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Wprowadzenie
• Geneza prefabrykacji i sytuacja mieszkaniowa w Polsce po II Wojnie 

Światowej;

• Polska droga do prefabrykacji: systemy wielkoblokowe, szkieletowe i 
wielkopłytowe, normatywy mieszkaniowe;

• Baza produkcyjna elementów wielkopłytowych w latach 80-tych XX. 
wieku;

• Załamanie rynku: lata 90-te i początek lat 2000. oraz fakty i mity;

• Prefabrykacja betonowa obecnie i w przyszłości.



Geneza prefabrykacji i sytuacja 
mieszkaniowa w Polsce po II Wojnie 
Światowej
• Zarys prefabrykacji na świecie: Średniowiecze, I połowa XIX wieku (Joseph 

Paxton szklarnie w Anglii), lata 20. XX wieku, Walter Gropius oraz Le 
Corbusier…okres po II Wojnie Światowej, lata 50. i 60. XX wieku 
(mechanizacja) [1];

• Sytuacja mieszkaniowa w Polsce w końcu lat 40-tych [2]: 
• 70% mieszkań stanowiło lokale 1- i 2-izbowe;
• 56,2% nie posiadało żadnych instalacji;
• 12,9% budynków było skanalizowanych;
• 16,9% wyposażonych w wodociąg;
• 7,5% w gaz i 37,5% w elektryczność.

• Lata 1945-1949: odbudowano 16903 budynków mieszkalnych;

• Lata 1950-1960: wybudowano 1 mln 375 tys. mieszkań.



Polska droga do prefabrykacji: systemy 
wielkoblokowe, szkieletowe i 
wielkopłytowe, normatywy mieszkaniowe;
• Koniec lat 50-tych XX. wieku opracowywanie technologii tzw. 

uprzemysłowionego budownictwa mieszkaniowego (m.in. 
technologia wielkoblokowa);

• 4-5 krotne skrócenie czasu realizacji budynków, w porównaniu do 
technologii wznoszenia opartej o technologię monolityczną i 
murowaną;

• Rozwój mechanizacji w latach 60-tych i 70-tych XX. wieku -
usprawnienie linii produkcyjnych prefabrykatów budowlanych;

• Technologie z ZSRR, RFN i Francji.



Polska droga do prefabrykacji: systemy 
wielkoblokowe, szkieletowe i 
wielkopłytowe, normatywy mieszkaniowe;

• Technologia wielkoblokowa (m.in. Cegła Żerańska);

• Technologia wielkopłytowa:
• Systemy typizacji otwartej: W-70, Wk-70;

• Systemy typizacji zamkniętej: OWT-67, OWT-67/N, OWT-75, WUF-T, WUF-75 oraz 
Szczeciński S-Sz;

• Systemy typizacji regionalnej zamkniętej:W-70/SG, W-70/PRAS-BET, OWT-67NS itd.

• Systemy regionalne: m.in.: Wrocławska Wielka Płyta (WWP), Dąbrowa ŁSM (Łódź) 
itd.

Rodzaj 

budownictwa
Ciężar 1 m3 [kg]

Zużycie na 1m3 budynku

Cementu [kg] Stali [kg] Drewna [m3] Roboczogodzin [r-g]

Tradycyjne 550 56 2,5-12,5 0,00834-0,03 8,5-12,5

Wielkoblokowe 280-450 46-52 4-6 0,0006 5,5-6,8

Wielkopłytowe 180-220 38 4 0,00015 4,0



Polska droga do prefabrykacji: systemy 
wielkoblokowe, szkieletowe i 
wielkopłytowe, normatywy mieszkaniowe

• 27,6% planowany wzrost udziału 

budownictwa wielkopłytowego

w latach 1965-1970 [2];

• 78,3% rzeczywisty udział technologii 

wielkopłytowej w budownictwie 

mieszkaniowym w roku 1980 [3].
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Polska droga do prefabrykacji: systemy 
wielkoblokowe, szkieletowe i 
wielkopłytowe, normatywy mieszkaniowe

• Budownictwo szkieletowe:
• Rama H (budownictwo mieszkaniowe 

i przemysłowe);

• System SBO;

• System ZSBO.

Źródło: archiwum własne Autora.



Baza produkcyjna elementów 
wielkopłytowych w latach 80-tych XX. wieku 
[3]

• 149 wytwórni prefabrykatów w 1983 roku;

• procentowy udział poszczególnych systemów wielkopłytowych 

w Polsce w latach 1970-1985
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Załamanie rynku: lata 90-te i początek lat 
2000. oraz fakty i mity
• Upadek gospodarki centralnie sterowanej i zmiana w funkcjonowaniu rynku 

budowlanego;

• Zróżnicowane oczekiwania społeczeństwa w stosunku do budownictwa;

• Otwarcie się rynku na producentów (w tym zagranicznych) rozwiązań do technologii 
monolitycznej;

• Problematyka:
• jakości budynków (łączenia elementów płytowych, trwałość ścian trójwarstwowych), 

• kosztów transportu, 

• możliwości adaptacyjnych w zakresie przezbrojenia linii produkcyjnych,

• trwałości budynków,

• kosztów utrzymania budynków,

• postrzegania technologii przez pryzmat ogólnie trudnej sytuacji gospodarczej kraju w 
latach 80-tych XX. wieku.

• Brak merytorycznej i rzetelnej dyskusji…



Prefabrykacja betonowa obecnie i w 
przyszłości

• Otoczenie linii produkcyjnych [1]:
• Urządzenia w procesach transportowych: autonomiczne 

wózki – AGV, automatyczne trawersy i urządzenia 
chwytające;

• Formy i podkłady do produkcji prefabrykatów –
łatwoprzezbrajalne formy, możliwość szybkiego zamykania, 
częściowo zautomatyzowane systemy otwierania form, 
systemy blatów, elektromagnesy;

• Przygotowanie i produkcja zbrojeń: automatyczne 
zgrzewarki punktowe i przeciągarki zbrojenia, akcesoria 
ułatwiające montaż koszy zbrojeniowych;

• Przygotowanie kruszyw i spoiw: mobilne silosy na cement 
posadowione bezpośrednio na gruncie bez fundamentów, 
zabezpieczone warstwami ochronnymi i farbami, 
wykonywane przy użyciu laserów tnących oraz wyposażone 
w systemy napowietrzania, podgrzewania kruszywa itp.;

Fot. 1. Widok robota spawającego 
silos firmy ELKON [4].



Prefabrykacja betonowa obecnie i w 
przyszłości

• Otoczenie linii produkcyjnych [1]:
• Betonownie: mieszalniki planetarne, stosowanie wysoce odpornych na 

zużycie okładzin korpusu i ramion mieszających, np. z żeliwa chromowo-
niklowego typu Hard 4 oraz wyposażone w urządzenie do pobierania 
próbek, system ciśnieniowego mycia, czujniki temperatury i wilgotności 
oraz kamery. Dodatkowo zastosowanie dokładnych bramek ważących, 
wyposażonych w elastyczny i wysoce precyzyjny system dozowania 
składników oraz ultraszybkich systemu transporty betonu, osiągających 
prędkość 2,5 m/s.;

Fot. 2. Dokładna bramka ważąca z elastycznym systemem dozowania firmy ELKON [4].



Prefabrykacja betonowa obecnie i w 
przyszłości

• Otoczenie linii produkcyjnych [1]:
• Obróbka cieplna betonu: systemy zapewniające niewielkie straty ciepła, 

wykorzystujące ciepło powstające w trakcie hydratacji cementu oraz 
wilgoć pochodzącą z betonu, umożliwiające dojrzewanie pod wpływem 
ciepła promieniowania, uzyskiwanie krótszych czasów dojrzewania dzięki 
cyrkulacji ciepłego powietrza, szybki montaż i demontaż namiotów 
grzewczych itp.;

• Chemia budowlana: stosowanie m.in. domieszek, dodatków 
przyśpieszających wiązanie, itp.;

• Oprogramowanie komputerowe do sterowania produkcją, planowania 
zapasów materiałowych, wykorzystujących technologię CAD, CAM, CNC, 
itp.;

• Koncepcja „Just-in-time”, „Lean manufacturing” i „Zero waste”.





Prefabrykacja betonowa obecnie i w 
przyszłości – obecna oferta
• Obiekty:

• Przemysłowe, mieszkaniowe, biurowe, handlowe, infrastrukturalne, 
energetyczne, itd.

• Produkty:
• Wielootworowe płyty kanałowe typu HC, SP, sprężone płyty HM, TT, 

belki, dźwigary, elementy ścienne, przepusty skrzynkowe, szachty 
windowe, pale i stopy fundamentowe, żerdzie elektroenergetyczne, 
itd.

• Usługi:
• Projektowanie + transport + montaż.



Prefabrykacja betonowa – trendy 
rozwojowe

• Automatyzacja i robotyzacja linii produkcyjnych;

• Minimalizacja zatrudnienia, wzrost świadomości i działań na rzecz BHP;

• Optymalizacja strategii zamówień surowców i półproduktów;

• Dalsze działania w zakresie koordynacji budowy z harmonogramami produkcji i ekspedycji;

• Wdrażania rozwiązań energooszczędnych w obszarze działań technologicznych: zagęszczenia 
mieszanki betonowej, obróbka cieplna itp.;

• Dalszy rozwój strategii minimalizacji strat materiałowych („Zero waste”) poprzez zastosowanie 
nowoczesnych urządzeń (np. dozatorów sterowanych komputerowo), zgrzewanie doczołowe 
prętów zbrojeniowych, zamiast „na zakład” itp.;

• Dalszy rozwój strategii minimalizacji strat czasowych („Lean Manufacturing”) poprzez wysoki 
stopień uprzemysłowienia (roboty, automatyczne urządzenia wielofunkcyjne);

• Stosowanie wyposażania technicznego o wyższym stopniu niezawodności oraz wprowadzenie 
struktur niezawodnościowych (np. równoległych, bliźniaczych stanowisk w miejscach „wąskich 
gardeł”).
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From Social Sustainability Manual
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From Circular Economy Manual
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