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Spółka biurowa Skanska jest dewelo-
perem „zielonych” budynków biuro-
wych, które są komfortowe dla użyt-
kowników i dobrze wpisują się w ota-
czającą tkankę miejską. Nasze projekty
biurowe realizujemy w centrach miast,
przy głównych arteriach komunikacyj-
nych. Podobnie jest w przypadku biu-
rowca Generation Park przy Rondzie
Daszyńskiego w Warszawie. Z tego po-
wodu zwróciliśmy szczególną uwagę
na problem miejskiego smogu, który
w tym miejscu jest związany głównie
z ruchem samochodowym. Dzięki współ-
pracy z firmą Górażdże Cement S.A.
oraz ośrodkami badawczymi i zastosowaniu technologii „zie-
lonego” betonu, mamy szansę wpłynąć na poprawę stanu po-
wietrza w okolicy naszych budynków oraz stworzyć swego ro-
dzaju zielony punkt na smogowej mapie Warszawy – stwierdzi-
ła Anna Tryfon-Bojarska, menedżer ds. innowacji w biuro-
wej spółce Skanska, podczas konferencji prasowej, która od-
była się 17 października br. w Warszawie, zorganizowanej
przez firmy Górażdże Cement i Skanska.

Tematem konferencji było zastosowanie betonu pomagają-
cego w walce ze smogiem przy kompleksie Generation Park,
w skład którego wejdą trzy budynki Generation Park X, Y, Z.
Na tej budowie testowany jest innowacyjny beton na bazie ce-
mentu TioCem firmy Górażdże Cement, który ma właściwości
fotokatalityczne i samoczyszczące. Dzięki promieniom sło-
necznym dochodzi na jego powierzchni do rozkładu szkodli-
wych dla ludzi związków pochodzących ze spalin samochodo-
wych, m.in. NO2 na nieszkodliwe, podobne do stosowanych
przy nawożeniu roślin, które wraz z wodą deszczową odprowa-
dzane są do gleby. To innowacyjne rozwiązanie zostało już
przebadane w Bergamo we Włoszech przez firmę Italcementi
należącą, podobnie jak Górażdże Cement, do koncernu Heidel-
berg, a także wstępnie w Polsce (w Zielonej Górze), gdzie ba-
dania testowe kostki brukowej, zawierającej TioCem, po sied-
miu latach eksploatacji wykazały obniżenie stężenia NOx w po-
wietrzu nawet o 70%. Skanska zainteresowała się ciekawy-
mi wynikami tych badań i wspólnie z firmą Górażdże Ce-
ment S.A. postanowiła sprawdzić zachowanie „zielonego”
betonu w warunkach Warszawy. Do realizacji projektu zapro-
szono również jednostki naukowe: Instytut Geofizyki PAN;
Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej oraz
Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego – powiedział
podczas konferencji prasowej Krzysztof Szerszeń – Koordyna-
tor ds. Badań i Rozwoju Produktów Geotechnicznych w Góraż-
dże Cement. Beton z cementem TioCem testowano przez 9 mie-
sięcy w warunkach laboratoryjnych i miejskich (na chodniku
ułożonym przy Rondzie Daszyńskiego w Warszawie – fotogra-
fie) przy różnym natężeniu ruchu samochodowego.

Podczas badań, na powierzchni 350 m2 chodnika, otrzyma-
no dane dotyczące zanieczyszczenia powietrza ze specjalnych

stacji pomiarowych, które zostały tam
zainstalowane. Jednocześnie identyczne
badania przeprowadzono na chodniku
obok, gdzie nie było „zielonego” betonu.
Wyniki pomiarów wykazały, że teren,
na którym ułożono beton z cementem
TioCem, wykazuje o 30% mniejsze stę-
żenie dwutlenku azotu niż odcinek na-
wierzchni ze zwykłego betonu. Dzięki
badaniom wiadomo też, że w momencie,
gdy przy Rondzie Daszyńskiego powsta-
nie zwarta zabudowa, „zielony” beton
osiągnie jeszcze lepsze wyniki w walce
z warszawskim smogiem. Z kolei badania
laboratoryjne dowiodły, że właściwości

betonu zawierającego TioCem nie zmieniają się w czasie. W wa-
runkach laboratoryjnych redukcja NOx dochodziła do 70%.

Po uzyskaniu tak dobrych wyników, Skanska zdecydowa-
ła, że plac o powierzchni boiska piłkarskiego, między budyn-
kami Y i Z w kompleksie Generation Park, zostanie wyłożo-
ny betonem z cementem TioCem. Taki obszar ma neutralizo-
wać rocznie tlenki azotu emitowane ze spalin dziesięciu sa-
mochodów z silnikiem Diesla, przy założeniu, że każdy z nich
pokona 17 000 km. Przy kompleksie Generation Park, Skan-
ska zainstaluje stałą stację pomiarową, która będzie non stop
badać stężenie zanieczyszczeń w powietrzu. Ten innowacyj-
ny beton może stać się efektywnym narzędziem w walce o czy-
ste powietrze i lepszą jakość życia w tej części Warszawy
– stwierdził podczas konferencji prasowej Przemysław
Malinowski, szef sprzedaży produktów geotechnicznych
w Górażdże Cement S.A. Jest to pierwsze w Europie Środko-
wo-Wschodniej wykorzystanie betonu czyszczącego powie-
trze na dużej powierzchni. Zdaniem Anny Tryfon-Bojarskiej,
technologia ta ma szansę stać się standardem na wszystkich
nowych budowach firmy Skanska, gdzie występuje problem
jakości powietrza związany ze smogiem.
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