
W poszczególnych krajach Ameryki Południowej branża
budowlana wygląda bardzo różnie. Wszędzie jednak 
widoczne jest rosnące zapotrzebowanie na przestrzeń
mieszkaniową. W silniejszych gospodarkach, w których 
wynagrodzenia są odpowiednio wyższe, dla zapewnienia
mieszkań w przystępnych cenach większe znaczenie mają
zoptymalizowane procesy i wydajne technologie produkcji.
Jednocześnie często rosną także wymagania względem 
jakości elementów konstrukcyjnych. Innowacyjne, 
sprawdzone w praktyce technologie produkcji w sektorze
prefabrykacji betonu nabierają przez to coraz większego
znaczenia. Wybrane, przytoczone projekty przedstawiają
specyfikę latynoamerykańskiego sektora budowlanego 
i opracowane rozwiązania specjalne.

Panama: Rozwiązania technologiczne w zakresie
produkcji masywnych elementów betonowych

Panama niezmiennie należy do najszybciej rozwijających się
gospodarek w tym regionie. Siłą napędową branży budowlanej
są przede wszystkim projekty infrastruktury. Niemniej jednak in-
westycje realizowane są także w budownictwie mieszkaniowym.
W ubiegłym roku uruchomiono między innymi nowoczesną linię
obiegową do produkcji prefabrykowanych elementów betono-
wych. Zaprojektowanie linii zlecono firmie Reymann Technik,

między innymi z powodu wcześniejszych projektów zrealizo-
wanych w Ameryce Środkowej (np. na wyspie Barbados).

Na linii produkowane są w głównej mierze elementy prefab-
rykaty pełne, wykorzystywane do budowy domów jednoro-
dzinnych jedno- lub dwukondygnacyjnych. Ponadto przewi-
dziano możliwość rozbudowy linii i rozszerzenie jej o produk-
cję ścian zespolonych. Linię świadomie zaprojektowano jako
możliwie najbardziej uniwersalną, ponieważ rynek w Panamie
– podobnie jak prawie wszystkie rynki w Ameryce Łacińskiej –
jest słabo unormowany, więc grubości ścian i inne parametry
elementów podlegają sporym wahaniom. Dlatego celem było
umożliwienie klientowi produkcji jak najszerszego spektrum
elementów betonowych.

Wydajność linii zaprojektowano na 500 m2 pełnych płyt ścien-
nych podczas jednej zmiany. Elementy szczególne linii to au-
tomatyczne urządzenie obsługujące regały, automatyczny roz-
ściełacz mieszanki betonowej, robot szalunkowy i węzeł beto-
niarski. Usługi ze strony firmy Reymann Technik obejmowały
projekt technologiczny i konstrukcyjny, wsparcie przy opraco-
waniu projektu wykonawczego oraz wsparcie przy uruchomie-
niu linii. Biuro techniczne służyło przy tym niezależnym doradz-
twem technicznym i umożliwiło kompleksowe zaplanowanie
projektu z korzyścią dla klienta.
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Dopasowana technologia produkcji 
i indywidualne rozwiązania w zakresie
szalunków dla Ameryki Południowej

Ratec GmbH, Reymann Technik GmbH, 68766 Hockenheim, Niemcy

1. Linia technologiczna w Panamie.
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Chile: Pierwsza zautomatyzowana linia obiegowa 
w kraju wyposażona w szalunki

Według prognoz chilijski sektor budowlany ciężkie czasy ma
już za sobą. Eksperci szacują w 2018 r. wzrost na poziomie 
1 do 3%. Aktualne trendy to przede wszystkim budownictwo
prefabrykowane oraz zastosowanie materiałów ekologicznych,
jak również produkcja z wykorzystaniem robotów i oprogra-
mowania do planowania produkcji (źródło: GTAI). Ze względu
na swoją wielkość i intensywność pracy sektor budowlany jest
istotnym sektorem gospodarki chilijskiej. Ponadto Chile ma
największy dochód per capita w Ameryce Południowej – jest
to kolejny czynnik, który zmusza branżę budowlaną do inwes-
towania w bardziej efektywne technologie budowlane.
Baumax, grupa złożona z najróżniejszych specjalistów, uczyniła
już w 2017 r. istotny krok w kierunku przyszłości dokonując roz-
ruchu zautomatyzowanej linii obiegowej do produkcji elemen-
tów żelbetowych wykorzystywanych w budownictwie mieszka-
niowym i przemysłowym. Jest to pierwsza zautomatyzowana
linia obiegowa do produkcji prefabrykatów betonowych 
w Chile.
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2a. Szalunek ze zintegrowaną pętlą.

2b. Poziomy profil formujący połączenie ze skrzynkami
pętlowymi.



Spektrum produkowanych prefabrykatów, w tym masywne
elementy betonowe (płyty ścienne i stropowe) i ściany zespo-
lone, może być elastycznie dopasowywane do danych wyma-
gań i jest wykorzystywane między innymi do budowy domów
mieszkalnych, budynków, szkół, szpitali, zbiorników i niecek ba-
senowych.

Szalunki zostały zaprojektowane i dostarczone przez firmę 
Ratec. Szczególnym wyzwaniem w projekcie szalunków było 
z jednej strony dopasowanie ich do zautomatyzowanej tech-
nologii produkcji, a z drugiej strony uwzględnienie często
skomplikowanych detali systemu konstrukcyjnego opracowa-
nego przez klienta.

Do łączenia elementów przewidziano stalowe pętle. Z przy-
czyn ekonomicznych klient zażyczył sobie alternatywy dla tra-
dycyjnych skrzynek pętlowych.

Firma Ratec opracowała szalunki przystosowane do układania
robotem, wyposażone w zintegrowane pętle, a także profile
formujące połączenie mocowane do boków szalunku lub pod-
kładu, umożliwiające montaż poszczególnych skrzynek pętlo-
wych.

W przypadku szalunków ze zintegrowanymi pętlami są one
utrzymywane w profilu szalunkowym za pomocą wkładki z PE.
Na czas rozformowywania mocowanie z PE wyciąga się z sza-
lunku i zdejmuje z pętli, a potem można je ponownie wyko-
rzystać przy kolejnym betonowaniu.

W celu realizacji połączeń narożno-czołowych opracowano
profil spoinowy mocowany magnetycznie na podkładzie lub
szalunku oraz nasadzaną na profil spoinowy skrzynkę magne-
tyczną również ze zintegrowaną pętlą. Skrzynki te można usu-
nąć po betonowaniu i wykorzystać ponownie. W elemencie
pozostaje tylko pętla.
Warunkiem koniecznym realizacji tego rozwiązania było do-
puszczenie statyczne opisanego połączenia przez nadzór bu-
dowlany, które udało się uzyskać dla tego konkretnego pro-
jektu. Poprzez oszczędność kosztów związanych z wykonaniem
połączeń pętlowych udało się sfinansować niemal cały szalu-
nek. Możliwość zastosowania tego rozwiązania w innych pro-
jektach jest możliwa po uzyskaniu dopuszczenia statycznego
nadzoru budowlanego w danym regionie.

Peru: Drugi projekt domów modułowych 
na etapie planowania

Peru tak jak Chile jest jednym z krajów o bardzo dużym popy-
cie na mieszkania w przystępnych cenach, a przede wszystkim
na mieszkania zapewniające bezpieczeństwo przy wstrząsach
sejsmicznych. Sektor budowlany rozwija się tu z jednej strony
dzięki rządowym programom budowy mieszkań, a drugiej
strony też na skutek rosnącej w siłę klasy średniej i atrakcyjnym
warunkom kredytowania dla kupujących domy.

Już w 2013 r., w Ica w Peru uruchomiono pierwszą produkcję do-
mów modułowych w oparciu o technologię upcrete. Linię tech-
nologiczną zaprojektowała i zrealizowała jako generalny wyko-
nawca firma Reymann Technik. Szalunki modułowe i technologię
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3. Szalunki ze zintegrowanymi pętlami.

4. Postęp robót budowlanych w projekcie osiedla mieszkaniowego „Las Piedras de Buenavista“ w Ica, Peru.
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pompowania upcrete opracowała i zamontowała firma Ratec.
Cechą szczególną tej linii i wymierną korzyścią wynikającą z za-
stosowania technologii upcrete była możliwość produkowania
modułów pomieszczeń bezpośrednio w pozycji montażowej 
i z bardzo wysoką jakością powierzchni. Pozwala to wyeliminować
późniejszą obróbkę modułów i przyspiesza proces budowy.

W ramach projektu na osiedlu „Las Piedras de Buena Vista“, 
na terenie o powierzchni 1 000 000 m2 powstaje łącznie 3600
3-modułowych domów o powierzchni użytkowej 70 m2, rozło-
żonej na 2 kondygnacjach, z własnym patio i ogrodem. 1300
domów już zostało ukończonych. Popyt na domy w stosunko-
wo przystępnej cenie około 25000 USD jest wciąż jeszcze duży.

Obecnie w zakładzie każdego dnia produkowanych jest nawet
do 3 kompletnych domów, składających się z 3 modułów po-
mieszczeń, 6 ścian działowych, schodów, balkonu i 2 dachów. 

Równolegle rozpoczęto też budowę kolejnych osiedli w Ica,
takich jak „Las Viñas“ i „Jardines del Edén“. W ramach tych pro-
jektów powstają inne typy domów z modułów pomieszczeń,
które są produkowane w zakładzie w Ica za pomocą tych sa-
mych szalunków modułowych.

Zmotywowany sukcesem pierwszego projektu, deweloper pla-
nuje kolejny projekt tego typu na północy kraju. Już teraz wia-
domo, że firmy RATEC i Reymann Technik ponownie zaprojek-
tują i wykonają niezbędną linię technologiczną. W tym celu
opracowywane są już potrzebne szalunki modułowe, które
muszą być dopasowane do zmodyfikowanych projektów ar-
chitektonicznych.

Nowa linia technologiczna będzie przystosowana w pierwszym
etapie projektu do produkcji 2 domów dziennie złożonych 
z 3 modułów, lub 3 domów złożonych z 2 modułów. W ramach
kolejnego etapu produkcja zostanie rozbudowana do 4 domów
z 3 modułów lub 6 domów z 2 modułów dziennie. Uruchomie-
nie linii zaplanowano na 2020 r.

„Mamy jeszcze innych klientów w prawie wszystkich krajach
Ameryki Łacińskiej, którzy zdecydowali się na technologię sza-
lunków magnetycznych firmy RATEC“, stwierdza Jürgen Deppe,

dyrektor hiszpańskiej RATEC SLU, odpowiadający za klientów
na rynku latynoamerykańskim. „Latynoamerykański rynek pre-
fabrykatów betonowych będzie w najbliższych latach dalej sil-
nie się rozrastać, ale z powodu brakujących norm i infrastruk-
tury transportowej dla wielkowymiarowych elementów beto-
nowych będzie rynkiem bardzo wymagającym, na którym na
pierwszy plan wysuwają się rozwiązania dopasowane do wy-
magań klientów. Firmy Ratec i Reymann Technik są doskonale
przygotowane na te wyzwania, zarówno w kontekście opraco-
wywania nowych rozwiązań jak i w roli dostawcy rozwiązań sys-
temowych.“

M
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5. Kolejne typy domów z prefabrykatów przestrzennych dla następnych osiedli powstających w zakładzie w Ica.
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