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Prefabrykaty betonowe
kilka słów przypomnienia

Prefabrykat:

• to element w pełni wykonany poza miejscem wbudowania

• półprodukt, typowy element budowlany służący do montażu 
na placu budowy, np. płyta stropowa.

• każdy element budowlany lub konstrukcyjny, którego 
parametry użytkowania są zbliżone do pożądanych 
lub wymagają niewielkiej obróbki (np. mechanicznej).



Prefabrykaty betonowe
kilka słów przypomnienia

• Prefabrykaty drobnowymiarowe o powierzchni 
gabarytowej poniżej 2m2, których ciężar (< 250 kg) 
umożliwia montaż ręczny (przez jednego lub kilku 
robotników)

• Prefabrykaty średniowymiarowe o powierzchni 
gabarytowej poniżej 2m2, których ciężar (250 -
1000 kg) umożliwia montaż przy użyciu lekkiech 
maszyn budowlanych

• Prefabrykaty wielkowymiarowe o powierzchni 
gabarytowej powyżej 2m2, których ciężar (ponad 
1000 kg) wymaga użycia ciężkiego sprzętu 
budowlanego



• Prefabrykaty niezbrojone

• Prefabrykaty zbrojone

• Prefabrykaty sprężone

Prefabrykaty betonowe
kilka słów przypomnienia



Betonowe elementy brukowe
Trwałość vs eksploatacja
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Prefabrykaty betonowe
Trwałość vs eksploatacja

Przykład oddziaływania 

warunków atmosferycznych 

na płytę betonową na podłożu 

gruntowym
(Z. Rusin – Technologia betonów mrozoodpornych)



Wymagania krajowe dla rur betonowych

• Klasa betonu B50 (a może jednak C45/55 ?)

• wodoszczelność "W-8",

• nasiąkliwość ≤ 4%,

• mrozoodporność F = 150,

• ścieralność na tarczy Boehmego ≤ 2mm,

• współczynnik szorstkości n=0,013, (wzór Manninga),

• maksymalna zawartość chlorków:
- w betonie - 1 % -> zawartość Cl- w stosunku do masy cementu
- w żelbecie - 0,4% -> zawartość Cl- w stosunku do masy cementu

• tolerancja wykonania złączy (kielich, bosy koniec) - połączenie:
- użytkowe powierzchnie profili złączy powinny być pozbawione nierówności, które 
mogłyby uniemożliwić wykonanie trwałego wodoszczelnego połączenia,
- dopuszczalne są jedynie włoskowate pęknięcia warstwy bogatej w cement w tym 
mikrorysy o szerokości nie przekraczającej 0,15 mm spowodowane skurczem 
lub temperaturą są zgodne z normą. 

• dopuszczalne załamanie osi rur w trakcie montażu może wynosić 
maksymalnie do 20 mm na 1 mb rurociągu

A co na to norma PN-EN 1916:2005 ???



Prefabrykaty średniowymiarowe
infrastruktury podziemnej

• Bogaty asortyment

• Możliwość dostosowania

do wymagań inwestora

• Możliwość wytworzenia

indywidualnych rozwiązań

• Wiele technik i technologii wbudowywania

• Wykorzystanie „lekkiego” sprzętu budowlanego

tj. koparek, HDS-ów, lekkich dźwigów

• Zastosowanie technologii „bezwykopowych”

• Szerokie możliwości „planowania” układu infrastruktury podziemnej



Prefabrykaty betonowe
zalety

• Możliwość posadowienia 
w terenach podmokłych

• Znaczne głębokości posadowienia –
nawet do 10m
(studnie z PCV tylko do 3-4 m ze względu na brak 
sztywności obwodowej)

• Wysoka szczelność 
(beton W8 lub W12, możliwość szerokiego doboru 
uszczelnień międzykręgowych odpornych na osiadania 
studni)

• Wysoka trwałość
(odporność na oddziaływanie chemiczne 
transportowanego medium, mrozoodporność)

• Możliwość stosowania w „trudnym” 
terenie (np. w obszarach szkód górniczych)



Prefabrykaty betonowe
zalety

Wysoka sztywność obwodowa elementów betonowych:

• Można zasypywać gruntem rodzimym

• Nawet 3-4 krotny zapas nośności

• Mała podatność na odkształcenia dynamiczne

• Nie wymagają pierścieni odciążających

• Zachowują parametry mechaniczne 

w obniżonych temperaturach

• Zachowują parametry mechaniczne 

w czasie



PREFABRYKATY 
INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ

Technologie produkcji



Forma rdzeniowa do produkcji 
kręgów



Urządzenia do produkcji kręgów 
betonowych



Automat do kręgów



Automat do kręgów 

Automat do produkcji kręgów jest 
uniwersalną maszyną produkującą 
kompletny program rur i kręgów do 
długości 120 cm.

Maszyna produkuje w pełni automatycznie. 
Gotowy produkt odwożony jest ręcznie 
sterowanym wózkiem do transportu rur 
albo automatycznym, systemem transportu 
rur do dojrzewalni.

Dane techniczne:

Maks. długość rur: 1200 mm

Maks. średnica rur:   1200 mm

Minimal. długość rur: ca. 100 mm



Technologia wibroprasowania

• Wysoka wydajność i powtarzalność produkcji

• Produkcja zarówno kręgów ja i dennic

• Możliwość bezpośredniego montażu klamer schodni

• Wyższa wytrzymałość technologiczna wyrobów



Technologia wirowania 
elementy zbrojone i niezbrojone

Automat do rur i kręgów OMAG typu OMAG R250/120

Dane techniczne:
• Maks. długość rur: 2500 mm
• Min. długość rur: 250 mm
• Maks. średnica rur: 1200 mm
• Min. średnica rur :                      300 mm
• Produkcja pojedyńcza:     300 mm – 1200mm
• Produkcja podwójna:        300 mm  – 600mm  

Opis:

Produkcja podpoziomowa z stacjonarną wibracją rdzenia

Jak przy wszystkich maszynach do produkcji rur firmy 
OMAG 
nasze proste i wytrzymałe w połączeniu z przejrzystym 
rozmiestrzeniem elementów napędów i obsługi zapewniają 
bardzo wysoką niezawodnośćruchu i bezpieczeństwo pracy.

Maszyny wyposażone są w pełnoautomatyczne sterowanie 
Siemens S7 i sterowane poprzez pulpit komputerowy z 
monitorem.
Oczywiście można również obsługiwać maszynę po prostym 
przełączeniu sposób ręczny.

Nasz wieloletni sprawdzony system wibracji rdzenia 
zapewnia równomierne zagęszczenie wyrobów.

Starannie wykonane i dokłane połączenie kielichowe 
otrzymujemy poprzez zastosowanie sprawdzonego w 
praktyce obrotowego urządzenia pierścienia górnego. 

Rozszalowanie rur odbywa się bezpośrednio w maszynie 
dlatego też do każdej średnicy potrzeba tylko jedną formę.



Automat do rur i kręgów 

 Produkcja podwójna dla rur 

o średnicy 300 do 600 mm.

 Obrotowy magazyn 

pierścieni dolnych

 Produkcja 

pojedyńcza



Agregat do formowania rur 
metodą wirowania

BiDi A- 24

• Średnica rur Ø250 mm – 600 mm;   Długość rur 300mm – 2.500 
mm

BiDi A- 36

• Średnica rur Ø250 mm – 900 mm; Długość rur 300mm – 3.000 mm

BiDi A- 48

• Średnica rur Ø250– 1200 mm; Długość rur 300 mm – 3.500 mm

BiDi A- 60

• Średnica rur Ø300– 1500 mm; Długość rur 300 mm – 3.500 mm

BiDi A- 84

• Średnica rur Ø600 mm – 2100 mm; Długość rur 300 mm – 3.500 
mm

Maszyny BiDi z głowicą rolkową 

są znane na całym świecie z 

uwagi na wysoką wydajność, 

szybką wymianę form, krótki 

czas czyszczenia i wysoką 

jakość rur.

Np. w ciągu jednej zmiany (8 

godzin) maszyna BiDi może 

wyprodukować ok. 250 sztuk rur 

o średnicy von 300mm.



Schemat formowania rur 
metodą wirowania

Schematycze przedstawienie 
procesu formowania rur 
betonowych

• Proces formowania rur betonowych w 
prasie do rur z formą do rur służącą 
jako szalunek.

• Znajdująca się w osi dłuższej głowica 
rolkowa, wznosi się w trakcie 
wypełniania betonem a rolki naciskowe 
zagęszczają beton. Dolna część 
głowicy rolkowej spełnia rolę cylindra 
gładzącego który zapewnia gładką 
powierzchnię rury. 



Technologia łącząca 
wirowanie i wibropasowanie

Wibracja rdzenia
• Poprzez wznoszący się rdzeń 

wibrujący z obracającą się głowicą 
rolkową zostaje mieszanka 
betonowa równomiernie 
rozprowadzona w formie przez co 
znacznie zmniejsza się ilość 
pęcherzyków powietrznych w 
betonie.

• Uzyska się dzięki temu wysokozagę-
szczone o znakomitej jakości rury.

Wirująca głowica rolkowa

• Wirująca głowica rolkowa pozwoli 
na bardzo szybkie wypełnienie 
formy.

• W trakcie wypełniania jest beton 
wstępnie zagęszczony.

• Przy rurach z stalowym 
zbrojeniem beton wypełnia 
bardzo precyzyjnie przestrzeń 
między koszami zbrojenia.



Technologia produkcji
dojrzewanie wyrobów

Niskoprężne naparzanie

Dojrzewanie naturalne



Technologia produkcji
dojrzewanie wyrobów

Elektryczne maty grzejne



BETONOWE PREFABRYKATY 
INFRASTRUKTURALNE

Nie tylko infrastruktura podziemna



Prefabrykaty średniowymiarowe
nie tylko infrastruktura podziemna

• Bogaty asortyment

• Możliwość dostosowania

do wymagań inwestora

• Możliwość wytworzenia

indywidualnych rozwiązań

• Łączenie różnych materiałów

• Estetyczne i trwałe wykończenie 

powierzchni licowych 

(barwienie, fakturowanie powierzhcni)

• Szerokie możliwości „planowania” układu infrastruktury



Prefabrykaty średniowymiarowe
nie tylko infrastruktura podziemna

Płyty peronowe 

i perony prefabrykowane



Prefabrykaty średniowymiarowe
mury oporowe

• Sprawdzone rozwiązania

• Możliwość dostosowania

do wymagań inwestora

• Wysoka trwałość 



Prefabrykaty drobnowymiarowe
mury oporowe

• Bogaty asortyment

• Możliwość dostosowania

do wymagań inwestora

• Możliwość wytworzenia

indywidualnych rozwiązań

• Systemy drenażowe 

i bezdrenowe

• Wysoka stabilność 

konstrukcji nawet do 10m

• Układanie spoinowe 

i bezspionowe



Prefabrykaty drobnowymiarowe

• Bruk betonowy:

– Samodzielne nawierzchnie

– Elementy uzupełniające 
dla nawierzchni sztywnych 
i podatnych

• Elementy małej architektury



BETONOWE PREFABRYKATY 
INFRASTRUKTURALNE

Nowe „trendy”



Prefabrykaty betonowe
obecnie

• Katalog powtarzalnych elementów drogowych 
(1979r., 1982r. a może nowszy?)

• Prefabrykaty projektowane do konkretnych 
zastosowań, inwestycji

– Rozwiązania ekologiczne

– Rozwiązania architektoniczne



Prefabrykaty betonowe
nowoczesne rozwiązania

• Technologie betonu:

– Beton „zwykły”

– Beton wibroprasowany

– Samozagęszczalnego SCC, ASCC

– Betony nowej generacji 
np. RPC (reactive powder concrete)



BETONOWE PREFABRYKATY 
INFRASTRUKTURALNE

100% EKO !!!



Prefabrykaty betonowe 
wsparciem dla natury

• Utylizacja odpadów z różnych gałęzi przemysłu 

w produkcji prefabrykatów betonowych

• Wyłapywanie i odprowadzanie wody z nawierzchni drogowych

• Wstępne oczyszczanie wód odprowadzanych w nawierzchni drogowych

• Bezpieczne ścieżki dla zwierząt 



Prefabrykaty betonowe 
100% EKO

• W produkcji można wykorzystać materiały odpadowe

• Prefabrykaty można demontować i wbudowywać ponownie

• Odznaczają się wysoką odpornością i trwałością

• Można je poddawać 100% recyklingowi

Nakłady energii 

na recykling 



O tym należy pamiętać i edukować 
klientów, inwestorów i wykonawców

Elementy betonowe 

nie są idiotoodporne !!!



Dziękuję za uwagę 
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