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Prefabrykacja betonowa to:

• Najwyższa estetyka

• Duża dokładność i jakość - zwiększona trwałość 

• Szybki czas realizacji – zmniejszenie kosztów 

• Możliwość realizacji w trudnych warunkach –
centrum miast; okresy zimowe 

• Zwiększone możliwości wdrażania innowacji

• Wpisywanie się w cele zrównoważonego rozwoju 
gospodarki - konstrukcje przyjazne środowisku                            
w całym cyklu życia 
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Prefabrykacja betonowa –
pożądane rozwiązanie w  budownictwie mieszkaniowym  
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Skuteczne rozwiązanie
nawet dla niewielkich budynków



Elewacje z ukrytymi 
złączami ścian 
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Elementy z wbudowanymi 
instalacjami 
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Gotowe moduły łazienkowe
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Współczesny rozwój technologii budowalnych ma na celu
uwzględnienie celów zrównoważonego rozwoju ( Bosco Verticale )
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Zrównoważony rozwój - definicja

1) Zasoby nieodnawialne muszą być wykorzystywane nie 
szybciej niż mogą zostać wprowadzone ich odnawialne 
substytuty.
2) Zasoby odnawialne muszą być wykorzystywane nie 
szybciej niż tempo, w jakim się regenerują.
3) Zanieczyszczenia i odpady muszą być emitowane nie 
szybciej niż systemy naturalne mogą je wchłonąć, poddać 
recyklingowi lub unieszkodliwić.

Proces zmian, w którym wykorzystanie zasobów, kierunek inwestycji, 
orientacja rozwoju technologicznego i zmiany instytucjonalne są 
harmonijne i wzmacniają zarówno obecny, jak i przyszły potencjał 
zaspokajania ludzkich potrzeb i aspiracji.



Dokument ONZ

Dokument ten zawiera 17 Celów Zrównoważonego 
Rozwoju i związanych z nimi 169 działań, które mają być 
osiągane przez wszystkie strony – rządy państw, 
organizacje międzynarodowe, organizacje pozarządowe, 
sektor nauki i biznesu,  a także obywateli. Skupiają się one 
wokół 5 obszarów: ludzie, planeta, dobrobyt, pokój, 
partnerstwo (ang. 5xP : people, planet, prosperity, peace, 
partnership).

Stanowią one podstawę nowej Agendy 2030 na rzecz 
zrównoważonego rozwoju świata, uwzględniającej aspekt 
ekonomiczny, społeczny i środowiskowy. Plan ten wskazuje 
najważniejsze wyzwania naszych czasów. Przedstawia 
wizję budowy lepszego świata z korzyścią dla mieszkańców 
planety oraz jego naprawy.
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Cechy budownictwa zrównoważonego 

zmniejszać zużycie zasobów naturalnych, 
materiałów czy energii (reduce), 

ponownie wykorzystywać budynki lub                        
ich elementy konstrukcyjne (reuse), 

odzyskiwać materiały i surowce (recycle), 

zapewniać odnawialność, zarówno w stosunku 
do źródeł energii, jak i surowców do produkcji 

materiałów budowlanych (renewable)



weź                 wykorzystaj             wyrzuć

Dotychczas :     liniowy model budownictwa

wydobycie surowców
produkcja materiałów    

i ich wbudowanie
rozbiórka i składowanie    

na wysypisku
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Nowy model :     budownictwo o obiegu zamkniętym
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minimalizować użycie 
nowych  surowców

Cele:

minimalizować                
ilość  odpadów

Obecnie budownictwo 
wykorzystuje prawie 
połowę wszystkich 
wydobywanych surowców

Obecnie w Europie ponad 
50% produktów rozbiórki 
budynków jest składowana 
na wysypiskach



Prefabrykacja dla budownictwa o obiegu zamkniętym
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Produkcja materiałów

Produkcja cementu wiąże się z ogromną emisją CO2

Od 1990 r. przemysł cementowy w Polsce zredukował emisję CO2 o ponad 30%. 
Potencjał dalszej redukcji jest mocno ograniczony przez tzw. emisje procesowe, 
które stanowią ok. 65% całkowitej emisji, i nie mogą zostać zredukowane. 
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Produkcja materiałów

Heidelberg Cement Group, będący również 
właścicielem zakładów prefabrykacji betonowej, 
wdraża pomysł wyłapywania i składowania 
skondensowanego CO2 w dnie morskim.  

CCS - Carbon Capture and Storage

(Rozwiązanie mało realne do stosowania w skali całego świata.)
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Produkcja materiałów

Zielony beton / Eko-beton   
beton, w którym zmniejszony ślad węglowy wynika z zastąpienia
części cementu np.:

- popiołem lotnym (odpad w procesie spalania węgla)

- żużlem                                                
GGBS - Ground Granulated 
Blastfurnace Slag
(odpad w procesie  

produkcji stali)  

W prefabrykacji całkowite zastąpienie cementu portlandzkiego tymi materiałami wynosi 
obecnie nawet powyżej 20%
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Produkcja materiałów

SCC - beton samo zagęszczający się
Zazwyczaj wykorzystywany w elementach 
cienkościennych lub posiadających silnie 
skoncentrowane zbrojenie. 

Stosowanie betonów SCC                            
w prefabrykacji obniża poziom 
hałasu w fabryce, a także 
przyspiesza proces betonowania.
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Projektowanie

Ograniczanie ilości betonu i zbrojenia na skutek 
optymalizacji ich właściwości oraz minimalizacji 
przekrojów poprzecznych wymiarów elementów

Konstrukcje zbrojonymi włóknami węglowymi 
– możliwe stosowanie bardzo smukłych 
przekrojów cienkościennych. 

Optymalizacja kształtów  - np. drążone 
przekroje poprzecze (nawet do 50% 
oszczędności betonu i stali zbrojeniowej). 
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Projektowanie

Minimalizacja udziału substancji toksycznych 
(ich źródłem są najczęściej elementy 
wykończeniowe i akcesoria).

Zapewnienie precyzyjnej informacji o budynku i jego 
komponentach, dostępnej w całym okresie życia, np. 
dotyczącej materiałów składowych, technologii realizacji 
czy ich nośności. 

Krokiem w przyszłość być może tworzenie inteligentnych prefabrykatów, które 
będą posiadać wbudowane czujniki, umożliwiające ciągły monitoring ich pracy –
tego typu informacje dodatkowo poszerzają możliwości najefektywniejszego 
ponownego ich użycia. 
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Projektowanie z uwagi na demontowalność
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Wykonawstwo (w zakładzie prefabrykacji) 

W zakładach wdrożony System Zarządzania 
Środowiskowego ISO 14001.

Systemy recyklingu umożliwiają odzyskanie 
praktycznie całej wody technologicznej, szlamu, 
kruszyw lub cementu i ich ponowne wykorzystanie 
w produkcji. 

Niemalże zamknięty system obiegu, który minimalizuje ilość odpadów wywożonych na 
wysypiska, a zużycie wody z sieci wodociągowej jest skutecznie obniżone.

Minimalizacji ilości odpadów sprzyja też stosowanie nowoczesnych szalunków, 
np. wykonanych z włókien szklanych, które mogą być znacznie dłużej 
wykorzystywane. 

W Wielkiej Brytanii ilość odpadów w zakładach prefabrykacji zmalała w ostatniej 
dekadzie o ok. 20% i tylko 1% z nich, tj. około 3 kg/tonę wyrobów, trafił na wysypisko.
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Wykonawstwo (na miejscu budowy) 

Wykonywanie budynków z prefabrykatów powoduje 
mniejsze zanieczyszczenie powietrza oraz redukcję 
hałasu na miejscu budowy. 

Deskowania są zredukowane lub wyeliminowane, a ilość prac wykończeniowych zredukowana, 
dzięki czemu tempo realizacji budynku znacząco rośnie, przy jednoczesnej minimalizacji zużytej 
energii. Ponadto znacznie zmniejszona jest ilość odpadów na budowie.
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Użytkowanie 

Większość emisji gazów cieplarnianych w całym cyklu 
życia obiektu budowlanego powstaje w trakcie jego 
użytkowania, a nie na etapie budowy. 

W przypadku betonowych konstrukcji prefabrykowanych, w porównaniu do konstrukcji 
stalowych czy drewnianych, emisja dwutlenku węgla, który powstaje podczas wytwarzania 
elementów, jest później częściowo równoważona przez zmniejszenie zapotrzebowania na 
energię (duża pojemność termiczna betonu).
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Modernizacja

Ewentualna rozbiórka istniejących budynków 

duże koszty finansowe 
(coraz ostrzejsze przepisy 
dot. hałasu czy produkcji 

zanieczyszczeń)

duże koszty społeczne 
(np. problemy 

komunikacyjne, 
nadmierny hałas)

potrzeba wydłużenia okresu użytkowania

Strunobetonowe konstrukcje prefabrykowane umożliwiają znaczące 
zwiększenie rozpiętości elementów (kształtowanie konstrukcji o dużych 
powierzchniach, łatwych do zmiany aranżacji wnętrza) oraz wydłużoną trwałość.  
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Rozbiórka

Możliwość ponownego użycia elementów 
konstrukcji budynku (reuse).

Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do 
atmosfery dzięki ponownemu użyciu 
zdemontowanych płyt stropowych HC,        
w stosunku do emisji związanej z 
wyprodukowaniem nowych elementów 
stropowych o tych samych parametrach. 

Źródło: Naber N.R., Reuse of hollow core slabs from office buildings 
to residential buildings, Master’s thesis, TU Delft, 2012
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Rozbiórka

Możliwość odzyskiwania materiałów do 
ponownego ich użycia.

W zachodnioeuropejskiej prefabrykacji betonowej kruszywa wtórne stanowią obecnie 
około 20% używanych kruszyw.

Downcycling – wytwarzanie produktów, które powstają 
z odpadów, ale ich cechy są gorsze od pierwotnych –
np. wykorzystanie starych płyt stropowych jako płyt 
drogowych lub jako źródło kruszywa. 

Skład nowego betonu 



Podsumowanie
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Wymaga to jednak pewnej zmiany sposobu myślenia o budynku 
i jego roli, a także częściowego odejścia od osiągnięć ostatnich lat 
w udoskonalaniu obiektów (np. pełnego                                      
zintegrowania prefabrykatów                                                                                 
z instalacjami) tak, aby to cechy 
budynków zrównoważonych stały się 
nadrzędne w stosunku do chęci 
zaspokajania  coraz bardziej                                                                           
wygórowanych potrzeb inwestorów. 

Wykorzystanie technologii prefabrykacji betonowej może wnieść 
znaczący wkład w strategię zrównoważonego rozwoju gospodarki, 
idealnie wpisując się w budownictwo o obiegu zamkniętym. 
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