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Betonowe elementy prefabrykowane  
– zasady wprowadzania na rynek

Przez blisko 22 lata prefabrykaty 
budowlane wprowadzane były 
do obrotu zgodnie z dyrektywą 

nr 89/106/EWG [1] wdrożoną ustawą 
o wyrobach budowlanych [2]. Istotne 
zmiany wprowadziło rozporządzenie 
CPR [3] uchylające dyrektywę Rady 
89/106/EWG (CPD) i  ustanawiające 
zharmonizowane warunki wprowadza-
nia do obrotu wyrobów budowlanych. 
Wejście w życie pełnej treści rozpo-
rządzenia oraz uchylenie dyrektywy 
budowlanej nastąpiło 1 lipca 2013 r. 
i  obowiązuje we wszystkich krajach 
UE. Głównym celem wprowadzenia 
rozporządzenia CPR, które jest pra-
wem bezpośrednio obowiązującym 
w krajach członkowskich UE, było zła-
manie barier w  swobodnym przepły-
wie wyrobów budowlanych wewnątrz 
europejskiej strefy ekonomicznej. 
Wprowadzenie rozporządzenia CPR 
na terenie UE nastąpiło w  sposób 
automatyczny, konieczne było dosto-
sowanie krajowego ustawodawstwa 
do CPR, co związane jest ze zmianą 
m.in. ustawy o  wyrobach budowla-
nych i  o systemie oceny zgodności. 
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. [4] 
zapowiadała korektę przepisów wyko-
nawczych w  zakresie deklarowania 
zgodności oraz znakowania wyrobów 
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Obecnie wyroby budowlane objęte normami zharmonizo-
wanymi lub dla których wydane zostały europejskie oceny 
techniczne podlegają obowiązkowemu oznakowaniu CE.

budowlanych znakiem budowlanym, 
ustalając, że nastąpi to nie później 
niż 24 miesiące od dnia wejścia jej 
w  życie. Korekta tej ustawy z  dnia 
25 czerwca 2015 r. [5] przedłuża ten 
termin do 1 stycznia 2017 r. Wyni-
ka to z  konieczności znowelizowania 
przepisów wykonawczych do aktualnej 
wersji ustawy, co ma nastąpić naj-
później do 1 stycznia 2017 r.

Rozporządzenie CPR  
a dyrektywa CPD
Główne zmiany wprowadzone rozpo-
rządzeniem CPR w  stosunku do dy-
rektywy CPD to:
■  wdrożenie systemu zharmonizowa-

nych specyfikacji technicznych;
■  zmiana trzeciego i  czwartego wy-

magania podstawowego dla obiek-
tów budowlanych, odpowiednio: 
higiena, zdrowie i  środowisko oraz 
bezpieczeństwo użytkowania i  do-
stępność obiektów;

■  wprowadzenie siódmego wymagania 
podstawowego dla obiektów budow-
lanych: zrównoważone wykorzysta-
nie zasobów naturalnych;

■  zastąpienie deklaracji zgodności de-
klaracją właściwości użytkowych;

■  zastąpienie sześciu systemów oce-
ny zgodności (1+, 1, 2, 2+, 3, 4) 

pięcioma systemami oceny i  wery-
fikacji stałości właściwości użytko-
wych (1+, 1, 2+, 3, 4);

■  wzmocnienie znaczenia oznakowa-
nia CE;

■  ułatwienia dla mikroprzedsię-
biorstw;

■  określenie odpowiedzialności wszyst-
kich uczestników łańcucha dostaw 
(nałożenie obowiązków na importe-
rów i dystrybutorów);

■  wprowadzenie obowiązku pełnej 
identyfikacji wyrobu;

■  zaostrzenie kryteriów notyfikacji 
jednostek (wymagania akredytacji 
w określonym niezbędnym zakresie);

■  obowiązek realnej współpracy jedno-
stek notyfikowanych.

Obecnie, zgodnie z CPR, wyroby bu-
dowlane, objęte normami zharmoni-
zowanymi lub dla których wydane zo-
stały europejskie oceny techniczne, 
podlegają obowiązkowemu oznako-
waniu CE.
Nowe zasady dotyczą tylko tych wy-
robów, dla których istnieją zharmoni-
zowane specyfikacje techniczne, czyli 
normy zharmonizowane lub europej-
skie dokumenty oceny, na podstawie 
których wydawane są europejskie 
oceny techniczne (wcześniej europej-
skie aprobaty techniczne), ponieważ 



Dodatek

prefabrykaty

Systemy
przeciwpożarowe

specjalny

DODATEK  

SPECJALNY

57maj 2016



Dodatek

prefabrykaty

Systemy
przeciwpożarowe

specjalny

DODATEK  

SPECJALNY

58 prefabrykaty

tylko na podstawie tych zharmoni-
zowanych specyfikacji technicznych 
można wystawiać deklaracje właści-
wości użytkowych. 

Oznakowanie znakiem  
budowlanym – system  
wyłącznie krajowy
Wersja ustawy o  wyrobach budowla-
nych z dnia 13 czerwca 2013 r. wpro-
wadzona prawie równocześnie z rozpo-
rządzeniem [3] dużo miejsca poświęciła 
procesom znakowania wyrobów zna-
kiem budowlanym. Oznakowanie to jest 
dopuszczalne, jeżeli producent mający 
siedzibę na terenie RP lub jego upo-
ważniony przedstawiciel dokonał oceny 
zgodności i wydał, na swoją wyłączną 
odpowiedzialność, krajową deklarację 
zgodności z Polską Normą (PN) wyro-
bu albo aprobatą techniczną. Różni-
ca w  stosowaniu znaku budowlanego 
przed 1 lipca 2013  r. i  po tym dniu 
polega na tym, że do 1 lipca 2013 r. 
była możliwość wprowadzania na ry-
nek wyrobów budowlanych z krajowym 
oznakowaniem, nawet jeżeli były objęte 
normą zharmonizowaną, a od  1 lipca 
2013 r. znaku budowlanego nie moż-
na stosować alternatywnie lub łącznie 
z oznakowaniem CE.
Procedura wprowadzania do obrotu 
wyrobów budowlanych w  systemie 
krajowym, z oznakowaniem znakiem 
budowlanym, jest następująca:
■  Określenie specyfikacji technicznej, 

m.in. w zależności od zamierzonego 
przeznaczenia wyrobu, którą może 
być PN wyrobu, niemająca statu-
su normy wycofanej, lub aprobata 
techniczna (jeżeli dla wyrobu bu-
dowlanego nie została ustanowio-
na PN wyrobu, producent powinien 
uzyskać aprobatę techniczną). 

■  Producent wyrobu lub jego upo-
ważniony przedstawiciel, mający 
siedzibę na terytorium RP, dokonu-
je właściwej oceny zgodności wy-
robu ze specyfikacją techniczną, 

z  udziałem, jeśli zastosowany sys-
tem oceny zgodności tego wymaga, 
jednostki akredytowanej (akredyto-
wanej jednostki certyfikującej wy-
roby albo akredytowanego labora-
torium). W każdym systemie oceny 
zgodności wymagane jest utworze-
nie i prowadzenie przez producenta 
zakładowej kontroli produkcji. 

■  Po wykazaniu w  wyniku dokonanej 
oceny zgodności, że wyrób spełnia 
wymagania określone w  specyfika-
cji technicznej, producent wyrobu 
(lub jego upoważniony przedstawi-
ciel) wystawia krajową deklarację 
zgodności i następnie umieszcza na 
wyrobie znak budowlany, dołączając 
do wyrobu wymaganą informację  
– wyrób może zostać wprowadzony 
do obrotu. 

Nowelizacja ustawy o  wyrobach bu-
dowlanych z  2015 r. ma na celu 
dostosowanie krajowego systemu 
wprowadzania wyrobów do obrotu 
(oznakowanie znakiem budowlanym) 
do europejskiego systemu (oznakowa-
nie CE). Nastąpi zmiana nazw doku-
mentów i  procedur towarzyszących 
oznakowaniu znakiem budowlanym. 
Zamiast:
■  aprobaty technicznej (AT) – krajowa 

ocena techniczna (KOT),
■  deklaracji zgodności (DZ) – deklara-

cja właściwości użytkowych (DWU),
■  systemów oceny zgodności – syste-

my oceny i weryfikacji stałości wła-
ściwości użytkowych.

Obowiązki producentów będą ana-
logiczne jak przy oznakowaniu CE. 
Dla wyrobów nieobjętych zakresem 
przedmiotowym PN wydawane będą 
krajowe oceny techniczne (jak dotych-
czasowe aprobaty na pięć lat).

Oznakowanie znakiem CE  
– system europejski
Procedura wprowadzania do obrotu 
wyrobów budowlanych w  systemie 
europejskim, z oznakowaniem CE:

■  Wprowadzenie do obrotu wyrobu 
budowlanego w  systemie europej-
skim jest możliwe, jeżeli została dla 
niego ustanowiona norma zharmo-
nizowana lub gdy wyrób jest zgodny 
z wydaną dla niego europejską oce-
ną techniczną.

■  Ocena i  weryfikacja stałości wła-
ściwości użytkowych wyrobu bu-
dowlanego w  odniesieniu do jego 
zasadniczych charakterystyk prze-
prowadzana jest zgodnie z  jednym 
z  systemów określonych w  za-
łączniku V do rozporządzenia [3], 
przez producenta, z  udziałem, je-
żeli zastosowany system oceny 
i  weryfikacji stałości właściwości 
użytkowych tego wymaga, jednost-
ki notyfikowanej (certyfikującej albo 
laboratorium). W każdym systemie 
oceny i  weryfikacji stałości właści-
wości użytkowych wymagane jest 
utworzenie i  prowadzenie przez 
producenta zakładowej kontroli pro-
dukcji.

■  Producent wyrobu sporządza, jako 
podstawę do deklaracji właściwości 
użytkowych, dokumentację tech-
niczną opisującą wszystkie istotne 
elementy związane z  wymaganym 
systemem oceny i weryfikacji stało-
ści właściwości użytkowych.

■  Po przeprowadzeniu oceny i  wery-
fikacji stałości właściwości użyt-
kowych producent sporządza de-
klarację właściwości użytkowych 
zgodnie z art. 4 i 6 [3] – która wy-
raża właściwości użytkowe wyrobu 
budowlanego w odniesieniu do jego 
zasadniczych charakterystyk, zgod-
nie z  odpowiednimi zharmonizowa-
nymi specyfikacjami technicznymi 
(tj. normami zharmonizowanymi lub 
europejskimi dokumentami oceny) 
dla deklarowanego zamierzonego 
zastosowania lub zastosowań tego 
wyrobu – oraz umieszcza oznakowa-
nie CE wraz z  informacją towarzy-
szącą temu oznakowaniu, w sposób 
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określony w  art. 9 rozporządzenia 
[3]. Przez umieszczenie lub zlece-
nie umieszczenia oznakowania CE 
producent bierze na siebie odpowie-
dzialność za zgodność wyrobu bu-
dowlanego z deklarowanymi właści-
wościami użytkowymi oraz za jego 
zgodność ze wszystkimi mającymi 
zastosowanie wymaganiami określo-
nymi w   [3] oraz innym stosownym 
ustawodawstwem harmonizacyjnym 
UE odnoszącym się do umieszczania 
tego oznakowania, wyrób zaś może 
być wprowadzony do obrotu na 
wspólny rynek europejski.

Zgodnie z  CPR nie tylko producent, 
ale również dystrybutor, importer 
i upoważniony przedstawiciel ponoszą 
odpowiedzialność za wprowadzane do 
obrotu wyroby budowlane (rozdz. III 
art. 11–16). Wprowadzenie nowych 
zasad spowodowało zmiany w  za-
wartości informacji, które producent 
(importer, dystrybutor, upoważniony 
przedstawiciel) ma obowiązek dostar-
czać swoim klientom (inwestorom, 
projektantom i  wykonawcom). Celem 
jest dostarczanie wiarygodnych i wy-
czerpujących informacji pozwalają-
cych na proste i  jednoznaczne tech-
nicznie ocenienie właściwości oraz 
sposobu zastosowania wyrobu. 
Obowiązki przedsiębiorców wprowa-
dzających do obrotu wyrób z  ozna-
kowaniem CE:
■  Deklaracja właściwości użytkowych 

nie jest deklaracją zgodności (ze 
specyfikacją techniczną). Jest in-
formacją o właściwościach użytko-
wych wyrobu, za którą producent 
ponosi odpowiedzialność.

■  Odpowiedzialność odnosi się tylko 
do wskazanych przez producenta 
(wybranych ze specyfikacji) właści-
wości. Dla pozostałych producent 
wykorzystuje opcję NPD.

■  Wystawienie deklaracji właściwości 
użytkowych jest obligatoryjne, jeśli 
dla wyrobu istnieje norma zharmo-

nizowana lub producent dla swojego 
wyrobu uzyskał europejską ocenę 
techniczną (EOT), wydaną w zgodzie 
z EDO.

■  Istnienie EDO (dla danego wyrobu) 
nie oznacza, że każdy producent 
tego wyrobu musi uzyskiwać EOT, 
ale wtedy nie może go znakować CE.

■  Kopia deklaracji właściwości jest 
dołączana do każdego wyrobu udo-
stępnianego na rynku, ale do partii 
wyrobu dostarczanej do jednego 
użytkownika wystarcza jedna kopia.

■  Kopie deklaracji właściwości do-
starcza się w  formie papierowej 
albo drogą elektroniczną.

■  Komisja Europejska otrzymała pra-
wo (akt delegowany) do określe-
nia warunków, na jakich deklaracja 
będzie mogła być udostępniana na 
stronie internetowej. Importerzy 
zapewniają, aby wyrobowi oznako-
wanemu CE towarzyszyła dokumen-
tacja, która uprawnia do znakowa-
nia CE. Ponadto umieszczają swoje 
dane (nazwa i adres) na wyrobie lub 
(gdy to niemożliwe) na opakowaniu.

■  Dystrybutorzy zapewniają, aby wy-
robowi oznakowanemu CE towarzy-
szyła dokumentacja, która uprawnia 
do znakowania CE. Ponadto ponoszą 
odpowiedzialność za właściwe (nie-
wpływające niekorzystnie na właści-
wości użytkowe) przechowywanie 
i transportowanie wyrobu.

■  Wszystkie podmioty gospodarcze 
(producent, importer, dystrybutor) 
muszą na żądanie organu nadzoru 
rynku umożliwić zidentyfikowanie 
podmiotów (tylko gospodarczych), 
które dostarczyły i którym dostar-
czono wyrób.

Wprowadzenie do obrotu na 
przykładzie wybranych grup 
prefabrykatów
Większość produkowanych na naszym 
rynku prefabrykatów betonowych ob-
jęta jest normami zharmonizowanymi, 

które określają systemy oceny i we-
ryfikacji stałości właściwości użytko-
wych. Są to w  większości systemy: 
2+, 3 i 4. Normy te podlegają weryfi-
kacji w pięcioletnich okresach obowią-
zywania. 
Wyroby objęte są normami zharmo-
nizowanymi, w  związku z  tym podle-
gają obowiązkowemu oznakowaniu CE 
i  wprowadzenie ich do obrotu musi 
być zgodne z  zasadami określonymi 
dla systemu europejskiego.
Wszędzie, gdzie jest w  procesie 
oceny wymagany udział jednostki  
zewnętrznej, musi to być jednostka 
notyfikowana, laboratorium badawcze 
lub jednostka certyfikująca.
I tak na przykład:
■  systemem 2+ objęte są elemen-

ty stropowe, takie jak: pustaki [6] 
i belki stropowe [7], płyty stropowe 
[8] oraz elementy ścienne [9];

■  systemem 3 objęte są belki nad-
prożowe [10] i  elementy kanałów 
odwadniających [11];

■  systemem 4 objęte są elementy 
kanalizacyjne (rury [12], studzien-
ki włazowe i niewłazowe [13]) oraz 
elementy drogowe (kostka brukowa 
[14], krawężniki [15], płyty [16]).

Każda norma zharmonizowana za-
wiera załącznik ZA (harmonizacyjny), 
w  którym zawarte są następujące  
informacje:
■  zasadnicze charakterystyki wyrobu 

budowlanego (ZA1), 
■  system oceny i weryfikacji stałości 

właściwości użytkowych (ZA2), 
■  konieczne zadania w procesie oceny 

z określeniem zadań koniecznych do 
wykonania w notyfikowanej jednost-
ce zewnętrznej (ZA3).

Podsumowanie
Dla każdego wyrobu budowlanego 
objętego normą zharmonizowaną lub 
dla którego wydana została euro-
pejska ocena techniczna, oznakowa-
nie CE jest jedynym oznakowaniem 
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GŁÓWNE DEFINICJE WPROWADZANE PRZEZ CPR
Wyrób budowlany – każdy wyrób lub zestaw wyprodukowa-
ny i  wprowadzony do obrotu w  celu trwałego wbudowania 
w obiektach budowlanych lub ich częściach, mający wpływ na 
spełnienie wymagań podstawowych przez te obiekty.
Zestaw – wyrób budowlany wprowadzony do obrotu przez jed-
nego producenta jako zestaw co najmniej dwóch odrębnych 
elementów, które muszą zostać połączone, aby mogły zostać 
wbudowane w obiektach budowlanych.
Zasadnicze charakterystyki – cechy wyrobu budowlanego, 
które odnoszą się do podstawowych wymagań dotyczących 
obiektów budowlanych (określone w normie zharmonizowanej).
Właściwości użytkowe wyrobu budowlanego – właściwości 
użytkowe odnoszące się do odpowiednich zasadniczych charak-
terystyk wyrażone jako poziom lub klasa lub w sposób opisowy.
Deklaracja właściwości użytkowych – formalne poświad-
czenie przez producenta wyrobu dotrzymywania właściwości 
użytkowych w  odniesieniu do zasadniczych charakterystyk 
tych wyrobów, określonych w dokumentach certyfikacyjnych.
JOT – jednostki oceny technicznej wyznaczane przez państwa 
członkowskie.
EDO – europejski dokument oceny – dokument przyjęty przez 
organizację jednostek oceny technicznej w celu wydawania euro-
pejskich ocen technicznych (odpowiednik wytycznych do europej-
skich aprobat technicznych – ETAG).
EOT – europejska ocena techniczna –  udokumentowana oce-
na, zgodna z właściwym EDO, właściwości użytkowych wyrobu 
w odniesieniu do jego zasadniczych charakterystyk (odpowied-
nik europejskiej aprobaty).
Zharmonizowane specyfikacje techniczne – zharmonizowane 
normy i europejskie dokumenty oceny.
SYSTEMY OCENY I WERYFIKACJI STAŁOŚCI  
WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH WYROBÓW
System 1+. Deklaracja właściwości użytkowych zasadniczych 
charakterystyk wyrobu budowlanego, dokonywana przez produ-
centa na podstawie następujących danych:
a) producent przeprowadza:
(I) zakładową kontrolę produkcji;
(II) dalsze badania próbek pobranych w  zakładzie zgodnie 
z ustalonym planem badań;
b) notyfikowana jednostka certyfikująca wyrób wydaje certy-
fikat stałości właściwości użytkowych wyrobu na podstawie:
(I) ustalenia typu wyrobu na podstawie badań typu (w tym ba-
dań pobranych próbek), obliczeń typu, tabelarycznych warto-
ści lub opisowej dokumentacji wyrobu;
(II) wstępnej inspekcji zakładu produkcyjnego i zakładowej kon-
troli produkcji;
(III) stałego nadzoru, oceny i ewaluacji zakładowej kontroli pro-
dukcji;
(IV) kontrolnego badania próbek pobranych przed wprowadze-
niem wyrobu do obrotu.

System 1. Deklaracja właściwości użytkowych zasadniczych 
charakterystyk wyrobu budowlanego, dokonywana przez pro-
ducenta na podstawie następujących danych: 
a) producent przeprowadza: 
(I) zakładową kontrolę produkcji; 
(II) dalsze badania próbek pobranych w zakładzie przez produ-
centa zgodnie z ustalonym planem badań; 
b) notyfikowana jednostka certyfikująca wyrób wydaje certy-
fikat stałości właściwości użytkowych wyrobu na podstawie: 
(I) ustalenia typu wyrobu na podstawie badań typu (w tym po-
bierania próbek), obliczeń typu, tabelarycznych wartości lub 
opisowej dokumentacji wyrobu; 
(II) wstępnej inspekcji zakładu produkcyjnego i zakładowej kon-
troli produkcji; 
(III) stałego nadzoru, oceny i ewaluacji zakładowej kontroli pro-
dukcji. 
System 2+. Deklaracja właściwości użytkowych zasadniczych 
charakterystyk wyrobu budowlanego, dokonywana przez produ-
centa na podstawie następujących danych:
a) producent przeprowadza:
(I) ustalenie typu wyrobu na podstawie badań typu (w tym ba-
dań pobranych próbek), obliczeń typu, tabelarycznych warto-
ści lub opisowej dokumentacji wyrobu;
(II) zakładową kontrolę produkcji;
(III) badania próbek pobranych w zakładzie zgodnie z ustalonym 
planem badań;
b) notyfikowana jednostka certyfikująca kontrolę produkcji 
wydaje certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji na 
podstawie:
(I) wstępnej inspekcji zakładu produkcyjnego i zakładowej kon-
troli produkcji;
(II) stałego nadzoru, oceny i ewaluacji zakładowej kontroli pro-
dukcji.
System 3. Deklaracja właściwości użytkowych zasadniczych 
charakterystyk wyrobu budowlanego, dokonywana przez pro-
ducenta na podstawie następujących danych:
a) producent przeprowadza zakładową kontrolę produkcji;
b) notyfikowane laboratorium badawcze dokonuje ustalenia 
typu wyrobu na podstawie badań typu (opierając się na bada-
niach pobranych próbek przeprowadzonych przez producenta), 
obliczeń typu, tabelarycznych wartości lub opisowej dokumen-
tacji wyrobu.
System 4. Deklaracja właściwości użytkowych zasadniczych 
charakterystyk wyrobu budowlanego, dokonywana przez pro-
ducenta na podstawie następujących danych:
a) producent przeprowadza:
(i) ustalenie typu wyrobu na podstawie badań typu, obliczeń 
typu, tabelarycznych wartości lub opisowej dokumentacji  
wyrobu;
(ii) zakładową kontrolę produkcji;
b) brak zadań dla jednostki notyfikowanej.
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potwierdzającym zgodność wyrobu 
budowlanego z deklarowanymi właści-
wościami użytkowymi w  odniesieniu 
do jego zasadniczych charakterystyk, 
objętych tą normą zharmonizowaną 
lub europejską oceną techniczną. 
Wyroby budowlane nieobjęte norma-
mi zharmonizowanymi wprowadzane 
są do obrotu w  systemie krajowym 
z oznakowaniem znakiem budowlanym.
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Pytanie do eksperta 

Kluczem do zwiększenia wydajności, a w konsekwencji 
do poprawy możliwości produkcyjnych współczesnej 
prefabrykacji, są nowe technologie. Bez nowocze-

snych domieszek do betonu szereg innowacyjnych projektów 
mógłby nigdy nie doczekać się realizacji. 
Budowanie obiektów z  przygotowanych wcześniej (prefa-
brykowanych) elementów betonowych jest dla inwestorów  

coraz bardziej atrakcyjne. Optymalizacja takich parame-
trów, jak czas wykonania, potrzebna do tego energia oraz 
materiały, z  których wyrób będzie wykonany, stanowi war-
tość krytyczną w  dobie rosnących kosztów prowadzenia 
robót. W tym świetle jednym z podstawowych wyzwań pro-
ducentów prefabrykatów jest możliwość produkcji maksy-
malnej liczby powtarzalnych elementów wysokiej jakości przy 
zachowaniu minimalnego wkładu cieplnego potrzebnego do 
pielęgnacji świeżych wyrobów.
Cel ten można osiągnąć poprzez zastosowanie płynnych 
domieszek najnowszej generacji – przyspieszaczy. Produk-
ty z tej gamy stanowią wodną zawiesinę zawierającą nano-
cząsteczki otrzymywane w  procesie syntezy uwodnionych 
krzemianów. Przyczyniają się one do optymalizacji cyklu 
produkcyjnego przy zachowaniu wysokiej wytrzymałości me-
chanicznej po krótkim okresie sezonowania. Producent od-
notowuje korzyść ekonomiczną w postaci skróconego (nawet 
o  połowę) czasu dojrzewania betonu, a  wartością dodaną 
jest zredukowanie lub wyeliminowanie procesu naparzania, 
którego efektem ubocznym jest emisja CO2.  

Czy można skrócić czas dojrzewania elementów prefabrykowanych?

mgr inż. Jerzy Wrona
kierownik linii domieszek do betonu
MAPEI Polska
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Zastosowanie rozwiązań BIM  
przy projektowaniu konstrukcji prefabrykowanych

Koordynacja pracy różnych branż 
mająca na celu uniknięcie błędów, 
minimalizację kosztów i  prze-

strzeganie założonego harmonogramu 
jest zawsze bardzo dużym wyzwaniem 
przy realizacji każdej inwestycji. Z  tymi 
problemami spotkali się także pracownicy 
firmy Constravia przy projekcie komplek-
su „Tollare Torg”. Doświadczenie w prak-
tycznym wykorzystaniu zalet Modelowa-
nia Informacji o Budowli oraz możliwości 
oprogramowania BIM – Tekla Structures 
ułatwiły pokonanie tych przeszkód.
Od wielu lat w biurze projektowym firmy 
Constravia wykorzystuje się oprogramo-
wanie Tekla Structures będące samo-
dzielnym systemem BIM, przeznaczo-
nym do tworzenia, a następnie kontroli 
i  zarządzania informacjami o  budynku, 
obejmującym cały proces strukturalne-
go projektowania. 
Zlokalizowany w szwedzkim mieście Na-
cka kompleks budynków mieszkalnych 
„Tollare Torg” wykonany został w  tech-
nologii prefabrykowanej. Składa się z 1 
budynku ośmiokondygnacyjnego o  po-
wierzchni 1935 m2 oraz 5 budynków 
czterokondygnacyjnych o  powierzch-
niach od 1088 do 1882 m2. Pod częścią 
budynków znajduje się trójkondygnacyjny 
parking wykonany z  kolei w  technologii 
monolitycznej. Łączna powierzchnia ca-

dr inż. Tomasz Olszewski Construsoft Sp. z o.o.
mgr inż. Przemysław Baron CONSTRAVIA Sp. z o.o. Sp.K.

Prefabrykowany element ściany oraz jego 
model w programie Tekla Structures  
(źródło: Constravia Sp. z o.o. Sp.K.)

Construsoft Sp. z o.o.
ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań

tel. 61 826 00 71
www.construsoft.pl

artykuł sponsorowany

łego kompleksu realizowanego w formule 
„zaprojektuj i wybuduj” będzie miała ok. 
8700 m2.
W porównaniu z wcześniej zrealizowany-
mi przez firmę Constravia inwestycjami, 
„Tollare Torg” postawił przed zespołem 
wyzwanie związane z  umieszczeniem 
instalacji w  projektowanych prefabryko-
wanych elementach konstrukcji. Był to 
pierwszy projekt biura, gdzie w przegro-
dach pionowych i poziomych poprowadzo-
no wszystkie typy instalacji, począwszy 
od elektryki, przez wentylację do instala-
cji sanitarnej. Wymusiło to indywidualne 
podejście do każdego prefabrykatu: mimo 
powtarzającej się geometrii, różniły się 
one osadzonymi wewnątrz elementami 
(rys.). Kolejnym problemem było opty-
malne umieszczenie instalacji w  taki 
sposób, aby rury czy osprzęt elektrycz-
ny nie kolidowały ze sobą oraz z pręta-
mi zbrojeniowymi. Wymienione problemy 
rozwiązano wykorzystując schematy 
instalacyjne w postaci plików referencyj-
nych. Po osadzeniu podkładów z danych 
branż, wyświetlano je na poszczególnych 
kondygnacjach w celu wyszukania i elimi-
nacji kolizji. Takie postępowanie pozwoliło 
zaoszczędzić znaczną ilość czasu nie-
zbędną do przerysowania gąszczy kabli 
i rur przy jednoczesnym wyeliminowaniu 
kosztownych błędów, które pojawiłyby się 
dopiero na placu budowy.
Dotychczas wykonano ponad 2200 ry-
sunków elementów żelbetowych pre-
fabrykowanych wraz z  niezbędnymi de-
talami połączeń, elementami stalowymi 
i rysunkami montażowymi. Wykorzysta-
nie BIM i Tekla Structures pozwoliło na 
bardzo szybkie sporządzenie bezbłędnej 
dokumentacji. Umieszczanie podkła-

dów referencyjnych z  instalacjami na 
rysunkach produkcyjnych i  klonowanie 
rysunków ułatwiło pracę oraz pozwoliło 
zaoszczędzić sporo czasu, z kolei auto-
matyczne aktualizowanie zmian umożli-
wiło lepszą kontrolę nad rewizjami.
Wymagane obliczenia dla kompleksu 
„Tollare Torg” przeprowadzono w  pro-
gramie Robot Structural Analysis przy 
wykorzystaniu bezpośredniego połącze-
nia z Tekla, a także z użyciem własnych 
arkuszy kalkulacyjnych. Dzięki takiemu 
sprzężeniu (możliwemu także z  innymi 
systemami do obliczeń statycznych, np. 
Dlubal, RSTAB) możemy zaoszczędzić 
czas implementując wyniki od razu do 
modelu BIM.
Prace projektowe sfinalizowano pod ko-
niec listopada 2015 r., kiedy to ostat-
nie rysunki elementów prefabrykowa-
nych zostały przesłane do produkcji. 
Firma Constravia może pochwalić się 
także innymi przedsięwzięciami, np. 
w  Norwegii: budynkami mieszkalnymi 
„Eikrem Panorama” czy rozbudową szko-
ły w Stavanger. Wszystkie projekty łączy 
wysoki poziom umiejętności związanych 
z wykorzystaniem potencjału BIM, a tak-
że wyróżnienia otrzymywane w  polskiej 
edycji konkursu Tekla BIM Awards pro-
mującego najlepsze prace użytkowników 
oprogramowania Tekla Structures.  
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Zmora nasiąkliwości

Przedstawiciel producenta, ma-
jący kontakt z  zapisami SST, 
przedkładanymi mu przed zło-

żeniem oferty na dostawę prefabryka-
tów, betonowej galanterii drogowej, 
niejednokrotnie się spotkał z  proble-
mem rozbieżności w  zapisach nor-
mowych i  szczegółowych specyfikacji 
technicznych. Wśród wymaganych 
parametrów techniczno-użytkowych 
w  zdecydowanej większości przypad-
ków tzw. wysokich elementów (kra-
wężnik, obrzeże i  opornik) parametr 
nasiąkliwości zaniżany jest z wartości 
6% do 4%. Dzieje się to za przyzwo-
leniem bądź nawet zaleceniem jedno-
stek nadzorujących procesy inwesty-
cyjne w  Polsce z  ramienia głównego 
inwestora.
Aktualne normy [1, 2, 3] definiu-
ją graniczną nasiąkliwość betonu na 
poziomie 6%. Podyktowane jest to 
wieloma względami, o  których autor 
w niniejszym tekście nie chciałby się 
rozwodzić ze względu na bogatą wie-
dzę w  literaturze fachowej. Postara 
się jednak w prosty i w miarę wiary-
godny sposób przedstawić:
■  wady metodyki określania parame-

tru nasiąkliwości, a  tym samym 
możliwej, w  świetle przepisów, in-
gerencji w oczekiwane wyniki;

■  brak korelacji między wynikami 
z różnych próbek, pobranych z tego 
samego betonu;

■  zalety powierzchni betonowych 
o  „niezaniżonej” nasiąkliwości, 
pod warunkiem spełnienia zapisów  
normowych.

Wymogi normowe 
Normy [1, 2, 3] zawierają w załączni-
kach E szczegółowe wytyczne dotyczą-
ce metodyki badania laboratoryjnego 
nasiąkliwości betonowych prefabryka-
tów drogowych. Przygotowane zgod-
nie z  nimi próbki powinny mieć wagę 
od 2,5 kg do 5,0 kg. W  przypadku 
elementów większych należy je pio-
nowo „przeciąć wzdłuż całej wysoko-
ści w  celu uzyskania próbki o  masie 
nie większej niż 5,0 kg”. Brak w tym 
miejscu zapisu o jednej z ważniejszych 
cech próbek badawczych w tym bada-
niu, mającej wpływ na nasiąkliwość, 
a mianowicie ich kształcie.

Teoria 
Nasiąkliwość to zdolność do wchłania-
nia wody przez dany materiał, opisu-
jąca maksymalne nasycenie wodą jego 
struktury [4]. Można ją przedstawić 
masowo, jako stosunek masy pochło-
niętej wody do masy próbki w stanie 
suchym, wg wzoru:

Wa = 100% x (M1 – M2)/M2

w którym: M1 – początkowa masa prób-
ki [g], M2 – końcowa masa próbki [g],
bądź objętościowo, przez stosunek 
masy pochłoniętej wody do objętości 

danej próbki V, wg wzoru:
Wa = 100% x (M1 – M2)/V

Nasiąkliwość zależy od dwóch zmien-
nych, tj. przesiąkliwości (przepusz-
czalności) betonu, oznaczającej zdol-
ność materiału do przepuszczania 
danej substancji (najczęściej wody) 
pod wpływem wywieranego na nie-
go ciśnienia, wyrażaną w  jednostce 
długości (na jednostkę czasu), oraz 
o  czym bardzo rzadko się mówi, 
„powierzchni właściwej” próbki ba-
dawczej wyrażanej w  jednostce po-
wierzchni. Dopiero iloczyn tych dwóch 
wielkości, tj. objętość betonu mak-
symalnie nasyconego wodą, pozwala 
przy znanym ciężarze bądź objęto-
ści całej próbki określić nasiąkliwość 
betonu danej próbki wodą, wyrażoną 
w jednostce wagi lub objętości. 

Symulacje liczbowe 
W  celu potwierdzenia powyższych 
twierdzeń przygotowano trzy wa-
rianty obliczeń dla różnych kształtów 
i  wielkości próbek laboratoryjnych, 
zgodnie z rysunkiem.
Wariant nr 1. Objętość kostki sze-
ściennej o  wymiarze boku 8 cm wy-
nosi 512 cm3. Założona przesiąkli-
wość betonu dla wody o  wartości  
2 cm spowoduje, że objętość betonu 
nienasączonego wodą wynosić będzie  
64 cm3 (8 cm – 2 x 2 cm)3, natomiast 
nasączonego 448 cm3 (512 cm3  

dr inż. Grzegorz Śmiertka 
dyrektor ds. produkcji ZPB KaczmareK

Zaniżanie nasiąkliwości prefabrykatów betonowych, 
szczególnie stosowanych do nawierzchni brukowych,  
prowadzi do znacznego ograniczenia zdolności  
wchłaniania wody.
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– 64 cm3). Stosunek objętości betonu 
nasączonego wodą do objętości całej 
próbki wyniesie więc 87,50%.
Wariant nr 2. Objętość kostki sze-
ściennej o wymiarze boku 16 cm wy-
nosi 4 096 cm3. Założona przesią-
kliwość betonu dla wody o  wartości  
2 cm spowoduje, że objętość betonu 
nienasączonego wodą wynosić bę-
dzie 1 728 cm3 (16 cm – 2 x 2 cm)3, 
natomiast nasączonego 2 368 cm3  
(4 096 cm3 – 1 728 cm3). Stosunek 
objętości betonu nasączonego wodą 

do objętości całej próbki wyniesie 
więc 57,81%.
Wariant nr 3. Objętość kostki pro-
stopadłościennej o  wymiarach bo-
ków 4 x 8 x 16 cm wynosi 512 cm3. 
Założona przesiąkliwość betonu dla 
wody o  wartości 2 cm spowoduje, 
że objętość betonu nienasączonego 
wodą wynosić będzie 0 cm3 (4 cm – 
2 x 2 cm)3, natomiast nasączonego 
512 cm3. Stosunek objętości betonu 
nasączonego wodą do objętości całej 
próbki wyniesie więc 100,00%.

Fot. Ι Tempo wysychania – wielkości nasiąkliwości, części przekroju poprzecznego krawężnika

Wyniki 
Analizując powyższe symulacje, 
można jednoznacznie stwierdzić, że  
pomimo:
■  zachowania kształtu próbek badaw-

czych podczas porównywania wyni-
ków symulacji z wariantu nr 1 oraz 
wariantu nr 2,

■  zachowania stałej objętości próbek 
badawczych podczas porównywania 
wyników symulacji z wariantu nr 1 
oraz wariantu nr 3,

otrzymane wyniki wskazywać będą 
betony różnej nasiąkliwości, mimo 
wykonania ich z  betonów de facto 
tej samej jakości, gdyż o stałej prze-
siąkliwości 2 cm. Bazując na wyli-
czonym procentowym nasączeniu 
wodą próbek betonu, można stwier-
dzić, że przy założonej nasiąkliwości 
próbki z  wariantu nr 1 o  wielkości 
5,00% nasiąkliwość próbki z  wa-
riantu nr 2 (o  tym samym kształ-
cie) z powodu większych wymiarów, 
wyniesie 5,00% x (57,81%/87,50%) 
= 3,30%. W przypadku próbki z wa-
riantu nr 3 inny kształt spowoduje 
wzrost nasiąkliwości w stosunku do 
wariantu nr 1 do wartości 5,00% 
x (100,00%/87,50%) = 5,71%.  

Rys. 1 Ι Kształty i wymiary próbek badawczych
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Oznacza to, że umiejętne dobie-
ranie wielkości, tj. dopuszczal-
nej przez normatywy wagi oraz 
kształtu próbek, pozwala ingero-
wać w  oczekiwaną wielkość na-
siąkliwości. Dokładne wyliczenia, 
przeprowadzone na krawężniku 15 
x 30 x 100 cm, a następnie zwe-
ryfikowane laboratoryjnie na rze-
czywistym prefabrykacie, przed-
stawiono w [5]. 
Należy dodać, że powyższy model 
zakłada jednakową nasiąkliwość na 
całej powierzchni zewnętrznej pró-
bek, co nie do końca jest prawdą, 
gdyż przesiąkliwość w  narożach 
próbek nie jest równa przesią-
kliwości w  połowie długości ich 
ścian. Zaburzenia te jednak są mi-
nimalne i  nie są w  stanie zniwelo-
wać jednoznacznych różnic w  wy-
nikach porównywanych symulacji  
matematycznych.

Doszczelnianie betonu
Zaniżanie nasiąkliwości prefabry-
katów betonowych, szczególnie 
stosowanych do nawierzchni bruko-
wych, prowadzi do znacznego ogra-
niczenia zdolności wchłaniania wody 
podczas opadów atmosferycznych, 
którą opisuje  przesiąkliwość beto-
nu. Skrajne doszczelnienie wierzch-
niej warstwy betonu, najczęściej 
poprzez domieszki doszczelniająco-
-hydrofobizujące, może doprowa-
dzić w  okresach wczesnowiosen-
nych bądź późnojesiennych oraz 
naturalnie zimowych do zbierania 
się znacznych ilości wody, które 
z  powodu licznych wahań tempe-
ratur powietrza w okolicy 0oC, za-
marzając, tworzą niebezpiecznie 
śliską nawierzchnię [6]. Zmniejsza 
to zdecydowanie odpowiadającą za 
bezpieczeństwo użytkowania cechę 
betonu, a mianowicie odporność na 
poślizgnięcie, definiowaną współ-
czynnikiem USRV. 

Wygląd a jakość
Nasiąkliwość betonu jest bez-
pośrednio powiązana z  zaprojek-
towanym stosem okruchowym 
mieszanki betonowej. Optymalne 
składy betonów wibroprasowa-
nych zawierają w  swoim składzie 
poza piaskiem 0/2, żwir granulacji 
2/8, a nawet 8/16 – w zależności 
od produkowanego asortymen-
tu. Normy [1, 2, 3] dopuszczają 
produkcję betonowej galanterii 
drogowej w wersji jedno- lub dwu-
warstwowej. W  pierwszym przy-
padku całe wyroby wytwarzane 
są z  mieszanki tej samej jakości, 
a  więc o  przewidywanej nasiąkli-
wości. W drugim wariancie część 
konstrukcyjna prefabrykatu z  be-
tonu o  „szczelniejszym" stosie 
okruchowym, pokryta jest war-
stwą wierzchnią zaprojektowaną 
przy uwzględnieniu w  pierwszej 
kolejności wyglądu (maksymal-
ny wymiar kruszywa 3–4 mm) 
oraz odporności na zamrażanie 
i  rozmrażanie z  udziałem soli od-
ladzających i  ścieranie. Różnicę 
w  zachowaniu się dwóch różnych 
betonów krawężnika – konstruk-
cyjnego i  wierzchniego – po opa-
dach atmosferycznych, bez inge-
rencji środków doszczelniających, 
przedstawiono na fot.

Wnioski
Przedstawione wyżej argumenty, 
w  opinii autora, dyskryminują na-
siąkliwość jako główny, a niejedno-
krotnie jedyny parametr określają-
cy jakość betonu. Zastanawiające 
jest to, że niezwykle rzadko spo-
tyka się on z zaostrzeniem, przez 
opracowujących SST, parametrów 
prawdziwie decydujących o  trwa-
łości wyrobów betonowych, a mia-
nowicie odporności na zamraża-
nie i  rozmrażanie z  udziałem soli 
odladzających oraz ścieralności. 

Wyniki tych badań zależą liniowo 
od ilości złuszczonego materiału 
w jednostce wagi bądź objętości na 
jednostkę powierzchni. Zalety me-
todyki tych badań w świetle wska-
zanych ewidentnych wad badania 
nasiąkliwości wydają się bezdy-
skusyjne i niewymagające dalszych  
rozważań.
Dokładna analiza tworzonych do-
kumentacji nie pozwala oprzeć się 
wrażeniu, że może być to spowo-
dowane zbyt częstym stosowa-
niem w  trakcie pracy przy kom-
puterze osób przygotowujących 
zapisy SST kombinacji klawiszy 
Ctrl C – Ctrl V. Innym aspektem 
jest fakt, że niejednokrotnie in-
żynierowie budownictwa z  wielo-
letnim doświadczeniem przypomi-
nają, ile problemów (czasowych, 
i  logistycznych) stwarzało kilka-
dziesiąt lat temu wykonanie badań 
mrozoodporności, np. F150, wg 
nieaktualnych już norm [7]. Pro-
ściej było więc sztucznie zaniżyć 
nasiąkliwość do 4% i „zapomnieć” 
o pozostałych badaniach środowi-
skowych, zakładając, że wyrób tak 
niskiej nasiąkliwości musi być nie-
zwykle trwały. Zarówno metodyka 
badań, jak i  dostępność osprzętu 
oraz liczba jednostek badawczych 
uległa diametralnej poprawie, jed-
nakże w zakresie podejścia do na-
siąkliwości istnieje, można by rzec, 
skuteczny opór na wiedzę, czego 
dowodem może być całkowite lek-
ceważenie  publikacji potwierdza-
jących, na podstawie badań prze-
prowadzonych na rzeczywistych 
obiektach inżynierskich, w  skali 
1:1, tezę, że niska nasiąkliwość 
może doprowadzić do niskiej 
mrozoodporności, a  tym samym 
niskiej jakości betonu [8]. Nie-
stety, nadal znaczna część środo-
wiska budowlanego warunkuje po-
twierdzenie co najmniej 50-letniej 
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Niezwykle ważnym aspektem podczas realizacji obiek-
tów z betonowych elementów prefabrykowanych jest 
zapewnienie bezpieczeństwa ich transportu. Chodzi 

tu o wyeliminowanie wszelkich zagrożeń, które mogą wystą-
pić na kolejnych etapach wykonania i przemieszczania prefa-
brykatu (wyciąganie z  formy, transport, montaż w miejscu 
docelowym). Kluczową rolę odgrywają tu systemy transpor-
towe, które muszą wykazać się dużą niezawodnością. 
Dlatego z  inicjatywy wiodących producentów powstała dy-
rektywa VDI/BV-BS 6205, która systematyzuje niezbędne 
informacje z zakresu haków transportowych. Poszczególne 
działy dokumentu opisują wymagania stawiane systemom 
transportowym podczas ich projektowania, produkcji, kon-
troli oraz zastosowania. Dyrektywa ta jest gwarancją bez-
pieczeństwa zarówno dla projektantów, jak i dla użytkowni-
ków (zakłady prefabrykacji, budowa). W sposób szczegółowy 
opisuje wymogi stawiane producentom podczas wprowadza-
nia haków do użytku oraz reguluje sprawy z zakresu koncep-
cji bezpieczeństwa – współczynniki, badania, niezbędna do-

kumentacja. Podejmuje również zagadnienia przewidywania 
błędów zastosowań systemów transportowych. 
Stworzenie dokumentu, który porządkuje i w sposób przej-
rzysty przedstawia wytyczne odnośnie tak ważnych akceso-
riów, stało się najwyższą koniecznością. Stosowanie się do 
jego zaleceń podnosi jakość oferowanych usług i sprawia, że 
wszyscy uczestnicy procesu 
prefabrykacji mogą spać spo-
kojnie.  

Jakie korzyści przy stosowaniu systemów transportowych wynikają  
z wprowadzenia dyrektywy VDI/BV-BS 6205?

mgr inż. Paweł Wojtanowicz
Jordahl & Pfeifer  

Technika Budowlana Sp. z o.o.

trwałości prefabrykatów, zgod-
nie z  normą [9], dokładnością 
wycierania betonowych próbek 
ściereczką aż do uzyskania ma-
towej powierzchni [10].
Autor tekstu jest zwolennikiem 
racjonalnego podejścia do bada-
nia jakości prefabrykatów beto-
nowych: nasiąkliwość każdora-
zowo badana, lecz w  przypadku 
niespełnienia postawionych wy-
mogów (zaostrzonych przez SST 
– nienormowych) dodatkowe, 
bardziej rygorystyczne dla be-
tonu badania jakościowo-trwało-
ściowe, odporności na zamraża-
nie i rozmrażanie z udziałem soli 
odladzających oraz odporności 
na ścieranie. W  przypadku ich 

spełnienia – dopuszczenie wyro-
bu do stosowania.
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Stosując technologię Modelowania Informacji o  Bu-
dowli podstawową rzeczą jest przygotowanie dokład-
nego, przestrzennego modelu, który będzie cyfrowym 

odzwierciedleniem inwestycji i  który będzie można trakto-
wać jako bazę danych przechowywującą wszystkie informa-
cje niezbędne do realizacji tej inwestycji. Model BIM daje 

użytkownikowi wiele korzy-
ści, wymienię ich tylko kilka. 
W  takim modelu może-
my zgromadzić i  połączyć 
w całość szereg modeli re-
ferencyjnych pochodzących 

z  różnych branż. Mogą to być np. modele instalacji sani-
tarnej, elektrycznej czy wentylacyjnej. Dużo łatwiej w takim 
przypadku jest przygotować bezbłędną dokumentację dla 
elementów prefabrykowanych, które mimo takiej samej geo-
metrii będą różniły się osadzonymi w nich detalami. 
Dane z  modelu mogą być także przekazywane bezpośred-
nio na produkcję, beż użycia dokumentacji papierowej. Prze-
kazując je np. do maszyn gnących pręty BVBS, do aplikacji 
dla krat zbrojeniowych Unitechnik czy oprogramowania do 
zarządzania produkcją ELiPLAN, oszczędzamy dużo czasu 
i eliminujemy ewentualne błędy ludzkie.
Przydatne będzie także bezpośrednie przesyłanie informacji 
o elementach prefabrykowanych do systemów ERP, w któ-
rych wykorzystamy je np. do wyceny, planowania zamówień 
czy analizy alternatywnych rozwiązań. Wyniki pracy syste-
mów ERP można także zaimplementować wstecznie w mo-
delu BIM i  użyć ich m.in. do wizualizacji aktualnego stanu 
danego prefabrykatu (np. czy jest on w produkcji, w trakcie 
montażu itp.).  

Jakie korzyści daje wykorzystanie modelu BIM przy projektach  
konstrukcji prefabrykowanych?

dr inż. Tomasz Olszewski
Construsoft Sp. z o.o.

Pytanie do eksperta 

Prefabrykacja w  ostatnich latach cieszy się coraz 
większym zainteresowaniem, szczególnie w dziedzinie 
budownictwa przemysłowego. Ciągłe wprowadzanie 

nowoczesnych rozwiązań materiałowych i technologii otwie-
ra nowe możliwości wpływające na swobodę kształtowania 
obiektów budowlanych. Rozwiązania te wychodzą naprzeciw 
oczekiwaniom inwestorów i umożliwiają swobodną aranżację 
powierzchni halowych. Wysoko rozwinięte kompetencje inży-
nierów oraz dostępne sposoby produkcji prefabrykowanych 
konstrukcji sprężonych umożliwiają osiągnięcie rozpiętości 
elementów sięgające ponad 40 m. 
Flagowymi elementami o dużych rozpiętościach, stosowany-
mi w budownictwie przemysłowym (hale produkcyjne, centra 
logistyczne itp.), są dźwigary dachowe dwuteowe o  stałej 
lub zmiennej wysokości przekroju.
Zastosowanie dźwigarów strunobetonowych o dużych roz-
piętościach pozwala na zredukowanie wysokości konstruk-
cyjnej względem stalowego dźwigara kratowego o ok. 50% 
oraz zmniejszenie martwej kubatury obiektu przy zachowa-

niu wysokości użytkowej. Wybór tego rozwiązania umożli-
wia obniżenie kosztów budowy dachu o 25% oraz kosztów 
eksploatacji obiektu (np. wynikających z braku konieczności 
odśnieżania – tzw. dachy bezobsługowe). Ponadto elementy 
wykonane w tej technologii nie wymagają specjalnych zabie-
gów, aby uzyskać odporność ogniową na poziomie R60.
Reasumując, zastosowanie 
w  konstrukcji dachu stru-
nobetonowych elementów 
prefabrykowanych jest roz-
wiązaniem ekonomicznie 
oraz technicznie dopasowa-
nym do potrzeb inwestorów 
planujących realizację bu-
dynków przemysłowych typu 
halowego.  

Dźwigary strunobetonowe – dlaczego warto?

mgr inż. Dominik Rachoń
Grupa Pekabex



Dodatek

prefabrykaty

Systemy
przeciwpożarowe

specjalny

DODATEK  

SPECJALNY

70 prefabrykaty


