. 6 Ι Elementy prefabrykowane stropu gęstożebrowego: a) z wykorzystaniem keramzytobetonowych pustaków, b) z wykorzystaniem kształtek z drewna prasowanego [15]

68

prefabrykaty

■ opracowano nowe rozwiązania
o charakterze konstrukcji mieszanych, są to m.in. płyty HC stosowane w kombinacji ze stalowymi konstrukcjami nośnymi [7];
■ kontynuowane są prace badawcze i rozwojowe również w zakresie problemów kontrowersyjnych
towarzyszących stosowaniu płyt
HC, jako przykłady wymienić można wciąż jeszcze niedopracowane
do końca przepisy dotyczące odporności na ścinanie, odporności
pożarowej i inne (badania w tym
zakresie prowadzone są w Polsce,
m.in. pod kierunkiem W. Derkowskiego [8], [9]).
Z uznaniem należy ocenić w ostatnich
latach rozwój rynku polskiego, w którym szerokie zastosowanie znajdują
płyty HC.
Faktem przełomowym, który zaistniał po roku 2000, było ukazanie się
normy PN-EN 1168:2005 [10] oraz
kolejnych jej uaktualnień: A1:2008,
A2:2009 i A3:2010. Dokument ten
wypełnia lukę między trzema normami EC1, EC2 i EC4 w różnym stopniu
odnoszących się do problematyki płyt
HC. Spośród korespondujących dokumentów międzynarodowych wymienić
można:
■ istniejący od wielu lat dokument fib
[11], będący obecnie przedmiotem
przedłużającej się nowelizacji;
■ dokument Komisji fib „Prefabrykacja” [12] omawiający wiele specyficznych zagadnień projektowych;
■ kompendium wiedzy o połączeniach
zgromadzone w dokumencie Komisji
fib „Prefabrykacja” [13].
Bardzo duży nacisk kładziony jest
w przepisach europejskich na udokumentowanie dużej klasy przystosowania płyt HC na możliwość wystąpienia pożaru. Nowym trendem
w realizacji stropów z elementów
kanałowych typu HC jest wykorzystywanie ich do rozprowadzenia
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instalacji grzewczych lub łazienkowych (tak zwane bathrooms hollow
core slabs [14] – rys. 5).
Stropy belkowo-pustakowe
na belkach sprężonych
Technologia betonu sprężonego znalazła również zastosowanie w realizacji stropów dla mniejszych obiektów
użyteczności publicznej lub mieszkalnych. W krajach Europy Zachodniej
już przed laty rozwinęły się systemy
gęstożebrowych stropów belkowo-pustakowych, w których belki są elementami strunobetonowymi – obecne
są one już w Polsce. Te technologie
znacznie upraszczają proces budowlany, ponieważ nie wymagają angażowania ciężkiego sprzętu budowlanego – wszystkie elementy, ze względu
na ich mały ciężar, są bardzo łatwe
do transportu i montażu. Gęstożebrowe stropy na prefabrykowanych
belkach sprężonych mogą osiągać
rozpiętości dochodzące nawet do ponad 10 m, co w połączeniu ze stosunkowo niską wysokością przekroju,
wahającą się od 14 cm do 30 cm,
stanowi ich główny atut. Stropy te
wykonywane są z wykorzystaniem:
■ strunobetonowych belek stropowych o przekroju poprzecznym
w kształcie odwróconej litery T.
Technologia wykonywania belek,
podobnie jak w przypadku płyt HC,
uniemożliwia umieszczenie w belkach jakiegokolwiek zbrojenia poprzecznego, dlatego dla zwiększenia
nośności na ścinanie podłużne między prefabrykowaną belką a nadbetonem powierzchnia górna środnika
ukształtowana jest w postaci fali
o przebiegu sinusoidalnym;
■ lekkich zazwyczaj żwirobetonowych
lub keramzytobetonowych pustaków
stropowych (rys. 6a) bądź kształtek
wykonanych z wytrzymałego drewna
prasowanego (rys. 6b);
■ warstwy betonu uzupełniającego
o grubości co najmniej 4 cm powy-

żej górnej krawędzi pustaków, stanowiącej górną płytę.
Tradycyjnie stosowane żebra rozdzielcze, zabezpieczające przed klawiszowaniem belek stropowych, w tym
systemie zastąpione zostały odpowiednim zbrojeniem układanym w nadbetonie.

Zapobieganie katastroﬁe
postępującej
Po słynnej katastrofie postępującej
budynku Ronan Point w Wielkiej Brytanii opracowano wiele przepisów
z myślą, przede wszystkim, o wielokondygnacyjnym budownictwie wielkopłytowym i zagrożeniach wybuchami
gazu dla tego typu konstrukcji.
Inicjatorem badań i studiów, w skali
europejskiej, w tematyce zapobiegania katastrofie postępującej w budynku prefabrykowanym był profesor
Bohdan Lewicki. To dzięki tym pracom
zdążyliśmy w Polsce wdrożyć do praktyki odpowiednie przepisy – w kilku
przypadkach budynków wielkopłytowych obserwowaliśmy po katastrofie utworzenie się wtórnego ustroju
nośnego między innymi takiego, jak
pokazano na fot. 4.
W Eurokodzie 2 [16] sformułowany został wymóg zapewnienia tak
zwanej ogólnej spójności konstrukcyjnej budynku według terminologii
angielskiej robustness of structure,
który ma na celu eliminację ryzyka
zaistnienia katastrofy postępującej
w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia jednego elementu nośnego
w budynku ścianowym lub szkieletowym. Realizacji tego wymogu służy
odpowiednie zbrojenie wieńców oraz
pręty łączące płyty stropowe i ścienne z wieńcami – rys. 7. Rozwinięcie
zagadnienia projektowania budynków
z betonu w celu ograniczenia ryzyka
zaistnienia katastrofy postępującej
można znaleźć w najnowszej publikacji [17] oraz w raporcie Komisji [18].

Fot. 4 Ι Budynek wielkopłytowy
po wybuchu gazu

Rys. 7 Ι Ideowy schemat zapewnienia
ogólnej spójności konstrukcyjnej
budynku o konstrukcji prefabrykowanej

Uwaga końcowa
Kongres ZBI (Zakłady Betonowe International), który miał miejsce w Polsce
w lutym tego roku, pokazał nie tylko
ogromne zainteresowanie polskiego
przemysłu prefabrykacją betonową,
ale i już istniejące możliwości produkcyjne – szeroką ofertę produktów
i usług.
Jest to trend, który również dla
rozwoju naszej gospodarki powinno się rozwijać i wspierać. Autorzy
widzą potrzebę wypełnienia pewnej
luki, która powstała pomiędzy środowiskiem producentów i odbiorców
(inwestorów). Wymaga to większego
otwarcia na technologię prefabrykacji betonowej środowisk naukowych
i dydaktycznych (np. przez dostosowanie programów nauczania) oraz
grona projektantów różnych branż,
w tym przede wszystkim architektów i konstruktorów.
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