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NOWOCZESNA PREFABRYKACJA BETONOWA

2021 r. był wyjątkowy dla budownic-
twa. Z jednej strony liczba rozpoczętych
inwestycji mocno napędzała rynek,
a z drugiej producenci stawiali czoło
coraz wyższym cenom surowców i noś-
ników energii oraz zmagali się z prze-
rwami w łańcuchu dostaw podstawo-
wych materiałów, jak drewno, kruszywa
czy też cement. Zaczęto dbać o racjonal-
ne i efektywne wykorzystywanie surow-
ców, które dotychczas były dość tanie
i dostępne w każdej ilości. Dużo uwagi
optymalizacji procesu produkcji po-
święca się w zakładach prefabrykacji
betonowej, do których należą m.in.
fabryki RECTOR specjalizujące się
w produkcji belek, podciągów oraz nad-
proży sprężonych.

Zmniejszanie
masy prefabrykatów

Precyzyjna produkcja w hali, w któ-
rej panują odpowiednie warunki, umoż-
liwia osiągnięcie optymalnej wielkości
przekroju belki oraz stopnia sprężenia
stalowych splotów tak, aby belka zacho-
wała swoje parametry konstrukcyjne,
a jednocześnie nie była za ciężka (foto-
grafie 1 i 2). Metr belki sprężonej, w za-
leżności od jej typu, ma masę 15 – 21 kg,
co ułatwia ręczny montaż. Technologia
sprężenia betonu sprawia, że również

podciągi PPR oraz nadproża PLX mogą
być dosyć niskie, co wpływa na zmniej-
szenie ich masy do 20 kg/m.

Ograniczanie transportu
Niewielka waga prefabrykatów

umożliwia umieszczenie na jednym
środku transportu od 1 100 do 1 500 m
belki. W przypadku systemu stropowego
RECTOBETON (fotografia 3), w któ-
rym elementem wypełniającym jest
pustak betonowy, masa prefabrykatów
zaczyna się już od 110 kg/m2 (belka +
pustak) i pozwala na przewiezienie
autem o ładowności 24 ton nawet
200 m2 stropów. Natomiast w systemie
RECTOLIGHT (fotografia 3), z ele-

mentem wypełniającym w postaci lek-
kiego panelu drewnopodobnego, masa
prefabrykatów zaczyna się już od
35 kg/m2, co przekłada się na transport
przeszło 650 m2 stropów jednym sa-
mochodem. Wynika z tego, że panele
RECTOLIGHT (4,6 – 6,4 kg/szt.) są
ok. 14 razy lżejsze od prefabrykatów
z wypełnieniem betonowym, co prze-

kłada się na duże oszczędności wynika-
jące ze zmniejszenia liczby środków
transportu i zaoszczędzony czas.

Skracanie czasu produkcji
Prefabrykaty już od wielu lat pozwa-

lają na szybki i prosty montaż kon-
strukcji budowlanych. Czas budowy,
mimo że budynki stają się coraz bar-
dziej zaawansowane technologicznie
i wyposażone są w liczne instalacje uła-
twiające i poprawiające komfort użyt-
kowników, diametralnie się skraca.
Rozwój technologii produkcji betonu
sprawia, że obecnie czas wiązania mie-
szanki betonowej, np. używanej do
produkcji belek sprężonych RECTOR,
można znacznie skrócić. Już po 8 h bel-
ki osiągają wytrzymałość ok. 40 MPa,
co umożliwia wyjęcie ich z formy.
Dzięki zastosowaniu wysokiej klasy
cementu, odpowiedniej chemii, utrzy-
mywaniu wyższej temperatury na eta-
pie wiązania mieszanki betonowej
oraz odpowiedniej pielęgnacji beton
po 28 dniach uzyskuje wytrzymałość
na ściskanie ok. 75 MPa.

Skrócenie czasu przebywania belki
w formie oznacza, że ta sama forma mo-
że zostać użyta dwukrotnie w ciągu do-
by. Bez skrócenia czasu dojrzewania be-
tonu produkcja wydłużyłaby się do kil-
ku dni. Łatwo sobie wyobrazić, że aby
utrzymać te same moce produkcyjne, za-
kład musiałby być kilkakrotnie większy.

Oszczędzanie wody
Na etapie produkcji zużywa się dużą

ilość wody, która służy w dużej mierze
do utrzymania czystości zarówno miej-
sca produkcji, jak i elementów mają-
cych bezpośredni kontakt z mieszanką
betonową. Zastosowanie innowacyj-
nych systemów wstępnego oczyszcza-
nia i rekuperacji zużytej wody pozwala
na wielokrotne jej użycie. Warto zauwa-
żyć, że kruszywo odzyskane w procesie
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rekuperacji brudnej wody może zostać
ponownie użyte i przyczynić się do zna-
cznego zmniejszenia odpadów produk-
cyjnych.

Zużywanie mniejszej
ilości surowców

Lekkie wypełnienia międzybelkowe
oraz duża wytrzymałość belek sprężo-
nych sprawiają, że w porównaniu z żel-
betowymi monolitycznymi stropami lub
typu filigran, przy zachowaniu tej sa-
mej nośności, można zredukować masę
stropu nawet o 30%. Strop żelbetowy
o wysokości 22 cm ma masę 500 kg/m2

(ok. 20 kg stali i 220 l betonu), a w sys-
temie RECTOR 360 kg/m2 (ok. 3 kg sta-
li i 130 l betonu). Oznacza to, że na wy-
konanie 1 000 m2 sprężonych stropów
gęstożebrowych można zmniejszyć zu-
życie betonu o 140 ton, a stali zbrojenio-
wej o 12 ton w porównaniu z monoli-
tycznymi stropami żelbetowymi. Warto
zwrócić uwagę na niewielkie zużycie
stali, które w przypadku prefabrykacji
wynosi zaledwie 7 kg/m2 stropu (zbro-
jenie prefabrykatów + dozbrojenie stro-
pu na budowie).

Zastosowanie
prefabrykatów

Powiedzenie „stropy szyte na mia-
rę” ma odzwierciedlenie w sposobie
doboru systemu, który ze względu na
zróżnicowanie wysokości (16 – 34 cm),
rozpiętości, odporność ogniową czy
też właściwości akustyczne daje duże
możliwości projektowe, które wyko-
rzystywane są zarówno w budynkach
mieszkalnych, usługowych, jak i za-
bytkowych. Prosty, sprawdzony i ręcz-
ny montaż jest niewątpliwie naj-
większą zaletą w przypadku wykonaw-
ców budynków jednorodzinnych
(fotografia 4), a brak żeber rozdziel-
czych oraz mała liczba podpór monta-
żowych dużym ułatwieniem. Coraz
częściej wykorzystuje się możliwość
wykonania stropów o dużej rozpięto-
ści, ograniczając przy tym liczbę ścian
konstrukcyjnych.

Inwestorzy budynków wielorodzin-
nych (fotografia 5) zwracają szczegól-
ną uwagę na brak zarysowań i spękań
otynkowanych stropów nawet po wie-
lu latach użytkowania. Projektowane
stropy spełniają wymagania akustycz-
ne, a stosowanie stref obniżonych uła-
twia łączenie prefabrykatów z elemen-
tami żelbetowymi wylewanymi na bu-
dowie, np. za pomocą łączników ter-
moizolacyjnych.

Ze względu na dużą nośność stropów
RECTOR oraz odporność ogniową na-
wet do REI240 system ten z powodze-
niem może być stosowany w obiektach
użyteczności publicznej, m.in. szpital-
nych (fotografia 6), oświaty, a także bu-

dynkach biurowych. Prefabrykowane
belki produkowane na magazyn są go-
towe do odbioru. W przypadku produk-
cji na zamówienie czas oczekiwania nie
przekracza 14 dni.

Wymiana stropów
Prefabrykaty drobnowymiarowe

świetnie sprawdzają się również w sta-
rych budynkach wymagających wy-
miany stropu. Niewielka waga poszcze-
gólnych elementów systemu ułatwia
montaż, który ze względu na częsty
brak możliwości użycia dźwigu odby-
wa się ręcznie. Ciekawym przykładem
zastosowania systemu RECTOLIGHT
jest budowa we Wrocławiu przy
ul. Grodzkiej 9 (fotografia 7), gdzie
nietypowo rozpoczęto montaż nowych

stropów od ostatniej kondygnacji. Uło-
żenie prefabrykatów na wysokości kil-
kunastu metrów bez użycia podpór moż-
liwe było dzięki zastosowaniu belek
sprężonych, umożliwiających taki mon-
taż nawet do rozpiętości 5,9 m. Jako wy-
pełnienie przestrzeni międzybelkowej
zastosowano szalunek tracony z drewno-
podobnych paneli RECTOLIGHT, któ-
re zajmowały jedynie 19 miejsc paleto-
wych (1 transport, ok. 12 ton) i wystar-
czyły na wykonanie ok. 2 000 m2 stro-
pów. Gdyby zastosowano tradycyjne
pustaki betonowe, potrzeba byłoby
10 transportów (ok. 240 ton).
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Fot. 4. Dom jednorodzinny, Klepacze
k. Białegostoku

Fot. 7. Wymiana stropów w budynku
przy ul. Grodzkiej 9 we Wrocławiu

Fot. 6. Rozbudowa szpitala w Pasłęku

Fot. 5. Stropy w budynkach wielorodzin-
nych przy ul. Zwycięskiej w Radomiu


