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NOWOCZESNA PREFABRYKACJA BETONOWA

B udownictwo systemowe to obecnie najnowocześ-
niejsze rozwiązanie budowlane, zapewniające jakość
i solidność praktycznie nieosiągalną w przypadku
elementów wykonywanych na budowie. Polscy pro-

ducenci prefabrykatów żelbetowych kierowali od lat swoją
produkcję na rynki niemieckie i skandynawskie, na których,
ze względu na bardzo wysokie lokalne koszty produkcji, byli
cenowo konkurencyjni. Przy coraz wyższych cenach roboci-
zny w Polsce, prefabrykacja staje się coraz bardziej atrakcyj-
na. Ponadto wszechobecna presja na skrócenie czasu realiza-
cji budowy oraz wzrost zainteresowania kompleksową prefa-
brykacją w budownictwie mieszkaniowym będą sprzyjać roz-
wojowi tego segmentu. Na rynku wiedza o tej technologii jest
niewielka, a sprawy nie ułatwiają opinie działów sprzedaży
wielu deweloperów, które powielają mity na temat prefabry-
kacji, chociażby takie, że zmiany w budynkach prefabryko-
wanych są niemożliwe lub że na stropach zawsze będą wi-
doczne łączenia płyt (co dotyczy tylko jednej z wielu techno-
logii prefabrykacji).

Korzyści dla klienta i użytkownika…
Tymczasem, jak pokazuje doświadczenie, klienci nie tylko

akceptują nowoczesną prefabrykację, ale poszukują takich
obiektów ze względu na zalety tej technologii i jej przewagę
nad budownictwem tradycyjnym. Badania obiektów w Polsce,
w których zastosowano pełną prefabrykację betonową, po-
twierdzają, że klienci i użytkownicy cenią sobie bardzo dobrą
jakość elementów. Prefabrykaty wykonywane są bowiem
w fabryce, pod ścisłą kontrolą i w warunkach niezależnych
od pogody. Przegrody żelbetowe charakteryzują się dobrą izo-
lacyjnością akustyczną, a dzięki precyzji realizacji mostki ter-
miczne są praktycznie zredukowane do zera. Prefabrykaty są
również bardzo estetyczne i mogą stanowić o zróżnicowanej
i ciekawej architekturze obiektu. Szczególnie interesujące są
ściany trójwarstwowe, które już w standardzie posiadają bar-
dzo trwałe elewacje betonowe, wykonywane w fabryce. Do te-
go dochodzi cała paleta rozwiązań ozdabiających elewację
– od farb, przez różnorodne odciski matryc w betonie, czy do-
wolne okładziny ceglane.

Użyty w prefabrykacji beton to nie tylko materiał nisko-
emisyjny, ale również zapewniający odpowiedni mikroklimat
w mieszkaniach. Natomiast dobrej jakości, trwałe ściany
i elewacje oznaczają mniejsze koszty eksploatacji niż w przy-
padku budownictwa tradycyjnego. Dodatkowo warto wspo-
mnieć, że prefabrykaty betonowe są montowane na budowie
w stanie suchym, co powoduje, że użytkownik wprowadza się
do lokalu, w którym znajduje się już tylko niewielka ilość wo-
dy. Z punktu widzenia zdrowia oraz kosztów ogrzewania
w pierwszych miesiącach eksploatacji jest to istona zaleta i prze-
waga prefabrykacji.

Budowa z wykorzystaniem technologii prefabrykacji żelbe-
towej może trwać nawet 50% krócej w porównaniu z techno-
logią tradycyjną. Jest to niezaprzeczalny plus z punktu widze-
nia przyszłego mieszkańca, który będzie mógł wcześniej
wprowadzić się do swojego „M”.

… oraz dla dewelopera i wykonawcy
Dla wykonawcy i dewelopera prefabrykacja to przede

wszystkim skrócenie czasu budowy, ale nie jest to jedy-
na jej zaleta. W prefabrykacji używa się o wiele mniej be-
tonu, ponieważ przegrody spełniają wymagania konstruk-
cyjne i akustyczne przy mniejszej grubości. W przypadku
budynków mieszkalnych pozwala to na uzyskanie po-
wierzchni mieszkalnej nawet o 7% większej bez zmiany
projektu, np. w przypadku mieszkania o powierzchni 50 m2

jest to nawet do 3,5 m2. Na uwagę zasługują też sprawdzo-
ne i bezpieczne łączenia elementów, poddawane kontroli
jakości. Kolejna korzyść to zmniejszenie liczby osób po-
trzebnych na placu budowy, co poprawia bezpieczeństwo
pracowników, a montaż ścian prefabrykowanych z gotową
elewacją (trójwarstwowych) znacznie skraca harmono-
gram i pozwala na swobodne planowanie frontu robót ze-
wnętrznych. Ponadto dostawy just-in-time powodują, że
praktycznie nie ma potrzeby zapewnienia placu składo-
wego na budowie. Liczący się producenci prefabrykatów
mają sieć zakładów produkcyjnych w Polsce, co dodatko-
wo zmniejsza ślad węglowy budynku ze względu na małą
odległość dowozu.1) Pekabex Development;
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Przykłady
Ja_Sielska w Poznaniu to pierwsze w Polsce osiedle miesz-

kaniowe całkowicie zrealizowane w technologii nowoczesnej
prefabrykacji. Jego cechy charakterystyczne, to: materiały
bardzo dobrej jakości; przemyślany pod względem kosztów
projekt; ponadstandardowe izolacje cieplne i akustyczne; uni-
katowy placemaking i strefy integracji mieszkańców; rozwią-
zania proekologiczne. Ja_Sielska, poza funkcją typowo miesz-
kalną, spełnia ważne role społeczne, a mianowicie promuje
technologię prefabrykacji jako bardziej ekologiczną niż tra-
dycyjna, a także zachowania prospołeczne i proekologiczne.
Drugi etap inwestycji Ja_Sielska to 110 mieszkań i po-
nad 5900 m2 powierzchni użytkowej w czterech budynkach ze
wspólnym garażem podziemnym. W pracy inżyniera i dewe-
lopera bardzo istotne są liczby, a te mówią same za siebie:

● wskaźnik efektywności nadziemia (powierzchnia użytko-
wa do powierzchni całkowitej nadziemia) – 78%;

● czas realizacji od rozpoczęcia budowy do pozwolenia
na użytkowanie – niespełna 10 miesięcy;

● mieszkania niemalże całkowicie sprzedane przed zakoń-
czeniem realizacji.

Wyniki finansowe inwestycji i cena realizacji jasno wyty-
czają dalszy kierunek działań i zaspokoiłyby oczekiwania na-
wet najbardziej wymagającego dewelopera.

Jak to osiągnąć?
W technologii prefabrykacji żelbetowej można wykonać

praktycznie każdy budynek w dowolnym miejscu. Natomiast
uzyskanie efektu ekonomicznego wymaga odpowiedniego po-
dejścia do inwestycji i wysokiego reżimu zarządzania projek-
tem. W świadomości wielu inżynierów prefabrykacja funkcjo-
nuje jako remedium na zbyt wysokie koszty realizacji w tech-
nologii tradycyjnej. Owszem, w wielu przypadkach można wy-
mienić w kosztorysie technologię tradycyjną na prefabrykację
z pozytywnym efektem finansowym, ale nie jest to regułą. Do-

datkowo, właściwe porównanie kosztów tego samego projek-
tu w technologii tradycyjnej i prefabrykowanej wymaga dobrej
znajomości tej drugiej. Nagminne są błędy kosztorysantów,
którzy zakładają tynkowanie prefabrykatów, podczas gdy wy-
starcza jedynie ich szpachlowanie, liczą w kosztorysie ruszto-
wania w sytuacji, gdy elewacje są gotowe, nie biorą pod uwa-
gę znacznego skrócenia czasu realizacji, znacznie mniejszych
kosztów ogólnych budowy, a przede wszystkim efektu dodat-
kowego przychodu z tytułu większej powierzchni sprzedanej.

Sukces prefabrykacji zaczyna się już na etapie wyboru
działki, gdyż nie na każdej użycie prefabrykatów jest ekono-
micznie uzasadnione ze względu na dojazd ciężkiego sprzę-
tu. Kluczowa do osiągnięcia sukcesu, nie tylko finansowego,
jest ścisła współpraca specjalistów z dziedziny prefabrykacji
i architektów począwszy od koncepcji budynku. Właściwe
przygotowanie projektu zapewnia minimalizację kosztów re-
alizacji. Z praktyki producentów prefabrykatów jednoznacz-
nie wynika, że jeśli chodzi o przygotowanie projektantów do
efektywnego i ekonomicznego projektowania w technologii pre-
fabrykacji żelbetowej jest w Polsce jeszcze wiele do zrobienia.

Przyszłość
Ekologia i dbałość o środowisko to konieczność. Prefabry-

kacja może stać się najlepszym rozwiązaniem w budownic-
twie, ponieważ:

■ właściwie przygotowana inwestycja w prefabrykacji to
starannie zaplanowany proces wpisujący się w założenia Go-
spodarki Obiegu Zamkniętego i dążący do stania się projek-
tem „zero waste”;

■ większość elementów prefabrykowanych systemów
mieszkaniowych, np. Pekabex, może zostać niemalże w cało-
ści poddana recyklingowi; nie bez znaczenia jest również zmi-
nimalizowanie wytwarzania odpadów na budowie;

■ w procesie produkcji prefabrykatów wykorzystywana jest
również woda deszczowa i recyklingowa (produkcja zoriento-
wana jest na minimalizację odpadów oraz ich wykorzystanie).
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