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NOWOCZESNA PREFABRYKACJA BETONOWA

M mimo pandemii Covid-19
oraz niepewnej sytuacji
gospodarczej budownic-
two radzi sobie nieźle i ca-

ły czas się rozwija. Jednym z czynni-
ków jego spowolnienia, zgodnie z da-
nymi GUS, jest brak fachowców (rysu-
nek), co przekłada się na wzrost kosz-
tów budowlano-montażowych oraz
opóźnienia w realizowanych inwesty-
cjach. Metodą na przyspieszenie prac
oraz zmniejszenie liczby osób zatrud-
nionych na budowach jest uprzemysło-
wienie prac bazujące przede wszystkim
na wykorzystaniu prefabrykowanych
wyrobów, których zakres zastosowania
jest coraz szerszy [1, 2].

Zakłady prefabrykacji
w Polsce

W Polsce jest wielu producentów
prefabrykatów żelbetowych, którzy
na przemian prześcigają się, wprowa-
dzając coraz nowsze technologie pro-
dukcji prefabrykatów. Wyroby te cha-

rakteryzują się doskonałymi parametra-
mi wytrzymałościowymi oraz estetycz-
nymi [3].

Obecnie zakłady produkcji prefabry-
katów, podobnie jak generalni wyko-
nawcy na budowach, borykają się z po-
zyskiwaniem wykwalifikowanych pra-
cowników. Producenci prefabrykatów
starają się więc wdrażać zoptymalizo-
wane procesy produkcyjne. Pomagają
w tym nowe systemy zarządzania, po-
zwalające na uzyskanie lepszej wydaj-
ności, optymalizację zarządzania cza-
sem oraz poprawę parametrów jako-
ściowych produkowanych elementów
budowlanych. Lean Managment to
jeden z systemów zarządzania przed-

siębiorstwem, wywo-
dzący się z branży au-
tomotive. Przewod-
nim hasłem tej kon-
cepcji jest kreowa-
nie zainteresowania
wszystkich uczestni-
ków procesu usta-
wiczną optymalizacją
kosztów z jednocze-
snym podnoszeniem
poziomu jakości pro-
duktów, skracaniem
procesów produkcyj-
nych, zarządzaniem
magazynowym oraz
eliminacją wszelkie-
go marnotrawstwa su-
rowców [4, 5]. Opty-

malizacji procesów na podstawie kon-
cepcji Lean Managment podjęła się
firma GOLDBECK Comfort, która
kładzie duży nacisk na transparentność
i możliwość identyfikacji surowców
stosowanych do produkcji prefabryka-
tów żelbetowych. System Lean pozwa-
la na zarządzanie stanowiskiem pracy
i wyposażeniem go tylko w niezbędne
narzędzia, które są używane podczas
wykonywania danego etapu w całym
procesie wytwarzania elementu.

System hal
Kolejnym sposobem optymalizacji

procesu prefabrykacji jest wprowadza-
nie rozwiązań systemowych bazujących
na produkcji z tzw. katalogów. Rozwią-
zanie to wynika z bezpośredniej współ-
pracy z wykonawcami na budowach,
z zakładami produkcyjnymi i biurami
projektowymi. Elementy systemowe
bardzo często stosuje się do budowy hal
przemysłowo-produkcyjnych lub logi-
styczno-magazynowych. Składają się
one z modułowych żelbetowych ele-
mentów prefabrykowanych o stałych
wymiarach, co ogranicza koszty i czas
budowy form do ich produkcji. Proces
produkcyjny staje się powtarzalny
i w efekcie wzrasta jego wydajność.
Możliwe jest zmniejszenie liczby pra-
cowników i zautomatyzowanie linii pro-
dukcyjnych. Wprowadzenie rozwiązań
systemowych umożliwia też zastosowa-
nie właściwej konserwacji form stalo-
wych, przez co wydłuża się ich żywot-
ność, i ma istotny wpływ na jakość pro-
dukowanych elementów.

System mieszkaniowy
Prefabrykacja zawsze była zwiastu-

nem modernizacji w zakresie: warun-
ków pracy, nowoczesnej technologii
produkcji, szybkości budowania i przy-
jazności dla otoczenia. Niestety w bu-
downictwie mieszkaniowym nadal po-
kutuje stereotyp „wielkiej płyty”. Zjawi-
sko to ma szczególne odzwierciedlenie
podczas porównywania rozwoju prefa-
brykacji w krajach Europy Centralnej
i Wschodniej oraz krajów Europy Pół-
nocnej i Zachodniej.

Obecnie, mimo że rozwój prefabryka-
cji w Polsce jest wolniejszy niż u na-
szych zachodnich sąsiadów, to dzięki
współpracy i możliwości zdobywania
wiedzy praktycznej przez polskich inży-
nierów w zakresie wprowadzania nowo-
czesnych rozwiązań podejście odbior-
ców w Polsce szybko się zmienia [6].
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Odpowiadając na te zmiany i potrze-
by rynku europejskiego, wiele zakładów
prefabrykacji betonowej opracowuje
nowe rozwiązania systemowe do bu-
downictwa mieszkaniowego, które
pozwolą na przyspieszenie realizacji
inwestycji (fotografia 1). Ogromną za-

letą jest przeniesienie części procesów
do zakładów prefabrykacji. Korzyści
z takiego rozwiązania zaczynają się już
na etapie tworzenia przestrzeni użytko-
wej obiektu przez zapewnienie maksy-
malnej powierzchni dzięki możliwo-
ściom technologicznym stosowanym
w zakładach prefabrykacji oraz użycie
smuklejszych i o mniejszym przekroju
elementów żelbetowych. W zakładzie
można wyprodukować elementy war-
stwowe np. z różnego rodzaju betonu:
konstrukcyjnego i izolacyjnego, uzy-
skując doskonałą jakość elementów bez
mostków termicznych i wykonywania
dodatkowych prac związanych z izola-
cją ścian na budowie. Konkurencyjność
zastosowania różnych materiałów bu-
dowlanych jest poddawana ocenie w co-
raz większym stopniu. Liczą się wyma-
gania techniczne, koszty, a coraz czę-
ściej także wpływ na środowisko i trwa-
łość konstrukcji w całym „cyklu życia”
oraz możliwość recyklingu. Mimo stoso-
wania rozwiązań systemowych przez fir-
mę GOLDBECK Comfort, możliwe jest
dostosowanie systemu do potrzeb od-
biorcy i użytkownika obiektu. Szcze-
gólnie dotyczy to budownictwa miesz-

kaniowego i projektowania przestrze-
ni biurowej. Ze względu na zbyt wol-
ne metody budowania in situ, firma
GOLDBECK Comfort wprowadza co-
raz nowsze rozwiązania w produkcji
prefabrykatów. Przykładem może być
montaż stolarki okiennej (fotografia 2)
oraz wbudowanie infrastruktury pod
instalację elektryczną już na etapie pro-
dukcji elementów w zakładzie prefa-
brykacji, co znacznie skraca prace
na budowie.

Analiza kosztów wykazuje, że w bu-
downictwie mieszkaniowym najbardziej
czasochłonnym i kosztownym etapem
jest wykończenie węzłów sanitarnych.
W związku z tym firma GOLDBECK
Comfort na początku 2020 r. wprowa-
dziła do sprzedaży łazienki prefabryko-
wane z pełnym wykończeniem wnętrza
(fotografia 3).

Podsumowanie
Intensywny rozwój technologiczny

w zakładach prefabrykacji będzie miał
wpływ na: krótszy czas wznoszenia
obiektów; lepszą jakość końcową obiek-
tów uzyskiwaną dzięki wprowadzeniu
automatyzacji linii produkcyjnych w za-
kładach prefabrykacji; ochronę środo-
wiska przez lepsze zarządzanie surow-
cami; wprowadzanie nowych rozwiązań
technologicznych pozwalających na pro-
dukcję m.in. smuklejszych elementów,
przez co możliwe będzie uzyskanie
większej powierzchni użytkowej obiek-
tów budowlanych; zmniejszenie liczby
wypadków na budowach; możliwość
zmniejszenia liczby pracowników na
placu budowy przez przeniesienie czę-
ści pracochłonnych i czasochłonnych
procesów do zakładów prefabrykacji;
zmniejszenie wpływu warunków atmos-
ferycznych na prowadzone prace na bu-
dowie.

Rozwój zakładów prefabrykacji ozna-
cza przyjęcie nowych strategii zarządza-
nia zarówno w samych zakładach, jak
i na budowach. Pozwoli to na zaspoko-
jenie potrzeb inicjatyw co do ochrony,
utrzymywania i podnoszenia wartości
ludzkich oraz zasobów naturalnych, któ-
re będą potrzebne w przyszłości – za-
równoważenia interesów ekonomicz-
nych, społecznych i ekologicznych.
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Fot. 1. Budowa budynków mieszkalnych
z prefabrykatów modułowych w Berlinie

Fot. 2. Proces montażu stolarki okiennej
w zakładach prefabrykacji

Fot. 3. Wykończona prefabrykowana ła-
zienka GOLDBECK Comfort
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