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NOWOCZESNA PREFABRYKACJA BETONOWA

W Polsce na 1000 mieszkań-
ców przypadają 363 miesz-
kania, co daje nam przed-
ostatnie miejsce w Europie.

Wszystko wskazuje, że podobnie jak
w Europie Zachodniej, odpowiedzią na
potrzeby rynku nieruchomości będzie
budownictwo prefabrykowane. Produk-
cja elementów w warunkach zakładu
produkcyjnego i szybki montaż bez
względu na warunki atmosferyczne skró-
cą czas inwestycji oraz pozwolą zaspo-
koić potrzeby mieszkaniowe Polaków.
Obecnie firma Pekabex realizuje pilota-
żową inwestycję mieszkaniową, wyko-
rzystującą produkowane przez nią prefa-
brykaty żelbetowe.

Idea budownictwa
modułowego

Pierwszym wizjonerem, twórcą idei
nowoczesnych, powtarzalnych obiek-
tów mieszkalnych był Le Corbusier.
Jednym z najważniejszych jego projek-
tów jest „Jednostka mieszkalna” w Mar-
sylii (fotografia 1) wybudowana w la-

tach 1947 – 1952, która miała zapewnić
idealne mieszkanie dla rodziny. Powta-
rzalne kondygnacje oraz modularny
układ mieszkań sprawiły, że jednostka
idealnie nadawała się do prefabrykacji
elementów, co wykorzystano przy bu-
dowie obiektu powstałego na jej wzór
w Berlinie.

Pierwsze osiedla
z prefabrykatów w Polsce

Jednym z osiedli mieszkaniowych po-
wstałych w latach 1947 – 1956 w War-
szawie było osiedle „Koło Wschód”
Warszawskiej Spółdzielni Mieszka-
niowej. Jego projekt, rozpoczęty jesz-
cze podczas okupacji i ukończony
w 1947 r., przygotowali architekci
Helena i Szymon Syrkusowie. Osie-
dle zaprojektowano w stylu moderni-
stycznym. Bloki postawiono na słu-
pach. Uzyskały one płynne kształty
oraz częściowo niezabudowane przy-
ziemia, tworząc wrażenie otwartej
przestrzeni. Po raz pierwszy po wojnie
podczas budowy wykorzystano ele-
menty prefabrykowane metodą po-
ligonową, wytworzone z gruzobe-
tonu zwożonego ze zniszczonej War-
szawy. Rozwiązanie gwarantowało
krótki czas budowy oraz pozwoliło
wykorzystać materiały budowlane
z odzysku.

Rozwiązania modułowe
Również obecnie budynki projekto-

wane z myślą o wykorzystaniu prefa-
brykacji powinny cechować się prostą
formą oraz modułowością elementów.
Dąży się do zminimalizowania liczby
typów elementów na etapie konstruowa-
nia bryły budynku, przez stosowanie po-
wtarzalnych układów funkcjonalnych
oraz wykorzystanie standardowej sto-
larki budowlanej. Elementy ścienne do-
starczane są na budowę z zamontowaną

stolarką okienną, peszlami pod instala-
cję elektryczną, bruzdami do przyłączy
sanitarnych. Atrakcyjną formę architek-
toniczną obiektu można uzyskać przez
zastosowanie różnych faktur i kolorów
na elewacji (fotografia 2).

Im bardziej modułowe elementy
ścienne zostaną zastosowane w projek-
cie, tym większa jest efektywność eko-
nomiczna inwestycji. Powtarzalność ma
znaczny wpływ na szybkość wykonania
prefabrykatu w fabryce oraz zużycie
materiałów i akcesoriów niezbędnych
do produkcji. Najbardziej opłacalne są
budynki o dużej powtarzalności ukła-
dów funkcjonalnych, takie jak: modu-
larne wielorodzinne domy mieszkalne,
hotele, szpitale, szkoły, osiedla domów
szeregowych (rysunek 1), bliźniaczych
lub nawet jednorodzinnych, jednak ze-
standaryzowanych, projektowanych
z zamiarem zastosowania technologii
prefabrykowanej.

Korzyści z zastosowania
technologii prefabrykowanej

Podstawowym założeniem prefa-
brykacji domów jest optymalizacja
kosztów inwestycji. Analiza opłacal-
ności budowy obiektu poprzedzająca
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Fot. 1. Jednostka Marsylska – powtarzal-
ny układ mieszkań zaprojektowany przez
Le Corbusiera

Fot. 2. Ściana testowa wyprodukowana
przez Pekabex na potrzeby inwestycji
mieszkaniowych
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wybór technologii, nie powinna po-
równywać jedynie kosztu m2 ściany,
a uwzględnić całkowity bilans ekono-
miczny inwestycji i dodatkowe korzy-
ści wynikające z zastosowania prefa-
brykacji, np. szybkość realizacji inwe-
stycji, jakość, brak konieczności wyko-
nywania niektórych robót mokrych (np.
tynków), brak konieczności wynajmu
rusztowań.

Korzyści z zastosowania prefabry-
kacji:

● szybkość realizacji inwestycji
– szybsze zyski z inwestycji komer-
cyjnych i deweloperskich, mniejsze
koszty kredytowania – prefabrykacja
ścian zewnętrznych i wewnętrznych
(łącznie z trzonami instalacyjnymi
i szybami wind) oraz stropów pozwala
na wznoszenie konstrukcji w tempie
niemożliwym do osiągnięcia w przy-
padku innych rozwiązań technologicz-
nych;

● brak uzależnienia prac od wa-
runków atmosferycznych – jedynym
ograniczeniem jest prędkość wiatru,
który nie może przekraczać 10 m/s;

● bardzo dobra jakość wykonania
i montażu elementów, a to oznacza
mniejsze koszty wynikające z rękojmi
i gwarancji. Ściany wykonane w za-
kładzie prefabrykacji cechują się do-
brą jakością wykonania, ich po-
wierzchnia od strony wewnętrznej jest
bardziej gładka w porównaniu ze ścia-

ną murowaną, co umożliwia rezygna-
cję z tynku maszynowego (ściany oraz
połączenia wymagają jedynie gładzi,
a czasem tylko pomalowania na bu-
dowie);

● brak niespodziewanych kosztów
budowy – projekt obiektu wykonywany
jest na wczesnym etapie, co pozwala
na przemyślane rozwiązania i uniknię-
cie dodatkowych kosztów podczas reali-
zacji inwestycji;

● trwałość – obiekty z prefabryka-
tów żelbetowych mają znacznie dłuższą
żywotność w porównaniu z budynkami
drewnianymi;

● energooszczędność i szczelność –
obecne standardy stosowane podczas
produkcji i montażu elementów kon-
strukcji prefabrykowanej pozwalają na
zachowanie szczelności i energoosz-
czędności obiektu. Ponadto budynki
z prefabrykatów żelbetowych mogą wy-
kazać niskie zapotrzebowanie na ener-
gię pierwotną w charakterystyce energe-
tycznej;

● tłumienie drgań i dobra akusty-
ka obiektów – prefabrykowane kon-
strukcje żelbetowe łączone są przegu-
bowo, z zastosowaniem podkładek ela-
stomerowych, które ograniczają prze-
noszenie dźwięków. Również prefabry-
kowane elementy klatek schodowych
ułożone na podkładkach tłumiących
drgania zapobiegają przenoszeniu
dźwięków na konstrukcję budynku, co
zwiększa komfort akustyczny w tego
typu budynkach;

● bezpieczeństwo pożarowe kon-
strukcji – większość elementów żelbe-
towych produkowanych w zakładach
prefabrykacji ma klasę R60.

Przykłady realizowanych
inwestycji

Obecnie firma Pekabex realizuje
pilotażową inwestycję mieszkaniową
w technologii modułowej przy ul. Jasiel-
skiej 9 w Poznaniu (rysunek 2). Zapla-
nowano sześć powtarzalnych pięcio-
kondygnacyjnych, nowoczesnych bu-
dynków. Kamień węgielny pod osiedle

„Jasielska” został wmurowany 19 czerw-
ca br., w połowie września zakończy się
montaż konstrukcji. Mieszkania zostaną
oddane do użytkowania w marcu 2019 r.
Nie jest to pierwsza tego typu budowa
firmy Pekabex, gdyż w Szwecji buduje
rocznie 1 – 1,2 tys. mieszkań z prefabry-
katów. Proponowane w ramach inwe-
stycji rozwiązania zakładają uzyskanie
bardzo dobrych parametrów technicz-
nych dotyczących akustyki i izolacji ter-
micznej oraz ładnego wyglądu ze-
wnętrznego budynków i ich otoczenia.
Na życzenie klienta mieszkania mogą
zostać wyposażone w inteligentne sys-

temy zarządzania, pozwalające na
zwiększenie komfortu użytkowników.
W ofercie dostępne są głównie mieszka-
nia 2-pokojowe o powierzchni użytko-
wej ok. 36 m² oraz 3-pokojwe o po-
wierzchni użytkowej ok. 55 m². W pierw-
szym etapie do użytkowania zostanie
oddanych 56 mieszkań o powierzchni
ok. 2828 m².

Zalety nowoczesnego budownictwa
modułowego pozwalają przewidywać
znaczny wzrost udziału prefabrykacji
w inwestycjach deweloperskich w naj-
bliższych latach. Zgodnie z deklara-
cjami BGK Nieruchomości technolo-
gia prefabrykowana ma dominować
w rządowym programie Mieszkanie
Plus.

Przyjęto do druku: 29.06.2018 r.

Rys. 2. Pilotażowe osiedle mieszkaniowe
„Jasielska” realizowane przez firmę Peka-
bex w Poznaniu

Partner działu: Stowarzyszenie Producentów Betonów

Rys. 1. Wizualizacja projektu budynku
szeregowego w technologii prefabrykowa-
nej (autor: mgr inż. Anna Grałek i mgr inż.
arch. Daria Michalska)


