


t RWAŁE

P E R F E C T

P E R F E C T

M ONOLITYCZNE



14 ’2009 (nr 440)

W NUMERZE
T. Rybarczyk – Szybka i łatwa budowa z betonu komórkowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
T. Rybarczyk – SOLBET – podwyższa standardy budowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
L. Misiewicz – Podstawowe informacje do projektowania i wykonywania murów z silikatów . . . . 10
Projektowanie konstrukcji z silikatowych elementów murowych wg PN-B-03002:2007 . . . . . . . . . 12
J. Ositek – Zasady murowania ścian z wyrobów ceramicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
M. Rzeszutko – Porotherm Profi – szlifowane pustaki ceramiczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
S. Gąsiorowski – Gdzie ci murarze? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
K. Wiśniewski – Ściana dobrze wycekolowana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Elementy murowe TeknoAmerBlok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
R. Gajownik, S.Gąsiorowski, J. Sieczkowski – Trudności doboru zapraw do konstrukcji
murowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
T. Kania – Właściwości akustyczne ścian warstwowych MultiGips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
S. Chłądzyński – Murowanie i tynkowanie z produktami ALPOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
L. Misiewicz – Zaprawa w murach z silikatów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Domy wielorodzinne w konstrukcji stalowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
E. Kosmala – Jak zaoszczędzić energię przez ściany zewnętrzne w standardzie
Knauf Insulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Ł. Drobiec, R. Jasiński, A. Piekarczyk – Mury poddane zginaniu w ujęciu PN-EN 1996-1-1:2006 . . . 32
J. Hoła, Z. Matkowski, A. Hoła –Wilgotność murów zabytkowego kościoła
po akcji gaszenia pożaru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Usprawniamy i przyspieszamy realizację inwestycji drogowych – wypowiedź Generalnego
Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Lecha Witeckiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Inwestycje na drogach krajowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
A. Kaszyński – Zasady stosowania skali ocen punktowych podczas kontroli drogowych
obiektów inżynierskich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Silna pozycja firmy TITAN Polska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
T. Cibor – Najciekawsze obiekty inżynierskie na drodze ekspresowej S-3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
A. Madaj – Wpływ zasypki na nośność i trwałość konstrukcji podatnej z blach falistych . . . . . . . . 49
G. Łagoda, M. Łagoda – Zastosowanie elementów rurowych w konstrukcjach mostowych . . . . . 52
J. Biliszczuk, J. Onysyk, W. Barcik, P. Prabucki, M. Sułkowski, J. Szczepański,
M. Tomiczek, A. Tukendorf, K. Tukendorf – Most podwieszony w ciągu AOW . . . . . . . . . . . . . 55
A. Wysokowski, J. Howis – Zakres eurokodów w infrastrukturze komunikacyjnej . . . . . . . . . . . 60
10 lat firmy Freyssinet Polska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
M. Chudek – Konstrukcje z gruntu zbrojonego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
S. Dekert – Keramzyt w drogownictwie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Izolacje przeciwwodne Servidek/Servipak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Nowoczesne technologie w budownictwie inżynierskim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
W. Wika-Czarnowski, R. Chęciński – Nowy element systemu odwodnień mostów
i wiaduktów – sączek odwadniający DWD Ω . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
T. Pawlak – Naprawa studzienki kanalizacyjnej w technologii Topolit® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Z. Olszewski, S. Stankiewicz – Remont zbiornika wody pitnej za pomocą zaprawy
natryskowej KERASAL® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
K. Wiśniewska – Nowoczesne betonowe studnie szczelne spełniające wymagania
normy PN-EN 1917:2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
K. Germaniuk – Zalecenia IBDiM udzielania Aprobat Technicznych na wyroby i systemy
do napraw i ochrony obiektów inżynierskich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

K. Zielonko-Jung – Technologia jako narzędzie doskonalenia właściwości istniejących
materiałów budowlanych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
J. Płoński – Przykłady wad okien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

K. Wiśniewska – Innowacyjne włókna do produkcji chemii budowlanej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
A. Miecznikowska – XVI Targi Budownictwa – INTERBUD 2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

A. Iżewska – Izolacyjność akustyczna drzwi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

P. Swaczyński – O czym warto wiedzieć, gdy kontrahent nie płaci? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
M. Melon – Środki ochrony prawnej i zasady poprawy omyłek rachunkowych w świetle
znowelizowanego PZP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

R. Kabat – Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Szczecinie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Katastrofy budowlane w 2008 roku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

J. Skwierczyński – Regionalne Programy Operacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

M. Kowalska – Produkcja materiałów budowlanych w lutym 2009 roku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
J. Kobylarz – Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej w okresie styczeń – luty 2009 roku . . . 108

TEMAT WYDANIA – Ściany zewnętrzne i wewnętrzne

TEMAT WYDANIA – Infrastruktura drogowa

ISSN 0137-2971 Cena 18,50 zł
Nakład do 14 500 egz. (w tym VAT 0%)

Adres redakcji
00-950 Warszawa, ul. Świętokrzyska 14 A

skr. poczt. 1004
tel./fax (022) 827-52-55, 826-20-27
e-mail: materbud@sigma-not.pl
www.materialybudowlane.info.pl

Ogłoszenia przyjmuje redakcja
tel./fax (022) 826-20-27, 827-52-55

oraz Dział Reklamy i Marketingu
ul. Mazowiecka 12, 00-950 Warszawa, skr. 1004

tel./fax (022) 827-43-66, 826-80-16

Redaguje zespół:
Redaktor Naczelny

mgr inż. Krystyna Wiśniewska
Z-ca Redaktora Naczelnego

mgr Danuta Kostrzewska-Matynia
Sekretarz redakcji

mgr inż. Ewelina Kowałko
Kierownicy Działów:

prof. dr hab. inż. Lech Czarnecki
mgr inż. Lech Misiewicz

Rada Programowa
mgr Zbigniew Bachman, mgr inż. Andrzej Dobrucki
(przewodniczący Rady), mgr Robert Dziwiński,
prof. dr hab. inż. Zbigniew Giergiczny, dr inż. Mariusz
Jackiewicz, mgr inż. Marek Kaproń, inż. Józef
Kostrzewski, mgr Piotr Kurach, prof. dr hab. inż.Adam
Zbigniew Pawłowski, prof. dr hab. inż. Leszek Ra-
falski, mgr Wojciech Rzepka, mgr inż. Jerzy
Ślusarski, doc. dr inż. Genowefa Zapotoczna-Sytek,
mgr Józef Zubelewicz

Redakcja nie zwraca materiałów
niezamówionych, a także zastrzega sobie
prawo redagowania i skracania tekstów

oraz dokonywania streszczeń.
Redakcja nie odpowiada za treść reklam

i artykułów sponsorowanych.
Wszystkie zamieszczone materiały są objęte pra-
wem autorskim, a ich przedruk w jakiejkolwiek for-
mie i jakimkolwiek języku jest zabroniony.
Skład i łamanie: FOTOSKŁAD
Pracownia Poligraficzna www.ksiega.com.pl
Przygotowanie w technologii CTP,
druk i oprawa LOTOS Poligrafia Sp. z o.o.
www.drukarnia-lotos.pl

SIGMA-NOT Sp. z o.o.
Wydawnictwo Czasopism
i Książek Technicznych

00-950 Warszawa, ul. Ratuszowa 11
skr. poczt. 1004, tel.: (022) 818-09-18
Internet: http://www.sigma-not.pl
Prenumerata: e-mail: kolportaz@sigma-not.pl

TARGI, KONFERENCJE

PRAKTYKA BUDOWLANA

PODRĘCZNIK FIZYKI BUDOWLI

PRAWO W BUDOWNICTWIE

INFORMATOR GŁÓWNEGO URZĘDU NADZORU BUDOWLANEGO

VADEMECUM UNIJNE

RYNEK BUDOWLANY



UWAGA!

PLASTYFIKATOR
DO ZAPRAW

„WAPNOW PŁYNIE”
nie jest wapnem i nie posiada cech wapna
tak fizyko-chemicznych, jak i użytkowych,

wobec tego nie zastępuje
wapna hydratyzowanego w zaprawach.

Trade JKK S.A.





4

TEMAT WYDANIA – Ściany zewnętrzne i wewnętrzne

4 ’2009 (nr 440)

Beton komórkowy ze względu
na swoje właściwości jest zna-
komitym materiałem nadają-
cym się do wykonywania ścian

jednowarstwowych i warstwowych.
Optymalnie łączy najważniejsze cechy,
jakie powinna mieć ściana: wytrzyma-
łość na ściskanie, izolacyjność ciepl-
ną, ognioodporność. Dodatkowo cha-
rakteryzuje się niewielką masą objęto-
ściową, co sprawia, że można z niego
produkować elementy (np. bloczki)
o dużych wymiarach, z zachowaniem
wszystkich zasad ergonomii. Dodatko-
wo rozwiązania systemowe, czyli wy-
konanie wszystkich elementów z do-
pasowanych do siebie elementów, da-
je największe możliwości komplekso-
wego wykonania budynku.

Ściana jednowarstwowa
i warstwowa

Do wykonywania ścian jednowar-
stwowych stosuje się bloczki o dużej
dokładności wykonania, dzięki czemu
można murować elementy na cienką
spoinę, której wpływ na izolacyjność ter-
miczną jest pomijany. Bloczki mogą
mieć wyprofilowane pióra i wpusty oraz
uchwyty montażowe (fotografia 1).
Do ich łączenia najlepiej stosować cien-
kowarstwową zaprawę klejącą do muro-
wania na cienkie spoiny.

Ścianę jednowarstwową wykonuje się
bardzo łatwo i szybko. Jest to rozwiąza-
nie prostsze niż ściana warstwowa.
W ścianie jednowarstwowej funkcję no-
śną i funkcje izolacyjne (izolacja cieplna,
ogniowa i akustyczna) przejmuje jed-
na warstwa. Parametry izolacyjne blocz-
ków są na tyle dobre, że nie trzeba ich
ocieplać. W przypadku odmian lekkich
betonu komórkowego można uzyskać
współczynnik U = 0,25 W/m2K. Taki
współczynnik uzyskują ściany warstwo-
we z dociepleniem grubości 12 – 15 cm.
Bardzo ważne jest stosowanie rozwią-
zań systemowych, które rozwiązują i na-
rzucają prawidłowe wykonanie (pod
względem konstrukcyjnym i fizyki bu-
dowli) wszystkich detali występujących
w budynku.

Ściana warstwowa to przegroda
składająca się z warstwy nośnej oraz
warstwy dociepleniowej i ewentualnie
warstwy licowej. Najczęściej spotyka
się ściany dwuwarstwowe. Jest to
warstwa nośna z dociepleniem z weł-
ny mineralnej lub styropianu. Budo-
wanie ściany trójwarstwowej jest rów-
nież praktykowane. W tym wypadku
warstwę licową tworzą najczęściej
cegły klinkierowe. Zakres wielu klas
gęstości bloczków z betonu komórko-
wego pozwala optymalnie dobrać ele-
menty do indywidualnych potrzeb in-
westora.

Zarówno jedno, jak i drugie rozwią-
zanie jest dobre. Ważne jest jednak za-
chowanie należytej staranności i prze-
strzeganie kilku zasad wykonawstwa.
Pozwoli to optymalnie wykorzystać za-
lety betonu komórkowego, przyspie-
szyć prace murarskie, a także wyelimi-
nować błędy.

Do murowania ścian na cienką
spoinę (w szczególności jednowar-
stwowych) używa się specjalnej za-
prawy klejącej cienkowarstwowej.
Ponadto niezbędne są również pod-
stawowe narzędzia, takie jak kielnie,
strug i pace do szlifowania, młotek
gumowy oraz piła do cięcia betonu
komórkowego. Koszt zestawu to
wydatek ok. 300 zł.

Pierwsza warstwa
– podstawa prawidłowego
wykonania muru

Bardzo istotne jest wykonanie
pierwszej warstwy muru. Układa się
ją na podstawie, którą jest fundament
bądź ściana fundamentowa. Po-
wierzchnia fundamentu nie jest na ogół
idealnie wypoziomowana, dlatego trze-
ba ją wyrównać na tym etapie. Dokład-
ność ułożenia pierwszej warstwy ma
bowiem istotny wpływ na murowanie
następnych warstw. Ze szczególną
starannością należy wykonać rów-
nież izolację poziomą. Warstwę izo-
lacyjną można wykonać z pasa folii lub
papy zgrzewalnej. Folię układa się
na zaprawie cementowej, która chroni
ją przed uszkodzeniem (fotografia 2).
Jeśli jest to papa, to górną powierzch-
nię fundamentu lub ściany fundamen-
towej smaruje się lepikiem na gorąco

lub na zimno, a następnie układa pa-
pę. Chcąc zniwelować różnice pozio-
mów, pierwszą warstwę bloczków
należy układać na zaprawie cemento-
wej. Prace rozpoczyna się od niwelacji
podłoża i ułożenia bloczków w naroż-
nikach budynku najlepiej w taki spo-
sób, aby pióra były skierowane na ze-
wnątrz budynku. Dzięki temu po ze-
szlifowaniu na zewnątrz uzyskuje się
powierzchnię bez bruzd. W miejscu, w
którym bloczki dochodzą w narożu
do siebie pod kątem prostym, należy je* SOLBET Sp. z o.o.

Szybka i łatwa budowa
z betonu komórkowego

mgr inż. Tomasz Rybarczyk*

Fot. 1. Bloczki z betonu komórkowego
mogą być wyprofilowane na pióra i wpusty

Fot. 2. Wykonanie izolacji poziomej
przegrody zewnętrznej z folii na zaprawie
cementowej



5

Ściany zewnętrzne i wewnętrzne – TEMAT WYDANIA

4 ’2009 (nr 440)

skleić za pomocą zaprawy. Pomiędzy
prawidłowo ułożonymi bloczkami
w narożach rozciąga się sznur murar-
ski, służący do wyznaczania poziomu
i płaszczyzny zewnętrznej ściany. Na-
stępnie w ten sam sposób muruje się
„po sznurku” bloczki pierwszej warstwy
pomiędzy ustabilizowanymi bloczkami
w narożnikach. Przy ustawianiu blocz-
ków należy stosować młotek gumowy
i poziomicę. Ustawienie bloczka za po-
mocą młotka gwarantuje, że będzie się
on stykał z zaprawą na całej po-
wierzchni, a gumowy obuch nie uszko-
dzi powierzchni. Ostatni bloczek, któ-
ry należy dopasować w wolne miejsce,
należy dociąć za pomocą piły ręcznej.
Korzystanie z prowadnicy kątowej
podczas cięcia ułatwi zachowanie
kątów prostych. Taki „wpasowywany”
bloczek trzeba wkleić, ponieważ
po przecięciu nie będzie możliwości
wykonania łączenia bloczka na pióro
i wpust.

Murowanie następnych
warstw – łatwo i szybko

Po precyzyjnym wymurowaniu
pierwszej warstwy wykonuje się na-
stępną już na cienką spoinę. W tym
celu należy przygotować zaprawę
zgodnie z instrukcją zamieszczoną
na opakowaniu. Do rozrobienia za-
prawy służy mieszadło zamocowa-
ne w wolnoobrotowej wiertarce. Je-
go specjalna konstrukcja umożliwia
rozrobienie zaprawy bez napowie-
trzenia.

Przy murowaniu na cienką spo-
inę grubość spoiny powinna wynosić
1 – 3 mm, a nakładanie zaprawy po-
winno się odbywać za pomocą odpo-
wiednich kielni. Kielnia przeznaczo-
na do nakładania zaprawy cienkowar-
stwowej ma odpowiednio wyprofilo-
wane zęby, w taki sposób, aby gru-
bość nałożonej zaprawy była prawi-
dłowa. Po dociśnięciu bloczkiem spo-
ina jest milimetrowej grubości. Jeśli
bloczki mają profilowane po-
wierzchnie boczne na pióra i wpu-
sty, to spoin pionowych się nie wy-
pełnia.

Przed ułożeniem następnej warstwy
konieczne jest wyrównanie górnej po-
wierzchni warstwy bloczków wcze-
śniej wymurowanych. Wykonuje się
to, przecierając powierzchnię pacą
do szlifowania (fotografia 3). Należy

też pamiętać o zmieceniu powstałego
po szlifowaniu pyłu, ponieważ może
osłabić to przyczepność zaprawy kle-
jącej. Murowanie rozpoczyna się, po-
dobnie jak w przypadku pierwszej
warstwy, od narożników (fotografia 4).
Zaprawę cienkowarstwową nakłada
się za pomocą kielni o szerokości do-
stosowanej do grubości bloczków.
Najlepiej nałożyć zaprawę na dwa,
trzy bloczki, pamiętając, aby nie za-
częła ona wiązać przed położeniem
bloczka. Następnie, tak jak wcześniej,
ustawia się bloczki, korygująch ich po-
łożenie za pomocą młotka z gumo-
wym obuchem (fotografia 5).

W przypadku murowania na zwy-
kłą zaprawę grubość spoin nie jest
istotna i przeważnie wynosi 1 –
1,5 cm. Przed nałożeniem zaprawy
nie trzeba szlifować powierzchni war-
stwy bloczków, ponieważ nierówno-
ści są kompensowane przez grubą
warstwę zaprawy. Przy układaniu
bloczka stosuje się młotek z gumo-
wym obuchem. Murowanie na zwykłą
spoinę wygląda teoretycznie prościej
niż na spoinę cienką, ale jest większe
niebezpieczeństwo „zgubienia” pozio-
mu warstwy.

Jak widać, różnica w murowaniu na
zaprawę cienkowarstwową i zwykłą

jest niewielka. Pozostałe zasady doty-
czą obu sposobów murowania. Przy
wykonywaniu kolejnych warstw na-
leży zawsze zwrócić uwagę, aby
spoiny pionowe w poszczególnych
warstwach były przesunięte wzglę-
dem siebie co najmniej 80 – 100 mm
(w zależności od wysokości blocz-
ka). Dodatkowo, jeśli będzie to
ściana trójwarstwowa, trzeba pa-
miętać o wmurowywaniu w ścia-
nę łączników metalowych do za-
kotwienia warstwy licowej muru
(fotografia 6).

Ważne detale

Nadproża. W ścianach jednowar-
stwowych i warstwowych, wewnętrz-
nych nośnych oraz działowych naj-
lepiej zastosować gotowe zbrojone
nadproża z betonu komórkowego. Ma-
ją one dobre parametry izolacyjności
cieplnej i nie wymagają podparcia mon-
tażowego ani dodatkowych prac zbro-
jarskich. Montaż zbrojonych nadpro-
ży z betonu komórkowego jest bardzo

Fot. 3. Wyrównanie górnej powierzchni
warstwy bloczków wcześniej wymurowa-
nych za pomocą pacy do szlifowania

Fot. 5. Korygowanie położenia blocz-
ków za pomocą młotka z gumowym
obuchem

Fot. 6. Łączniki metalowe wbudowane
w ścianę do zakotwienia warstwy licowej
muru

Fot. 4. Murowanie kolejnej warstwy prze-
grody – zaczynamy od narożników ►
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łatwy. Należy jednak zwrócić uwagę
na następujące czynniki:

● prawidłowo dobrać długość nad-
proża do szerokości otworu z uwzględ-
nieniem wymaganej długości pod-
parcia;

● właściwie zestawić nadproża do
szerokości ściany;

● nałożyć na podporę warstwę za-
prawy klejącej;

● właściwie ułożyć nadproże (nie
„na odwrót”).

Nadproża można również wykonać
w kształtkach U, które stanowią szalu-
nek tracony dla elementu żelbetowego
wykonywanego na budowie (fotogra-
fia 7). Zbrojenie należy zaprojektować
indywidualnie. Szalunek z kształtek U
trzeba podeprzeć montażowo i włożyć
do środka, od strony zewnętrznej, sty-
ropian lub wełnę mineralną.

Wzmocnienie stref podokien-
nych. Ważne w konstrukcji murowej
jest wzmocnienie stref podokiennych
za pomocą płaskich kratownic. W tym
miejscu rozkład naprężeń może po-
wodować powstawanie rys podokien-
nych. To zagadnienie dotyczy każde-
go materiału murowego. Wzmocnie-
nie tych stref polega na umieszczeniu
w ostatniej spoinie pod oknem zbro-
jenia MURFOR. Powinno ono być
zakotwione po obu stronach okna
na długości co najmniej po 50 cm.

Wieniec ma m.in. spiąć budynek.
W związku z tym, że jest to element
żelbetowy, powinien być odpowiednio
zaizolowany. W ścianie jednowarstwo-
wej z betonu komórkowego wieniec ob-
murowuje się płytkami i ociepla styro-
pianem lub wełną mineralną. Ocieple-
nie należy ułożyć pomiędzy płytkę
a wieniec żelbetowy. Dzięki temu lico
ściany będzie jednorodne, co jest istot-
ne przy wykonywaniu tynku zewnętrz-

nego. W przypadku ścian z docieple-
niem wieniec izoluje się na etapie wyko-
nywania docieplenia całego budynku.

Połączenie ścian nośnych z działo-
wymi. W miejscach połączeń ścian
nośnych z działowymi można stoso-
wać zwykłe przewiązanie murarskie
(fotografia 8) lub metalowe łączniki,
które wkłada się w spoinę na etapie
murowania ściany nośnej. Po wmuro-
waniu łączniki można zagiąć, a pod-
czas murowania ścian działowych od-
giąć, umieszczając je w spoinie ściany
działowej.

Pozostałe etapy budowy
Prace instalacyjne. Po wykonaniu

stanu surowego przychodzi czas
na wykonanie instalacji wewnątrz bu-
dynku. Podczas wykonywania instala-
cji w betonie komórkowym nie trzeba
stosować specjalistycznego sprzętu.
Bruzdownice, młoty udarowe, tarcze
diamentowe są zbędne. Do wykony-
wania bruzd używa się ręcznego rylca.
Otwory, np. pod elektryczne puszki
podtynkowe, wykonuje się za pomocą
wiertła średnicy 65 mm (fotografia 9).
W betonie komórkowym należy wiercić
wiertarką bez włączonego udaru. Dzię-
ki temu poziom hałasu jest niewielki, co
ma duże znaczenie dla instalatorów.

Przy wykonywaniu instalacji nale-
ży zwrócić uwagę na zalecenia doty-
czące dopuszczalnych rozmiarów
bruzd. Dane te zawarte są w normie
PN-B-03002. Jest to konieczne, po-
nieważ zbyt duża ingerencja w kon-
strukcję (np. przez wycięcie zbyt głę-
bokich bruzd) mogłaby osłabić ścia-
nę lub jakikolwiek inny element kon-
strukcji budynku.

Prace wykończeniowe. Po-
wierzchnię zewnętrzną ściany z be-
tonu komórkowego najlepiej pokryć
tynkiem mineralnym, który jest pa-
roprzepuszczalny i znakomicie na-
daje się na beton komórkowy, mają-
cy tę samą cechę. Grubość tynku ze-
wnętrznego powinna wynosić 15 mm.
Tynkować można też tynkiem cienko-
warstwowym. Wtedy przed jego nało-
żeniem należy dać podkład z kleju
na siatce. Ściany wewnętrzne moż-
na natomiast wykończyć tynkiem gip-
sowym grubości 10 mm lub przykleić
na nie bezpośrednio płytki ceramicz-
ne, pamiętając o wcześniejszym za-
gruntowaniu powierzchni środkiem
gruntującym.

Izolacja termiczna ścian warstwo-
wych. Jest wiele możliwości wykonania
docieplenia. W tym wypadku należy sto-
sować się do zaleceń producenta syste-
mu dociepleniowego. Są systemy moco-
wania warstwy termoizolacyjnej tylko
na klej, ale są również takie, które nale-
ży dodatkowo kołkować do warstwy no-
śnej muru za pomocą specjalnych ele-
mentów złącznych (tzw. grzybków). Licz-
ba tych łączników jest ściśle określona.
Inne elementy systemów ocieplenio-
wych są również sprecyzowane. Doty-
czy to np. listew startowych, listew naroż-
nych i innych ważnych akcesoriów.

Mocowanie w betonie komór-
kowym. Podczas eksploatacji bu-
dynku zachodzi zawsze potrzeba
zamocowania różnych przedmiotów
do ściany. Trzeba pamiętać, że ze
względu na porowatą strukturę be-
tonu komórkowego elementy mocują-
ce (kotwy, kołki, gwoździe itp.) powin-
ny być przystosowane do tego podło-
ża. Producenci systemów połączeń
mają takie elementy w swojej ofercie.

Fot. archiwum firmy SOLBET
Fot. 7. Wykonywanie nadproża w kształt-
kach U

Fot. 8. Połączenie ściany nośnej z działową za
pomocą zwykłego przewiązania murarskiego

Fot. 9.Wykonywanie otworów pod elektrycz-
ne puszki podtynkowe za pomocą wiertła
średnicy 65 mm
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Podstawowym zadaniem producenta jest wyproduko-
wać materiały jak najlepszej jakości. Parametry tech-
niczne wyrobów powinny być zgodne z deklarowany-
mi i odpowiadać nowoczesnym trendom budowania

i postępowi technicznemu w budownictwie. Na tych podsta-
wach budowano markę SOLBET. Ponad pięćdziesięcioletnie
doświadczenie w produkcji materiałów ściennych oraz prawie
dwudziestoletnie w produkcji chemii budowlanej pozwoliły
polskiej firmie, o lokalnym zasięgu, stać się firmą o charak-
terze ogólnopolskim i międzynarodowym. Dopracowany jed-
norodny standard dokładności wykonania elementów muro-
wych umożliwiający murowanie na cienką spoinę i profilowa-
nie bloczków jest od dawna stosowane we wszystkich zakła-
dach SOLBET. Dzięki temu wszystkie elementy murowe na-
dają się do murowania na cienką spoinę. Bloczki mają wypro-
filowane uchwyty montażowe i mogą być profilowane na pió-
ra i wpusty. Wszystkie elementy murowe mają taką samą
wysokość 240 mm.

Systemowe rozwiązania
– kolejny krok w rozwoju

Produkowanie bogatego asortymentu elementów muro-
wych najwyższej jakości pozwoliło zaoferować system ścien-
ny SOLBET, w którego skład wchodzą: bloczki, płytki, nad-
proża, kształtki U. Stworzono dwie grupy produktowe: linia
bloczków SOLBET Ideal (odmiany lekkie na ścianę jedno-
warstwową – fotografia 1a) oraz SOLBET Optimal (do wy-
konywania ścian warstwowych (fotografia 1b), wewnętrznych
nośnych i działowych). Dodatkowo asortyment uzupełniono
o zbrojone nadproża z betonu komórkowego. Integralnym
produktem jest również murarska zaprawa cienkowarstwo-
wa SOLBET. Zaoferowano także narzędzia i elementy uzu-
pełniające. Tak powstał klarowny i łatwy w stosowaniu sys-
tem – technologia niewymagająca od wykonawcy wieloletniej
praktyki. Olbrzymi plus to możliwość zapoznania się z tą tech-
nologią podczas krótkiego szkolenia, jakie może przeprowa-
dzić kierownik budowy lub przedstawiciel firmy.

System SOLBET Perfekt to więcej niż plus
Obecnie firma SOLBET poszła o krok dalej, opracowując

i wprowadzając na rynek system SOLBET Perfekt, w któ-
rym elementy murowe połączono z chemią budowlaną.

W ten sposób firma SOLBET wyznacza nowe, wyższe stan-
dardy, które polegają na dbałości o zespolenie poszczegól-
nych produktów i dopasowanie ich parametrów tak, by efek-
tem końcowym był najwyższej klasy budynek. Dzięki komplek-
sowemu systemowi SOLBET Perfekt ułatwiono budowanie
i projektowanie inwestycji.

System SOLBET Perfekt to jedyna taka oferta na rynku,
to podnoszenie standardów budowania, a wszystko dzię-
ki pracy grupy specjalistów firmy SOLBET.

mgr inż. Tomasz Rybarczyk
Product Manager

4 ’2009 (nr 440)

SOLBET – podwyższa standardy budowania

Fot. 2. System SOLBET Perfekt: Wariant l – Bloczki SOLBET
Ideał (ściany zewnętrzne jednowarstwowe; Wariant II – Bloczki
SOLBET Optimal (ściany zewnętrzne z ociepleniem; Nadproża
SOLBET; Cienkowarstwowa klejowa zaprawa murarska;

Bloczki SOLBET Optimal (ściany wewnętrzne nośne); Kształt-
ki U; Bloczki SOLBET Optimal (ściany piwnic); ; Bloczki
SOLBET Optimal (ściany działowe); Płytki SOLBET (obudowa
wieńca, obudowy wewnątrz); Zbrojenie do stref podokiennych;

Łącznik do ścian działowych; Tynk wewnętrzny; Tynk
zewnętrzny; Kleje do dociepleń; Zaprawa murarska zwykła;

Kleje do płytek ceramicznych; Podkład betonowy; Emul-
sje gruntujące

1

2
3

4 5
6 7

8
9

10

15 16 17

11 12
13 14

Fot. 1. Ściana w technologii SOLBET: a – jednowarstwowa;
b – wielowarstwowa www.solbet.pl; www.solbetperfekt.pl

a) b)

W skład systemu SOLBET Perfekt (fotografia 2)
wchodzą: bloczki SOLBET IDEAL – do budowy ścian jed-
nowarstwowych; bloczki SOLBET OPTIMAL – do budowy
ścian warstwowych, wewnętrznych nośnych i działowych;
nadproża zbrojone z betonu komórkowego; płytki; kształt-
ki U; zaprawy (cienkowarstwowa i zwykła); tynki (mineral-
ne, cementowo-wapienne i modyfikowane); zaprawy klejo-
we do systemów dociepleń; kleje do płytek ceramicznych
i terakoty; podkład betonowy; emulsje gruntujące; narzę-
dzia ręczne do murowania; elementy uzupełniające
do konstrukcji ścian.
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W łaściwości silikatowych elementów murowych
określa norma PN-EN 771-2. Większość produ-
centów wyrobów silikatowych sprzedawanych
w Polsce deklaruje ich zgodność z tą właśnie

normą. Niezależnie od przyjętego przez producenta sys-
temu oceny zgodności (2+ lub 4) musi on deklarować
wartości określonych parametrów technicznych. Znajdują
się one w deklaracjach zgodności oraz na etykietach
załączanych do wyrobów przy ich sprzedaży. Norma
jednoznacznie określa, które z parametrów muszą być
podane. Przykładową deklarację zgodności pokazano
na rysunku 1.

Podstawowymi i najważniejszymi właściwościami si-
likatowych elementów murowych są duża wytrzymałość
i gęstość objętościowa. Dzięki nim mury z silikatów ma-
ją bardzo dużą nośność, dobrą izolacyjność akustycz-
ną oraz pojemność cieplną.

Zgodnie z obowiązującą normą murową PN-B-03002:2007,
na wytrzymałość muru, a w efekcie jego nośność, mają
wpływ różne czynniki, dlatego zarówno przy projektowaniu,
jak i przy dostawie elementów oraz podczas prac murarskich
należy zwrócić uwagę nie tylko na wytrzymałość znormali-
zowaną, ale również na:

● grupę elementu murowego z uwagi na parametry geo-
metryczne. Większość produkowanych i sprzedawanych wy-
robów silikatowych można zaliczyć do grupy 1 (objętość
wszystkich otworów ≤ 25% oraz objętość jednego otworu
≤ 12,5%), niezależnie od tego, czy są to wyroby pełne czy
drążone. Oczywiście jeżeli projektant ma jakiekolwiek wąt-
pliwości, powinien zwrócić się do producenta z prośbą o uzy-
skanie jednoznacznej deklaracji;

● kategorię odchyłek wymiarowych; oznaczenie TLM
pozwala na stosowanie zarówno zaprawy zwykłej, jak i cien-
kowarstwowej, a GPLM tylko zwykłej;

● kategorię elementu murowego; zgodnie z tablicą 9
normy PN-B-03002:2007 mury zaprojektowane z elemen-
tów kategorii I mają wyższą wytrzymałość.

Podane, zgodnie z PN-EN 771-2, w deklaracji zgodno-
ści i na etykiecie wyrobu informacje nie są wystarczające
do zaprojektowania konstrukcji murowej. Wszystkie po-
zostałe informacje niezbędne do spełnienia wymagań
bezpieczeństwa konstrukcji i trwałości znajdują się
w PN-B-03002:2007. Zgodnie z tą normą silikatowe ele-
menty murowe, dla których deklarowana jest odpowiednia
trwałość (określana liczbą cykli zamrażania i odmraża-
nia), można stosować w środowisku silnie mokrym z wy-
stępującym mrozem i środkami odladzającymi. Innymi
ważnymi dla projektanta informacjami, których nie ma
w deklaracji zgodności czy na etykiecie, są informacje po-
trzebne do spełnienia wymagań związanych z bezpieczeń-
stwem pożarowym oraz ochroną przed hałasem i drgania-
mi. Zgodnie z decyzją Komisji Unii Europejskiej, silikaty
zaliczane są bez badań do najwyższej klasy reakcji
na ogień A1. Klasę odporności ogniowej należy przyjmo-
wać na podstawie wyników badań ścian wykonanych
z tych wyrobów, przeprowadzonych przez notyfikowaną
jednostkę badawczą, a jeżeli ich nie ma, wówczas na pod-
stawie Instrukcji ITB. Na rysunku 2 zamieszczone jest
świadectwo wyników badań ogniowych wykonanych
na zlecenie grupy producentów silikatów zrzeszonych* Grupa Silikaty

Podstawowe informacje do
projektowania i wykonywania

murów z silikatów

mgr inż. Lech Misiewicz*

Rys. 1. Deklaracja zgodności
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w Związku Producentów Ceramiki Budowlanej i Silikatów.
Podobnie izolacyjność akustyczną ścian określa się na pod-
stawie świadectw wystawionych przez upoważnione do te-
go jednostki badawcze.

Przy wykonywaniu murów z elementów silikatowych
należy oczywiście przestrzegać podstawowych wyma-
gań i zasad zawartych w normie PN-B-03002:2007. Tak
jak w każdej konstrukcji murowej, poszczególne ele-
menty powinny być połą-
czone wiązaniem murar-
skim (przesunięcie spoin
pionowych o min 0,4 wy-
sokości elementu muro-
wego). Zgodnie z normą,
w celu uzyskania wyma-
ganego przewiązania mu-
ru, należy stosować odpo-
wiednio ukształtowane lub
przycięte elementy muro-
we (np. połówkowe). Aby
to osiągnąć, murowanie
każdej warstwy należy
rozpoczynać od narożni-
ków, ustawiając w nich
elementy połówkowe (fo-
tografia 1).

Zgodnie z definicją mur to materiał konstrukcyj-
ny utworzony z elementów murowych ułożonych
w określony sposób i połączonych ze sobą odpowied-
nio dobraną zaprawą murarską. Jak pokazuje praktyka,
prawidłowy dobór zaprawy sprawia bardzo często dużo
kłopotów. Wytrzymałość zaprawy nie powinna być
wyższa od wytrzymałości elementów murowych. Naj-
ważniejszą cechą zaprawy murarskiej jest jej przy-
czepność do łączonych cegieł czy bloczków silika-
towych, dlatego należy żądać od producenta zapraw
określenia tej przyczepności. Zaprawa powinna być roz-
łożona równomiernie, mieć odpowiednią konsystencję
i grubość. W związku z tym do układania zaprawy zale-
ca się stosować odpowiednie narzędzia. Aby po ułożeniu
silikatowych elementów murowych cienkowarstwowa
spoina wsporna (pozioma) miała odpowiednią grubość
(min 0,5 mm), powinna być rozkładana o grubości
ok. 3 mm. Wówczas można nie tylko zniwelować drobne
nierówności pomiędzy sąsiednimi bloczkami, ale również
zabezpieczyć się przed zbyt dużym wyciśnięciem zapra-
wy pod ciężarem układanych bloczków. Należy również
zadbać o to, aby w zaprawie nie znalazły się ziarna mo-
gące, w przypadku oparcia na nich kolejnych bloczków,
doprowadzić do koncentracji naprężeń i w konsekwencji
pękania muru. Równie ważny jest sposób wykonania
spoin pionowych. Jeżeli nie są one wypełniane zaprawą
(jest to możliwe w przypadku profilowanych powierzchni
czołowych bloczków), należy zadbać, aby pomiędzy ko-
lejnymi bloczkami w murze nie było szczelin.W związku
z tym podstawową zasadą układania profilowanych ele-
mentów w murze jest ich wsuwanie od góry (fotografia 2),
a nie dosuwanie poziome. Jeżeli pionowe szczeliny w mu-
rze mają rozwartość powyżej 2 mm, należy je wypełnić
zaprawą.

Zaprojektowanie i wykonanie muru z silikatowych ele-
mentów murowych nie jest bardziej skomplikowane, niż ma
to miejsce w przypadku murów z innych materiałów. Nie-
zależnie od tego, jaką technologię stosujemy, należy prze-
strzegać wszystkich reguł zawartych w normie muro-
wej oraz wynikających z tradycji, doświadczeń i praktyki
budowlanej. Równie istotne jest świadome przyjmo-
wanie w procesie projektowania wszystkich parametrów

technicznych mających
wpływ na wytrzymałość
czy izolacyjność akustycz-
ną. Jednak nawet najle-
piej wykonany projekt nie
zagwarantuje, że mur speł-
ni wszystkie wymagania
i osiągnie zakładane para-
metry techniczne. Wyko-
nanie konstrukcji murowej
nie jest trudne, ale wyko-
nawca musi przestrzegać
kilku prostych podstawo-
wych reguł.

Fot. archiwum
firmy Grupa Silikaty

Rys. 2. Klasyfikacja odporności ogniowej murów z silikatów

Fot. 1. Prawidłowe wyko-
nanie narożnika muru z sili-
katów

Fot. 2. Układanie profilowanych
elementów w murze – podstawowa
zasada to wsuwanie od góry
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Ściany konstrukcyjne z silikatowych elementów muro-
wych projektuje się zgodnie z normą PN-B-03002:2007 Kon-
strukcje murowe. Projektowanie i obliczanie, która zastąpiła
dwie normy ustanowione w 1999 r.: PN-B-03002 Konstruk-
cje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie oraz
PN-B-03304 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie
i obliczanie. Podstawowe zmiany w nowej normie murowej
dotyczą definicji muru i elementów murowych. Nie występu-
ją określania, takie jak np. konstrukcja murowo-zespolona,
konstrukcja zespolona, a ponadto wprowadzona została kla-
syfikacja rodzajów murów w zależności od rodzaju spoiny pio-
nowej. Zgodnie z nową normą silikatowe elementy murowe
mogą być stosowane bez zastrzeżeń w środowiskach MX1,
MX2.1 i MX2.2. W środowisku MX3.1 i MX3.2 można stoso-
wać elementy odporne na zamrażanie i odmrażanie. Wyma-
gania dotyczące wymiarowania konstrukcji zostały podzielo-
ne w zależności od sposobu obciążenia ściany. Wprowadzo-

no też zmiany dotyczące wytrzymałości charakterystycznej
muru na ściskanie, w którym zostały zmienione wartości
współczynnika K (współczynnik stosowany we wzorze na ob-
liczanie wytrzymałości charakterystycznej muru na ściska-
nie), a wytrzymałość na ścinanie (fvk0) jest uzależniona od ro-
dzaju elementu murowego, a nie, jak to było określone w po-
przedniej normie, od grupy, do której zaliczony był mur.

Grupa SILIKATY opracowała dodatkowe zalecenia (ze-
szyt techniczny) „Projektowanie konstrukcji z silikatowych
elementów murowych wg PN-B-03002:2007”, który zawie-
ra rozwinięcie zasad zawartych w nowej normie. Zeszyt
opracowano dopiero po wprowadzeniu ostatecznych
zmian w normie i po jej publikacji, aby zawrzeć w nim
wszystkie zmiany zawarte w nowej normie. W kolejnych
rozdziałach omawiane są zasady projektowania ścian w budyn-
kach o ustroju ścianowym oraz szkieletowym, a w ostatnim
rozdziale przedstawiono przykład obliczeniowy, który ilustruje

Projektowanie konstrukcji
z silikatowych elementów murowych

wg PN-B-03002:2007
Z silikatów, czyli wyrobów wapienno-piaskowych, można wykonać wszystkie ściany każdego budynku.

Powszechnie SILIKATY są stosowane do wykonywania ścian konstrukcyjnych, działowych, ścian piwnic,
jak również na elewację jako ściany nieotynkowane.



zasady i tok postępowania przy projektowaniu konstrukcji
murowych z elementów systemu Nowoczesne SILIKATY.
Przyjęty w przykładzie obliczeniowym układ konstrukcyjny bu-
dynku pozwala na zaprezentowanie dużych wytrzymałości ele-
mentów murowych, z których można wykonywać obiekty sto-
sunkowo wysokie o dużych otwartych pomieszczeniach.

Przedmiotem obliczeń jest dziesięciokondygnacyjny budy-
nek mieszkalny, niepodpiwniczony z poddaszem użytkowym.
Konstrukcję budynku stanowią ściany murowane oraz gęsto-
żebrowe stropy żelbetowe typu Teriva. Wymiary budynku wy-
noszą: długość 19,80 m, szerokość 12,90 m. Przyjęta długość
budynku odpowiada maksymalnej długości konstrukcji z sili-
katowych elementów murowych, jaką można przyjmować bez
konieczności prowadzenia dokładnych analiz odkształceń
termicznych budynku. Przy obliczeniach statycznych, przy
sprawdzeniu nośności elementów konstrukcji, została przyję-
ta kategoria A wykonania robót oraz 1. grupa elementów mu-
rowych (podstawowe silikatowe elementy murowe produko-
wane w zakładach Grupy SILIKATY zalicza się, ze względu
na parametry geometryczne, do 1. grupy elementów muro-
wych). Do obliczeń przyjęto parametry wytrzymałościowe dla
murów z niewypełnionymi spoinami pionowymi, które mają
istotny wpływ na wytrzymałość muru na ścinanie oraz na gra-
niczny kąt odkształcenia postaciowego.

W omawianych wytycznych projektowych Grupy SLIKATY
została obliczona wytrzymałość muru na ściskanie fk w zależ-
ności od klasy wytrzymałości bloczków oraz rodzaju i wytrzy-
małości zaprawy (tabela). Wartości podane w tabeli obliczo-
ne są zgodnie z obowiązującą normą. W dalszej części wy-
tycznych projektowych wykonane są obliczenia sprawdzają-
ce nośność ścian obciążonych głównie pionowo, ścian
usztywniających oraz nadproży.

Projektowanie budynków z silikatowych elementów muro-
wych jest pierwszym i jak do tej pory jedynym tak obszer-
nym, wyczerpującym opracowaniem dotyczącym projekto-
wania wg nowej normy murowej PN-B-03002:2007. Publi-
kacja jest dostępna w wersji elektronicznej na stronie inter-
netowej Grupy SILIKATY www.grupasilikaty.pl oraz w wer-
sji zeszytowej wysyłana pocztą.

134 ’2009 (nr 440)

infolinia: 0801 573 577
e-mail: grupasilikaty@grupasilikaty.pl; www.grupasilikaty.pl

Wytrzymałości charakterystyczne murów z silikatowych
elementów murowych grupy 1 – fk [MPa]

fb
Zaprawa zwykła

Zaprawa do cienkich spoinM5 M10 M15 M20
10 3,7 4,5 6,1 5,5 3,9
15 4,9 6,0 6,8 7,4 5,5
20 5,9 7,3 8,3 9,0 7,0
25 6,9 8,5 9,7 10,5 8,5
30 7,9 9,7 11,0 12,0 9,9
35 8,8 10,8 12,2 13,3 11,3
40 9,6 11,9 13,4 14,6 12,6
45 10,6 12,9 14,6 15,9 14,0
50 11,3 13,9 15,7 17,1 15,3
60 12,8 15,8 17,8 19,4 –
75 15,0 18,4 20,8 22,7 –
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Przez ceramiczne elementy mu-
rowe należy rozumieć takie,
które zostały wyprodukowane
wg normy PN-EN 771-1 Wyma-

gania dotyczące elementów muro-
wych. Część 1: Elementy murowe
ceramiczne lub w przypadkach szcze-
gólnych wg Aprobaty Technicznej.

W praktyce spotkamy się z następu-
jącymi nazwami ceramicznych wyro-
bów ściennych:

● cegły (pełna, drążona; zwykła, lico-
wa; dziurawka; modularna);

● pustaki do murowania ze spoinami
zwykłymi (tradycyjne, np. max, U; pu-
staki ceramiczne poryzowane wielko-
formatowe);

● pustaki wielkoformatowe tzw. aku-
styczne, które wypełniane są zaprawą;

● pustaki do murowania na cienkie
spoiny, często określane jako murowa-
ne na klej (pustaki poryzowane wielko-
formatowe);

● cegły licowe klinkierowe;
● cegły licowe nieklinkierowe.
Wyroby ceramiczne mają wytrzy-

małość na ściskanie od 5,0 MPa
do nawet 75 MPa, przy czym najczę-
ściej spotykane występują w klasie 10
lub 15 MPa. Z materiałów tych moż-
na wykonywać wszystkie rodzaje
ścian: zewnętrzne i wewnętrzne,
konstrukcyjne i niekonstrukcyjne,
działowe i międzymieszkaniowe

czy wreszcie osłonowe i wypełnia-
jące. W przypadku zabezpieczenia
izolacją przeciwwilgociową z ceramiki
można wykonywać ściany fundamen-
towe oraz ściany piwnic. Z ceramicz-
nych elementów murowych można
wznosić ściany jednowarstwowe lub
wielowarstwowe (rysunek 1).

Ściany wykonywane z ceramicznych
elementów ściennych, podobnie jak
z innych wyrobów, należy wykonywać
tak, aby wszystkie deklarowane i pro-
jektowane parametry techniczno-użyt-
kowe zostały osiągnięte. W związku
z tym konieczne jest spełnienie wy-
magań projektowych zawartych
w PN-B-03002:2007 Konstrukcje mu-
rowe. Projektowanie i obliczanie przy
jednoczesnym spełnieniu zaleceń pro-
ducentów materiałów budowlanych.
W przypadku wyrobów określanych ja-
ko tradycyjne (cegła pełna, pustak U,
pustak max itp.) obowiązują podstawo-
we zasady sztuki budowlanej określa-
ne też często mianem fachowej wie-
dzy inżynierskiej. Dostępne obecnie

na rynku wyroby ceramiczne należą
do grup 1, 2 lub 3, a w przypadku wy-
robów z drążeniami poziomymi do gru-
py 4 (tabela 1).

Zgodnie z podziałem ustalonym
przez PN-B-03002:2007 można prze-
prowadzić następującą klasyfikację
murów ceramicznych:

■ w zależności od grubości spoin:
– mury ze spoinami zwykłymi (gru-

bość spoiny 8 – 15 mm);
– mury ze spoinami cienkimi (gru-

bość spoiny 0,5 – 3 mm);
■ w zależności od wypełnienia spo-

in pionowych:
– mury z wypełnionymi spoinami

pionowymi;
– mury z niewypełnionymi spoi-

nami pionowymi, np. P + W (pióro
i wpust).

Warto nadmienić, że obecnie ryn-
kowy udział elementów z niewypełnio-
nymi spoinami pionowymi (pióro +
wpust) wynosi ok. 50% i stale się po-
większa. Podstawowa zasada doty-
cząca wykonywania murów, mająca

* Wienerberger Ceramika Budowlana Sp. z o.o.

Zasady murowania ścian
z wyrobów ceramicznych

mgr inż. Janusz Ositek*

Tabela 1. Grupy ceramicznych elementów murowych wg PN-03002:2007
Grupa elementów murowych

Parametr
Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3 Grupa 4

z otworami pionowymi z otworami
poziomymi

Objętość wszystkich otworów
(% objętości brutto) ≤ 25 > 25 ; ≤ 55 > 25 ; ≤ 70 > 25 ; ≤ 70
Objętość jednego otworu
(% objętości brutto) ≤ 12,5 ≤ 2 chwytowe ≤ 2 chwytowe ≤ 30

do 12,5 do 12,5
Deklarowana grubość ścianek (mm) nie mań wew. zew. wew. zew. wew. zew.

wymagań ≥ 5 ≥ 8 ≥ 3 ≥ 6 ≥ 5 ≥ 6
Deklarowana zastępcza grubość nie ma
ścianek (% szerokości brutto) wymagań ≥ 16 ≥ 12 ≥ 12

Rys. 1. Rodzaje ścian ceramicznych: a) jednowarstwowa; b) dwuwarstwowa; c) trój-
warstwowa

a) b) c)

Zgodnie z normą występują na-
stępujące elementy ceramiczne:

■ LD obejmujące: elementy muro-
we ceramiczne o gęstości brutto
w stanie suchym mniejszej bądź rów-
nej 1000 kg/m3 do stosowania w mu-
rach zabezpieczonych;

■ HD obejmujące: wszystkie ele-
menty murowe ceramiczne do stoso-
wania w murach niezabezpieczonych
oraz elementy murowe ceramiczne
o gęstości brutto w stanie suchym
większej niż 1000 kg/m3 do stosowa-
nia w murach zabezpieczonych.
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na celu zapewnienie równomiernego
rozkładu obciążeń i odkształceń, okreś-
la to, w jaki sposób można umieszczać
elementy w kolejnych warstwach muru,
aby nastąpiło ich prawidłowe przewią-
zanie.

Elementy murowe kolejnej war-
stwy powinny zachodzić na siebie
na długość nie mniejszą niż:

● w przypadku elementów muro-
wych o wysokości nie większej niż
250 mm – 0,4 wysokości elementu
lub 40 mm;

● w przypadku elementów murowych
o wysokości większej niż 250 mm –
0,2 wysokości elementu lub 100 mm.

Za miarodajną należy zawsze przyj-
mować wartość większą (rysunek 2).
Ze względu na szczególną koncentra-
cję obciążeń w narożach budynków
oraz w miejscach łączenia ścian zale-
ca się, aby przewiązanie ceramicznych
elementów murowych w tych miej-
scach było nie mniejsze niż połowa ich
poziomego wymiaru. Najlepiej zasto-
sować wówczas gotowe wyroby uzu-
pełniające (narożne, połówkowe), po-
zwalające na uzyskanie właściwych
wiązań murarskich.

Zaleca się, aby przed murowaniem
elementy były wolne od wszelkich za-
nieczyszczeń (np. kurzu), a ich po-
wierzchnia zwilżona czystą wodą wol-
ną od szkodliwych związków mogą-
cych negatywnie wpłynąć na cerami-
kę czy zaprawę. Zwilżenie powierzch-
ni jest istotne z punktu widzenia
zmniejszenia przejmowania wody
z zaprawy przez pustaki, a tym sa-
mym zapobiega spadkowi wytrzyma-
łości zaprawy.

Murowanie ścian należy rozpoczy-
nać od narożników budynków, a na-
stępnie wykonywać je równomiernie na
całej długości, uwzględniając wszyst-
kie otwory ścienne. W przypadku
ścian, które nie są zaprojektowane
w module, należy zastosować elemen-

ty uzupełniające (narożnikowe czy też
np. połówkowe). Brak elementów uzu-
pełniających w gamie asortymento-
wej danego producenta sprawia, że
konieczne jest docinanie z pełnych ele-
mentów na wymiar. Mury konstrukcyj-
ne jednej kondygnacji powinny być wy-
konywane przy użyciu takiej samej za-
prawy. Może to być zaprawa zwykła,
lekka lub do cienkich spoin. Zaprawy
murarskie dzieli się na klasy zgodnie
z PN-EN 998-2. Skutkiem tego po-
działu jest szereg M1, M2,5, M5, M10,
M15, M20 i Md, gdzie d jest większe
niż 25 MPa (fm jest wytrzymałością
zaprawy murarskiej na ściskanie).

Przy okazji nomenklatury zapraw war-
to przypomnieć, że wytrzymałość zapra-
wy na ściskanie nie powinna być mniej-
sza, co najwyżej równa, od klasy wytrzy-
małości na ściskanie elementów muro-
wych. Zarówno w przypadku zaprawy
zwykłej, jak i lekkiej najczęściej nanosi
się je kielnią murarską, a w przypadku
elementów ceramicznych murowanych
na zaprawę cienką (klejową) nanoszenie
zaprawy odbywa się za pomocą wałka
do nanoszenia zaprawy (fotografia 1 i 2).

Każdy budynek i każda wymurowa-
na w nim ściana podlega oddziaływa-
niu naprężeń termicznych, dlatego też
powinna ulegać odkształceniom, które
nie będą skutkować zniszczeniem
ściany czy budynku. W tym celu nale-
ży pamiętać o wykonaniu przerw dyla-
tacyjnych oraz zawsze uwzględnić wa-
runki gruntowe. Ze względu na kon-
centrację naprężeń termicznych w na-
rożach ścian, przerwy dylatacyjne za-
leca się umieścić w pobliżu tych miejsc
(tabela 2).

Nowatorskim i jednocześnie cieka-
wym rozwiązaniem wydaje się muro-
wanie pustaków ceramicznych na cien-
kie spoiny. Technologia ta stosowana
od wielu lat w niektórych krajach UE
dotarła wreszcie do nas. Duża precy-
zja wykonania pustaków pozwala
na bardzo dokładne wykonanie ścian
oraz przyśpieszenie prac murarskich.
Dodatkowo znacznie ogranicza się
ilość wilgoci technologicznej w murze
w przypadku zastosowania 1 mm war-
stwy zaprawy do cienkich spoin za-
miast np. kilkunastu mm zaprawy jak
przy murowaniu na zwykłe spoiny.

Rys. 2. Wiązanie elementów murowych:
1) przewiązanie elementów murowych:
– gdy hu ≤ 250 mm: większa z wartości

0,4 hu i 40 mm
– gdy hu > 250 mm: większa z wartości

0,2 hu i 100 mm

Fot. 2. Nanoszenie zaprawy cienkowarst-
wowej

Fot. 1. Wałek do zaprawy cienkowarstwowej

Tabela 2. Odległości między przerwami dylatacyjnymi wg PN-B-03002:2007

Rodzaj muru Odległości [m]
ściany szczelinowe ściany jedno- lub dwuwarstwowe

warstwa warstwa spoiny pionowe spoiny pionowe
zewnętrzna wewnętrzna wypełnione niewypełnione

Z elementów
ceramicznych 12 40 30 25
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Kolejną modyfikacją ceramicznych
elementów murowych, jaką można za-
obserwować na rynku europejskim,
jest obróbka mechaniczna wypalonego
już wyrobu. Dzięki nowoczesnym tech-
nologiom możliwe stało się szlifowanie
pustaków ceramicznych, a w konse-
kwencji murowanie na cienką spoinę.
Taki system murowania od kilku lat sto-
sowany jest w Polsce w przypadku be-
tonu komórkowego oraz silikatów. Ze
względu na barierę technologiczną nie-
możliwe było uzyskanie cegieł cera-
micznych o tak dokładnych wymiarach.
Jako pierwsza w Polsce barierę tę po-

konała firma Wienerberger, opracowu-
jąc i wprowadzając na rynek pustaki
Porotherm Profi. Są to szlifowane
cegły, których odchyłki wymiarów
wysokości wynoszą +/- 1 mm, dzię-
ki czemu można je łączyć na cienkiej
spoinie grubości ok. 1 mm. Z pozo-
ru niewielka modyfikacja pozwoliła
na znaczne ograniczenie zużycia za-
prawy (do ok. 80%), poprawę parame-
trów izolacyjności termicznej oraz ogra-
niczenie wilgotności technologicznej
w murze. Ponadto zastosowanie szlifo-
wanych pustaków pozwala zwiększyć
szybkość prac murarskich (o ok. 25%
w porównaniu z systemem Porotherm
P+W), zmniejszyć ilość odpadów oraz
znacznie ograniczyć stosowanie sprzę-
tu na budowie, dzięki czemu murowa-
nie stało się bardziej ekonomiczne.

Porotherm Profi to kompletny
system do murowania na cienką
spoinę. W jego skład – oprócz szlifo-
wanych cegieł ceramicznych – wcho-
dzą również zaprawy oraz narzędzia
do murowania (fotografia 1). W syste-
mie tym możliwe jest wznoszenie jed-
nowarstwowych ścian zewnętrznych
(Porotherm 44 Profi), ścian zewnętrz-
nych z dociepleniem (Porotherm 30
Profi, Porotherm 25 Profi) oraz ścian
wewnętrznych (Porotherm 25 Profi,
Porotherm 11.5 Profi).

Ze względu na bardzo cienką spoinę
poziomą oraz niewielkie odchyłki wyso-

kości pustaków, konieczne jest dokład-
ne wyrównanie podłoża pod pierwszą
warstwę cegieł (fotografia 2 i 3). Czyn-
ność tę można w dosyć prosty sposób
wykonać, wyrównując powierzchnię
fundamentów zaprawą Porotherm AM,
używając zestawu wyrównującego
oraz niwelatora (fotografia 4). Kolejne
warstwy pustaków układane są na za-
prawie do cienkich spoin Poro-
therm DM z zastosowaniem specjalne-
go wałka o odpowiedniej szerokości
(fotografia 5 i 6). Idealnie równa po-

Porotherm Profi
– szlifowane pustaki ceramiczne

Fot. 2. Przygotowanie podłoża pod
pierwszą warstwę cegieł

Fot. 3. Układanie pierwszej warstwy
cegieł

Potrzeba nowoczesnych rozwiązań oraz postęp technologiczny bezu-
stannie wywiera wpływ na oblicze materiałów budowlanych. Tradycyjna ce-
gła ceramiczna, która jeszcze nie tak dawno była podstawowym budulcem
nowoczesnych budynków, przez ostatnie lata zmieniła się nie do poznania.
Początkowo wprowadzono drążenia, zwiększając jednocześnie jej objętość
i opracowując coraz to nowocześniejsze systemy połączeń. Nie bez znacze-
nia stały się również właściwości samego czerepu ceramicznego, co pocią-
gnęło za sobą jego modyfikację przez stosowanie środków poryzujących
w procesie produkcji. Zmiany te doprowadziły do powstania nowoczesnych,
poryzowanych pustaków ceramicznych, łączonych na „pióro+wpust” o tak
dobranych wymiarach i geometrii, by spełnić wszystkie współczesne wy-
magania stawiane przegrodom w budynkach, bez konieczności stosowania
dodatkowych materiałów (np. termoizolacyjnych). Wszystkie te nowocze-
sne rozwiązania zastosowano w pustakach Porotherm P+W i Porotherm Si
stanowiących podstawową ofertę firmy Wienerberger.

Fot. 1. System Porotherm Profi – cegły ceramicz-
ne i narzędzia do murowania
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wierzchnia pustaków (fotografia 7 i 8)
oraz minimalne zużycie zaprawy na-
kładanej mechanicznie owocują nie-
wiarygodnie szybkim tempem powsta-
wania muru. Dodatkowo w ofercie znaj-

dują się pustaki uzupełniające, dzię-
ki którym możliwe jest łatwe wykonanie
narożników oraz zastosowanie dodat-
kowej izolacji termicznej w miejscach
osadzenia stolarki okiennej i drzwio-
wej. Wszystkie te czynniki składają się
na bardzo precyzyjne wykonanie ścian
w bardzo prosty sposób, co pozwala
na szybkie murowanie i uniknięcie czę-
stych błędów wykonawczych. Ponadto
system Porotherm Profi w dalszym
ciągu zachowuje moduł wysokości
250 mm, dzięki czemu jest kompatybil-
ny z pozostałymi produktami systemu,
jakimi są nadproża i stropy Porotherm.
Można więc budować ściany z mate-
riałów pochodzących wyłącznie
od jednego producenta.

Technologia cienkospoinowa nie
przysparza dodatkowych proble-
mów konstruktorom i projektantom.
Wszystkie niezbędne do projektowa-
nia parametry pustaków szlifowanych
oraz ścian z nich zbudowanych dekla-
rowane są przez producenta i można
je znaleźć w broszurach oraz na stro-
nie internetowej firmy Wienerberger.
Do projektowania konstrukcji należy
wykorzystywać istniejące obecnie
i ogólnie stosowane normy budowla-
ne, w tym PN-B-03002:2007 Kons-
trukcje murowe – Projektowanie i obli-
czanie. Ponadto produkcja ceramicz-
nych pustaków szlifowanych odby-
wa się zgodnie z normą PN-EN 771-1
Wymagania dotyczące elementów
murowych – Część 1: Elementy mu-
rowe ceramiczne, tak więc system
nie wymaga dodatkowych aprobat
technicznych i możliwe jest znako-
wanie wyrobów znakiem CE. Nie
ma więc żadnych przeszkód w sto-
sowaniu pustaków szlifowanych
w Polsce.

Porotherm Profi to rozwiązanie bar-
dzo nowatorskie. Pamiętać jednak na-
leży, że modyfikacji uległ jedynie
kształt i geometria pustaków, a nie
materiał. Podstawowym celem syste-
mu Porotherm Profi jest zwiększenie
szybkości prac murarskich oraz
zmniejszenie kosztów budowy z za-
chowaniem najwyższych standardów
jakości domów z ceramiki. Można
mieć całkowitą pewność, że budynki
wznoszone w tym systemie charakte-
ryzować się będą dobrymi parametra-
mi wytrzymałościowymi, termicznymi
i akustycznymi oraz komfortem miesz-
kania na najwyższym poziomie. Po-

nadto murowanie pustaków ceramicz-
nych na cienką spoinę to technologia
dobrze znana i od lat stosowana
w krajach sąsiednich. W Niemczech
ponad 50% sprzedawanych pustaków
ceramicznych to pustaki szlifowane.
Również w krajach sąsiednich, takich
jak Austria, Czechy czy Słowacja tech-
nologia cienkospoinowa cieszy się
coraz większym zainteresowaniem,
co zwiastuje rozwój tej technologii
również w naszym kraju.

mgr inż. Mirosław Rzeszutko
Wienerberger Sp. z o.o.
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Fot. 5. Napełnianie wałka do nanoszenia
zaprawy do cienkich spoin

Fot. 6. Wałek do nanoszenia zaprawy

Fot. 7. Pierwsza warstwa cegieł Porotherm

Fot. 8. Układanie kolejnej warstwy cegieł
Porotherm Profi

Fot. 4. Ustawienie zestawu wyrównującego
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Nowe budynki, a szczególnie te
budowane w technologii hy-
brydowej, czyli obiekty pow-
stałe z połączenia szkieletu

żelbetowego ze ścianami wypełniają-
cymi są wykonywane tak, jakby ci, któ-
rzy te ściany murowali, chcieli wszyst-
kim dookoła powiedzieć: nie ma się co
przejmować, że krzywo wymurowane
(fotografia 1), przecież system docie-
pleniowy to wszystko przykryje.

System dociepleniowy, co prawda,
przykryje ścianę z zewnątrz budynku
i zamaskuje błędy wykonawcze, lecz
nie zapobiegnie zarysowaniu ścian,
które będą widoczne od strony klatek
schodowych lub mieszkań. Tak źle, jak
obecnie, z doborem właściwej zaprawy
do rodzaju stosowanych elementów
murowych oraz z dokładnością i sta-
rannością murowania jeszcze nigdy do-
tychczas nie było. Iluzją jest przekona-
nie, że niezależnie od tego, jaką zasto-
suje się zaprawę, cementowo-wapien-
ną, cementową, cementową z plastyfi-
katorami, to będzie dobrze. Mury, które
w ciągu kilku lat od momentu ich wymu-
rowania uległy zniszczeniu, nie potwier-
dzają tego optymizmu (fotografia 2).

Przez ostatnie kilkanaście lat zagubi-
liśmy gdzieś wiedzę gromadzoną przez
murarzy i budowniczych przez setki lat.
Dawni murarze wiedzieli, że nie ma za-
praw uniwersalnych, że zaprawę dobie-
ra się w zależności od nasiąkliwości ce-
gieł, że podczas murowania uwzględnia
się nawet temperaturę otoczenia. Za-
prawy przygotowywane w bardzo gorą-
ce dni różniły się nieznacznie składem
od tych wykonywanych w dni chłodne.
Dawniej murowano w zimie tylko w wy-
jątkowych sytuacjach, a kiedy to robio-
no, to starano się, aby w początkowym
okresie wiązania zaprawa miała tem-
peraturę na tyle wysoką (30 – 40 °C),
aby nie nastąpiło jej przemrożenie, co
wiąże się z utratą właściwości wiążą-
cych. Dziś murowanie zimą jest stan-
dardem ze wszystkimi negatywnymi
konsekwencjami.

Tak, jak dawniej, tak i dziś powinni-
śmy zwracać uwagę na składniki za-
prawy, dobierać ją do rodzaju murowa-
nych cegieł, uwzględniać położenie
ściany w konstrukcji budynku, a także
temperaturę otoczenia podczas prowa-
dzenia prac murarskich. Celem tego
jest zapewnienie trwałości konstrukcji
murowej. W przypadku murów znajdu-
jących się wewnątrz budynku miarą
trwałości będzie odporność na zaryso-

wania, a murów licowych, oprócz od-
porności na zarysowania, również ich
odporność na uszkodzenia powodo-
wane przez zmianę temperatury, wil-
gotności, atak wody, czy wysolenia.

Elementy murowe
Cegły dobiera się zwykle pod ką-

tem wytrzymałości, koloru, mrozood-
porności, a przede wszystkim ceny.

Liczne badania prowadzone w USA
wskazują jednak, że nawet zastoso-
wanie bardzo mało nasiąkliwych, mro-
zoodpornych cegieł nie daje gwaran-
cji trwałości muru. Oprócz wymienio-
nych wcześniej cech cegieł istnieją
jeszcze inne, równie ważne właści-
wości, które powinny być brane
pod uwagę zarówno przez projektan-
ta, jak i wykonawcę. Są to m.in. nasią-
kliwość początkowa cegły (Initial
Rate of Absorption – IRA) oraz nasią-
kliwość całkowita. Obie wielkości nie
są sobie równe i zupełnie co innego
oznaczają. Nasiąkliwość początko-
wa cegły mówi, jak szybko cegła
w jednostce czasu będzie absorbo-
wała wodę z zaprawy, natomiast
nasiąkliwość całkowita, ile wody mo-
że być zaabsorbowane przez cegłę
w długim czasie.

W Stanach Zjednoczonych parametr
Initial Rate of Absorption oceniany jest
zgodnie z normą ASTM C67. Wiedza
o początkowej nasiąkliwości cegły jest
potrzebna, aby można ocenić, jaką za-
prawę należy zastosować. W przypad-
ku gdy zaprawa położona jest na na-
siąkliwym podłożu, to zaczyna szybko
tracić wodę i następuje spadek jej ura-
bialności. Zaprawa staje się mało pla-
styczna, co skutkuje tym, że po położe-
niu na niej kolejnego elementu muro-
wego trudno będzie utworzyć dobrej
jakości połączenie murarskie. Podczas
wielu badań stwierdzono, że optymal-
ną przyczepność zaprawy do cegły
uzyskuje się przy zastosowaniu cegieł
o początkowej nasiąkliwości poniżej
30 g/min/194 cm2. W warunkach budo-
wy ocenienie tego, czy cegła wymaga
moczenia przed murowaniem, czy też
nie, możliwe jest na podstawie proste-
go testu. Na powierzchni cegły należy
zakreślić kredką kółko średnicy 25 mm
i w jego obrębie wkroplić 20 kropel
wody oraz zmierzyć czas, w jakim wo-
da wsiąknie do wnętrza cegły. Jeśli po
90 s widoczna jest wilgoć na po-
wierzchni cegły, to nie wymaga ona
moczenia. Jeśli nie namoczymy bar-
dzo nasiąkliwej cegły, to po rozłoże-
niu na niej zaprawy dojdzie do szyb-
kiej ucieczki wody do podłoża.
W skrajnych przypadkach może* Stowarzyszenie Przemysłu Wapienniczego

Gdzie ci murarze?mgr inż. Sławomir Gąsiorowski*

Fot. 1. Krzywo wymurowane ściany bu-
dynków to dziś standard na polskich
budowach

Fot. 2. Uszkodzony mur. Wynik stosowania
mało przyczepnej do cegły zaprawy
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nastąpić „spalenie” zaprawy, czyli utra-
ta przez nią właściwości wiążących,
gdyż zaprawa będzie zawierała zbyt
mało wody, aby nastąpiła hydratacja
cementu. Ponadto nie uda się uzyskać
optymalnej przyczepności zaprawy
do cegły. W skrajnych przypadkach,
bardzo nasiąkliwe elementy murowe
należy dodatkowo moczyć na 24 h
przed murowaniem. Więźliwość wody
w zaprawie reguluje się ilością doda-
wanego wapna hydratyzowanego.
Dawniej, gdy murarz miał do czynienia
z cegłami średnio lub mało nasiąkliwy-
mi, to stosował zaprawy cementowo-
-wapienne o proporcjach objętościo-
wych cement : wapno : piasek – 1 : 1 : 6.
W przypadku bardzo nasiąkliwych ce-
gieł, w skrajnych przypadkach, propor-
cja ta kształtowała się 1 : 2 : 9.

Zaprawy
Mur składa się z dwóch ważnych

części – zaprawy i cegieł. To, jak te
dwa materiały ze sobą współpracują,
przekłada się na trwałość muru. Zapra-
wa powinna stanowić miękką, spręży-
stą osnowę, w której zatopione są
sztywne, mniej lub bardziej wytrzyma-
łe, cegły lub kamienie. To wytrzyma-
łość cegieł, a nie zapraw, decyduje
głównie o wytrzymałości muru na
ściskanie. Jeśli zaprawa jest niedo-
pasowana do cegły, pod kątem wy-
trzymałości i przepuszczalności, to
cegła ulega szybkiej destrukcji.

W celu osiągnięcia optymalnej przy-
czepności zaprawy do podłoża wyma-
gane jest stosowanie zapraw o odpo-
wiedniej urabialności. Przyjmuje się,
że urabialna zaprawa to taka, która ła-
two wyciska się ze szczelin pionowych
i poziomych, jakie tworzą się podczas
murowania. Dodatkowo nie wykazuje
ona tendencji do rozmazywania się,
a część zaprawy wyciśnięta poza ob-
rys muru nie odrywa się i nie spada
na podłoże. Zaprawa o dobrej urabial-
ności łatwo podtrzymuje ciężar kła-
dzionych na niej cegieł i ułatwia ich po-
zycjonowanie. Urabialność zaprawy
reguluje się zawartością wapna oraz
wody. Im więcej wapna w zaprawie,
tym bardziej staje się ona urabialna.
Końcową konsystencję zaprawy regu-
luje się ilością wody. Wapno nadaje
zaprawie nie tylko urabialność, ale
również szczelnie wypełnia nierówno-
ści podłoża. Zwiększa się przy tym po-
wierzchnia kontaktu cegła/zaprawa.

Szczelne wypełnianie nierówności
podłoża przez wapno (ma ono kilku-
krotnie mniejsze cząstki niż cement)
obniża nasiąkliwość murów wodą, co
podnosi ich trwałość. Ponadto mury
na zaprawach zawierających wapno
stają się bardziej sprężyste. Zapobie-
ga to ich pękaniu pod obciążeniem lub
wskutek odkształceń, jakie są rezulta-
tem zmian temperatury i wilgotności.
Zasady doboru zaprawy cementowo-
-wapiennej do konstrukcji murowej
przedstawiono w tabeli.

Temperatura

Zimę mamy już za sobą. Cieszą się
z tego i inwestorzy, i wykonawcy. Daw-
niej w warunkach zimowych raczej się
nie murowało, a jeśli już, to przy zas-
tosowaniu szczególnych środków
ostrożności, aby nie doszło do prze-
mrożenia zaprawy i utraty przez nią
właściwości wiążących. Obecnie jest
inaczej. Muruje się zimą, nie bacząc
zbytnio, jaka jest temperatura otocze-
nia. Zimą muruje się na zaprawach
cementowych z plastyfikatorami. Po-
wodem tego jest to, że na opakowa-
niach plastyfikatorów znajduje się
bardzo często informacja o możliwo-
ści wykonywania zapraw cemento-
wych i murowania w niskiej tempera-
turze. Zwykle podawana jest tempera-
tura -2 °C, chociaż zdarzają się też
niższe, np. -7 °C. Praktyka jest jed-
nak zupełnie inna. Niezależnie od te-
go, jaką zaprawę się stosuje: cemen-
tową, cementowo-wapienną, cemen-
tową z plastyfikatorami, czy też suchą
mieszankę, zawsze powinna być
temperatura powyżej +5 °C. Im wyż-
sza temperatura, tym lepiej dla zapra-
wy i muru, który na tej zaprawie jest
murowany. Na rysunku pokazano

wpływ temperatury na wytrzymałość
zaprawy cementowej z domieszką na-
powietrzającą.

Wynika z niego, że temperaturę mu-
rowania +5 °C należy uznać za gra-
niczną. O ile pomiedzy +20 °C a +10 °C
końcowa wytrzymałość zaprawy jest
zbliżona, o tyle w przypadku +5 °C wi-
doczne są dwa efekty. Pierwszy, za-
prawa nie uzyskuje zakładanej wytrzy-
małości oraz drugi, zaprawa ma bardzo
niską wytrzymałość początkową. Jest
to sytuacja niebezpieczna, gdyż mury
dociążane stropem mają tendencję do
wyboczenia oraz pękania.

Czy rezygnować z murowania w zi-
mie? Niekoniecznie. W okresie zimy,
do sprawdzonych i wielokrotnie przete-
stowanych metod należy wykonywanie
murów w cieplaku oraz metodą zacho-
wania ciepła. Z podanych dwóch spo-
sobów mniej kosztownym jest metoda
zachowania ciepła. Murowanie zimą
do prostych nie należy. Może więc le-
piej zaczekać cierpliwie z pracami mo-
krymi do wiosny i nie narażać murów
na szybką degradację? A tak niestety
jest obecnie. Szybkość budowania
obiektów zwycięża z jakością prac mu-
rarskich. Skutki, jakie są, każdy widzi.

Wszystkie fotografie – Autor

Wybór zaprawy cementowo-wapiennej w zależności od lokalizacji konstrukcji
murowej

Jeśli projektant nie
poda w projekcie

Lokalizacja Element konstrukcji murowej wytrzymałości zaprawy
Proporcje objętościowe
cement : wapno : piasek

Zewnętrzna, ponad poziomem gruntu ściana nośna 1 : 1 : 6
ściana nieprzejmująca obciążeń 1 : 2 : 9
murek ogniowy (attyka) 1 : 1 : 6

Zewnętrzna na poziomie lub poniżej ściany fundamentowe, ściany oporowe,
gruntu otwory włazowe, kanały ściekowe, 1 : 0,5 : 4,5

nawierzchnia brukowa, chodniki
i dziedzińce

Wewnętrzna ściana nośna 1 : 1 : 6
nienośne ścianki działowe 1 : 2 : 9

Zależność wytrzymałości fm zaprawy ce-
mentowej od temperatury mieszania i wią-
zania. Proporcja spoiwa do piasku 1 : 5



20 4 ’2009 (nr 440)

Gotowa masa szpachlowa
CEKOL A-45 finisz jest gotową szpachlówką dekoracyj-

ną na bazie dyspersji akrylowej oraz naturalnych,
wysokojakościowych wypełniaczy. Służy do wyrównywa-
nia i szpachlowania powierzchni przed malowaniem, a tak-
że do uzyskania powłok o charakterze dekoracyjnym.
Można ją stosować jedynie wewnątrz budynków na pod-
łożach betonowych, gipsowych, płytach kartonowo-gipso-
wych, wysezonowanych tradycyjnych tynkach cemento-
wo-wapiennych. Nadaje się do nakładania ręcznego i ma-
szynowego. Warto zauważyć, że CEKOL A-45 finisz, ja-
ko masa gotowa do użycia, nie wymaga wstępnych przy-
gotowań – nie trzeba jej mieszać z wodą, w związku
z czym nie ma obaw, że zostanie wymieszana w nieodpo-
wiednich proporcjach i nie będzie miała odpowiedniej kon-
systencji. Ponadto, jeśli nie zużyjemy całego wiaderka
szpachlówki, możemy je szczelnie zamknąć i przechować
do następnego remontu.

BiałąmasęCEKOLA-45finisz
nakłada się za pomocą pacy
ze stali nierdzewnej lub z two-
rzyw sztucznych. Najlepszy
efekt dekoracyjny uzyskuje
się, nakładając równą, ciągłą
warstwę o grubości 1-3 mm.
Ewentualne zabrudzenia na-
leży czyścić na bieżąco, uży-
wając szmatki i wody. Najwy-
godniej jest nakładać masę
CEKOL A-45 finisz jednora-

zowo na całą powierzchnię. Oprócz powierzchni gład-
kich można uzyskać także powłoki o charakterze deko-
racyjnym (o dowolnej fakturze). Wzór faktury uzależnio-
ny jest od narzędzi, które zostaną użyte. Narzędzia nale-
ży czyścić pod bieżącą wodą bezpośrednio po zakończe-
niu prac. Czas wysychania produktu uzależniony jest
od grubości nałożonej warstwy i warunków otoczenia
(wilgotność, temperatura). W temperaturze 22 °C ± 2
i wilgotności 30% szpachlówka grubości 1-2 mm wysycha
ok. 6 h. Ewentualne drobne nierówności masy można
po wyschnięciu przeszlifować drobnym papierem ściernym
lub siatką. Wyschnięta szpachlówka nie żółknie pod wpły-
wem światła oraz nadaje się do malowania wszystkimi ro-
dzajami farb.

CEKOL C-45 – produkt w koronie
Kolejnym produktem przeznaczonym do

wygładzania ścian jest sucha, biała gładź
CEKOLC-45, wyprodukowana na bazie naj-
wyższej klasy gipsu naturalnego oraz boga-
tej gamy dodatków uszlachetniających, mo-
dyfikujących, uplastyczniających, opóźnia-
jących wiązanie i zapewniających doskona-
łą przyczepność do podłoża (gipsowego,
ceglanego, betonowego, gazobetonowego
itp.). CEKOL C-45 jest doskonałym podkła-
dem pod farby emulsyjne i akrylowe. Biała
barwa pozwala na ograniczenie liczby wy-

malowań w celu uzyskania pełnego efektu barwnego. Stanowi
również doskonały podkład pod tapety i nadaje się do renowa-
cji starych tynków, tynkowania ścian, szpachlowania płyt karto-
nowo-gipsowych (do spoinowania i uzupełniania rys oraz pęk-
nięć zaleca się stosowanie masy CEKOL C-40). Gładź szpa-
chlowa CEKOL C-45 umożliwia wykonanie bardzo gładkich
płaszczyzn oraz dowolnych faktur. Jest gotowa do użycia bez-
pośrednio po wymieszaniu z wodą w odpowiednich proporcjach.
Nakłada się ją za pomocą pacy, a następnie równo rozprowa-
dza. Wrazie konieczności należy nałożyć drugą warstwę wyrów-
nującą. Trzeba zwrócić szczególną uwagę na czystość po-
wierzchni przed nałożeniem kolejnej warstwy. Pył pozostały na
powierzchni po szlifowaniu należy dokładnie usunąć, najlepiej
za pomocą wilgotnej, dokładnie wyciśniętej z wody szmatki lub
gąbki (tak jak kurz z mebli). W celu poprawienia przyczepności
należy przed nałożeniem każdej kolejnej warstwy zagruntować
powierzchnię emulsją gruntującą CEKOL DL-80. Po związaniu
szlifuje się powierzchnię odpowiednią siatką lub papierem.

CEKOL C-45 nadaje się do tworzenia na ścianie wzorów nie-
typowych, zwanych fakturami. Aby je uzyskać, należy nałożyć
równą warstwę masy na powierzchnię. Jej grubość dostosowu-
jemydookreślonej faktury.Wceluzachowania równomiernejgru-
bości można posłużyć się ząbkowaną pacą, po czym masę wy-
równać pacą gładką. Do fakturowania można użyć: wałka, szpa-
chelki, gąbki, a nawet ścierki. W razie niezadowolenia z efektu,
uformowaną masę można wyrównać i ponownie nałożyć faktu-
rę. Po całkowitym związaniu powierzchni można ją delikatnie
przeszlifować, usuwając wystające i ostre fragmenty zaschnię-
tego tynku. Pozostaje już tylko pomalować ścianę.

mgr inż. Kamil Wiśniewski
Specjalista ds. kontroli jakości produktów marki CEKOL,

CEDAT Sp. z o.o.

Wygładzenie ścian wewnętrznych za pomocą białych gładzi szpa-
chlowych jest wciąż jednym z najczęstszych sposobów przygoto-
wania ich przed malowaniem lub tapetowaniem. Firma CEDAT, pro-
ducent chemii budowlanej marki CEKOL, ma w swojej ofercie kilka
produktów ściśle przeznaczonych do tych prac, często zwanych
po prostu cekolowaniem.

CEDAT Sp. z o.o.
tel. (+48 58) 768 21 01; fax (+48 58) 768 21 40; www.cekol.pl

Ściana dobrze wycekolowana
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Zastosowanie
System TeknoAmerBlok składa się

z elementów standardowych, dylatacyj-
nych, narożnikowych, wieńcowych, po-
łówkowych, nadproży i innych elemen-
tów do budowy ścian. Można z nich bu-
dować mury fundamentowe i piwniczne,
ściany nośne, osłonowe, wypełniające,
działowe i międzylokalowe o doskonałej
izolacyjności akustycznej (Rw = 57 dB
w przypadku ściany grubości 19 cm)
i odporności ogniowej, a z elementów
elewacyjnych np. elewacje, cokoły, ogro-
dzenia oraz mury oporowe. Elementy
TeknoAmerBlok stosowane są przy bu-
dowie domów jednorodzinnych, wielo-
rodzinnych, hoteli, centrów handlowych
i logistycznych, biurowców oraz szkół.
Sprawdzają się w każdym rodzaju bu-
downictwa.

Parametry techniczne
Elementy murowe TEKNOBLOK cha-

rakteryzują się wytrzymałośćią na ścis-
kanie 12,5 MPa, mrozoodpornością F50,
bardzo niską absorpcją kapilarną, bar-
dzo dobrą izolacyjnością akustyczną
oraz dużą odpornością ogniową. Stan-
dardowe elemeny murowe do wznosze-
nia ścian mają wymiary: 390 mm (dłu-
gość), 190 (wysokość), 90, 140, 178, 190,
240, 290 mm (szerokość). Pozwalają
na budowanie ścian jednowarstwowych
grubości 9 ÷ 30 cm. W zależności od
szerokości pustaka opór cieplny elemen-
tów wynosi 0,32 ÷ 0,41 (m2K)/W, odpor-
ność ogniowa 1 ÷ 4 h, a izolacyjność
akustyczna Rw = 35 – 57 dB.

Ściany specjalne
Każdy dom powinien być zbudowany

z materiałów czystych ekologicznie, za-
pewniających bezpieczeństwo oraz
komfort. Beton jest materiałem niepal-
nym, o dużej odporności ogniowej oraz
o dużej gęstości, zapewniającym kom-
fort akustyczny wewnątrz pomieszczeń.

Na szczególną uwagę zasługują ściany
wykonane z pustaków TEKNOBLOK
grubości 17,8 oraz 19 cm charaktery-
zujące się izolacyjnością akustyczną
Rw = 57 dB oraz odpornością ogniową
REI120. Stosowane są głównie do wy-
konywania ścian międzylokalowych
w budownictwie wielorodzinnym.

Elementy elewacyjne
TeknoAmerBlok

W ofercie firmy TeknoAmerBlok znaj-
duje się bardzo duży wybór elementów
murowych do wykonywania elewacji
ścian trójwarstwowych, cokołów, mu-
rów ogrodzeniowych i oporowych. Naj-
częściej wybierane materiały to ele-
menty o wymiarach 390 (długość), 190
(wysokość) i 95 mm (szerokość), o łu-
panej strukturze lica, barwione w masie,
dostępne w sześciu standardowych ko-
lorach. Na życzenie klienta dobieramy
dowolny kolor materiałów elewacyj-
nych. W ofercie firmy są również ele-
menty o strukturze lica polerowanej, ry-
flowanej, nacinanej i żebrowanej oraz
cegła, która ma takie same wymiary jak
cegła ceramiczna lub klinkierowa, nato-
miast jej wytrzymałość i kolorystyka nie
są osiągalne w przypadku cegieł trady-

cyjnych. Wszystkie materiały elewa-
cyjne TeknoAmerBlok są odporne na
działanie warunków atmosferycznych
i na zniszczenia mechaniczne. Moż-
na je stosować do wykonywania ele-
wacji oraz wewnątrz budynków.

4 ’2009 (nr 440)

Firma TeknoAmerBlok zajmuje się produkcją i dystrybu-
cją bogatego asortymentu drobnowymiarowych elemen-
tów murowych. Elementy systemu TeknoAmerBlok wyt-
warzane są z betonu zwykłego na bazie cementu port-
landzkiego i naturalnych kruszyw, dzięki czemu powstaje
produkt czysty ekologicznie. Dzięki zastosowaniu tech-
nologii wibroprasowania oraz starannie dobranym proce-
som dojrzewania charakteryzują się doskonałymi właści-
wościami technicznymi m.in. dużą dokładnością wymia-
rów, dużą wytrzymałością, niską nasiąkliwością, wysoką
izolacyjnością akustyczną i dużą odpornością ogniową.

Elementy murowe

Cechy charakterystyczne elementów murowych TEKNOBLOK firmy TeknoAmerBlok

Elementy murowe TeknoAmerBlok

TeknoAmerBlok Sp. z o.o.
tel. 022 614 96 63 i 64

www.teknoamerblok.pl

Elementy elewacyjne

Rezydencja Chojnów:
Inwestor Real Management Sp. z o.o.

Rezydencja Chojnów:
Inwestor Real Management Sp. z o.o.
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Z godnie z wymaganiami Ko-
misji Europejskiej Eurokody
(normy europejskie) określa-
jące zasady projektowania

obiektów budowlanych powinny być
wprowadzone do normalizacji krajo-
wej do marca 2010 r. Wersje krajowe
Eurokodów powinny zawierać Za-
łącznik z wartościami parametrów
przewidywanych w EN do ustalenia
przez władze krajowe, do stosowania
na terenie danego kraju.

Do chwili obecnej zostały zakończo-
ne prace nad tłumaczeniem wszystkich
części Eurokodu 6 i przystąpiono do
opracowania Załączników krajowych,
bez których normy EN nie mogą być
wprowadzone jako PN-EN. W Załącz-
nikach krajowych do poszczególnych
części PN-EN 1996 powinny być poda-
ne wartości parametrów wskazanych
w Eurokodzie do ustalenia przez wła-
dze krajowe, których wartości w treści
podstawowego EC 6 są zazwyczaj
określone jako zalecane. W kilku przy-
padkach nie ma jednak takich zaleceń,

a EC 6 umożliwia ich określenie w Za-
łączniku krajowym, na podstawie po-
siadanych przez poszczególne kraje
doświadczeń i wyników badań. Jed-
nym z takich przypadków jest potrze-
ba sformułowania zaleceń dotyczą-
cych zasad doboru zapraw murar-
skich w zależności od rodzaju za-
stosowanych elementów murowych
oraz warunków środowiska, w jakim
mur jest użytkowany.

Wymagania Eurokodu 6
dotyczące właściwości
zapraw murarskich

Wymagania tepodanesąwdwóchczę-
ściach Eurokodu 6, tj. EN 1996-1-1:2005
i EN 1996-2:2006. Do projektowania
konstrukcji wg EC 6 mogą być stoso-
wane zaprawy murarskie spełniające
wymagania podane w PN-EN 998-2
i zbadane metodami określonymi
w normach serii PN-EN 1015.

Norma EN 1996-1-1 wymaga
od projektantów konstrukcji murowych
co najmniej znajomości wartości
dwóch właściwości zaprawy murar-
skiej, tj. wytrzymałości na ściskanie
i przyczepności do elementów muro-
wych. W przypadku wytrzymałości
zaprawy na ściskanie fm, norma po-
daje dwa zalecenia, a mianowicie:

– fm przyjmuje się nie większą niż
20 N/mm2 i nie większą niż 2fb, gdy ele-
menty murowe są układane na zapra-
wie ogólnego stosowania (fb – znorma-
lizowana wytrzymałość elementu mu-
rowego na ściskanie);

– fm przyjmuje się nie większą niż
10 N/mm2, gdy elementy murowe są
układane na zaprawie lekkiej.

W przypadku przyczepności zapra-
wy EC 6 stwierdza jedynie, że przy-
czepność pomiędzy zaprawą i elemen-
tami murowymi powinna być odpo-
wiednia do zamierzonego stosowania,
podając ponadto dwie uwagi:

■ UWAGA 1: przyczepność zależy
od rodzaju stosowanej zaprawy i ro-
dzaju elementów murowych, do któ-
rych dana zaprawa jest używana;

■ UWAGA2: EN 1052-3 dotyczy okre-
ślenia „początkowej wytrzymałości muru

na ścinanie”, a EN 1052-5 „wytrzymało-
ści muru na rozciąganie przy zginaniu”
(metodą skręcania w płaszczyźnie pro-
stopadłej do płaszczyzny muru i przy
zniszczeniu rysą w spoinie wspornej).

Z uwagi drugiej wynika, że przyczep-
ność pomiędzy zaprawą i elementami
murowymi można określać dwiema
metodami. Podane w normie wzory
na obliczenie wytrzymałości charakte-
rystycznej muru na ścinanie bazują
jednak tylko na „początkowej wytrzy-
małości muru na ścinanie”, czyli doty-
czą pierwszej metody badania wytrzy-
małości (wg EN 1052-3).

O wartości początkowej wytrzyma-
łości muru na ścinanie mówi norma
PN-EN 998-2 Wymagania dotyczące
zapraw murarskich. Wymaga ona, aby
początkowa wytrzymałość charak-
terystyczna na ścinanie zapraw mu-
rarskich w połączeniu z elementami
murowymi, wynosiła:

– 0,15 N/mm2 w przypadku zapraw
ogólnego stosowania i zapraw lekkich;

– 0,30 N/mm2 w przypadku zapraw
do cienkich spoin,
przy czym stwierdza, że producent za-
prawy może deklarować wartość tej
wytrzymałości na podstawie badań lub
bez badań – przez podanie w deklara-
cji zgodności wymaganej przez normę
wartości z informacją, że jest to war-
tość normowa (tabelaryczna). Tak więc
właściwość zaprawy, która z punktu wi-
dzenia projektanta konstrukcji murowej
ma bardzo istotne znaczenie do oceny
trwałości połączenia zaprawa – ele-
ment murowy, a co za tym idzie warun-
kująca trwałość całej konstrukcji, nie
musi być badana!

Wielu producentów zaprawy murar-
skiej korzysta z takiej możliwości. Nie
ma więc potwierdzenia, że produkowa-
na zaprawa, dopuszczona do obrotu
i stosowania, charakteryzuje się odpo-
wiednią przyczepnością do elementów
murowych, do których jest zalecana.

Norma EN 1996-2 zwraca szczegól-
ną uwagę na potrzebę doboru materia-
łów składowych muru, tj. elementów
murowych i zaprawy murarskiej z uwa-
gi na wymaganą trwałość muru w wa-

Trudności doboru zapraw
do konstrukcji murowych

dr inż. Roman Gajownik*
mgr inż. Sławomir Gąsiorowski**
mgr inż. Jan Sieczkowski*

** Instytut Techniki Budowlanej
** Stowarzyszenie Przemysłu Wapienniczego

W grupie Eurokodów znajduje się
Eurokod 6 „Projektowanie kon-
strukcji murowych” (EC 6), składa-
jący się z czterech części:

● EN 1996-1-1:2005. Eurokod 6
– Projektowanie konstrukcji murowych
– Część 1-1: Reguły ogólne dla zbro-
jonych i niezbrojonych konstrukcji mu-
rowych;

● EN 1996-1-2:2005. Eurokod 6
– Projektowanie konstrukcji murowych
– Część 2-2: Reguły ogólne. Projekto-
wanie z uwagi na pożar;

● EN 1996-2:2006. Eurokod 6 – Pro-
jektowanie konstrukcji murowych –
Część 2: Wymagania konstrukcyjne,
dobór materiałów i wykonanie muru;

● EN 1996-3:2006. Eurokod 6 – Pro-
jektowanie konstrukcji murowych –
Część 3: Uproszczone metody projek-
towania konstrukcji murowych niezbro-
jonych.
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runkach jego eksploatacji. Dobór ele-
mentów składowych uzależnia od pięciu
klas ekspozycji muru, podając w sposób
opisowy charakterystykę warunków śro-
dowiska dla pierwszych trzech klas eks-
pozycji, określając je jako:

● obojętne – przy przyjęciu zaprawy
w połączeniu z dowolnym rodzajem ele-
mentów murowych, oznaczając ją jako P;

● umiarkowane – przy przyjęciu za-
prawy jak wyżej, oznaczając ją jako M;

● surowe – przy przyjęciu zaprawy
jak wyżej, oznaczając ją jako S.

Niestety, norma nie formułuje żad-
nych wymagań dotyczących wielkości
parametrów materiałów, które mogłyby
stanowić podstawę do kwalifikowania
zaprawy do stosowania w określonej
klasie ekspozycji w połączeniu z okre-
ślonym elementem murowym. Norma
stwierdza jedynie, że zaprawę murar-
ską należy dobierać zgodnie z warun-
kami ekspozycji muru i specyfiką ele-
mentów murowych, przy czym do cza-
su gdy będzie dostępna Norma Euro-
pejska dotycząca badania trwałości,
właściwości zapraw murarskich powin-
ny być określane zgodnie z lokalną
praktyką i doświadczeniem, pozosta-
wiając problem sformułowania reguł
doboru materiałów składowych muru
władzom krajowym, do podania w Za-
łączniku krajowym do normy.

Badania krajowe
Niezwykle dynamiczny rozwój pro-

dukcji elementów murowych obserwo-
wany w ostatnich kilkunastu latach
przyczynił się do powstania nowych ro-
dzajów zapraw, co w efekcie doprowa-
dziło do realizacji wielu nowych, nie-
znanych dotychczas rozwiązań kon-
strukcji murowych. Dotyczy to przede
wszystkim murów wykonywanych na
cienkie spoiny z wypełnionymi i niewy-
pełnionymi spoinami pionowymi oraz
murów na zaprawie lekkiej.

Obserwacje zachowania się mu-
rów wznoszonych w nowych tech-
nologiach wskazują na konieczność
zwrócenia szczególnej uwagi na po-
trzebę właściwego doboru zaprawy
murarskiej do przyjętego rozwiązania
materiałowego muru i kształtu elemen-
tu murowego, a także właściwego jej
wykonania i ułożenia w warunkach bu-
dowy. Zgodnie z aktualnymi wymaga-
niami Eurokodu, dodatkowym parame-
trem oceniającym przydatność zapra-
wy do zastosowania powinny być wa-

runki środowiska, w jakim mur będzie
się znajdował. Biorąc to pod uwagę,
w ramach Komitetu Technicznego PKN
nr 252 Projektowanie konstrukcji muro-
wych, podjęto próbę ustalenia wyma-
gań na zaprawy murarskie w celu
wprowadzenia stosownych zaleceń do
Załącznika krajowego do PN-EN 1996.
Pierwszym krokiem było poinformowa-
nie o istniejącym problemie kilkunastu
liczących się w kraju producentów za-
praw, z prośbą o podanie wartości wła-
ściwości produkowanych zapraw, któ-
re uzasadniają zalecany zakres ich sto-
sowania w różnych rozwiązaniach ma-
teriałowych elementów murowych.

Na podstawie uzyskanych odpowie-
dzi stwierdzono, że wszystkie zaprawy
murarskie stosowane w kraju opisywa-
ne są w deklaracjach zgodności para-
metrami o tych samych lub bardzo zbli-
żonych wartościach, bez względu
na zalecany zakres stosowania. Nie
ma zatem charakterystycznych właści-
wości zapraw lub wartości tych właści-
wości mających wpływ na relacje za-
prawa murarska – element murowy,
które powinny stanowić podstawę
do oceny możliwości zastosowania za-
prawy do danego rozwiązania materia-
łowego elementu murowego. Stan ten
świadczy o braku podstaw do podej-
mowania właściwej decyzji o zakresie
stosowania zaprawy, a co za tym idzie
potwierdza obawy o poprawność do-
boru zapraw murarskich, zalecanego
przez producentów zapraw. Prawdo-
podobnie jest to jedna z głównych przy-
czyn powstawania rys i uszkodzeń mu-
rów w warunkach ich eksploatacji.

Pytanie, jakie właściwości zapra-
wy i jakie wartości tych właściwości
są podstawą do podjęcia decyzji
o możliwości jej zastosowania
do danego rozwiązania materiało-
wego elementu murowego, pozosta-
je w dalszym ciągu bez odpowiedzi.
Z tego też względu w Załączniku kra-
jowym do PN-EN 1996-2 zrezygnowa-
no z podania informacji uściślających
zasady doboru zapraw murarskich
w zależności od rodzaju elementów
murowych i klas ekspozycji muru, za-
lecając stosowanie ogólnych zasad po-
danych w Eurokodzie 6.

Dostępne krajowe wyniki badań do-
świadczalnych przyczepności zapraw
murarskich do elementów murowych
są bardzo skromne. Jak już powiedzia-
no, były one przeprowadzane zgodnie

z PN-EN 998-2, a współpracę obu ma-
teriałów składowych muru określano
na podstawie badań wytrzymałości
spoiny (wg PN-EN 1052-3). Badania te
miały jednak na celu sprawdzenie, czy
uzyskana wartość spełnia zalecenia
normowe. Nie opisują one uzyskanych
wartości przyczepności w zależności
od różnorodnych cech łączonych ma-
teriałów tak, aby można było wykazać,
jaki parametr decydował o uzyskanym
wyniku badania. Z tego też względu wy-
niki badań są mało przydatne do sfor-
mułowania zaleceń umożliwiających
wskazanie tej cechy zaprawy (i elemen-
tu murowego), która decyduje, czy da-
na zaprawa jest właściwa czy też nie
do przewidywanego zastosowania.

Badania zagraniczne
Dostępne zagraniczne wyniki badań

przyczepności zaprawy do elementów
murowych dotyczą tylko zaprawy mu-
rarskiej zwykłej. Badania z reguły były
prowadzone innymi metodami niż przy-
jęte w PN-EN 1052-3, dlatego też bez-
pośrednie liczbowe porównywanie wy-
ników badań nie jest możliwe. Na pod-
stawie analizy badań zagranicznych,
przeprowadzonej w ramach zakończo-
nego w ITB w 2008 r. Projektu Badaw-
czego MNiSW Rozszerzenie podstaw
naukowych ustaleń Eurokodu 6 „Pro-
jektowanie konstrukcji murowych”,
przez zespół pod kierownictwem prof.
Bohdana Lewickiego, stwierdzono we
wnioskach dotyczących trwałości po-
łączeń elementów murowych i zwykłej
zaprawy, co następuje: o trwałości po-
łączenia decyduje, poza właściwościa-
mi materiałów składowych muru ujęty-
mi w normach materiałowych (seria
norm PN-EN 771 oraz PN-EN 998-2),
wiele istotnych właściwości tych mate-
riałów, które nie są uwzględniane w nor-
mach. Dotyczy to w szczególności cech
charakteryzujących powierzchnię sty-
ku łączonych materiałów oraz ich cechy
reologiczne i chemiczne.

Do głównych czynników zaliczyć
można:

● w odniesieniu do zapraw – skurcz
i retencyjność oraz zdolność zaprawy
do wypełniania porów znajdujących się
na łączonych powierzchniach;

● w odniesieniu do elementów muro-
wych – skurcz/pęcznienie i charaktery-
styka porowatości powierzchni (wiel-
kość porów, ilość porów zamkniętych
i otwartych, struktura powierzchni).

►
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Należy stwierdzić, że nieuwzględnia-
nie wszystkich wymienionych cech przy
doborze łączonych materiałów może
w efekcie prowadzić do negatywnych
zjawisk, takich jak utrata przyczepności
pomiędzy łączonymi materiałami, po-
wstawanie rys i pęknięć w złączach,
prześwity, korazja biologiczna, wykwity
solne itd.

W dostępnych publikacjach nie ma
wyników badań zapraw do cienkich spo-
in i zapraw lekkich. Z racji odmiennych
cech tych zapraw w porównaniu z zapra-
wą zwykłą należy przyjąć, że poza wy-
mienionymi czynnikami, o trwałości po-
łączenia zaprawa – element murowy,
mogą również decydować inne cechy
łączonych materiałów, co powinno stać
się przedmiotem odpowiednich prac ba-
dawczych. Dotychczasowe obserwacje
konstrukcji murowych wykonanych przy
użyciu zapraw do cienkich spoin i za-
praw lekkich wskazują na zwiększenie,
w stosunku do zapraw zwykłych, liczby
uszkodzeń murów w warunkach ich eks-
ploatacji, a nawet przed rozpoczęciem
użytkowania obiektu.

Podsumowanie
Przyjęcie przy projektowaniu kon-

strukcji murowych właściwej zaprawy
murarskiej do zastosowanego w pro-
jekcie rozwiązania materiałowego ele-
mentu murowego, z uwagi na trwałość
połączenia zaprawa – element muro-
wy, jest praktycznie niemożliwe, ponie-
waż nie ma odpowiednich zaleceń pro-
jektowych. Nie można więc również
zweryfikować zakresu stosowania za-
prawy murarskiej, określanego przez
jej producentów.

Analiza badań „współpracy” zaprawy
i elementów murowych oraz wyniki obser-
wacji połączenia zaprawa – element mu-
rowy w konstrukcjach murowych wskazu-
ją na potrzebę weryfikacji właściwości za-
praw murarskich podawanych przez pro-
ducenta w deklaracji zgodności, z punk-
tu widzenia ich przydatności do stosowa-
nia w przewidywanym zakresie.

Producenci zapraw murarskich wpro-
wadzają na rynek wyroby spełniające
wymagania normy przedmiotowej.
Z uwagi jednak na brak w deklaracji
zgodności niektórych istotnych właści-
wości wyrobu nie stanowi ona dla pro-
jektanta konstrukcji murowej podstawy
do dokonania właściwego doboru mate-
riałów składowych muru oraz określenia
właściwego zakresu ich stosowania.

Daje to podstawę do stwierdzenia, że
zakres stosowania wyrobu podawany
przez producenta nie ma właściwego
uzasadnienia i jako taki budzi wątpli-
wości co do jego poprawności.

Przeprowadzona analiza deklaracji
zgodności zapraw dostępnych na ryn-
ku wskazuje na pilną potrzebę podję-
cia działań w celu ustalenia zasad do-
boru zapraw murarskich do różnorod-
nych rozwiązań materiałowych ele-
mentów murowych. Warunkuje to po-
prawne wdrożenie Eurokodu 6 do prak-
tyki inżynierskiej i możliwość właściwe-
go stosowania różnych rozwiązań kon-
strukcji murowych, bez obawy wystą-
pienia uszkodzeń uniemożliwiających
ich właściwe użytkowanie. Podjęte
działania powinny stanowić podstawę
do nowelizacji norm przedmiotowych
tak, aby wymagane właściwości poda-
wane w deklaracji zgodności obejmo-
wały również te, które decydują o za-
kresie stosowania wyrobu.

Dopuszczenie przez PN-EN 998-2
możliwości ustalania parametru cha-
rakteryzującego przyczepność zapra-
wy do elementów murowych bez ba-
dań budzi wątpliwości. Prowadzi to bo-
wiem do bagatelizowania, przez pro-
ducentów zapraw, istotnej właściwości
decydującej o trwałości połączenia
zaprawa – element murowy, co w kon-
sekwencji skutkuje wprowadzaniem
na rynek niewłaściwych zapraw murar-
skich. Sytuację tę pogłębia niewłaściwy
stan zaleceń stosowania zapraw do
różnych rozwiązań materiałowych kon-
strukcji murowej znajdującej się w róż-
nych warunkach eksploatacji.

Wnioski
Określenie zasad doboru zapraw

murarskich do różnych rozwiązań
materiałowych elementów muro-
wych, warunkujących właściwe sto-
sowanie konstrukcji murowych
zgodnie z Eurokodem 6, wymaga:

● określenia funkcji, jakie powin-
na spełniać zaprawa i dokonania ana-
lizy właściwości zapraw istotnych
z punktu widzenia trwałości połącze-
nia zaprawa – element murowy, a tak-
że funkcji, jaką to połączenie powin-
no spełniać w murze w warunkach
użytkowania. Analiza ta powinna doty-
czyć również właściwości elementów
murowych i wytypowanych na tej pod-
stawie istotnych cech materiału, decy-
dujących o połączeniu zaprawa – ele-

ment murowy. Właściwości te powinny
stanowić podstawę do ustalania warun-
ków i zakresu stosowania zapraw;

● przeprowadzenia badań po-
twierdzających przyjęte zasady do-
boru zapraw murarskich do określo-
nych rodzajów elementów muro-
wych oraz wyznaczenia wytrzyma-
łości murów wykonywanych z ich
zastosowaniem.

Wymienione prace powinny być prze-
prowadzone na podstawie komplekso-
wego programu prac badawczych mają-
cego na celu określenie wymagań doty-
czących właściwości zapraw murarskich
i zasad ich stosowania w zależności
od cech fizycznych i wytrzymałościo-
wych zastosowanych elementów muro-
wych. Program ten powinien obejmować
badania co najmniej trzech podstawo-
wych rozwiązań materiałowych elemen-
tów murowych, tj. ceramiki, silikatów i au-
toklawizowanego betonu komórkowego
oraz trzech rodzajów zapraw, tj. zwykłej,
lekkiej i do cienkich spoin. W przypadku
zaprawy zwykłej wskazane byłoby
uwzględnienie w programie badań ele-
mentów murowych wykonywanych rów-
nież z betonu kruszywowego.

Program badań należy poprzedzić
analizą właściwości łączonych materia-
łów (zarówno zaprawy, jak i elementów
murowych) mających istotny wpływ
na przyczepność zaprawy do elemen-
tów murowych oraz szczelność uzyska-
nego połączenia tak, aby został ukierun-
kowany na badanie tych właściwości.

Ustalenie, na podstawie przeprowa-
dzonych badań, przedziałów wartości wy-
branych właściwości zapraw murarskich
umożliwiających uzyskanie trwałego po-
łączenia z elementami murowymi, po-
zwoli na opracowanie właściwego składu
zapraw murarskich i ich produkcję. Do-
puszczenie do obrotu i stosowania no-
wych zapraw będzie mogło nastąpić po
uprzednim przeprowadzeniu badań wy-
trzymałości murów wykonanych z ich za-
stosowaniem i określeniu na tej podsta-
wie parametrów wytrzymałościowych
muru niezbędnych do zaprojektowania
konstrukcji zgodnie z Eurokodem 6.

Uzyskane wyniki badań dotyczące
zasad doboru zapraw murarskich
do różnych rodzajów elementów muro-
wych oraz określenie parametrów wy-
trzymałościowych murów wykonywa-
nych z ich zastosowaniem będą pod-
stawą do wprowadzenia stosownych
zapisów do Załącznika krajowego.
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Komfort użytkowania obiektu zależy
m.in. od odpowiedniej izolacyjności aku-
stycznej przegród budowlanych. W bu-
dynkach wielorodzinnych największą
uwagę zwraca się na izolacyjność ścian
oddzielających od siebie mieszkania.
Zgodnie z PN-B-02151-3:1999, wskaź-
nik oceny izolacyjności akustycznej przy-
bliżonej R’A1 dla ścian między lokalami
mieszkalnymi powinien wynosić co naj-
mniej 50 dB. Wymaganie to spełniają
przegrody warstwowe MultiGips, które
składają się z dwóch pojedynczych ścian
z bloków gipsowych grubości 80 mm, po-
między którymi umieszczona jest izolacja
dźwiękochłonna z wełny mineralnej gru-
bości 50 mm (rysunek 1).

W pierwszym etapie wykonuje się po-
jedynczą ścianę z bloków gipsowych
MultiGips, następnie przymocowuje do
jej powierzchni płyty z półtwardej wełny
mineralnej za pomocą kleju gipsowego,
a na końcu montuje drugą ścianę poje-
dynczą w odległości 10 mm od wełny (fo-
tografia 1). Ważną rolę spełniają wkleja-
ne na obwodzie ściany przekładki ela-
styczne, które redukują boczne przeno-
szenie dźwięku i poprawiają izolacyjność
akustyczną przegrody. System Multi-
Gips przewiduje stosowanie przekładek
z korka prasowanego grubości 5 mm lub
specjalnych taśm AkustikPro 120, wyko-
nanych z twardego poliuretanu.

Ściany warstwowe MultiGips przeszły
pomyślnie badania w laboratoriach akus-
tycznych wielu krajów, m.in. w Zakładzie
Badań Akustycznych ITB, gdzie zmierzo-
ne wskaźniki izolacyjności akustycznej
wyniosły Rw (C; Ctr) = 54 (-1; -4) dB.

W styczniu 2009 r. laboratorium Kate-
dry Akustyki i Wibroakustyki AGH wyko-
nało badanie ścian warstwowych w no-
wo wybudowanym obiekcie wielorodzin-
nym w Krakowie przy ul. Kordylewskie-
go (fotografia 2). Wyniki badań przed-
stawiono na rysunku 2. Wskaźnik oceny
przybliżonej izolacyjności akustycznej
wynosi R’A1 = R’w + C = 54 -1 = 53 dB.

Opisane pomiary stanowią potwier-
dzenie testów laboratoryjnych i świad-
czą o przydatności ścian warstwowych
z bloków gipsowych jako przegród mię-
dzy mieszkaniami w budynkach wieloro-
dzinnych. Czynniki przemawiające na
korzyść systemu MultiGips to:
• bardzo dobra izolacyjność akus-

tyczna;
• niewielka grubość ściany, wynoszą-

ca 22 cm łącznie z wykończeniem;
• lekkość przegrody, której masa po-

wierzchniowa wynosi ok. 150 kg/m2, co
jest wielkością 2 – 3-krotnie mniejszą
w porównaniu ze ścianami jednorodnymi,
które nie zawsze spełniają wymagania
normowe.

Ściany MultiGips wykonywane są
przede wszystkim w budynkach o kon-

strukcji szkieletowej. Ich zastosowanie
pozwala uzyskać odpowiednią izolacyj-
ność akustyczną oraz dodatkową po-
wierzchnię użytkową.

mgr inż. Tomasz Kania

Właściwości akustyczne ścian
warstwowych na podstawie

badań w budynku wielorodzinnym w Krakowie

Rys. 1. Przekrój poprzeczny badanej ścia-
ny: 1 – blok gipsowy MultiGips; 2 – wełna
mineralna półtwarda; 3 – pustka powietrz-
na; 4 – klej gipsowy

Fot. 1. Montaż ściany warstwowej

Fot. 2. Widok budynku w Krakowie

Rys. 2. Wyniki badań ściany warstwowej
w budynku w Krakowie

Firma VG-ORTH to główny producent bloków gipsowych pod marką MultiGips,
cieszących się dużą popularnością w Niemczech, w Polsce oraz w wielu innych
krajach europejskich. Wyroby te służą głównie do wykonywania ścian działowych
w budynkach mieszkalnych, hotelach, obiektach biurowych i handlowych. Do-
kładne wymiary i gładka powierzchnia prefabrykatów eliminują potrzebę tynko-
wania ścian. Dobra izolacyjność akustyczna oraz bardzo wysoka odporność
ogniowa ścian MultiGips, w zestawieniu z dużą szybkością i niskimi kosztami wy-
konania, decydują o coraz powszechniejszym zastosowaniu tego systemu.

VG-ORTH Polska Sp. z o.o.
tel. +48 22 369 65 90
fax *48 22 369 65 92
www.multigips.pl
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Firma ALPOL GIPS Sp. z o.o.
oferuje bardzo bogaty asor-
tyment produktów przezna-
czonych do murowania i tyn-

kowania ścian.
Wśród zapraw murarskich pole-

camy:
● zaprawy uniwersalne ALPOL

AZ 101 do AZ 104 – tradycyjne zapra-
wy ogólnego przeznaczenia do muro-
wania ścian z cegieł, pustaków cera-
micznych i betonowych oraz innych
elementów murowych;

● zaprawy cienkowarstwowe
ALPOL AZ 110 do AZ 116 oraz AZ 117
ZIMOWA – do murowania na cienką
spoinę ścian działowych i konstrukcyj-
nych z cegieł i bloczków silikatowych
oraz betonu komórkowego;

● zaprawy specjalne: zaprawa do
pustaków szklanych biała ALPOL
AZ 145 oraz zaprawa murarska ciepła
ALPOL AZ 142 przeznaczona do
murowania ścian z materiałów ter-
moizolacyjnych.

Stosowanie zapraw murarskich mar-
ki ALPOL zapewnia uzyskanie trwa-
łych i stabilnych połączeń o wysokiej
przyczepności do murowanych ele-
mentów oraz odporności na zmienne
warunki atmosferyczne.

W przypadku murów, ogrodzeń, stu-
dzienek i kominów z cegieł klinkiero-
wych polecamy wykorzystanie nano-
zapraw ALPOL AZ 120-126 oraz na-
nospoin ALPOL AZ 150-156. Produk-
ty te, ze względu na zastosowanie
w ich składzie NANODODATKÓW za-
pewniających wysoką odporność za-
praw na wykwity solne, zostały wyso-
ko ocenione przez rynek krajowy, a ich
wyjątkową jakość wyróżniono licznymi
nagrodami i wyróżnieniami.

Firma ALPOL GIPS Sp. z o.o. jest
jednym z czołowych producentów tyn-
ków maszynowych w kraju.

Maszynowy narzut tynków i gładzi
zapewnia uzyskanie wymiernych ko-
rzyści, wśród których można wy-
mienić:

● obniżenie kosztów robocizny;

● lepszą organizację pracy na placu
budowy;

● możliwość stosowania fabrycznie
przygotowanychsuchychmieszanekosta-
bilnych parametrach i wysokiej jakości;

● wysoką wydajność i jakość robót
tynkarskich, dzięki zastosowaniu agre-
gatów tynkarskich;

● wysokiej jakości wyprawy tynkarskie.
Oferujemy zaprawy tynkarskie i gła-

dzie, przeznaczone do stosowania za-
równo wewnątrz, jak i na zewnątrz po-
mieszczeń.

W ofercie tynków cementowo-wa-
piennych wewnętrznych znajdują się:

● tynk ręczny ALPOL AT 300;
● tynki maszynowe ALPOL AT 301

do AT 306;
● gładź wapienna ALPOL AT 307

– stosowana jako warstwa finiszowa,
przeznaczona do nanoszenia maszy-
nowego i ręcznego.

W ofercie tynków cementowo-wa-
piennych zewnętrznych znajdują się:

● tynk ręczny ALPOL AT 310;
● tynki maszynowe ALPOL AT 311

do AT 316;
● gładzie cementowe ALPOL

AT 317 (szara) i ALPOL AT 318 (bia-
ła) – przeznaczone głównie do wyko-
nania gładzi na dużych powierzchniach
betonowych i żelbetowych, aplikowane
zarówno maszynowo, jak i ręcznie.

Bogaty asortyment gotowych mie-
szanek tynkarskich i gładzi pozwala
na dobór w zależności od wielkości i ro-
dzaju tynkowanej powierzchni, stan-
dardu i jakości wykończenia, przezna-
czenia wyprawy itd.

Tynki maszynowe i gładzie powinny
być nakładane przez dobrze wyszkolo-
ną, doświadczoną brygadę tynkarską.
W związku z tym firma ALPOL GIPS
oferuje bezpłatne, fachowe doradz-
two techniczne oraz szkolenia bry-
gad tynkarskich. Do dyspozycji Pań-
stwa jest doświadczony zespół do-
radców, który udzieli informacji
o parametrach technicznych ofero-
wanych produktów oraz o techni-
kach ich nakładania zarówno w sie-
dzibie firmy, jak i na budowie.

Gwarantujemy wysoką jakość swoich
produktów, niezbędne jest jednak sto-
sowanie proponowanych przez nas od-
powiednich preparatów gruntujących
ALPOL w celu odpowiedniego przygo-
towania podłoża oraz wykonywanie ro-
bót tynkarskich w warunkach atmosfe-
rycznych określonych normami, wy-
tycznymi ITB i zaleceniami producenta.

* * *
W przypadku pytań dotyczących

naszych produktów i ich stosowa-
nia oraz właściwości technicznych
prosimy o kontakt z naszym Dzia-
łem Doradztwa Technicznego i Za-
stosowań lub z regionalnym dorad-
cą technicznym. Więcej informacji
możecie Państwo uzyskać na naszej
stronie internetowej www.alpol.pl

dr inż. Sławomir Chłądzyński
Alpol Gips Sp. z o.o.
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Murowanie i tynkowanie
z produktami ALPOL

Alpol Gips Sp. z o.o.
tel. 041/372 11 00; fax 041/372 12 84

www.alpol.pl
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J ednym z najpoważniejszych pro-
blemów, z jakim borykamy się na
budowach, jest odpowiedni dobór
zaprawmurarskichdookreślonych

elementów murowych. W ciągu ostatnich
kilkunastu lat w technologiach budowa-
nia nastąpiło bardzo dużo zmian. Zwią-
zane są one z konstrukcją budynków
i stosowaniem zupełnie nowych materia-
łów. Tradycyjne układy ścianowe z mura-
mi,wktórychwystępowałyzasadniczo tyl-
ko naprężenia ściskające, zastępowane
sąkonstrukcjamiszkieletowymi,wktórych
rola muru jest sprowadzana do funkcji od-
dzielającej. Mur jako ściana wypełniająca
poddany jest głównie obciążeniom pozio-
mym i w związku z tym nie można do je-
go projektowania i wykonania bezkrytycz-
nieprzenosić doświadczeńześciskanych
ścian konstrukcyjnych. Na tę zmianę wy-
nikającą z funkcji muru nałożyło się całko-
wite odejście od stosowania tradycyjnych
zapraw. Przez pojęcie zaprawa tradycyj-
nanależy rozumiećzaprawęcementowo-
-wapienną,aniepowszechniestosowaną
obecnie zaprawę cementową z różnymi
dodatkami (fotografia).

Zastosowanie zaprawy cementowej
powoduje, że mur staje się bardzo
sztywny i kruchy. Podobne właściwości
ma mur wykonany na zaprawie cienko-
warstwowej. Jeżeli do tego zaprawa nie
będzie miała odpowiedniej przyczepno-
ści do elementów murowych, to można
być pewnym, że w przypadku nawet naj-
mniejszych naprężeń rozciągających
mur będzie pękał.

Problem zapraw murarskich był już
wielokrotnie omawiany w „Materiałach
Budowlanych”. Także w tym wydaniu za-

mieszczone są artykuły o tej tematyce.
Podano w nich wiele cennych uwag i in-
formacji, a także zaproponowano kon-
kretne rozwiązania. Nadal jednak braku-
je informacji o zasadach doboru za-
prawy do określonego rodzaju ele-
mentów murowych. W artykule omó-
wię właściwości, jakie powinny mieć za-
prawy stosowane w murach z silikatów.

Doświadczenia ze stosowania silika-
tów w Polsce nie są tak duże jak w Niem-
czech, a szczególnie w Holandii, gdzie
są od dawna podstawowym materiałem
budowlanym. W tych krajach już znacz-
nie wcześniej dostrzeżono problem pra-
widłowego doboru zapraw. Na podsta-
wie doświadczeń opracowano wytyczne
zawierające parametry techniczne, wła-
ściwości i sposoby badania zapraw do si-
likatów. Dla nikogo, kto bliżej zapoznał się
z tematyką zapraw murarskich, nie jest
tajemnicą, że norma PN-EN 998-2 dale-
ka jest od doskonałości. W związku z tym
zarówno w Niemczech, jak i Holandii
przy opracowaniu wytycznych wykorzy-
stano stare normy krajowe. Należy rów-
nież podkreślić, że w obu krajach podsta-
wową zaprawą stosowaną w murach
z silikatów jest zaprawa cienkowarstwo-
wa. Parametry zapraw cienkowarstwo-
wych w murach z silikatów, jakie określił
Niemiecki Związek Producentów Silika-
tów, podano w tabeli.

Wymagania odnoszące się do za-
praw tradycyjnych zawarte są w za-
łączniku A do normy DIN 1053-1. War-
to podkreślić, że w murach licowych
z silikatów należy stosować zaprawę
grupy IIa (cementowo-wapienną), ale
jej przyczepność powinna wynosić
nie 0,2, lecz 0,5 N/mm2. W Niemczech
zaprawy cienkowarstwowe, które odpo-
wiadają wymienionym wymaganiom, są

znakowane, aby wykonawcy nie mieli
problemów z ich rozpoznaniem. W efek-
cie nie ma problemu z zastosowaniem
odpowiedniej zaprawy do murowania
ścian z silikatów. W Holandii producen-
ci silikatów wspólnie opracowali receptu-
rę zaprawy cienkowarstwowej i konse-
kwentnie tylko taka zaprawa jest poleca-
na do stosowania. Mimo że w Holandii
do określenia niektórych parametrów
stosuje się stare, krajowe normy i spo-
soby badań, to po przeprowadzeniu po-
równań okazało się, że właściwości nie-
mieckich zapraw do silikatów są bardzo
zbliżone do holenderskich. Doświadcze-
nia z Holandii i Niemiec pokazują, że
można rozwiązać problem doboru za-
prawy. Niestety na rynku niemieckim są
producenci zapraw, którzy z jednej stro-
ny uzyskali prawo do oznaczania swoje-
go wyrobu jako odpowiadającego wyma-
ganiom do stosowania w murach z silika-
tów, ale z drugiej strony nie zawsze pro-
dukują oni i dostarczają wyroby o wyma-
ganych parametrach. Jest to jednak zu-
pełnie inny problem związany bardziej
z odpowiedzialnością i uczciwością, a nie
wiedzą techniczną.

Zadając pytanie, jaka jest funkcja za-
prawy w murze, możemy otrzymać wie-
le różnych odpowiedzi. Jedna z nich wy-
daje się być najistotniejsza: funkcja łącz-
nika elementów murowych; dlatego naj-

ważniejszym parametrem zaprawy
murarskiej jest jej przyczepność
do elementów murowych. Należy też
pamiętać, aby wytrzymałość zaprawy
nie była wyższa od wytrzymałości ele-
mentów murowych. W przypadku silika-
tów powinna wynosić 10 N/mm2, ale nie
więcej niż 15 N/mm2. Znajduje to potwier-
dzenie w wynikach badań, doświadcze-
niach i praktyce budowlanej.

Zaprawa w murach z silikatów

Niemieckie wymagania dla zapraw cienkowarstwowych w murach z silikatów
Właściwość Wymagana Sprawdzenie wg

wartość
Wytrzymałość na ściskanie ≥ 10 DIN 18555-3 oraz DIN 1053-1
po 28 dniach [N/mm2] załącznik A
Wytrzymałość na ściskanie ≥ 7 DIN 18555-3 oraz 7 dni w temperaturze
po 28 dniach w stanie wilgotnym [N/mm2] 20 °C i 95% wilgotności, 7 dni w warun-

kach normalnych wg DIN 50014 oraz
14 dni w wodzie przy 20 °C

Przyczepność po 28 dniach [N/mm2]*) ≥ 0,5 DIN 18555-5
Czas zużycia [h] ≥ 4 DIN 18555-8
Czas korekty [min] ≥ 7 DIN 18555-8

*) Przy określaniu przyczepności otrzymanych wartości nie należy mnożyć przez współczynnik 1,2.

Efekt zastosowania złej zaprawy do wyko-
nania muru: a) z cegieł ceramicznych,
b) z cegieł silikatowych

a) b)

mgr inż. Lech Misiewicz*

* Grupa Silikaty
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Euroconstruction, spółka zależ-
na giełdowej firmy inwestycyjnej
TUP S.A., prowadzi pilotażowy pro-
jekt wielorodzinnego budownictwa
mieszkaniowego w konstrukcji stalo-
wej. Jest on realizowany w ramach
międzynarodowego programu Living
Steel, który ma na celu promowanie
zastosowania konstrukcji stalowych
w wielorodzinnym budownictwie
mieszkaniowym. Inicjatorami i uczestni-
kami programu Living Steel są światowe
koncerny produkujące stal, m.in.Arcelor-
-Mittal. Jedną z głównych idei przyświe-
cających twórcom programu było stwo-
rzenie systemu pozwalającego na mak-
symalne skrócenie czasu budowy. Dzię-
ki wykorzystaniu gotowych, stalowych
elementów czas potrzebny na wzniesie-
nie wielorodzinnego budynku skraca się
do kilku miesięcy. Dodatkowo możliwe
jest obniżenie kosztów nawet o 30%
w stosunku do technologii tradycyjnej.

Pierwszy, pokazowy budynek miesz-
kalny w konstrukcji stalowej powsta-
nie w Warszawie przy ul. Popularnej
na działce o powierzchni ponad 1000 m2.
Będzie to obiekt 4-kondygnacyjny z pod-
ziemnym garażem oraz windą o po-
wierzchni ok. 865 m2. Znajdzie się tam
16 mieszkań (49 ÷ 69 m2). Projekt archi-
tektoniczny, przygotowany przez holen-
derską pracownię Cepezed posiadającą
wieloletnie doświadczenie w tworzeniu ar-
chitektury z wykorzystaniem konstrukcji
stalowych, zakłada zastosowanie naj-
lepszej jakości materiałów wykończenio-
wych. Nabyte doświadczenie oraz dostęp
do nowoczesnej technologii spółka planu-
je wykorzystać przy realizacji kolejnych
projektów deweloperskich.

Innowacyjność opisywanej technologii
polega na wykonaniu w fabryce całych
elementów ścian opartych na ramie stalo-
wej z gotowymi otworami okiennymi,
drzwiowymi, uzbrojeniem pod instalację
elektryczną, grzewczą i wodno-kanaliza-
cyjną. Pozwala to uniknąć przerw techno-
logicznych podczas wznoszenia budynku
na placu budowy. Nie poświęca się czasu
na koordynację robót i zaopatrzenie. Ma-
teriałów nie trzeba składować na posesji,
a budowa nie jest uciążliwa dla sąsiadów.
Budynek po zmontowaniu nie wymaga se-

zonowania, co w przypadku technologii
tradycyjnej trwa zazwyczaj 3 – 6 miesię-
cy. Prace możliwe są przez cały rok – na-
wet w sezonie zimowym. Przekłada się to
na obniżenie kosztów robót (kredyt, ochro-
na przed kradzieżą i zniszczeniami na bu-
dowie, krótszy czas zatrudnienia ekip bu-
dowlano-montażowych).

Prefabrykaty wykonane w konstrukcji
stalowej umożliwiają budowanie domów
do czterech kondygnacji, co zwiększa
efektywność wykorzystania gruntu prze-
znaczonego pod budowę. Dodatkowo
warunki produkcji prefabrykatów na te-
renie fabryki pozwalają na większą pre-
cyzję wymiarowania i wykonania ele-
mentów. Daje to oszczędność materia-
łów i długą żywotność budynku. Ponad-
to precyzyjna prefabrykacja umożliwia
uzyskanie ścian zewnętrznych o współ-
czynniku przenikania ciepła mniejszym

niż 0,25 W/m²K. Odporność ogniowa stro-
pów to 60 min, a w przypadku ścian osło-
nowo-nośnych 30 min. System stropów
warstwowych pozwala na szybką realiza-
cję inwestycji. Rozpiętość konstrukcji wy-
nosi nawet 7,5 m bez konieczności stoso-
wania podpór pośrednich. Do budowy stro-
pu stosowane są kształtowniki zimnogięte
typu C lub Sigma. Strop jest wygłuszany
grubą warstwą wełny mineralnej o małej
gęstości i dobrej izolacyjności akustycznej.
W stropie zastosowano ogrzewanie podło-
gowe w wylewce anhydrytowej.

Skuteczna wentylacja – konieczna
w tego typu budynkach – stwarza okazję
do stosowania systemów rekuperacji (od-
zysku darmowego ciepła z wentylowa-
nych pomieszczeń). Te czynniki powodu-
ją, że budynki są energooszczędne. Na-
wet do 80% użytych do budowy materia-
łów (stal, wełna mineralna, szkło) podle-
ga recyklingowi.

Dzięki takim zaletom, jak szybkość
budowy, precyzja, trwałość oraz duża
elastyczność wyboru materiałów wykoń-
czeniowych i projektu, technologia bu-
dowy wielorodzinnych budynków miesz-
kalnych z wykorzystaniem prefabryka-
tów stalowych ma szansę stać się cie-
kawą alternatywą dla budownictwa tra-
dycyjnego, zwłaszcza w obszarach,
gdzie liczy się czas montażu i stosunko-
wo niskie koszty, czyli np. w sektorze
budownictwa komunalnego.

Źródło: Euroconstruction
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Domy wielorodzinne
w konstrukcji stalowej

Budynekwkonstrukcji stalowejwprzestrzeni

Wizualizacja czterokondygnacyjnego budynku wielorodzinnego w konstrukcji stalowej
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R ozwój budownictwa mieszkanio-
wego w sytuacji gospodarki ryn-
kowej uwarunkowany jest wpro-
wadzeniem nowego, pogłębio-

nego sposobu analizy kosztów oraz no-
wego podejścia do projektowania i tech-
nologii budowy. W procesie projektowa-
nia, realizacji i eksploatacji budynków co-
raz częściej stosujemy zasady optyma-
lizacji techniczno-ekonomicznej z jedno-
czesnym świadomym realizowaniem za-
sad zrównoważonego rozwoju. To opty-
malne rozwiązanie musimy znaleźć po-
między budynkiem energooszczędnym
a budynkiem spełniającym wszystkie za-
łożenia komfortu użytkowania.

Warunki techniczne, jakim powinny od-
powiadać budynki i ich usytuowanie, obo-
wiązujące od stycznia 2009 r., podają pro-
jektantom wytyczne do projektowania ta-
kich właśnie budynków. Optymalny i zrów-
noważony środowiskowo budynek, zasila-
ny w jak największym stopniu przez odna-
wialne źródła energii, to przede wszyst-
kim odpowiednio zaprojektowane prze-
grody zewnętrzne, gdyż właśnie przez nie
tracimy najwięcej energii (rysunek 1).

Trzy kroki projektowe
w standardzie
Knauf Insulation

Krok I – izolacyjność cieplna.
Przy obliczaniu izolacyjności ścian zew-
nętrznych wg PN-EN ISO 6946 należy
przede wszystkim zdefiniować, czy prze-
groda składa się z warstw jednorodnych
czy też ma budowę niejednorodną
(np. ściany szkieletowe, o szkielecie drew-
nianym lub metalowym itp). W przypadku
przegród składających się z warstw ciepl-
nie niejednorodnych, równoległych do po-

wierzchni przepływu powietrza, obliczenia
należy wykonywać zgodnie z pkt 6.2.1
normy PN-EN ISO 6946. W obliczeniach
współczynnika przenikania ciepła U
uwzględnia się zawsze wpływ nieszczel-
ności, a w obliczeniach współczynnika
strat ciepłaHtr wpływ wszystkich mostków
liniowych w całej obudowie budynku.
Uwzględnienie mostków cieplnych jest
niezbędne nie tylko przy obliczeniach
związanych ze stratami energii. Aby speł-
nić wymagania zawarte w § 328 i 329 do-
tyczące warunków technicznych utrzyma-
nia zużycia energii przez budynek na ra-
cjonalnie niskim poziomie, równie ważne
jest wyeliminowanie występowania kon-
densacji wilgoci na wewnętrznej płasz-
czyźnie przegrody. Najprostszym sposo-
bem uwzględnienia wpływu mostków jest
skorzystanie z metod komputerowych
zgodnych z normą 10211-1, 10211-2 lub
obliczenie metodą uproszczoną zgodnie
z PN-EN ISO 14683. Brak prawidłowego
ocieplenia liniowych mostków cieplnych
można zobaczyć na zdjęciach przegród
zewnętrznych wykonanych kamerą termo-
wizyjną (fotografia 1).

Krok II – optymalna grubość termo-
izolacji. Przy projektowaniu ocieplenia
przegrody zewnętrznej należy pamiętać,
że koszt warstwy termoizolacji stanowi nie-
wielką część kosztu całego układu docie-
plenia (ok. 10%), a w kosztach wzniesie-
nia budynku najwyżej 2%. Jednocześnie
tylkoz tejwarstwy inwestorodnosi realneko-
rzyściprzezzmniejszeniestrat ciepła i kosz-
tów ogrzewania. Strata ciepła przez po-
szczególne elementy typowego budynku
wielorodzinnego (okna, ściany, stropodach,
dogruntu,napogrzanieciepławentylacyjne-
go) przedstawiono na rysunku 2. Wynika
z niego, że największy udział w stratach ma
ciepło „uciekające”przezścianyzewnętrzne
z oknami (53%) i w tych miejscach należy
szukać największych oszczędności.

Do obliczenia optymalnej grubości ter-
moizolacji stosuje się metody statyczne
obliczając SPBT lub metody dynamiczne
polegające na obliczaniu np. NPV, IRR,
NPVR itp. Jedną z najczęściej stosowa-

nych metod dynamicznych jest metoda,
która uwzględnia zmianę wartości pienią-
dza w czasie przez dyskontowanie, a ja-
ko podstawowe kryterium przyjmuje się
wartość wskaźnika NPV (Net Present Va-
lue). Podstawą do wyliczenia wskaźnika
NPV są zdyskontowane wartości przepły-
wów pieniężnych. Jako dane do analizy
wykorzystuje się:

● wielkość nakładów inwestycyjnych
w poszczególnych latach;

● roczne oszczędności w poszczegól-
nych latach;

● stopę dyskonta zależną od warun-
ków na rynku kapitałowym i warunków
ogólnogospodarczych;

● czas trwania inwestycji.
Optymalną grubość termoizolacji wy-

znacza się z kryterium ekstremum NPV.
Współczynnik dyskonta w warunkach

Jak zaoszczędzić energię przez ściany
zewnętrzne w standardzie

Rys. 1. Procentowy udział strat ciepła przez
przegrody w typowym domu jednoro-
dzinnym: ściany – 1 i ½ cegły o współ-
czynniku U = 1,51 W/(m2·K), dach –
U= 0,85 W/(m2·K), okna drewniane dwuszy-
bowe – U = 3,0 W/(m2·K) (źródło DAEiŚ)

Fot. 1. Termogram. Wizualizacja typowego
mostka cieplnego – nieocieplony wieniec
obwodowy

Rys. 2. Struktura strat ciepła w przecięt-
nym budynku wielorodzinnym

Energochłonność obudowy bu-
dynku można ograniczyć przez:

● optymalnie izolowane cieplnie
przegrody zewnętrzne;

● odpowiednie usytuowanie wzglę-
dem stron świata;

● racjonalną, podporządkowaną
energooszczędności geometrię obudo-
wy budynku (niska wartość współczyn-
nika kształtu A/V);

● odpowiednie rozmieszczenie po-
mieszczeń;

● odpowiednie rozmieszczenie i roz-
miar przeszkleń.
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korzystania z kredytu bankowego należy
przyjąć wyższy od stopy inflacji o marżę
banku. Średnio zatem w okresie 30 lat (In-
strukcja ITB 334) przyjmuje się stopę dys-
konta 10%. Z prognoz długoterminowych
wynika, że stopa wzrostu kosztów ogrze-
wania ponad stopę spadku wartości pie-
niądza w czasie jest równa 4%.

Krok III – Ryzyko uniknięcia
zagrzybienia. Elementami komfortu
użytkowania są:

– odpowiednia temperatura na po-
wierzchni wewnętrznej;

– odpowiednia suma temperatury po-
wietrza i otaczających powierzchni;

– brak możliwości rozwoju grzybów
pleśniowych na powierzchni przegrody
oraz w miejscach mostków cieplnych,
a ponadto nienarastająca w kolejnych
latach eksploatacji ilość wilgoci w prze-
grodzie, spowodowanej kondensacją
powierzchniową i międzywarstwową.

Ostatni warunek jest podstawą do odpo-
wiedniego projektowania homogenicznych
przegród zewnętrznych, czyli przegród
charakteryzujących się jednorodną pracą
cieplno-wilgotnościową w całym przekroju.

Zgodnie z obowiązującymi od począt-
ku 2009 r. przepisami w tym zak-

resie (WT2009), ryzyko zagrzybienia
w budynku nie wystąpi, jeśli dla wybra-
nego elementu obudowy, w którym pro-
jektant może podejrzewać, że ryzyko ta-
kie istnieje, spełniony jest warunek:

fRsi > fRsi, max = 0,72
gdzie:
fRsi – obliczeniowy bezwymiarowy czynnik
temperaturowy na powierzchni wewnętrznej,
zgodnie z normą PN-EN ISO 13788;
fRsi, max – maksymalny obliczeniowy bezwy-
miarowy czynnik temperaturowy na po-
wierzchni wewnętrznej obliczany zgodnie
z normą PN-EN ISO 13788.

Projektowanie w standardzie
Knauf Insulation

Pomocą w projektowaniu ścian zew-
nętrznych wg wymienionych trzech kroków
projektowych są moduły programów opra-
cowane przez Knauf Insulation:

● KI-Therm – obejmujący projektowa-
nie i optymalizację izolacji cieplnej prze-
gród zewnętrznych wg kroków I i II
(rysunek 3);

● KI-Humidity – analiza wilgotnościo-
wa dla projektowanej przegrody w okresie
jej eksploatacji – wg kroku III (rysunek 4);

● KI-Energy – moduł do obliczania
wskaźnika EP zapotrzebowania na nieod-
nawialną energią pierwotną wg WT2009.

Moduły te wchodzą w skład pakietu
KI-Designer opracowanego przez Knauf
Insulation dla projektantów. Programy
są dostępne bezpłatnie na stronie inter-
netowej www.knaufinsulation.pl, po
uprzednim zalogowaniu się.

Ściany zewnętrzne
w standardzie KI

Obecne wymagania prawne narzuca-
ją konieczność projektowania ścian zew-
nętrznych o współczynniku przenikania
ciepła U ≤ 0,3 W/m2K. W celu spełnienia
trzech warunków projektowych nie wys-
tarczy podejście uproszczone (10 cm
materiału termoizolacyjnego). Gwarancją
spełnienia tych warunków jest stosowa-
nie optymalnej grubości izolacji z wełny
mineralnej Knauf Insulation. Zalecane

grubości wełny mineralnej Knauf Insu-
lation w przypadku różnych typów
ścian zewnętrznych są następujące:

■ ściany zewnętrzne z ociepleniem
BSO (fotografia 2) – wełna mineralna
kamienna: Nobasil FKL – 17 – 25 cm;
Nobasil FKD – 17 – 25 cm;

■ ściany zewnętrzne wentylowa-
ne (fotografia 3) – wełna mineralna
szklana: TP 116/TP 425B – 17 – 25 cm;
wełna mineralna kamienna: Nobasil
FRN/FRE/FRK – 17 – 25 cm;

■ ściany zewnętrzne – szkielet
drewniany (fotografia 4) – wełna mine-
ralna szklana: Classic 035 – 17 – 25 cm,
TP 116 – 17 – 25 cm; wełna mineralna
kamienna: Nobasil FRK – 17 – 25 cm;

■ ściany zewnętrzne wielowarstwo-
we (fotografia 5) – wełna mineralna szkla-
na: TP 116 – 15 – 23 cm; wełna mineral-

na kamienna: Nobasil FKD 15 – 23 cm;
Nobasil FKL – 15 – 23 cm.

Zastosowanie produktów o propono-
wanej grubości pozwoli na uzyskanie wy-
maganych współczynników przenikania
ciepła U zgodnie z przepisami oraz unik-
nięcie kondensacji powierzchniowej i mię-
dzywarstwowej w projektowanych prze-
grodach zewnętrznych. W celu prawidło-
wego i ekonomicznego doboru grubości
izolacji cieplnych, dla różnych rodzajów
przegród zewnętrznych, proponujemy
skorzystanie z oferowanych programów
komputerowych.

mgr inż. Ewa Kosmala
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Rys. 3. Screen z programu KI-Therm

Rys. 4. Strona tytułowa z programu
KI-Humidity

Knauf Insulation
ul. 17 Stycznia 56; 02-146 Warszawa
tel.: 22 57 25 106; faks: 22 57 25 108

biuro@knaufinsulation.com
www.knaufinsulation.pl

Fot. 2. Ściana zewnętrzna z ociepleniem
BSO

Fot. 3. Ściana zewnętrzna wen-
tylowana

Fot. 5. Ściana zewnętrzna
wielowarstwowa

Fot. 4. Ściana zewnętrzna ze szkieletem
drewnianym
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P roblematykęzginanychścianmu-
rowych omówiliśmy w „Materia-
łachBudowlanych4/2003”,przed-
stawiając zagadnienia zbrojo-

nych ścian osłonowych w ujęciu norm
PN-B-03002:1999 i PN-B-03340:1999
(określanych jako PN-99). Od tego
czasu wprowadzono normę przejścio-
wą PN-B-03002:2007 (PN-07), uzna-
niową normę PN-EN 1996-1-1:2006
(EC 6) Część I. Wytrzymałość na roz-
ciąganie przy zginaniu, ściany niezbro-
jone poddane zginaniu lub zginaniu ze
ściskaniem, a w przygotowaniu jest
polska wersja EC 6 z Załącznikiem kra-
jowym. Przepisy krajowe PN-99 wzo-
rowano na projekcie Eurokodu 6
(EN 1996-1-1), natomiast postanowie-
nia normy przejściowej PN-07 na osta-
tecznej wersji EC 6. Porównując polską
normę przejściową z końcową wersją
Eurokodu, można znaleźć pewne różni-
ce. W związku z tym w przededniu wpro-
wadzenia do praktyki norm europejskich
konieczne jest upowszechnienie przepi-
sów Eurokodu 6, wraz z praktycznym,
z punktu widzenia projektanta konstruk-
cji, komentarzem oraz niektórymi wnio-
skami wynikającymi z wykonanych ba-
dań laboratoryjnych.

Tematykę ścian zginanych w ujęciu
Eurokodu podzieliliśmy na trzy częś-
ci. W części I omówimy zagadnienia
określania wytrzymałości muru na zgi-
nanie oraz problematykę ścian nie-
zbrojonych, w części II zagadnienia
ścian zbrojonych zginanych z płasz-
czyzny, natomiast część III będzie
dotyczyła zbrojonych ścian z półką,
nadproży i belek wysokich zgina-
nych w płaszczyźnie. We wszystkich
częściach artykułu przyjęto założe-
nie, że wzory oraz rysunki z normy
PN-EN 1996-1-1:2006 – jeżeli nie jest
to konieczne – nie będą powielane,
a numery przywoływanych wzorów
odpowiadają numeracji zastosowanej
w EC 6. Wzory niepochodzące z EC 6
oznaczono literami alfabetu.

Wytrzymałość muru
na zginanie

Norma EC 6 zaleca wyznaczanie
wytrzymałości muru na zginanie na
podstawie badań elementów prób-
nych wykonanych i obciążanych zgod-
nie z procedurami zawartymi
w PN-EN 1052-2:2001 lub przez oce-
nę dostępnych wyników badań murów
wykonanych z odpowiednich elemen-
tów murowych i zapraw. W przypadku,

gdy takie wyniki badań nie są dostęp-
ne, wartości fxk1 i fxk2 można przyjmo-
wać z tabel zawartych w Eurokodzie,
w zależności od rodzaju elementów
murowych i wytrzymałości zapraw
ogólnego przeznaczenia, lekkich oraz
do cienkich spoin. Zbiorcze wartości
wytrzymałości na rozciąganie przy zgi-
naniu dla płaszczyzn zniszczenia
(równoległej i prostopadłej) przedsta-
wiono w tabeli.

Przy zastosowaniu zapraw ogólnego
przeznaczenia wartości wytrzymałości fxk1
i fxk2 uzależniono od tego, czy zaprawa ma
wytrzymałość na ściskanie fm większą lub
mniejszą od 5 MPa. Z tabel zawartych
w normie można korzystać przy określa-
niu charakterystycznej wytrzymałości
na zginanie murów wykonanych z uży-
ciemu zapraw lekkich i do cienkich spo-
in, kiedy zaprawy te można zakwalifiko-
wać do klasy co najmniej M5.

Wytrzymałość na zginanie murów wy-
konanych z autoklawizowanego betonu
komórkowego układanych na zaprawie
do cienkich spoin można wyznaczać
również ze wzoru fxk1 = fxk2 = 0,035fb
w przypadku murów z wypełnionymi
spoinami pionowymi i wzoru fxk2 = 0,025fb
w przypadku murów z niewypełnionymi
spoinami pionowymi. Norma EC 6 ogra-
nicza wytrzymałość fxk2 do wartości nie
większej niż wytrzymałość elementów
murowych na zginanie.

W przypadku, gdy naprężenia ścis-
kające mają pozytywny wpływ na noś-
ność konstrukcji murowej, wówczas
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Rys. 1. Sposoby zniszczenia murów zginanych: a) płaszczyzna zniszczenia równoległa do spo-
in wspornych fxk1; b), c) płaszczyzna zniszczenia prostopadła do spoin wspornych fxk2

a) b) c)

W przypadku zginania ścian muro-
wych w płaszczyźnie prostopadłej
do płaszczyzny muru Eurokod wyróż-
nia wytrzymałość charakterystyczną
na zginanie fxk1, kiedy zniszczenie prze-
biega równolegle do spoin wspornych
(rysunek 1a). Wtedy o wytrzymałości
decyduje adhezja pomiędzy zaprawą
oraz elementami murowymi, a także
wartość naprężeń ściskających prosto-
padłych do płaszczyzny spoin wspor-
nych. W przypadku gdy do zniszczenia
dochodzi w płaszczyźnie prostopadłej
do spoin wspornych, wówczas mówimy
o wytrzymałości na zginanie fxk2 (rysu-
nek 1b i c). Zależy ona od wartości mak-
symalnych naprężeń stycznych, przy
których następuje zerwanie przyczep-
ności w płaszczyźnie styku spoin wspor-
nych z elementami murowymi oraz od
wartości naprężeń ściskających prosto-
padłych do spoin wspornych lub od
wytrzymałości na zginanie elementów
murowych.



33

Ściany zewnętrzne i wewnętrzne – TEMAT WYDANIA

4 ’2009 (nr 440)

w punkcie 6.3.1 EC 6 mówi się o sto-
sowaniu zastępczej obliczeniowej
wytrzymałości na zginanie fxd1,app, któ-
rej wartość można wyznaczyć z równa-
nia 6.16:

fxd1,app = Fxd1 + σd
gdzie:
fxd1 – obliczeniowa wytrzymałość muru na
rozciąganie przy zginaniu przy płaszczyź-
nie zniszczenia równoległej do spoin wspor-
nych (tabela);
σd – obliczeniowe naprężenie ściskające
działające na górną powierzchnię ściany, nie
większe niż 0,2fd.

Zgodnie z tym równaniem wytrzy-
małość zastępcza jest sumą oblicze-
niowej wytrzymałości muru na rozcią-
ganie przy zginaniu przy płaszczyźnie
zniszczenia równoległej do spoin
wspornych i obliczeniowej wartości na-
prężeń ściskających oddziałujących
na górną powierzchnię obliczanej ścia-
ny. Naprężenia te nie powinny być jed-
nak większe niż 0,2fd. W przypadku sto-
sowania poziomego zbrojenia w spo-
inach wspornych EC 6 dopuszcza za-
stosowanie obliczeniowej wytrzymało-
ści zastępczej fxd2, app, którą wyznacza
się ze wzoru 6.27 przy założeniu, że
całość naprężeń rozciągających przej-
mowana jest przez zbrojenie, a mur nie
wykazuje wytrzymałości na rozciąga-
nie przy zginaniu:

gdzie:
fyd – obliczeniowa wytrzymałość stali, z któ-
rej wykonane jest zbrojenie do spoin wspor-
nych;
As – pole przekroju poprzecznego rozciąga-
nego prefabrykowanego zbrojenia w spo-
inach, na 1 m;
t – grubość ściany;
z – ramię działania sił wewnętrznych.

Norma EC 6 nie rozpatruje pozytyw-
nego wpływu naprężeń ściskających
na wytrzymałość na zginanie, kiedy
płaszczyzna zniszczenia jest prostopa-

dła do płaszczyzny spoin wspornych.
Naprężenia ściskające wpływają w tym
przypadku na wartość maksymalnych
naprężeń stycznych w płaszczyźnie
zespolenia zaprawy w spoinach wspor-
nych z elementami murowymi, od któ-
rych z kolei zależy wartość momentu
skręcającego możliwego do przenie-
sienia w tej płaszczyźnie. Pozytywny
wpływ naprężeń ściskających na mak-
symalną wartość momentu skręcają-
cego możliwego do przejęcia przez
styk spoin wspornych z elementami
murowymi, a zatem momentu zginają-
cego działającego w płaszczyźnie pro-
stopadłej do płaszczyzny ściany i rów-
noległej do płaszczyzny spoin wspor-
nych musiałby być jednak ograniczony
z uwagi na wytrzymałość na zginanie
elementów murowych.

W Eurokodzie nie podano informa-
cji o wytrzymałości na osiowe roz-
ciąganie muru. Ta właściwość ma de-
cydujące znaczenie również przy okre-
ślaniu nośności muru niezbrojonego
na zginanie, kiedy moment zginający
działa w płaszczyźnie ściany murowanej
(zginanie tarczowe). Przepisy normy
PN-99, w przypadku obliczania ścian
poddanych osiowemu rozciąganiu, na-
kazywały przyjmowanie wytrzymałości
na osiowe rozciąganie jak odpowiedniej
wytrzymałości na zginanie w płaszczyź-
nie prostopadłej do płaszczyzny ściany
w zależności od kierunku naprężeń
głównych rozciągających w stosunku
do płaszczyzny spoin wspornych muru.

W innych normach, np. RILEM
LUMB 6, podano procedury badań i wy-
znaczania tzw. wytrzymałości na ukoś-
ne rozciąganie, kiedy główne napręże-
nia rozciągające zorientowane są pod
kątem ok. 45° w stosunku do płaszczy-
zny spoin wspornych. Badania te pole-
gają na obciążaniu elementów prób-
nych, o wysokości zbliżonej do szero-

kości, skupionymi siłami ściskającymi
działającymi wzdłuż przekątnej ele-
mentu. Wówczas zniszczenie może
przebiegać wzdłuż spoin wspornych
i czołowych lub przez elementy muro-
we w zależności od przyczepności po-
między zaprawą i elementami muro-
wymi oraz wytrzymałości elementów
murowych na rozciąganie. Najczęściej
jednak występuje mieszany mecha-
nizm zniszczenia tak obciążonego
muru.

Badania wytrzymałości na zginanie
odnoszą się do ścian nieotynkowa-
nych, o czym Eurokod nie wspomina,
lecz biorąc pod uwagę procedury ba-
dań zawarte w normie PN-EN 1052-2,
tak właśnie należy zakładać. Okazuje
się, że otynkowanie ściany może
znacznie wpływać na wytrzymałość
muru na zginanie. W badaniach kilku-
dziesięciu ścian z cegły pełnej oraz
z cegieł drążonych zginanych prosto-
padle i równolegle do spoin wspornych
z tynkiem i bez tynku (G. J. Edgell,
N. J. Bright, M. Heath: Characteristic
Compressive Strength of UK Masonry:
a Review. 6 International Masonry Con-
ference, Londyn, 2002) stwierdzono, że
obecność tynku zwiększa nośność
ścian murowanych do ok. 200%
w przypadku zginania w kierunku
równoległym do spoin wspornych,
zaś przy zginaniu prostopadłym
do spoin wspornych wzrost ten wy-
nosił do ok. 20%. Badania prowadzo-
no jednak na małych murach i należy
się spodziewać, że w dużych ścianach
wpływ tynku na wytrzymałość na zgina-
nie będzie mniejszy.

Podejmowane są próby ustalenia
teoretycznych zależności wiążących
wytrzymałość elementów murowych
i cechy mechaniczne strefy zespole-
nia elementów murowych z zaprawą
z wytrzymałością muru na zginanie.
Tego typu analizy wymagają oczywi-
ście weryfikacji badawczej. W analizie
należy brać pod uwagę różne para-
metry strefy kontaktu z zaprawą ele-
mentów pełnych i zawierających
pionowe drążenia. Wyniki badań
(W. Mann: Tensile and Flexural
Strength of Masonry. Theoretical Ba-
sis and Comparison with Test Results
– Proceedings of the 9th International
Brick/Block Masonry Conference, Ber-
lin, 13 – 16 October, 1991, Vol. III,
s. 1292 – 1301) wskazują, że w więk-
szości przypadków wytrzymałość

Wartości wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu dla płaszczyzny zniszcze-
nia równoległej fxk1 i prostopadłej fxk2 do spoin wspornych

Element murowy Zaprawa zwykła Zaprawa do Zaprawa
cienkich spoin lekka

Ceramika
fxk1 fxk2 fxk1 fxk2 fxk1 fxk2 fxk1 fxk2

0,10 0,20 0,10 0,40 0,15 0,15 0,10 0,10
Silikaty 0,05 0,20 0,10 0,40 0,20 0,30 – –
Beton kruszywowy 0,05 0,20 0,10 0,40 0,20 0,30 – –
Autoklawizowany ρ < 400 kg/m3

0,05 0,20 0,10
0,20

0,15
0,20

0,10 0,15
beton komórkowy ρ ≥ 400 kg/m3 0,40 0,30
Kamień sztuczny 0,05 0,20 0,10 0,40 – – – –
Cięty kamień naturalny 0,05 0,20 0,10 0,40 0,15 0,15 – –

fm < 5 [N/mm2] fm ≥ 5 [N/mm2]
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na zginanie jest wyższa od propono-
wanej w EC 6, choć w badaniach uzy-
skiwano sporadycznie również wytrzy-
małości niższe od normowych, szcze-
gólnie w przypadku zniszczenia muru
w płaszczyźnie prostopadłej do płasz-
czyzny spoin wspornych. Zapropono-
wano zależności, które na podstawie
parametrów mechanicznych płaszczy-
zny zespolenia elementów murowych
z zaprawą, samych elementów muro-
wych i muru oraz ich cech geome-
trycznych pozwalają na wyznaczanie
wytrzymałości osiowej muru na roz-
ciąganie i wytrzymałości przy zgina-
niu, kiedy zniszczenie przebiega
w płaszczyźnie prostopadłej do płasz-
czyzny spoin wspornych.

Wytrzymałość muru na osiowe roz-
ciąganie w kierunku równoległym do
spoin wspornych, przy założeniu, że
spoiny czołowe nie przenoszą naprę-
żeń rozciągających, może zależeć
od wytrzymałości na rozciąganie ele-
mentów murowych. Wówczas przez
elementy murowe w co drugiej war-
stwie przenoszone są naprężenia roz-
ciągające σx (rysunek 2).

W stanie granicznym
2σx = ftb (a)

zatem wytrzymałość muru na rozcią-
ganie osiowe w kierunku równoległym
do spoin wspornych można określić
jako:

ftx,a = 0,5ftb (b)
gdzie:
ftb – wytrzymałość na rozciąganie elemen-
tów murowych w kierunku równoległym do
spoin wspornych.

W drugim przypadku o wytrzymałości
muru na osiowe rozciąganie może de-
cydować adhezja pomiędzy zaprawą
w spoinach wspornych i elementami
murowymi. Rozpatrując poziome nor-
malne naprężenia rozciągające σx, pio-
nowe naprężenia ściskające σy i na-
prężenia styczne τ w płaszczyźnie ze-
spolenia zaprawy i elementów muro-
wych (rysunek 3), z warunku równo-
wagi sił:

2hσx = τu (c)
i przy założeniu, że wartość maksymal-
na naprężeń stycznych jest równa:

τ = c + µσy (d)
wytrzymałość muru na osiowe rozciąga-
nie w kierunku równoległym do spoin
wspornych można opisać zależnością:

gdzie:
c – kohezja;
µ – współczynnik tarcia;
σy – pionowe naprężenia ściskające;
u – przewiązanie elementów murowych;
h – wysokość elementów murowych.

Za miarodajną wytrzymałość muru na
osiowe rozciąganie w kierunku równo-
ległym do spoin wspornych należy zatem
przyjąćmniejszązwartości ftx,a lub ftx,b.Roz-
patrzono również wytrzymałość na zgi-
nanie, gdy płaszczyzna zniszczenia jest
prostopadła do płaszczyzny spoin wspor-
nych w przypadku spoin czołowych nie-
wypełnionych zaprawą i spoin całkowicie
wypełnionych. Kiedy spoiny czołowe są
niewypełnione zaprawą, zależność na
wytrzymałość na zginanie można wypro-
wadzić z zależności określonych dla
osiowego rozciągania, gdy o wytrzymało-
ści na rozciąganie decyduje wytrzyma-
łość na rozciąganie elementów muro-
wych lub przyczepność zaprawy z uwagi
na ścinanie (rysunek 4), zakładając, że:

W murze ze spoinami czołowymi
całkowicie wypełnionymi (rysunek 5),
przyjmując:

wytrzymałość na rozciąganie przy zgi-
naniu wynosi:

fx2,a = 0,586ftb (h)
Rozważania prowadzą do wniosku,

że wypełnienie spoin czołowych teo-
retycznie wpływa na zwiększenie
wytrzymałości muru na zginanie,

gdy płaszczyzna zniszczenia prze-
biega prostopadle do płaszczyzny
spoin wspornych w proporcji:

gdzie:
fx2,a – wytrzymałość muru na rozciąganie
przy zginaniu przy całkowicie wypełnionych
spoinach czołowych;
f
–

x2,a – wytrzymałość muru na rozciąganie
przy zginaniu przy niewypełnionych spo-
inach czołowych.

W murze z wypełnionymi spoinami
czołowymi o wytrzymałości na zginanie
może decydować przyczepność na

Rys. 2. Naprężenia rozciągające przekazy-
wane przez elementy murowe

Rys. 3. Naprężenia rozciągające przekazy-
wane przez spoiny wsporne

(e)

(f)

a)

b)

Rys. 4. Schemat naprężeń do określania
wytrzymałości muru na rozciąganie
przy zginaniu w murze z niewypełnionymi
spoinami czołowymi, kiedy o wytrzymało-
ści decyduje: a) wytrzymałość na rozcią-
ganie elementów murowych; b) przyczep-
ność zaprawy ze względu na ścinanie

(g) Rys. 5. Maksymalne naprężenia rozciągają-
ce przy zginaniu w przypadku muru z wy-
pełnionymi spoinami czołowymi, gdy o wy-
trzymałości muru decyduje wytrzymałość
na rozciąganie elementów murowych

(i)
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ścinanie zaprawy do elementów muro-
wych. Zgodnie z rysunkiem 6 wyzna-
cza się następujące wielkości:

τ = c + µσy (j)

T = 0,5µZ + 0,4142thc– (l)
Mτ = 0,1524tZ – 0,5Tu (m)

Nτ = 0,5Z (n)
gdzie:
t – grubość muru;
fx2, b – wytrzymałość muru na rozciąganie
przy zginaniu przy wypełnionych spoinach
czołowych, kiedy o zniszczeniu decyduje
przyczepność zaprawy do elementów muro-
wych ze względu na ścinanie;
Z, D – wypadkowa sił rozciągających i ści-
skających w przekroju zginanym;
T – wypadkowa siła tarcia w spoinach czo-
łowych;
c– – kohezja pomiędzy elementami murowy-
mi i zaprawą spoin czołowych c– < c;
Nτ – graniczna wartość siły przenoszonej
w płaszczyźnie styku zaprawy z elementem
murowym;
Mτ – graniczna wartość momentu przeno-
szonego w płaszczyźnie styku zaprawy
z elementem murowym.

Na podstawie tych zależności moż-
na wyznaczyć wytrzymałość na zgina-
nie muru z całkowicie wypełnionymi
spoinami czołowymi, gdy decyduje
o niej przyczepność zaprawy do ele-
mentów murowych z uwagi na ścina-
nie, ze wzoru:

Jako miarodajną należy przyjąć mniej-
szą z wartości fx2,a i fx2,b.

Na wytrzymałość na zginanie
wpływa również sposób przewiązania
elementów murowych. Na podstawie
badań (P. Schubert: Strength proper-
ties of masonry. 11th International
Brick/Block Masonry Conference. Ton-
gij University, Shanghai, China 14 – 16
October 1997. Vol. 1, s. 191 ÷ 202)
stwierdzono, że przy u/hu = 0,5 (u war-

tość przewiązania, hu wysokość ele-
mentu murowego) nie obserwuje się
istotnego wpływu elementu murowe-
go, a zniszczenie przebiega przez spo-
iny wsporne. Przy większych warto-
ściach przewiązania obserwowano
zniszczenie z uwagi na rozciąganie
elementów murowych. W przypadku
zginania, kiedy płaszczyzna momentu
zginającego jest równoległa do płasz-
czyzny muru, w pewnej strefie muru
występują naprężenia rozciągające
równoległe do płaszczyzny spoin
wspornych i wówczas wytrzymałość
na osiowe rozciąganie zależy od przy-
czepności zaprawy do elementów mu-
rowych oraz wytrzymałości na rozcią-
ganie elementów murowych. W strefie
ściskanej decydująca jest wytrzyma-
łość muru na ściskanie określona
w kierunku równoległym do spoin
wspornych. W przypadku badań wy-
trzymałości na zginanie, kiedy znisz-
czenie przebiega przez spoiny wspor-
ne, otrzymano wartości nieco wyższe
od charakterystycznej wytrzymałości
proponowanej przez Eurokod dla mu-
rów wykonanych z silikatowych ele-
mentów murowych na cienkie spoiny
i trochę niższe od wytrzymałości cha-
rakterystycznej dla murów wykonanych
na cienkie spoiny z elementów muro-
wych z autoklawizowanego betonu ko-
mórkowego i betonu kruszywowego.
Wytrzymałość na zginanie, gdy płasz-
czyzna zniszczenia jest prostopadła
do płaszczyzny spoin wspornych, była
niższa od wartości charakteryzującej
wytrzymałość na zginanie muru wyko-
nanego na cienkie spoiny z silikato-
wych elementów murowych i z auto-
klawizowanego betonu komórkowego
podawanej przez EC 6.

Zgodnie z zaleceniami Eurokodu,
kiedy zniszczenie przebiega w płasz-
czyźnie prostopadłej do płaszczyzny
spoin wspornych, wytrzymałość na zgi-
nanie zależy jedynie od rodzaju mate-
riału, z jakiego wykonane są elementy
murowe oraz rodzaju i wytrzymałości
na ściskanie zaprawy. Norma nie
uwzględnia natomiast wytrzymałości
na rozciąganie elementów murowych
(proporcjonalnej do ich wytrzymałości
na ściskanie), co jest słuszne tylko wte-
dy, kiedy zniszczenie przebiega wy-
łącznie przez spoiny wsporne i czoło-
we. Wyjątek stanowią mury wykonane
z bloczków z autoklawizowanego beto-
nu komórkowego wykonane na cien-

kie spoiny. Wyniki badań wskazują
jednoznacznie na istnienie związku
pomiędzy wytrzymałością muru
na zginanie a wytrzymałością ele-
mentów murowych na rozciąganie.
Usprawiedliwieniem takiego podejścia
może być fakt, że do zniszczenia mo-
że w tym przypadku dojść przez zary-
sowanie spoin wspornych i czoło-
wych, bez uszkodzenia elementów
murowych. Istnieje natomiast górne
ograniczenie wytrzymałości muru
na zginanie wynikające z wytrzymało-
ści na zginanie elementów murowych.

Ściany zginane obciążone
prostopadle do płaszczyzny

Norma EN 1996-1-1 w punkcie 6.3
podaje ogólny warunek nośności oraz
sposoby określania obliczeniowej no-
śności muru na zginanie. Zalecenia
normy dotyczą ścian poddanych obcią-
żeniu wiatrem, obciążeniom wynikłym
z parcia gruntu i wody oraz poziomym
obciążeniom wyjątkowym. Nośność
zginanego muru MRd wyznacza się ze
wzoru 6.15 jako iloczyn obliczeniowej
wytrzymałości muru na zginanie fxd
i wskaźnika zginania Z.

Jeżeli obciążeniu poziomemu towa-
rzyszy obciążenie pionowe, norma
EN 1996-1-1 pozwala obliczać ściany
murowe poddane obciążeniom prosto-
padłym do ich powierzchni, uwzględ-
niając korzystny wpływ naprężeń ści-
skających na wzrost wytrzymałości
na zginanie wg zależności 6.16 jak dla
elementów zginanych lub też przez
zwiększanie wartości współczynnika
redukcji nośności z zależności 6.2 jak
dla elementów obciążonych głównie
pionowo. W pierwszym przypadku ob-
licza się zastępczą wytrzymałość mu-
ru na rozciąganie przy zginaniu, zaś
w drugim wykorzystuje się tok projek-
towania muru obciążonego głównie
pionowo, a wpływ zginania uwzględnia
się przez zastąpienie współczynnikaΦi
współczynnikiem Φfl. Niestety norma
nie podaje sposobu wyznaczania
współczynnika Φfl i w zasadzie może
on być określony jedynie na drodze nu-
merycznej analizy konstrukcji. Jeżeli
obliczeniowe naprężenie ściskające
działające na górną powierzchnię ana-
lizowanej ściany nie jest większe
od 0,2fd, to należy stosować pierwszy
przypadek, natomiast gdy σd > 0,2fd,
wówczas ścianę projektujemy jak ob-

(k)

Rys. 6. Siły oddziałujące na elementy muro-
we i płaszczyznę ich styku z zaprawą spoin
wspornych i czołowych w przypadku muru
z wypełnionymi spoinami czołowymi, gdy
o wytrzymałości muru decyduje przyczep-
ność zaprawy do elementów murowych

(o)



36

TEMAT WYDANIA – Ściany zewnętrzne i wewnętrzne

4 ’2009 (nr 440)

ciążoną głównie pionowo z korekcją
współczynnika Φi.

W rzeczywistości trudno jest okre-
ślić granicę między zniszczeniem wy-
wołanym wyczerpaniem nośności mu-
ru na mimośrodowe ściskanie a wy-
czerpaniem nośności przy zginaniu,
na skutek zarysowania w strefie roz-
ciąganej, wpływu efektów drugiego
rzędu i w efekcie utraty stateczności.
W murach obciążonych pionowo i po-
ziomo, z powodu małej wytrzymałości
muru na rozciąganie, już przy niewiel-
kich obciążeniach dochodzi bowiem
do zarysowania i zredukowania wy-
miarów przekroju poprzecznego
(rysunek 7). Powstałe zarysowanie

powoduje zmniejszenie sztywności
ściany, co z kolei prowadzi do zwięk-
szenia przemieszczeń i powstania
efektów drugiego rzędu. Wywołany ty-
mi efektami dodatkowy moment zgina-
jący powoduje zarysowania w strefie
rozciąganej muru. Zniszczenie tak ob-
ciążonej ściany następuje w wyniku
utraty jej stateczności. Problem jest
szczególnie istotny w przypadku, gdy
przy doborze grubości ścian bierze się
pod uwagę izolacyjność termiczną
i akustyczną. Bardzo dobre właś-
ciwości stosowanych obecnie materia-
łów umożliwiają wznoszenie ścian
smukłych.

Z badań wynika, że stateczność ob-
ciążonej pionowo i poziomo ściany ma-
leje ze wzrostem wartości momentu
zginającego. Stateczność muru nie za-
leży istotnie od schematu statyczne-
go ściany i obciążenia poziomego (pra-
ca A. E. Schultz, J. G. Muffeelman,
N. J. Ojard: Critical axial loads for trans-
versely loaded masonry walls – 12th
International Brick/Block Masonry Con-

ference. Madrid – Spain, 25 – 28 Ju-
ne 2000. Vol. 3, s. 1633 ÷ 1646).
Na podstawie badań przyjęto, że war-
tość siły krytycznej, powyżej której
mur traci swoją stateczność, można
obliczyć z zależności:

gdzie:
he – wysokość efektywna ściany;
ea – mimośrodowe przyłożenie obciążenia
reprezentowane przez wartość mimośrodu
siły;
r – promień bezwładności.

Wartość λef może wynosić 1,0; 0,905;
0,813 i 0,70 zależnie od sposobu pod-
parcia ściany. W punkcie 6.3.2 EC 6
przedstawiono dodatkowo sposób wy-
znaczania nośności muru obciążonego
poziomo, przy założeniu wystąpienia
efektu łukowego przesklepiania mię-
dzy podporami. Aby można było sko-
rzystać z wzorów 6.17 ÷ 6.19, analizo-
wana ściana musi spełniać następują-
ce warunki:

● warstwa izolacji przeciwwodnej lub
inna warstwa o niskiej przyczepności
znajdująca się w ścianie musi być zdol-
na do przeniesienia odpowiednich sił
poziomych;

● obliczeniowa wartość naprężeń
pionowych w analizowanym przekroju
musi być większa od 0,1 MPa;

● współczynnik smukłości obliczanej
ściany nie może być większy od 20.

Sprawdzenie nośności ściany, przy
założeniu wystąpienia przesklepienia
w postaci łuku trójprzegubowego, pole-
ga na wyznaczeniu obliczeniowej war-
tości rozporu łuku Nad ze wzoru 6.18
oraz obliczeniowej nośności qlat,d, a na-
stępnie sprawdzeniu, czy jest ona więk-
sza od sił wewnętrznych. EC 6 w punk-
cie 5 nie podaje niestety sposobu okre-
ślenia sił wewnętrznych. Za PN-07 przy-
jąć można, że siła rozporu łuku wynosi:

gdzie:
WEd – obliczeniowe obciążenie prostopadłe
do powierzchni;
la – długość lub wysokość ściany pomiędzy
podporami zdolnymi do przeniesienia rozpo-
ru łuku;
r – strzałka łuku wg wzoru 6.1 z EC 6

Obliczeniowa nośność qlat,d powinna
być większa od bliczeniowego obcią-
żenia WEd (prostopadłego do po-
wierzchni).

Ściany zginane
i mimośrodowo ściskane

Eurokod 6 pozwala na stosowa-
nie trzech odrębnych metod spraw-
dzania nośności muru obciążone-
go pionowo i poziomo. Każda z me-
tod dotyczy innego przypadku obli-
czeniowego, odnosi się do innego
sposobu zniszczenia muru i daje
inne wyniki. EC 6 nie podaje nieste-
ty kryterium, którą z metod na-
leży wybrać w danym przypadku ob-
liczeniowym. Powoduje to pewną nie-
spójność, gdyż obliczając ścianę wg
trzech metod, można otrzymać
sprzeczne wyniki – warunki noś-
ności ściany wg kolejnych metod
mogą być spełnione bądź niespeł-
nione.

Rys. 7. Zmiana rozkładu naprężeń w ścia-
nie obciążonej poziomo i pionowo

(p)

(r)

Sprawdzenie stanu granicznego
nośności ścian obciążonych pio-
nowo oraz prostopadle do po-
wierzchni można przeprowadzić:

● stosując metodę jak przy ścia-
nach obciążonych głównie pionowo,
z dodatkową redukcją współczynnika
Ф przez zwiększenie wartości mimo-
środu działania obciążenia we wzo-
rach 6.5 i 6.7 przez zastosowanie do-
datkowych mimośrodów od sił pozio-
mych ehe i ehm. EC 6 nie podaje nieste-
ty sposobu określania wartości mimo-
środów ehe i ehm;

● stosując metodę podaną w punk-
cie 6.3.1, która pozwala na zwiększe-
nie wytrzymałości muru na zginanie
fxk1 do pozornej wytrzymałości na zgi-
nanie fxd1, app jako skutek pozytywnego
oddziaływania obciążeń pionowych.
Stan graniczny sprawdza się wów-
czas jak dla murów zginanych z płasz-
czyzny;

● wyznaczając równoważne mo-
menty zginające na podstawie kombi-
nacji powyższych dwóch zaleceń. Po-
zwala to na wspólne uwzględnienie
obciążeń pionowych i poziomych.
W Załączniku I podano sposób reduk-
cji wartości obciążenia poziomego
przez zastosowanie współczynnika k,
będącego stosunkiem nośności ścia-
ny rozpartej pionowo do nośności
ściany na obciążenia prostopadłe
do powierzchni z uwzględnieniem
możliwości utwierdzenia na krawę-
dziach ściany.
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Kościół pod wezwaniem
św. Katarzyny w Gdańsku po-
chodzący z XV w. to trójnawo-
wy obiekt (rysunek 1), którego

ściany i filary wykonane zostały z cegły
ceramicznej pełnej na zaprawie wapien-
nej. Ściany mają grubość 130 – 140 cm,
a filary 140 – 160 cm. Nawy przekryto
sklepieniami ceglanymi różnych typów:
gwiaździstymi, kryształowymi i krzyżo-
wymi, grubości ok. 12 cm. Wszystkie
murowane powierzchnie wewnątrz ko-
ścioła pokryto tynkiem.

W 2006 r. spaleniu uległ dach kościo-
ła). Podczas gaszenia pożaru ogromna
ilość wody zalała ceglane sklepienia,
murowane ściany i filary, a także ka-
mienną posadzkę. Po zakończeniu
akcji gaśniczej, obiekt pozbawiony da-
chu był jeszcze przez pewien czas za-
wilgacany wodą pochodzącą z opadów
atmosferycznych. Na fotografii pokaza-
no widok zawilgoconych ścian.

Po upływie ok. roku postanowiono
określić, na drodze badawczej, jak bar-
dzo zawilgocone są ceglane ściany, fi-
lary i sklepienia kościoła oraz na ile za-
wilgocenie spowodowane zostało wo-
dą użytą podczas akcji gaśniczej i po-

chodzącą z opadów atmosferycznych
po pożarze, a na ile wodą podciąganą
kapilarnie z gruntu. Informacje te były
potrzebne do podjęcia decyzji, czy na-
leży ograniczyć się tylko do osuszenia
zawilgoconych murów, czy konieczne
jest zaprojektowanie, a następnie wy-
konanie poziomych i pionowych izo-
lacji przeciwwilgociowych ścian i fila-
rów. Należy nadmienić, że ściany i fila-
ry kościoła nie miały takich izolacji,
a wiedza na temat stopnia ich zawilgo-
cenia nie była znana, ponieważ żad-
nych badań wcześniej nie przeprowa-
dzono. W celu uzyskania odpowiedzi
na postawione pytania wykonano ba-
dania wilgotności murów ceglanych
ścian, filarów i sklepień kościoła.

Wyniki badań wilgotności
murów i ich analiza

Wilgotność murów ścian, filarów
i sklepień zbadano tradycyjną metodą
suszarkowo-wagową oraz nieniszczą-
cą metodą dielektryczną. W tym celu
użyto wago-suszarki i miernika Uni1
Hydromette z aktywną sondą B50. Me-
toda suszarkowo-wagowa posłużyła
do wyznaczenia rozkładu wilgotności
masowej na grubości ścian i filarów
oraz do skalowania miernika użytego
w metodzie nieniszczącej. Wilgotność
masową muru określono wg wzoru:

gdzie:
mw – masa próbki zawilgoconej [g];
ms – masa próbki suchej [g].

Metoda dielektryczna posłużyła
do wyznaczenia rozkładu wilgotności
masowej w przypowierzchniowej stre-
fie muru, na wysokości ścian i filarów
oraz sklepień.

Wyniki badań przedstawiono na ry-
sunkach 2 – 5. Na rysunkach 2 i 3 po-
kazano rozkłady wilgotności masowej
Wm na grubości ściany zewnętrznej
i na grubości jednego z filarów wew-
nętrznych, natomiast na rysunkach 4
i 5 rozkład wilgotności masowej na
wysokości ściany zewnętrznej i filara
wewnętrznego oraz w sklepieniu ceg-
lanym nad jedną z naw bocznych,
w przypowierzchniowej strefie muru.

Z rysunku 2 wynika, że w ścianie zew-
nętrznej najwyższa wilgotność masowa
muru ok. 15% występuje przy po-
wierzchni wewnętrznej ściany. Zatem
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Rys. 1. Szkic przyziemia kościoła [A. Januszajtis, Kościół Św. Katarzyny w Gdańsku,
Zakłady Graficzne w Gdańsku, 1989, s. 38]

Widok zawilgoconych ścian kościoła pod
wezwaniem św. Katarzyny w Gdańsku

Przyjmuje się następującą klasy-
fikację murów ze względu na zawil-
gocenie:

● Wm = 0 – 3% – mury o dopusz-
czalnej wilgotności;

● Wm = 3 – 5% – mury o podwyż-
szonej wilgotności;

● Wm = 5 – 8% – mury średnio za-
wilgocone;

● Wm = 8 – 12% – mury mocno za-
wilgocone;

● Wm > 12% – mury mokre.
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zgodnie z podaną klasyfikacją mur jest
mokry. W głębi muru wilgotność jest niż-
sza i maleje wraz z odległością liczoną
od wewnętrznej powierzchni ściany.
Wyniki te świadczą o tym, że główną
przyczyną zawilgocenia jest woda po-
chodząca z akcji gaśniczej i z opadów
atmosferycznych po pożarze. Na rysun-
ku 2 zamieszczono również wykres ob-
razujący prawdopodobny rozkład wil-
gotności masowej muru przy powierzch-
ni wewnętrznej, przed akcją gaśniczą.

Z rysunku 3 wynika, że również
w przypadku filara wewnętrznego naj-
wyższa wilgotność masowa muru, wy-
nosząca 11 – 14%, występuje przy po-
wierzchni. Należy uznać, że źródłem
tego zawilgocenia jest woda pochodzą-
ca z akcji gaśniczej. W miarę wzrostu
odległości od powierzchni filara wilgot-
ność masowa muru nieco maleje, a na-

stępnie rośnie, stabilizując się na po-
ziomie 11 – 14%, co pozwala uznać
mur za mokry. W tym przypadku głów-
ną przyczyną zawilgocenia muru wew-
nątrz filara jest podciąganie kapilarne
wody z gruntu. Na rysunku 3 zamiesz-
czono również wykres obrazujący
prawdopodobny rozkład wilgotności
masowej muru przy powierzchni wew-
nętrznej przed akcją gaśniczą.

Pokazane na rysunku 4 rozkłady wil-
gotności masowej muru przy wewnętrz-
nej powierzchni ściany zewnętrznej
i przy powierzchni filara wewnętrznego
do wysokości ok. 350 cm ponad posadz-
ką kościoła potwierdzają, że główną
przyczyną tego zawilgocenia jest woda
pochodząca z akcji gaśniczej. Świadczy
o tym niemal stała wartość wilgotności
masowej, wynosząca 12–14%, pozwa-
lająca zakwalifikować mur jako mokry.

Przy założeniu, że głównym źródłem za-
wilgocenia jest wilgoć podciągana kapi-
larnie z gruntu, prawdopodobny rozkład
wilgotności masowej powinien być
zbliżony do pokazanego na rysunku 4.

Na rysunku 5 pokazano przykładowy
rozkład wilgotności masowej muru skle-
pienia nad nawą boczną kościoła
przy powierzchni od strony poddasza.
Wynika z niego, że po upływie ok. roku
od zakończenia akcji gaśniczej kościo-
ła mur sklepienia jest mocno zawilgoco-
ny do wysokości niemal 100 cm powy-
żej podstawy.

Wnioski
■ Przeprowadzone badania pozwo-

liły określić rozkład wilgotności maso-
wej w murach ścian, filarów i sklepień
kościoła pod wezwaniem św. Katarzy-
ny w Gdańsku po upływie ok. roku
od czasu zakończenia akcji gaśniczej
płonącego dachu, a także umożliwiły
ocenę prawdopodobnego rozkładu wil-
gotności przed akcją gaśniczą.

■ Badania wykazały, że wewnątrz ko-
ścioła mury ścian zewnętrznych i fila-
rów wewnętrznych w strefie przypo-
wierzchniowej są mokre do wysokości
ok. 350 cm ponad poziom posadzki, na-
tomiast sklepienia są mocno zawilgoco-
ne do wysokości ok. 100 cm powyżej
podstawy. Wykazały także, że z nieco
inną sytuacją mamy do czynienia w głę-
bi murów. W ścianach zewnętrznych wil-
gotność masowa muru maleje wraz
z odległością liczoną od wewnętrznej
powierzchni. Na głębokości ok. 20 cm
mur jest średnio zawilgocony, a głębiej
charakteryzuje się jedynie podwyższo-
ną wilgotnością. W filarach mur jest mo-
kry praktycznie na całej grubości. Na tej
podstawie można wnioskować, że
główną przyczyną zawilgocenia
ścian zewnętrznych jest woda po-
chodząca z akcji gaśniczej płonące-
go kościoła i z opadów atmosferycz-
nych, natomiast filarów – woda pod-
ciągana kapilarnie z gruntu.

■ Na podstawie uzyskanych wyników
badań wilgotnościowych można wnio-
skować, że w przypadku filarów we-
wnętrznych niezbędne jest wykonanie
izolacji przeciwwilgociowej, np. metodą
iniekcji. Bez wykonania tej izolacji osu-
szenie murów filarów do poziomu o do-
puszczalnej wilgotności nie będzie moż-
liwe. Natomiast w przypadku ścian ze-
wnętrznych wykonanie poziomej izolacji
przeciwwilgociowej nie jest konieczne.
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Rys. 2. Rozkłady wilgotności masowej Wm
na grubości d ściany zewnętrznej

Rys. 4. Rozkłady wilgotności masowej Wm
muru przy wewnętrznej powierzchni ścia-
ny na wysokości h od posadzki

Rys. 5. Rozkład wilgotności masowej
Wm muru sklepienia przy powierzchni od
strony poddasza na wysokościhod podstawyRys. 3. Rozkłady wilgotności masowej Wm

na grubości d filara wewnętrznego
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Od prawie roku pełnię obowiązki Ge-
neralnego Dyrektora Dróg Krajowych
i Autostrad. Powierzył mi je 12 ma-
ja 2008 r. Premier Donald Tusk. Od
tego czasu wiele udało się zmienić.
Analiza, jaką przeprowadziła GDDKiA
w 2008 r., pokazała, co należy zrobić,
by przyspieszyć i udrożnić proces reali-
zacji inwestycji liniowych. Problemy,
z którymi borykali się moi poprzednicy,
w większości zostały rozwiązane. Prze-
prowadziliśmy reorganizację i decen-
tralizację instytucji, urealniliśmy plany
inwestycyjne. Zostały wprowadzone
istotne zmiany w prawie. Dzięki nowym
przepisom dotyczącym ochrony środo-
wiska, przygotowanym przez Minister-
stwo Środowiska, inwestycje drogowe
będą spełniały wymagania UE w tym
zakresie. Likwiduje to ryzyko utraty
środków unijnych na drogi. Nowe prze-
pisy Prawa Zamówień Publicznych
skrócą proces przygotowania inwesty-
cji i radykalnie zmniejszą liczbę unie-
ważnianych przetargów. Znowelizowa-
na ustawa o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie dróg publicznych, której pro-
jekt przygotowało Ministerstwo Infra-
struktury (tzw. specustawa drogowa),
umożliwia szybsze nabywanie nieru-
chomości pod budowę dróg i ogranicza
liczbę decyzji administracyjnych wpły-
wających na czas trwania prac przygo-
towawczych. Z należytą uwagą trakto-
wane są sprawy ochrony środowiska.
W Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad został utworzony Departa-
ment Środowiska. Podjęliśmy bliską
współpracę z Ministerstwem Środowi-
ska, wojewodami i Generalną Dyrekcją
Ochrony Środowiska. Po raz pierwszy
przygotowywana jest kompleksowa
prognoza oddziaływania na środowisko

dla Programu Budowy Dróg Krajowych
na lata 2008 – 2012. Jej opracowanie
pozwoli wcześniej poznać miejsca po-
tencjalnych konfliktów. Zostały urucho-
mione konsultacje z organizacjami
ekologicznymi na wczesnym etapie re-
alizacji inwestycji. Tam gdzie było to
niezbędne, uzupełniono dokumentację
przyrodniczą. Zwiększyliśmy również
potencjał wykonawczy firm. Wprowa-
dziliśmy zmiany organizacyjne w Ge-
neralnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad, tak aby była ona zdol-
na do sprawnej realizacji inwestycji
drogowych na znacznie większą skalę
niż w latach poprzednich. Oddziałom
terenowym przyznano pełne kompe-
tencje w sprawach planowania, przy-
gotowania i realizacji inwestycji. Do za-
dań centrali przypisano monitoring pro-
wadzonych działań.

Wszystkie podejmowane przedsię-
wzięcia już przynoszą wymierne efek-
ty. W 2008 r. udało się podpisać po-
nad 190 umów, w tym 32 umowy na bu-
dowę największych inwestycji: auto-
strad, dróg ekspresowych i obwodnic
oraz 158 kontraktów na odnowy dróg
krajowych łącznej długości ok. 600 km.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad podpisała w 2008 r. 52
preumowy z Centrum Unijnych Projek-
tów Transportowych, w ramach Progra-
mu Operacyjnego Infrastruktura i Śro-
dowisko. Obecnie w trakcie procedury
przetargowej jest 30 postępowań
na duże inwestycje. Osobiście mogę
pochwalić się zakończeniem wielolet-
nich negocjacji z GTC na budowę dru-
giego odcinka autostrady A1 Grudziądz
– Toruń oraz z AW S.A. na budowę au-
tostrady A2 Nowy Tomyśl – Świecko
i na budowę ponad 180-kilometrowego
odcinka autostrady A1 Łódź – Pyrzowi-

ce. Wiem jednak, że przed Generalną
Dyrekcją jest jeszcze wiele wyzwań
i pracy. Myślę, że ten rok będzie bar-
dziej pracowity niż miniony. W 2009 r.
planujemy uruchomić przetargi na bu-
dowę ponad 1000 km dróg. W I kwar-
tale 2009 r. Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad ogłosiła przetar-
gi na budowę autostrad i dróg ekspre-
sowych na ok. 11 mld zł. Uruchomio-
no 19 postępowań przetargowych dla
strategicznych inwestycji, m.in. na bu-
dowę autostrady A2 z Łodzi do War-
szawy (91 km), autostrady A1 od Toru-
nia do Kowala (64 km), autostrady A4
z Jarosławia do granicy w Korczowej
(46,8 km). Już w I kwartale br. wyłonio-
no wykonawców południowego odcin-
ka autostrady A1 od węzła Maciejów
do Sośnicy i ekspresowej „siódemki”
ze Skarżyska-Kamiennej do miejsco-
wości Występa. Wartość tych inwesty-
cji to prawie 2 mld zł. Dzięki zracjonali-
zowaniu wymagań, stawianych wyko-
nawcom ubiegającym się o nasze zle-
cenia, udało się zwiększyć konkurencję
na rynku.

W przypadku realizacji Programu
Budowy Dróg Krajowych, najważniej-
sze w tym roku jest rozpoczęcie bu-
dowy 1275,03 km nowych tras – auto-
strad, dróg ekspresowych, obwod-
nic. Docelowy kształt autostrad to
ambitny plan, który już nabiera real-
nych kształtów. Program przewidywał
wybudowanie ok. 900 km autostrad,
z tego obecnie w budowie mamy
220 km, a na kolejne 290 km podpisa-
liśmy w ostatnich miesiącach umowy.
Modernizujemy także drogi już istnie-
jące. Tylko w 2008 r. GDDKiA wyre-
montowała lub przebudowała 600 km
dróg. W br. planujemy odnowę kolej-
nych 800 km.
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Usprawniamy
i przyspieszamy realizację

inwestycji drogowych

Wypowiedź Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad
Lecha Witeckiego
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Od 16 listopada 2007 r. do 6 kwietnia 2009 r. podpisano
umowy na budowę ponad 760 km dróg krajowych, w tym
na ponad 400 km autostrad oraz 360 km dróg ekspreso-
wych, obwodnic i dużych przebudów dróg. Ok. 60 km
autostrad będzie realizowanych w systemie tradycyjnym
(m.in. budowa Autostradowej Obwodnicy Wrocławia A8,
A1 Maciejów – Sośnica) oraz 350 km w systemie Partnerstwa
Publiczno-Prywatnego (m.in. A1 Stryków – Pyrzowice).

Wśród podpisanych umów na budowę dróg ekspresowych
znalazły się m.in. S8 od węzła Konotopa do węzła Prymasa Ty-
siąclecia w Warszawie, S3 Szczecin – Gorzów Wlkp. węzeł
Klucz – węzeł Pyrzyce oraz S7 Skarżysko-Kamienna – Wys-
tępa. Podpisano również umowy na budowę obwodnic m.in.
Słupska, Kędzierzyna-Koźla, Stargardu Szczecińskiego
i Ostrowa Wielkopolskiego. W tym okresie oddano do ruchu
m.in. 95 km autostrad (A1 Rusocin – Nowe Marzy) oraz
175 km dróg ekspresowych i obwodnic (m.in. S7 Białobrze-
gi – Jedlińsk, S22 Elbląg – Grzechotki oraz obwodnice: Stry-
kowa, Grójca, Nowej Soli, Wyszkowa i Chojnic). Obecnie w bu-
dowie i przebudowie jest ok. 720 km dróg, w tym 225 km
autostrad, 250 km dróg ekspresowych i 90 km obwod-
nic, 155 km istniejącej sieci jest w przebudowie. Budowanych
jest 12 odcinków autostrad (m.in. A1 Nowe Marzy – Toruń;
A1 węzeł Sośnica, A1 Bełk – Świerklany, A4 Zgorzelec – Wy-
kroty – Krzyżowa, A4 Kraków – Szarów), 22 odcinki dróg eks-
presowych (m.in. S3 Szczecin (Klucz) – Pyrzyce, S7 Grójec
– Białobrzegi) oraz 12 obwodnic (m.in. Biała Podlaska,
Słupsk, Gołdap, Kędzierzyn-Koźle).

W 2008 r. podpisano ponad 190 umów, w tym 32 umowy
na budowę największych inwestycji: autostrad, dróg eks-
presowych i obwodnic oraz 158 kontraktów na odnowy
ok. 600 km dróg krajowych. Generalna Dyrekcja Dróg Kra-
jowych i Autostrad podpisała 52 preumowy z Centrum Unijnych
Projektów Transportowych, w ramach Programu Operacyjne-
go Infrastruktura i Środowisko.

W 2008 r. rozstrzygnięte zostały 32 przetargi na najwięk-
sze inwestycje drogowe, na kwotę 14,7 mld zł. W trakcie pro-
cedury jest kolejnych 30 przetargów na sumę 18 mld zł.
W 2009 r. planuje się uruchomienie przetargów na budowę
ponad 1000 km dróg.

W I kwartale 2009 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad ogłosiła przetargi na budowę autostrad i dróg eks-
presowych na blisko 11 mld zł. Uruchomiono 19 postępowań
przetargowych dla strategicznych inwestycji, kluczowych
z punktu widzenia organizacji Euro 2012. Wystartowały prze-
targi na budowę m.in. autostrady A2 z Łodzi do Warszawy (91
km), autostrady A1 od Torunia do Kowala (64 km), budowę au-
tostrady A4 z Jarosławia do granicy w Korczowej (46,8 km).
W I kwartale br. wyłoniono również wykonawców południowego
odcinka autostrady A1 od węzła Maciejów do Sośnicy i ekspre-
sowej „siódemki” ze Skarżyska-Kamiennej do miejscowości
Występa. Wartość tych inwestycji to prawie 2 mld zł.

W celu przyspieszenia i ułatwienia realizacji inwestycji
drogowych Ministerstwo Infrastruktury przygotowało
nowelizację specustawy drogowej, która obowiązuje
od września 2008 r. Proces realizacji inwestycji uległ skró-
ceniu, a nieruchomości pod budowę dróg są pozyskiwa-
ne sprawniej.

Przygotowany w Ministerstwie Infrastruktury projekt ustawy
z 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2008 r. nr 154,
poz. 958) kompleksowo reguluje proces przygotowania i re-
alizacji inwestycji drogowych.

Ustawa zlikwidowała dwie decyzje – o ustaleniu lokalizacji
drogi i o pozwoleniu na budowę, zastępując je jedną decyzją
o zezwoleniu na realizację inwestycji. Uregulowała również kwe-
stię tzw. słusznego odszkodowania. Nowe rozwiązanie jest
jednocześnie zachętą dla dotychczasowego właściciela bądź
użytkownika wieczystego do wcześniejszego wydania nieru-
chomości przez powiększenie odszkodowania o 5% wartości
nieruchomości, gdy zostanie ona wydana zarządcy drogi w ter-
minie 30 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna. Do-
datkowo właściciele budynków lub lokali mieszkalnych otrzyma-
ją 10 000 zł na pokrycie dodatkowych wydatków, np. związanych
z przeprowadzką. Ustawa wprowadziła także sankcje dla or-
ganu, który nie wyda decyzji o zezwoleniu na realizację inwesty-
cji drogowej w terminie 90 dni od złożenia wniosku.

Przykładem zastosowania specustawy drogowej w prak-
tyce jest ilość i tempo pozyskiwanych nieruchomości
pod budowę małopolskiego odcinka autostrady A4 pomię-
dzy Szarowem a Tarnowem. Spośród 2500 uprawnionych
właścicieli aż 1838 złożyło odpowiednie oświadczenia i prze-
każe swoje nieruchomości w ciągu 30 dni, dzięki czemu
otrzyma dodatkową bonifikatę w wysokości 5% wartości
przekazywanej nieruchomości.

Od 20 lutego 2009 r. obowiązuje, przygotowana przez re-
sort infrastruktury, ustawa z 9 stycznia 2009 r. o koncesji na ro-
boty budowlane lub usługi (Dz.U. 2009 nr 19 poz. 101). Dzię-
ki niej prywatni przedsiębiorcy mogą włączyć się do reali-
zacji inwestycji zarówno gminnych, takich jak budowa mo-
stów czy wiaduktów, jak i zadań związanych z utrzymaniem
infrastruktury komunalnej.

W celu zmniejszenia liczby unieważnianych postępowań
przetargowych na budowę dróg zostało znowelizowane Pra-
wo zamówień publicznych. Od 24 października 2008 r. obowią-
zują przepisy ustawy z 4 września 2008 r. o zmianie ustawy – Pra-
wo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.
nr 171, poz. 1058). Nowelizacja została przygotowana przez Urząd
Zamówień Publicznych we współpracy z Ministerstwem Infrastruk-
tury. Zaproponowane zapisy umożliwią m.in. dokonywanie korekt
w treści ogłoszenia, co wyeliminuje możliwość zaskarżania ko-
rzystnych ofert ze względu na drobne pomyłki pisarskie.Trwają pra-
ce nad kolejnymi zmianami Prawa zamówień publicznych.

Od 15 listopada 2008 r. obowiązują zmiany w przepisach do-
tyczących ochrony środowiska przygotowane przez Ministerstwo
Środowiska. Dzięki przyjętym ustawom: z 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziały-
wania na środowisko (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227) oraz z 3 paź-
dziernika 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz nie-
których innych ustaw (Dz.U. 2008 nr 201 poz. 1237) wszystkie
realizowane inwestycje infrastrukturalne będą spełniały
wymagania UE w zakresie ochrony środowiska, co likwidu-
je ryzyko utraty środków unijnych na drogi.

Źródło: www.mi.gov.pl

Inwestycje na drogach krajowych
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Obowiązek wykonywania kon-
troli stanu technicznego dro-
gowych obiektów mosto-
wych wynika z:

● art. 62 ust. 1 ustawy z 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U.
z 2006 r. nr 156, poz. 1118, z późn. zm.);

● art. 20 pkt 10 ustawy z 21 mar-
ca 1985 r. o drogach publicznych (tekst
jednolity: Dz.U. z 2007 r. nr 19, poz. 115,
z późn. zm.).

Ustawa o drogach publicznych w art. 20
pkt 10 stanowi, że do zadań zarządcy
drogi należy w szczególności przeprowa-
dzanie okresowych kontroli stanu dróg
i drogowych obiektów inżynierskich oraz
przepraw promowych, ze szczególnym
uwzględnieniem ich wpływu na stan bez-
pieczeństwa ruchu drogowego.

Na podstawie delegacji art. 10 ust. 12
ustawy o drogach publicznych Minister
Infrastruktury wydał rozporządzenie
z 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu
numeracji i ewidencji dróg publicznych,
obiektów mostowych, tuneli, przepustów
i promów oraz rejestru numerów nada-
nych drogom, obiektom mostowym i tu-

nelom (Dz.U. z 2005 r. nr 67, poz. 582),
w którym zdefiniowano m.in.:

● przegląd podstawowy jako odpo-
wiednik okresowej kontroli stanu tech-
nicznego (kontroli rocznej);

● przegląd rozszerzony jako odpo-
wiednik okresowej kontroli stanu tech-
nicznego, przydatności do użytkowania
i estetyki obiektu (kontroli pięcioletniej);

● sześciopunktową skalę ocen punk-
towych stanu technicznego oraz kryte-
ria ich stosowania;

● sposób podawania oceny stanu
technicznego całego obiektu.

Przepisy prawa powszechnie obowią-
zującego nakładają obowiązek wykony-
wania punktowej oceny stanu technicz-
nego obiektu, jednak dość ogólne kryte-
ria ocen punktowych powodują dowolną
interpretację stanu poszczególnych ele-
mentów oraz całego obiektu przez róż-
nych inspektorów mostowych.

Wdrożony w 1991 r. w jednostkach
organizacyjnych podległych GDDKiA
(wcześniej w GDDP) system przeglą-
dów obiektów mostowych, którego istot-
nymi elementami są przeglądy podsta-
wowe i przeglądy rozszerzone, w swym
podstawowym założeniu miał stanowić
sprawne narzędzie do zobiektywizowa-
nia oceny stanu technicznego konstruk-
cji mostowych i zoptymalizowania prac
remontowych wg stopnia pilności wystę-
pujących potrzeb dla zapewnienia
obiektom możliwie najdłuższej trwałości
użytkowej i bezpiecznej eksploatacji
przez użytkowników dróg. Celem tego
systemu było m.in. porównanie wszyst-
kich drogowych obiektów mostowych
pod względem technicznym w przyjętej
skali ocen punktowych.

Podstawą systemu przeglądów jest
punktowa ocena stanu elementów
konstrukcyjnych wyszczególnionych
w Protokole Przeglądu Podstawowe-
go/Rozszerzonego (PP i PR). Oceny te
zależą od wielu czynników zarówno su-
biektywnych, jak i obiektywnych. Trud-
ność w interpretacji stanu obiektu po-
lega m.in. na tym, że ocenie punktowej

podlegają również niedostępne ele-
menty konstrukcji i wyposażenia
obiektu, np. całkowicie niewidoczne fun-
damenty podpór, stan izolacji przeciwwil-
gociowej, rozpoznanie skali zjawiska ko-
rozji zbrojenia i cięgien sprężających
(w wyniku np. skażenia chlorkami), mikro-
rysy i pęknięcia zakryte blachami węzło-
wymi i powłokami antykorozyjnymi w kon-
strukcjach stalowych, niewidoczne (za-
kryte nawierzchnią) urządzenia dylata-
cyjne, łożyska umieszczone w niszach
i w przegubach gerberowskich oraz inne
jeszcze elementy. Wszystko co niewi-
doczne, a jest oceniane w skali punk-
towej bez badań, podważa wiarygod-
ność i poprawność ocen punktowych
niektórych bardzo istotnych elemen-
tów konstrukcyjnych, a tym samym
i całego obiektu. W zasadzie niewidocz-
ny element obiektu, w przypadku ko-
nieczności poddania go ocenie punkto-
wej, powinien zostać miejscowo odkryty
w strefie przypuszczalnych uszkodzeń
i na tej podstawie dopiero oceniany.
W związku z tym należałoby zamknąć lub
ograniczyć ruch na czas odkrywki, a na-
stępnie odkryte miejsce naprawić. Z ko-
lei czy rzeczywiście robienie odkrywek
podczas przeglądu podstawowego i roz-
szerzonego jest wykonalne i celowe?
Wykonywanie każdego roku na tym sa-
mym obiekcie odkrywek może spowodo-
wać więcej szkody konstrukcjom mosto-
wym, niż przynieść pożytku w sensie pra-
widłowości wyników ocen punktowych.

Prognozowanie i ocenianie bezpiecz-
nej eksploatacji drogowych obiektów
mostowych jest bardzo złożonym dzia-
łaniem i wymaga wysokich umiejętności
teoretycznych, praktycznych i organiza-
cyjnych od inspektorów mostowych.

Ze względu na zdarzające się, w niektó-
rych przypadkach, rozbieżności w oce-
nianiu stanu technicznego obiektów,
w GDDKiA prowadzono wiele różnych
działań zmierzających do całkowitego
ujednolicenia techniki ocen punktowych.
Ujednolicenie tych ocen przez ok. 130 In-
spektorów Mostowych (IM) pracujących

* Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad, Warszawa

Zasady stosowania skali ocen
punktowych podczas kontroli

drogowych obiektów inżynierskich

mgr inż. Adam Kaszyński*

W przypadku użytkowanych drogo-
wych obiektów inżynierskich ustawa –
Prawo budowlane nakłada obowiązek
wykonywania:

■ okresowej kontroli, co najmniej raz
w roku, polegającej na sprawdzeniu sta-
nu technicznego (art. 62 ust. 1 pkt 1);

■ okresowej kontroli, co najmniej raz
na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu sta-
nu technicznego i przydatności do użyt-
kowania obiektu budowlanego, estetyki
obiektu budowlanego oraz jego otocze-
nia; kontrolą tą powinno być objęte rów-
nież badanie instalacji elektrycznej i pio-
runochronnej w zakresie stanu spraw-
ności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń
i środków ochrony od porażeń, odporno-
ści izolacji przewodów oraz uziemień in-
stalacji i aparatów (art. 62 ust. 1 pkt 2).
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w strukturach organizacyjnych GDDKiA
zmierzało do tego, aby ten sam obiekt
poddany przeglądowi podstawowemu/
rozszerzonemu przez różnych IM w zbli-
żonym czasie i w podobnych warunkach
otrzymywał jednakową ocenę punktową
odzwierciedlającą właściwy stan tech-
niczny konstrukcji. Okazało się, że w tym
celu przydatne byłoby stosowanie odpo-
wiednich kryteriów ujednolicających stra-
tegię oceniania punktowego szczególnie
w przypadku:

■ wieloznacznej grupy rys i spękań
szczególnie w konstrukcjach sprężo-
nych, żelbetowych i stalowych oraz ce-
glanych, kamiennych;

■ elementów niedostępnych wzroko-
wo, jak: fundamenty, przeguby Gerbera
z łożyskami i urządzeniami odwadniają-
cymi, węzły kratownic, izolacje itp.;

■ objawów i zakresów uszkodzeń
elementów zagrażających trwałości
konstrukcji i bezpieczeństwu ruchu;

■ urządzeń obcych i ich wpływu na
stan techniczny obiektu mostowego.

Duży wpływ na stan techniczny obiek-
tów mostowych wyrażany w punktowej
skali ocen ma jakość materiałów (betonu,
stali itp.), która jest trudna do diagnozowa-
nia na podstawie tylko oględzin. Na wyni-
ki ocen punktowych może mieć wpływ
również właściwe rozpoznanie rodzaju
konstrukcji mostowej (zwłaszcza bardzo
starych, prefabrykowanych), dla których
trudno odnaleźć w archiwum dokumenta-
cję techniczną. Zatem opracowanie
i wdrożenie wymienionych kryteriów
w przeglądach podstawowych i rozsze-
rzonych powinno niewątpliwie przyczynić
się do ujednolicenia oceniania stanu tech-
nicznego konstrukcji mostowych w stoso-
waniu ocen punktowych.

Pierwsze wydanie „Zasad …” zawie-
ra 245 stron oraz 333 kolorowe

fotografie i skierowane jest przede
wszystkim do inspektorów mostowych
wykonujących obligatoryjne kontrole sta-
nu technicznego oraz przydatności do
użytkowania drogowych obiektów inży-
nierskich. Opracowanie w wersji elek-
tronicznej jest dostępne na stronie inter-
netowej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajo-
wych i Autostrad www.gddkia.gov.pl.

Treść „Zasad …” została ujęta w 8 roz-
działach. Rozdział 1. wprowadza w pro-
blematykę kontroli stanu technicznego
i przydatności do użytkowania. Wskaza-
no podstawowe akty prawne i wewnętrz-
ne przepisy GDDKiAdotyczące przeglą-
dów podstawowych i rozszerzonych. Po-
dano informacje, że wyniki przeglądów
są wykorzystywane do planowania bie-
żącego utrzymania drogowych obiektów
inżynierskich oraz prac remontowych
i przebudów. Przy ograniczonych środ-
kach finansowych koniecznych do usu-
nięcia wszystkich stwierdzonych uszko-
dzeń ważne jest, aby wszyscy inspekto-
rzy w kraju oceniali stan techniczny
i przydatność do użytkowania w sposób
jednolity. Wtedy wyniki przeglądów po-
zwolą ustalić obiektywną listę kolejności
obiektów do wykonania najpilniejszych
robót utrzymaniowych.

Rozdział 2. Skale ocen punktowych
stanu technicznego i przydatności do
użytkowania oraz katalog uszkodzeń za-
wiera tabelaryczne wyciągi z obowiązują-
cych rozporządzeń Ministra Infrastruktu-
ry oraz instrukcji GDDKiA z podstawowy-
mi informacjami dotyczącymi skali i kryte-
riów oceniania. Załączony katalog uszko-
dzeń z kodowym oznaczeniem rodzaju
uszkodzenia w zależności od rodzaju ma-
teriału, z którego wykonany jest badany
element, ułatwia prowadzenie wielokryte-
rialnych analiz dużych populacji obiektów
na wyższych szczeblach zarządzania.

Rozdziały 3. ÷ 6. prezentują szczegó-
łowe zasady stosowania skali ocen
punktowych stanu technicznego odpo-
wiednio: obiektów mostowych, tuneli
i przejść podziemnych, przepustów oraz
konstrukcji oporowych.

W pracy zastosowano jednolity spo-
sób opisu zasad oceny stanu technicz-
nego dla wszystkich elementów każde-
go rodzaju drogowego obiektu inżyniers-
kiego. Podano, co podlega ocenie w kon-
kretnym elemencie. W tabeli zestawiono
podstawowe rodzaje uszkodzeń wraz
z przynależnymi ocenami punktowymi
w zależności od zakresu (intensywności)
uszkodzenia, a także przykładowymi ko-

dami uszkodzeń. Pod tabelami umiesz-
czono dla każdego rodzaju uszkodzenia
dodatkowe wyjaśnienia i uszczegółowie-
nia dotyczące zasad stosowania ocen
punktowych. Opis zasad stosowania
skali ocen punktowych stanu techniczne-
go dla każdego elementu kończą przy-
kłady uszkodzeń w postaci kolorowych
fotografii wraz z kodami uszkodzeń i pro-
pozycją oceny punktowej.

W Rozdziale 7. Przydatność do użyt-
kowania omówiono szczegółowe zasa-
dy stosowania skali ocen punktowych
przydatności do użytkowania dla każde-
go rodzaju drogowego obiektu inżynier-
skiego. Poszczególnym parametrom
przydatności do użytkowania zostały
przypisane stosowne elementy wraz
z odpowiadającymi im ocenami punkto-
wymi. Zasady oceny przydatności
do użytkowania obiektów mostowych zo-
stały uzupełnione fotografiami, w których
podpisie zamieszczono propozycję oce-
ny punktowej ocenianego parametru.

Rozdział 8. zawiera wykaz krajowych
publikacji dotyczących problematyki
przeglądów drogowych obiektów inży-
nierskich.

Zarówno ustawa – Prawo budowlane,
jak i instrukcje o przeglądach nakładają
obowiązek oceny estetyki konstrukcji
obiektu mostowego w przeglądach
i w utrzymaniu. Istnieje wiele publikacji
na temat estetyki mostów, ale głównie
dotyczą ona reguł projektowania, a nie
zasad utrzymania i uwzględniania estety-
ki w punktowej ocenie (lub innej skali po-
równawczej) obiektu. Kryteria w zakresie
estetycznego utrzymania, a w szczegól-
ności uwzględniania estetyki w ocenie
punktowej poszczególnych elementów
konstrukcyjnych, nie zostały dotychczas
ściśle zdefiniowane.

Powszechne i jednoznaczne zasady
dotyczące estetyki dla potrzeb utrzyma-
nia obiektów mostowych i przyjęcia okre-
ślonej strategii działania podczas prze-
glądów i jej jednolitej oceny oraz zarzą-
dzania spełniającego wymagania nało-
żone prawem, wymagają ustanowienia
wytycznych w tym zakresie. Należy zwró-
cić uwagę, że źle utrzymywany obiekt,
wyglądający nieestetycznie, nie wzbudza
zaufania, a raczej podejrzenie o jego
groźny stan techniczny. Ten fakt powinni
mieć zawsze na uwadze zarządzający
obiektami mostowymi, bowiem często
odnosi się wrażenie, że bardziej dbamy
o estetykę obiektu, niż o jego stan tech-
niczny i funkcjonalność.

W celu ujednolicenia techniki oce-
niania stanu technicznego obiektów
mostowych opublikowano Zasady
stosowania skali ocen punktowych
stanu technicznego i przydatności
do użytkowania drogowych obiek-
tów inżynierskich, opracowane przez
zespół pracowników naukowych Po-
litechnikiRzeszowskiej.Zarządzeniem
nr 64 z 13 listopada 2008 r. zostały one
wprowadzone przez Generalnego Dy-
rektora Dróg Krajowych i Autostrad
do obowiązkowego stosowania pod-
czas wykonywania przeglądów pod-
stawowych oraz rozszerzonych.
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Ewelina Kowałko: Firma TITAN
Polska rozpoczęła działalność
w 2002 r. Proszę zaprezentować
Czytelnikom firmę.

JakubSierant:TITANPolskaSp.zo.o.
została założona we współpracy z nie-
miecką firmą Friedr. Ischebeck GmbH
i zarejestrowana w kwietniu 2002 r.
Jest to wyjątkowa firma ze wzglę-
du na charakter i filozofię działania.

Niektóre z nich, w tym system TITAN
do wykonywania iniekcyjnych mikropa-
li, kotew i gwoździ gruntowych, pojawi-
ły się na rynku polskim już w latach
dziewięćdziesiątych XX w. Rozwijający
się dynamicznie rynek budowlany był
otwarty na efektywne technologie, któ-
re umożliwiłyby realizację coraz śmiel-
szych wizji projektantów. W efekcie kil-
ka prężnych firm zajmujących się bu-
downictwem inżynieryjnym sięgnęło
po doświadczenia zagraniczne. W ten
sposób pojawił się w Polsce m.in. sys-
tem TITAN – właśnie dzięki ambitnym
inżynierom, którzy przecierając szlaki,
poznawali na własną rękę możliwości,
metodykę projektowania i tajniki wyko-
nawcze. Niektóre z tych pionierskich
działań były bardzo spektakularne, jak
choćby podchwycenie mikropalami
skrzydła Zamku Krzyżackiego w Mal-
borku (Stabilator), czy wykorzystanie
gwoździ gruntowych do naprawy kop-
ca Kościuszki w Krakowie. Zasadniczo
jednak stosowanie w takiej formie sys-
temu TITAN, a zwłaszcza wykorzysta-

nie jego możliwości było nieco ograni-
czone. Logicznym następstwem rosną-
cego zainteresowania systemem było
powołanie spółki TITAN Polska, oficjal-
nego partnera Ischebecka. Pozwoliło
to uporządkować sprawy formalno-
-prawne związane ze stosowaniem
w Polsce systemu TITAN oraz przygo-
tować zaplecze ułatwiające dostęp
do tej technologii, począwszy od
wsparcia projektowego i wykonawcze-
go, skończywszy na lokalnym maga-
zynie, umożliwiającym skrócenie cza-
su dostaw materiału i płynne reagowa-
nie na sytuację na budowie. W ciągu
siedmiu lat działalności udało nam się
umocnić markę oraz stworzyć zespół
otwartych, ambitnych fachowców, któ-
rych pasję, umiejętności i doświadcze-
nie oddajemy do dyspozycji naszych
partnerów biznesowych. Czyniąc z sys-
temu TITAN jeden z filarów naszej dzia-
łalności, podejmujemy również nowe
wyzwania, pracując obecnie nad po-
szerzeniem oferty w zakresie szalun-
ków wykopowych. Podobnie jak sys-
tem TITAN, są one oparte na unikal-
nych pomysłach i umożliwiają spraw-
ną, wygodną pracę przy wykonywaniu
i konserwacji instalacji liniowych – wo-
dociągów, kanalizacji czy teletechniki.
Więcej szczegółów już wkrótce.

EK: Co wyróżnia technologię
TITAN i jakie są jej zalety?

JS: Na wyjątkowość technologii TITAN
wpływa wiele czynników. Jednym
z podstawowych, który charakteryzuje
nie tylko system TITAN, ale i pozosta-
łe rozwiązania – szalunki wykopowe
i deskowania do betonu, jest filozofia
opracowania tych produktów. Opiera
się ona na dążeniu do tworzenia narzę-
dzi przyjaznych dla użytkownika i za-
pewniających najwyższą efektywność,
zgodnie z mottem „mniej pracy, więk-

sza wydajność”. To najlepszy wyróżnik
wszystkich technologii opracowanych
w firmie Ischebeck. Priorytetem jest dla
nas bezpieczeństwo i komfort pracy.
Stąd szczytowe osiągnięcia w postaci
np. lekkich, aluminiowych syste-
mów deskowań i szalunków wyko-
powych, czy właśnie tzw. samowier-
cący system TITAN do iniekcyjnych
mikropali, kotew i gwoździ grunto-
wych. Korzyści ekonomiczne wynika-
jące z tej filozofii podejścia do pracy
pojawiają się niemal automatycznie
i są potęgowane przez stopień tech-
nicznego wyrafinowania każdego sys-
temu, co z kolei przekłada się na para-
metry techniczne.

Myślę, że w przypadku systemu
TITAN nie bez znaczenia jest aspekt
historyczny, gdyż jest to pierwszy tzw.
system samowiercący, opracowany
wg oryginalnego pomysłu Ernsta
Ischebecka we wczesnych latach
osiemdziesiątych XX w., za którym
podążyła fala naśladowców. Niezmien-
nie jednak to właśnie system TITAN po-
zostaje technologicznym liderem. Jest
to technologia żywa, wciąż rozwija-

Współtworzy ogólnoświatową gru-
pę partnerskich firm, zajmują-
cych się wdrażaniem zaawanso-
wanych technologii dla budownic-
twa i oferujących rozwiązania
z dziedziny geotechniki, specjali-
styczne systemy deskowań oraz
systemy szalunków wykopowych.

Skarpy gwoździowane przy drodze
ekspresowej S7 Kraków – Zakopane

►

Silna pozycja firmy
TITAN Polska

Z Jakubem Sierantem, Dyrektorem Zarządzającym
w firmie TITAN Polska, rozmawia Ewelina Kowałko
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na i dostosowywana do nowych wy-
zwań i lokalnych potrzeb. Tak zrodziła
się m.in. idea gwoździ drenujących.
Globalny charakter struktury firmy zna-
komicie ten rozwój stymuluje i ułatwia,
zapewniając stały dopływ i wymianę
doświadczeń z różnych gałęzi geotech-
niki. Możliwość zebrania całej tej wie-
dzy w centralnym ośrodku badawczo-
-rozwojowym umożliwia ciągłe dosko-
nalenie produktu i reagowanie na po-
trzeby rynku. Swobodny przepływ do-
świadczeń pomiędzy firmami Grupy
zwiększa profesjonalizm obsługi na-
szych partnerów i zapewnia równowa-
gę między stale rosnącymi możliwo-
ściami systemu i potencjałem intelektu-
alnym, niezbędnym do jego pełnego
wykorzystania. W efekcie nasi partne-
rzy mają pewność, że oferowane im
rozwiązania są doskonale przemyśla-
ne i sprawdzone, w oparciu o długolet-
nie, ogólnoświatowe doświadczenia.
Pozostaje jeszcze kwestia pewnych
wyjątkowych cech techniczno-materia-
łowych, lecz aspekt ten został omó-
wiony w artykułach publikowanych
w „Materiałach Budowlanych”. Wierzę,
a wręcz jestem pewien, że obecnie
technologia TITAN jest już bardzo do-
brze znana.

EK: Technologia TITAN stosowa-
na jest w nowo budowanych i re-
montowanych obiektach w budow-
nictwie ogólnym, przemysłowym
i infrastrukturalnym. Proszę opo-
wiedzieć więcej o realizacjach,
w których przypadku została zas-
tosowana.

Takie bogactwo stwarza pewien pro-
blem przy wyborze konkretnych reali-
zacji, gdyż każdy projekt był na swój
sposób interesujący. Z pewnością
warto wymienić Zamek w Malborku,
kopiec Kościuszki, ale też klasztor
Dominikanów w Lublinie, ruiny kościo-
ła w Trzęsaczu, Budynek Wartowni
w ciągu murów obronnych Zamościa,
czy Pałac Marysieńki w Gniewie.
Obiekty te to dowody jakości, z której

słynie nasza technologia. Patrząc na-
tomiast przez pryzmat ostatnich, po-
wiedzmy trzech lat, z pewnością nale-
ży wspomnieć o inwestycjach drogo-
wych. Również i tu wachlarz proble-
mów do rozwiązania jest pokaźny, wie-
my jednak, jak sobie z nimi radzić.

Znakomitym przykładem komplekso-
wego rozwiązania problemów osuwi-
skowych skarp drogowych, które ostat-
nio z ogromną intensywnością pojawia-
ją się przy inwestycjach, jest obiekt
zlokalizowany w ciągu drogi ekspre-
sowej S1 Bielsko-Biała – Cieszyn,
w miejscowości Grodziec. Problem
pojawił się w przypadku skarp o nachy-
leniu 30° i długości skłonu ok. 20 m.
Rozwijające się stopniowo procesy ob-
jęły ostatecznie całą wysokość skarp,
a w okresie największej intensywności
koluwia zasypywały pobocze i część
jednego z pasów ruchu. Zjawisko wys-
tąpiło na obydwu skarpach, na odcin-
ku ok. 240 m. Po próbach zabezpie-
czeń doraźnych, ostatecznie zdecy-
dowano się na zabezpieczenie kon-
strukcją gwoździowaną z oblicowa-
niem podatnym. Stateczność wgłęb-
ną zapewnił układ gwoździ grunto-
wych TITAN 30/11 długości 3, 4, 6,
7, 8, 9, 12 m i łącznej ok. 9 000 m. Jako
oblicowanie zapewniające stateczność
przypowierzchniową zastosowano siat-
kę stalową wysokiej sztywności syste-
mu Tecco, nadając tym samym całości
bardzo estetyczny wygląd. Bliźniacze
rozwiązanie zastosowano również na
skarpie korpusu drogowego drogi
krajowej nr 69 w rejonie Węgierskiej
Górki. Procesy osuwiskowe uaktywni-
ły się w korpusie drogowym biegnącym
po naturalnym zboczu o nachyleniu
skarpy 45 – 60°. Zjawiska spowodowa-
ły uszkodzenia nawierzchni drogi krajo-
wej, np. spękania i znaczne uskoki, na
odcinku ok. 100 m. Podejmowane pró-
by napraw za pomocą narzutu kamien-
nego, geowłóknin i odwodnienia przyno-
siły krótkotrwałą poprawę. W związku z
tym, w celu stabilizacji osuwiska po-
prawiono odwodnienia oraz wykonano
zabezpieczenie wgłębne z użyciem
ok. 6 000 m gwoździ TITAN 40/16 dłu-
gości 6, 9, 12 i 15 m, które współpra-
cują z aktywnym systemem oblicowa-
nia Tecco. Zabezpieczenie zostało
przykryte roślinnością wegetacyjną.

Pełnię możliwości, jakie daje tech-
nologia gwoździowania, doskonale wi-
dać na budowanym odcinku drogi

ekspresowej S7 Kraków – Zakopa-
ne, na obejściu Lubnia. Droga na tym
odcinku biegnie trawersem po zboczu
lokalnego wzniesienia. Taka lokaliza-
cja wiązała się z koniecznością zabez-
pieczenia skarp i ścian powstałych
przy wcięciu drogi w zbocze. Ich kon-
strukcję oparto na gwoździowaniu, do-
stosowując metodę do geometrii wy-
kopu i warunków gruntowych. Powsta-
ły w ten sposób efektowne, pionowe
ściany oporowe wysokości 15 m, for-
mowane metodą top-down, z docelo-
wym oblicowaniem z żelbetowych pa-
neli o urozmaiconej formie. W miejscu,
gdzie geometria wykopu pozwalała
na zmniejszenie nachylenia skarp
do 60 – 70°, zastosowano gwoździe
z aktywnym oblicowaniem wysokiej
sztywności. Obrazu możliwości dopeł-
nia wykonywane obecnie zabezpie-
czenie spękanych, skalnych wy-
chodni piaskowca w starym kamie-
niołomie. Droga biegnąca u jego pod-
nóża chroniona będzie przed skalnymi
obrywami bloków piaskowcowych
o masie 2 – 3 t konstrukcją z gwoździ
i wysokowytrzymałej siatki Geobrugg
Spider. Zabezpieczenia wykonane przez
firmy IMB i Soley bazują na gwoź-
dziach TITAN 30/11, 40/16 i 52/26.
Łączną ich długość szacuje się obec-
nie na ok. 17 000 m. Po zakończeniu
prac ten odcinek Zakopianki z pewno-
ścią będzie jednym z najbardziej intere-
sujących inżyniersko fragmentów trasy.

Kulminacją spektrum zastosowań
gwoździ TITAN jest rozpoczęta w lutym
2008 r. budowa pierwszego w Polsce
tunelu drogowego wykonywanego
metodami górniczymi (drążonego).
Obiekt ma długość 680 m i jest zloka-
lizowany na odcinku C2 drogi ekspre-
sowej S69, w miejscowości Laliki.
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JS: System TITAN to niezwykłe
narzędzie, dające bardzo szerokie
możliwości przy rozwiązywaniu wie-
lu problemów geotechnicznych,
związanych z fundamentowaniem
specjalnym, konstrukcjami oporowy-
mi, zabezpieczaniem głębokich wy-
kopów, wzmacnianiem nasypów,
stabilizacją osuwisk i tunelowaniem.

Zastosowanie technologii TITAN na porta-
lach budowanego tunelu drogowego w cią-
gu drogi ekspresowej S69 Bielsko-Biała –
Zwardoń

(dokończenie na str. 58)
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Budowa drogi ekspresowej
S-3 na odcinku Szczecin
– Gorzów Wielkopolski to
największa od zakończe-

nia II wojny światowej inwestycja
drogowa w tym regionie. Trasa skła-
da się z trzech odcinków: Klucz
– Pyrzyce długości 28,2 km, Pyrzy-
ce – Myślibórz oraz Myślibórz – Go-
rzów, długości po 26,7 km. Wszyst-
kie odcinki będą realizowane jedno-
cześnie. Budowa odcinka Szczecin
– Gorzów, długości 81,6 km, zosta-
nie zakończona prawdopodobnie
w pierwszej połowie 2010 r.

Generalnym wykonawcą odcinka
Pyrzyce – Myślibórz jest firma Budimex
Dromex SA. Na tym odcinku realizowa-
ne są 22 obiekty inżynierskie. Najtrud-
niejsze z nich to wiadukty PZ-29 oraz
WE/PZ-32. W przypadku większości
obiektów zastosowano deskowania
firmy ULMA.

Wiadukt PZ-29 to obiekt trójprzę-
słowy z przęsłami długości 13,72;
24,07 oraz 13,72 m (fotografia 1). Znaj-
duje się on na 38 km drogi ekspresowej
i stanowi przejście dla ruchu kołowego
oraz zwierząt. Ramowy, pięciodźwiga-
rowy ustrój nośny wiaduktu wykonany
z betonu B40 połączono bezprzegubo-
wo z ławami fundamentowymi, nato-
miast dźwigary wraz ze słupami oraz
zastrzałami monolitycznie. Słupy i za-
strzały o przekroju 0,8 x 2,3 m mają
konstrukcję ściankową. Płyta wiaduktu
ma wysokość 28 cm, a dźwigary 1,4 m.
Słupy i zastrzały ramy posadowiono

bezpośrednio w fundamentach żelbeto-
wych w ściankach szczelnych.

W pierwszej kolejności zabetonowa-
no słupy i zastrzały ramy, aż do połą-
czenia z dźwigarami ustroju nośnego.
Do spodu zastrzałów zastosowano de-
skowanie tracone, natomiast do boków
zastrzałów deskowanie w systemie
Orma. Deskowanie słupów zaprojek-
towano w systemie DSD. Następnie
betonowano płytę i dźwigary. Desko-
wanie całego ustroju wykonano w sys-
temie DSD. Deskowanie płyty ustroju
nośnego podparto na wieżach T-60,
z wyjątkiem stref przy podporach słu-
powych, gdzie zastosowano wymiany
z belek stalowych HEB 240 na podpo-
rach ISCHEBECK.

Najtrudniejszy i największy obiekt
odcinka Pyrzyce – Myślibórz to trój-
przęsłowy wiadukt WE/PZ-32 (fo-
tografia 2). Ma on długość 142,40 m
(44,2+54+44,2) i jest zlokalizowany
w ciągu S-3 na km 43+209,00. Pełni
funkcję komunikacyjną także dla dużych
zwierząt. Ustrój nośny wiaduktu stano-
wi sprężona belka ciągła długości
142,4 m o przekroju skrzynkowym. Pod-
pory pośrednie zaprojektowano w po-
staci tarcz bez wsporników o wymia-
rach 1,10 x 6,40 m. Obiekt posadowiony
jest na palach wielkośrednicowych
Ø 1200 mm długości 15 ÷ 21 m. Ze
względu na występujące pod przęsłem
środkowym grunty organiczne o dużej
miąższości niemożliwe było wykona-
nie deskowania opartego na wieżach
typu T-60. Przęsła skrajne P1-F2

i F3-P4 wykonano tradycyjnie na peł-
nym podparciu z wieżT-60 i w deskowa-
niu w systemie DSD.

Oprócz wymienionych obiektów są
również inne ciekawe, ze względu
na konstrukcję, prawie bliźniacze
obiekty WD-31 i WD-37 (fotografia 3),
charakteryzujące się bardzo trudną
do wykonania konstrukcją słupów skoś-
nych przechodzących zmienną geo-
metrią łuków w płytę ustroju nośnego.

Na odcinku Pyrzyce – Myślibórz jest
najwięcej obiektów o konstrukcji
sprężonej belki ciągłej, dwuprzęsłowej,
o stałym przekroju: WD-25, WD-26,
WD-27, WD-28 i WD-30. Budowa tego
odcinka nie odbyła się bez utrudnień:
np. z uwagi na uwarunkowania ekolo-
giczne obszaru Natura 2000 koniecz-
ne było przeprojektowanie obiektu
PZ-39. Warunki pogodowe, gruntowe
oraz wyniki szczegółowych badań
geologicznych spowodowały, że wia-
dukt nie może być zrealizowany
wg pierwotnego projektu. Teren był
za bardzo podmokły i często po inten-
sywnych opadach powstawało czaso-
we jezioro. Opracowano zatem nową
konstrukcję obiektu (będzie to trzeci
co do wielkości wiadukt na tym odcin-
ku). Pojawiły się także problemy z na-
byciem od mieszkańców niektórych
terenów położonych na trasie odcinka.
Utrudnienia te spowodują przesunię-
cie o kilka miesięcy terminu oddania
odcinka do użytkowania, pierwotnie
planowanego na koniec 2009 r.
Wszystkie fotografie – archiwum firmy ULMA
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Najciekawsze obiekty
inżynierskie na drodze ekspresowej S-3

Fot. 1. Budowa trójprzęsłowego wiaduk-
tu PZ-29 Fot. 2. Budowa największego i najtrudniej-

szego w wykonaniu obiektu WE/PZ-32 na
odcinku Pyrzyce – Myślibórz

Fot. 3. Budowa obiektu WD-37

inż. Tomasz Cibor*

* ULMA Construccion Polska S.A.
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O powodzeniu realizacji obiektów inżynierskich z blach
falistych decyduje w sposób istotny grunt otaczają-
cy powłokę, który bardzo często określamy poję-
ciem zasypka inżynierska. Określenie zasypka inży-

nierska zostało wprowadzone świadomie, podkreślając rolę
gruntu otaczającego obiekt. Wiadomo bowiem, że istotny
udział w nośności konstrukcji z blach falistych ma otaczający
je grunt. Współpraca stalowej konstrukcji podatnej z otacza-
jącym ją gruntem sprawia, że możemy mówić o swego rodza-
ju konstrukcji zespolonej (stalowo-gruntowej). Odpowiednia
nośność gruntu nie tylko więc decyduje o stabilności na-
sypu, ale również nośności konstrukcji. Istota doboru od-
powiedniej zasypki wokół konstrukcji wynika z jej zachowania
pod wpływem obciążeń – interakcji powłoka – grunt. Obciąże-
nia zewnętrzne działające na konstrukcję z blach falistych po-
wodują jej odkształcanie. Konstrukcja podatna wywiera par-
cie na grunt, które jest odwrotnie proporcjonalne do promie-
nia krzywizny przekroju. W przypadku przekrojów kołowych
jest ono równomierne, a przekrojów o zróżnicowanych promie-
niach krzywizny – zmienne. Tym samym nie jest obojętne,
w jaki sposób rozmieścimy zasypkę, np. w konstrukcjach ty-
pu zamkniętego szczególnie duży nacisk na grunt występuje
w miejscach o małych promieniach krzywizn. W związku z tym
szczególną uwagę zwraca się na jakość zasypki w pobliżu
pachwin (miejsc o małych promieniach). Aby grunt w tych
miejscach mógł przenieść zwiększone obciążenie, powinien
mieć odpowiednią nośność i sprężystość (odpowiedni moduł
sprężystości), a to wymaga zastosowania gruntu o odpowied-
nich parametrach i szczególnie dobrego jego zagęszczenia.
W przypadku braku odpowiedniej nośności gruntu mogą
wystąpić nadmierne odkształcenia konstrukcji, która nie znaj-
dując wymaganego odporu ze strony zbyt słabego gruntu,
przemieszcza się w niepożądany sposób. Stan ten może
doprowadzić do uszkodzenia całej konstrukcji.

Dobór odpowiedniego rodzaju gruntu jest konieczny rów-
nież ze względu na stabilność podbudowy drogi. Zła jakość
zasypki może bowiem doprowadzić do utraty nośności grun-
tu nad konstrukcją. Jednak częściej jest to spowodowane nie
tyle złym rodzajem zasypki, ile zbyt niskim naziomem i duży-
mi obciążeniami ruchomymi (np. od maszyn budowlanych)
lub stałymi, np. lokalizacją pryzm gruntu (np. do wykonywa-
nia nasypu) zbyt blisko konstrukcji. Może wtedy dojść do po-
ślizgu masy gruntu wzdłuż płaszczyzny ścięcia wskutek roz-
warstwienia nadsypki pod wpływem obciążeń niesymetrycz-
nych (stałych lub zmiennych). Należy również pamiętać, że
rodzaj i jakość zasypki ma istotny wpływ na stabilność na-
wierzchni na obiekcie.

Pogląd, że na zasypkę można stosować grunty gorszej ja-
kości, pod warunkiem, że dają się dobrze zagęścić, jest
błędny, może bowiem to prowadzić do niestabilności na-
wierzchni, będącej skutkiem wypłukiwania z zasypki drob-
nych cząstek czy przyspieszonej korozji powłoki. Stąd tak
istotna rola poprawnego doboru zasypki. Najgorsze jest prze-
świadczenie niektórych projektantów i wykonawców, że jeśli
w określonej realizacji zastosowano grunt gorszej jakości i nie
zaobserwowano żadnych objawów nieprawidłowej pracy kon-
strukcji, to wnioski takie można uogólnić. Projektant i wykonaw-
ca musi bowiem gwarantować prawidłową pracę konstrukcji i jej
trwałość na założonym poziomie ufności, przy założeniu wszyst-
kich prawdopodobnych niekorzystnych warunków eksploatacji,
w tym również sytuacji nadzwyczajnych.

Zasady doboru zasypki ze względu
na nośność i warunki eksploatacji

Warunkiem stabilnej pracy i osiągnięcia wymaganej noś-
ności konstrukcji podatnej z blach falistych są odpowiednie pa-
rametry gruntu, a także sposób jego wbudowania. Dotyczy to
zarówno jego rodzaju (uziarnienia, wodoprzepuszczalności, za-
nieczyszczeń), jak i stopnia zagęszczenia. Wymagania co do
wyboru rodzaju zasypki są podobne w wielu aspektach do wy-
magań stawianych gruntom stosowanym do budowy nasypów
drogowych. Jednak występuje pewna różnica, która wynika
z tego, że grunt współpracuje z konstrukcją, a obciążenie ze-
wnętrzne za pośrednictwem nasypu, jak i sam nasyp generują
parcie na konstrukcję. Obszar, w jakim wymagane jest stoso-
wanie zasypki spełniającej wymagania tzw. zasypki inżynier-
skiej, zależy w dużym stopniu od jakości gruntu ścian wykopu
i powinien wynikać z projektu technicznego. Skarpy wykopów
w nasypach drogowych są wykonane najczęściej z dobrego ma-
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Wpływ zasypki
na nośność i trwałość konstrukcji

podatnej z blach falistych

dr hab. inż. Arkadiusz Madaj, prof. PP*

Na ogół wykonawcy konstrukcji podatnych z blach fali-
stych mają dostateczną świadomość roli zasypki w nośności
konstrukcji, mniejsza jest natomiast świadomość jej wpływu
na trwałość konstrukcji. Źle dobrana zasypka może przyczyniać
się do przyspieszonego niszczenia powłoki antykorozyjnej,
a w efekcie również konstrukcji. Żeby zasypka była w stanie speł-
niać wszystkie postawione jej funkcje co do nośności i trwałości
konstrukcji oraz stabilności nawierzchni, musi być odpowiednio
zagęszczona, mieć odpowiedni skład granulometryczny, a także
odpowiedni skład chemiczny. Generalnie stosuje się zasadę, że
na zasypkę wykorzystuje się grunty niespoiste. Z reguły przy do-
borze zasypki zwraca się przede wszystkim uwagę na to, by moż-
na ją było łatwo zagęszczać, miała odpowiednią nośność oraz do-
statecznie przepuszczała wodę. Nie zwraca się natomiast prak-
tycznie uwagi na dobór zasypki z punktu widzenia oddziaływań ko-
rozyjnych na powłoki ochronne i samą konstrukcję oraz wzbudza-
nie w konstrukcji tzw. prądów błądzących, mogących się w spo-
sób istotny przyczyniać do przyspieszonej korozji.
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teriału, zdolnego do przeniesienia parcia bocznego. Pozwala to
na ograniczenie zakresu robót ziemnych wynikających z ko-
nieczności zapewnienia zasypce odpowiednich parametrów.

Jako zasadę przyjmuje się, że zasypka konstrukcji z blach fa-
listych jest wykonana z gruntów niespoistych, np. kruszywa ziar-
nistego (żwiru, mieszanki żwirowo-piaskowej, piasku, pospółki)
oraz kruszywa łamanego i klińca. Wbudowany grunt powinien
być wodoprzepuszczalny (k > 8 m/dobę), wolny od zbryleń,
zmarzliny, o nierównomiernym uziarnieniu (wskaźnik uziarnienia
U > 5, a wskaźnik krzywizny 1 < Cc < 3). Zalecane uziarnienie
kruszywa powinno zawierać się w przedziale 0 ÷ 75 mm,
przy czym maksymalna wielkość ziaren zależy od profilu fali,
a dopuszczalna może być niekiedy mniejsza lub większa od
zalecanej. W przypadku fali o profilu 150 x 50 i 200 x 55 mm
maksymalny wymiar ziaren wynosi 42 mm, fali 125 x 26, 100 x 20
i 68 x 13 mm – 32 mm, a fali 380 x 140 mm – 120 mm. Kruszy-
wo stosowane na zasypki powinno mieć ustaloną krzywą uziar-
nienia, która określa procent zawartości poszczególnych frakcji.
Krzywa uziarnienia powinna zawierać się w zakresie uznanym
za optymalny dla danego przypadku, który powinien określić
projektant (rysunek 1). Jeśli nie ma naturalnego gruntu, który
spełniałby wymagania co do składu granulometrycznego, w ce-
lu uzyskania zasypki dobrej jakości, należy odpowiednio prepa-
rować grunt, mieszając różne frakcje, tak by uzyskać grunt o po-
żądanym składzie. Jest to warunkiem m.in. uzyskania wymaga-
nego stopnia zagęszczenia i odpowiedniej nośności wbudowa-
nego gruntu zasypki. W odległości ponad 0,50 m (wg źródeł ame-
rykańskich 0,30 m) od ścianki konstrukcji wielkość frakcji kruszy-
wa może być > 50 mm (wg AASHTO 75 mm).

Wpływ na nośność konstrukcji ma również zasypka znajdują-
ca się bezpośrednio pod konstrukcją (jeśli mamy do czynienia
z konstrukcją zamkniętą), zalegająca w strefie podsypki. Dotyczy
to przede wszystkim tzw. obszarów pachwinowych (w miejscach
przejścia konstrukcji ze strefy dennej do strefy nad konstrukcją).
Parametry zasypki w tym obszarze, w tym wymagane wartości no-
śności gruntu, zależą od: grubości blachy; rozpiętości; naziomu;
liczby śrub na połączeniu blach; klasy obciążenia zmiennego.

Ważnym parametrem charakteryzującym grunt używany
do zasypek jest kąt tarcia wewnętrznego. Zależy on od względ-
nej gęstości gruntu, która jest związana ze wskaźnikiem zagęsz-
czenia gruntu zasypki. W przypadku właściwie zagęszczonych
gruntów zasypki (95% – 100%) kąt tarcia wewnętrznego wyno-
si 36° ÷ 45°. Im większy ten kąt, tym większa wytrzymałość grun-
tu na ścinanie, a więc i bezpieczeństwo pracy konstrukcji.
W związku z tym, grunt otaczający konstrukcję musi być przede

wszystkim dobrze zagęszczony. Wskaźnik zagęszczenia oraz
kąt tarcia wewnętrznego istotnie rzutują na sprężystość grun-
tu. Parametry sprężystości wbudowanego gruntu zasypowe-
go są często uwzględniane w procesie wymiarowania kon-
strukcji. Na etapie projektowania pożądane jest zatem okre-
ślenie minimalnych wartości charakteryzujących właściwości
sprężyste gruntu (np. modułu edometrycznego) przewidziane-
go do wbudowania wokół konstrukcji podatnej. Na podstawie
doświadczeń norweskich moduł edometryczny zasypki powi-
nien wynosić min. 20 MPa, a wg wytycznych kanadyjskich, do
projektowania przyjmuje się tzw. moduł sieczny równy 36 MPa.

Możliwe jest wykorzystanie do wykonania zasypki gorszej ja-
kości gruntów, ale postępowanie takie musi być podejmowa-
ne z wielką ostrożnością, z uwzględnieniem dodatkowych za-
biegów technologicznych. W celu polepszenia parametrów
zasypki z gruntu gorszej jakości stosuje się zbrojenie
gruntu geosyntetykami. Rozwiązanie takie jest technicznie
dopuszczalne, a nawet może okazać się uzasadnione eko-
nomicznie. Można także stosować przewarstwienia do-
brych gruntów gorszymi, ale pod warunkiem np. ich zbro-
jenia oraz zapewnienia właściwego odwodnienia mas
ziemnych zalegających wokół konstrukcji.

W niektórych przypadkach jako wypełnienie przestrzeni
obok konstrukcji stosuje się grunt stabilizowany cementem
z dodatkami popiołów lotnych (z ang. controlled low – strenght
material, CLSM). Pozwala to na zmniejszenie deformacji
konstrukcji podczas robót ziemnych i umożliwia zmniejszenie
grubości ścianki konstrukcji, gdyż zmniejszenie deformacji
na etapie robót ziemnych zmniejsza wpływ momentów zgina-
jących na wytężenie konstrukcji. Stabilizacja gruntu cementem
w okolicy tzw. punktu ćwiartkowego może być alternatywą
dla budowy podłużnych belek żelbetowych. Rozwiązanie ta-
kie jest dużo tańsze, szybsze i prostsze w wykonaniu. Wypeł-
nienie wykopu gruntem z dodatkiem spoiw hydraulicznych
stosowane jest szczególnie w przypadku ograniczonego miej-
sca w wykopie, zwłaszcza w okolicy stref pachwinowych, a tak-
że w przypadku układania konstrukcji równolegle obok siebie.
Stabilizację gruntu wykonuje się warstwami, zachowując ich sy-
metrię po obu stronach konstrukcji. W przypadku, gdy stabilizo-
wany cementem grunt należy zastosować w całym wykopie,
wtedy czynność tę wykonuje się etapowo, tak aby przed ułoże-
niem kolejnej warstwy, wcześniejsza osiągnęła odpowiednią
wytrzymałość. Zawartość cementu w stabilizowanym gruncie
wynosi 1,4 – 2,8%, natomiast ilość popiołów lotnych nie prze-
kracza z reguły 11%. W zależności od zawartości cementu
i popiołów lotnych 28-dniowa wytrzymałość na ściskanie grun-
tu stabilizowanego cementem wynosi 0,7 ÷ 5,0 MPa, a moduł
sprężystości ok. 6,5 MPa i jest zbliżony do modułu średnio
uziarnionych gruntów piaszczystych dobrze zagęszczonych.

Jeżeli zachodzi konieczność zmniejszenia obciążenia podło-
ża, gdy pod konstrukcją zalegają grunty o małej nośności, jako
zasypkę można stosować keramzyt o granulacji 0 – 32 mm i ką-
cie tarcia wewnętrznego 40 ÷ 45°. Należy jednak przestrzegać
zasady, by bezpośrednio pod konstrukcją zamkniętą (w war-
stwie grubości min. 30 cm), oraz w strefach pachwinowych
i bezpośrednio nad konstrukcją znajdował się grunt, spełniają-
cy parametry zasypki inżynierskiej. Skład granulometryczny za-
sypki ma również wpływ na stan nawierzchni i warunki eksplo-
atacji przestrzeni pod obiektem. W przypadku gdy w pobliżu
konstrukcji występuje wysoki poziom wód gruntowych, należy
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Przykładowa krzywa uziarnienia (przesiewu) zalecana do wyko-
nania zasypki konstrukcji podatnej



unikać stosowania jako zasypki gruntów drobnoziarnistych ze
względu na możliwość infiltracji gruntu do wnętrza konstrukcji.
Przenikaniu wody, a tym samym infiltracji piasku można za-
pobiec przez okrycie konstrukcji geomembraną lub geow-
łókniną. Ponad konstrukcją można zastosować folię HDPE ja-
ko warstwę zapobiegającą przenikaniu wody do wewnątrz kons-
trukcji (tzw. parasol ochronny). W przypadku tuneli i przejść pod-
ziemnych ułożenie folii jest obligatoryjne. Poziom wód grunto-
wych można również obniżyć, stosując np. geokompozyty dre-
nujące oraz system drenażu z rur. Wymywanie drobnych czą-
stek może następować także pod wpływem wód opadowych.
Jeśli ich zawartość jest duża, to w wyniku ubytku drobnych czą-
stek może zmniejszyć się stabilność zasypki i w efekcie nastą-
pi uszkodzenie nawierzchni. Duża zawartość pyłów powoduje
ponadto, że zasypka staje się potencjalnie wysadzinowa, co
również może prowadzić do uszkodzenia nawierzchni.

Zasady doboru zasypki ze względu
na trwałość konstrukcji

Grunty ziarniste bardzo szybko odprowadzają wodę, a więc
ich wilgotność najczęściej jest poniżej 20%. Grunty utrzymują-
ce wodę (gliny, iły) mają wilgotność najczęściej powyżej 20%,
a przez to sprzyjają korozji. Ponadto w wodzie może znajdo-
wać się duża ilość cząsteczek wypłukanych z gruntu, które ob-
niżają oporność na korozję. Na korozyjność zasypki bezpo-
średni wpływ ma również wielkość ziaren. Im ziarna są mniej-
sze, tym większe jest rozwinięcie powierzchni, szybkość wie-
trzenia i tworzenia rozpuszczalnych soli, większa jest też zdol-
ność do zatrzymywania wody, proporcjonalna do zwilżania po-
wierzchni i kapilarności. Wzrost kapilarności zmniejsza prze-
puszczalność wody i powietrza. Zróżnicowanie zawartości wo-
dy w glebach drobno- i gruboziarnistych – w szczególności gli-
niastych – prowadzi do ułatwionego tworzenia ogniw niejedna-
kowego napowietrzenia i przepływu prądów korozyjnych.

Czynnikiem warunkującym przebieg korozji elektrochemicznej
jest odpowiednie środowisko zapewniające kontakt elektryczny
poszczególnych obszarów powierzchni konstrukcji. W tym kon-
tekście istotna jest oporność środowiska, więc oporność gruntu.
Dobra zasypka powinna mieć oporność ponad 10 000 Ω cm,
przy pH 6 ÷ 8 i wilgotności poniżej 20%. Grunty ziarniste (żwiry,
piaski) mają oporność ponad 10 000 Ω cm, co jest pożądane ze
względu na spowolnienie procesów korozji w gruncie, natomiast
grunty spoiste (gliny, iły) ≤ 10 000 Ω cm (najczęściej od 750 do-
10 000Ω cm). Zależność pomiędzy korozyjnością górnych warstw
gleb a ich oporem elektrycznym przedstawiono w tabeli. Znacze-
nie oporu elektrycznego jako czynnika istotnego z punktu widze-
nia korozyjności gleby w warstwie suchej potwierdza fakt, że na-
stępuje wtedy głównie lokalna korozja wżerowa. Mechanizm ten
obserwowany w stali, występuje również w cynku i aluminium,
jakkolwiek przebiega kilkakrotnie wolniej.

Istotny wpływ na tempo korozji ma kwasowość gruntu (wartość
pH). Ma to szczególne znaczenie w odniesieniu do cynku, mniej-
sze w przypadku żelaza (stali). Niskie pH gruntu wpływa wyraź-
nie na przyspieszenie korozji powłoki cynkowej, w mniejszym
stopniu na samą stal. Szczególnie silnie rozwija się korozja stali
w gruncie, jeśli pH = 3,5 – 4,5. Odczyn silnie kwaśny wykazują
zwłaszcza te grunty, które zawierają piryt, łupki i iły siarkonośne.
Negatywne oddziaływanie niskiego pH na cynk ma prawdopodob-
nie związek z rozpuszczaniem pasywujących warstw tlenkowych.
Powyżej poziomu wody gruntowej czynnikiem najczęściej decy-

dującym o korozyjności jest przewodnictwo elektryczne – często
wysokie w gruntach alkalicznych, przy którego dużych wartościach
następuje szybka korozja żelaza i stali. Grunty ziarniste (żwiry, pia-
ski) mają kwasowość 6 – 8 pH, a więc są umiarkowanie agresyw-
ne w stosunku do stali. Grunty spoiste (gliny, iły) są bardziej agre-
sywne, ponieważ ich odczyn pH ≤ 6. Wpływ na przebieg korozji
ma również zanieczyszczenie gruntu niektórymi pierwiastkami.
Korozji sprzyja duża zawartość chlorków i siarczków w gruncie.

W przypadku, gdy stal ocynkowana znajduje się w gruncie,
o odporności na korozję decydują właściwości gruntu oraz
wpływ czynników elektrochemicznych, do których zalicza się po-
wstawanie elektroogniw będących efektem różnic potencjałów
na powierzchni konstrukcji oraz oddziaływania prądu stałego lub
zmiennego. W ziemi konstrukcja podatna z blach ocynkowa-
nych może znaleźć się pod wpływem prądów błądzących oraz
pod wpływem instalacji do ochrony katodowej. Źródłem prądów
błądzących może być np. zasilana prądem stałym instalacja
elektrycznej trakcji kolejowej lub tramwajowej. Gdy zasypka ma
dobre parametry z punktu widzenia zmniejszenia wpływu zagro-
żenia korozyjnego, nie ma ryzyka wzbudzenia prądów błądzą-
cych od przejeżdżających pociągów. Ryzyko skutków prądów
błądzących obniża ponadto dodatkowe wymagania stawiane
konstrukcjom stosowanym w budownictwie kolejowym, by po-
włoki cynkowe dodatkowo zabezpieczać powłokami malarski-
mi, np. powłoka typu trenchcoat, którą często pokrywa się rury
spiralnie zwijane (HelCor), wykazuje odporność elektryczną
na natężenie pola elektrycznego o wartości 86,6 kV/mm, co
w przypadku powłoki grubości 250 µm daje napięcie 21,6 kV.
Wartość ta wielokrotnie przekracza wartość prądów błądzących
oraz napięcia w sieci trakcyjnej.

Podsumowanie
W artykule zwróciłem uwagę na istotę odpowiedniego dobo-

ru gruntu do zasypki wokół konstrukcji podatnej z blach falistych.
Doświadczenia autora wskazują, że nieprzestrzeganie podsta-
wowych zasad może prowadzić do nieprawidłowej pracy kon-
strukcji, a więc wystąpienia nadmiernych przemieszczeń i nie-
stabilności nawierzchni. Jednostkowe obserwacje, że przy za-
stosowaniu zasypki o gorszych parametrach od zalecanych nie
doszło do zniszczenia obiektu czy wystąpienia nadmiernych
deformacji, nie mogą upoważniać do uogólnień o możliwości od-
stępstw od podanych zaleceń. W projektowaniu, na co
zwróciłem uwagę we wstępie artykułu, obowiązuje bowiem
zasada spełnienia stanów granicznych nośności i użytko-
walności na założonym poziomie ufności, biorąc pod uwa-
gę wszystkie niekorzystne uwarunkowania wykonania
i eksploatacji obiektu. Uwaga ta jest szczególnie ważna, jeśli
mamy do czynienia z tak mało jednorodnym materiałem, jakim
jest grunt, a który ma istotny wpływ na nośność, a także trwa-
łość omawianego typu konstrukcji.
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Zależności korozyjności górnych warstw gleb od ich oporu
elektrycznego (pH > 6)
Opór elektryczny Zawartość soli Korozyjność Przeciętna
gleby (w wyciągu (w wyciągu szybkość dla

wodnym 1:1) wodnym 1:1) korozji stali
[ΩΩ⋅⋅cm] [mg/dcm3] [µµm/rok]
< 102 > 7500 bardzo wysoka > 100

102 – 103 7500 – 750 wysoka 100 – 30
103 – 104 750 – 75 niska 30 – 4

> 104 < 75 bardzo niska < 4
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S talowy kształtownik rurowy
jest bardzo atrakcyjnym ele-
mentem konstrukcyjnym do
formowania mostów, ze

względu na aspekty wytrzymałościo-
we, utrzymaniowe i estetyczne. Nic
więc dziwnego, że od kiedy w produk-
cji przemysłowej pojawiły się kształ-
towniki rurowe, natychmiast znalazły
zastosowanie w budownictwie mosto-
wym. Początkowo wykorzystywano je
do budowy podpór i elementów wypo-
sażenia. Po opanowaniu trudnej tech-
nologii produkcji wytrzymałych rur,
zwłaszcza grubościennych oraz bez-
szwowych, zaczęto je stosować
w konstrukcjach nośnych, szczegól-
nie wiaduktów i kładek dla pieszych
(fotografia 1), nowoczesnych kon-
strukcjach mostowych, głównie obiek-
tów typu Spaces i PCS, a także mo-
stów łukowych, kratownicowych, wi-
szących i podwieszonych. Przekroje
rurowe są także chętnie stosowane
do tworzenia ciekawych struktur pod-
porowych, w tym pylonów obiektów
podwieszonych oraz wiszących. No-
wy obszar w dziedzinie mostownic-
twa otwierają konstrukcje z elemen-
tów rurowych wykonanych z kompo-
zytów, a szczególnie z polimerów
wzmacnianych włóknami węglowymi.

Charakterystyka
elementów rurowych

Przekrój w kształcie pierścienia cha-
rakteryzuje się tym, że jest symetrycz-
ny względem środka okręgu. Powodu-
je to, że moment bezwładności wzglę-
dem każdej osi przechodzącej przez
środek jest stały, a więc element może
być zginany we wszystkich płaszczy-
znach takim samym momentem zgina-
jącym. Rezerwa bezpieczeństwa prze-
kroju pierścieniowegoΨ, mierzona sto-
sunkiem momentu sprężystego Mf
(w obszarze odkształceń sprężystych εf)
do momentu plastycznegoMp (w obsza-
rze odkształceń plastycznych εp) dla do-
wolnych płaszczyzn zginania przecho-
dzących przez środek przekroju jest
bardzo korzystna i wynosi 1,7. Dla po-
równania rezerwa bezpieczeństwa Ψ
w przypadku prostokątnego, zamknięte-
go przekroju skrzynkowego wynosi
Ψ = 1,5, a w przypadku przekroju dwu-
teowego jedynie Ψ = 1,1 ÷ 1,24.

Wśród wszystkich typów przekrojów
poprzecznych o identycznym polu,
przekrój pierścieniowy charakteryzuje
się najmniejszym obwodem, a więc naj-
mniejszą wartością pola powierzchni
bocznej konstrukcji stalowej do zabez-
pieczenia antykorozyjnego. Ponadto
elementy rurowe są wolne od ostrych
krawędzi. Oznacza to, że zabezpiecza-
nie przed korozją takich elementów jest
technologicznie najprostsze i najtańsze.
Ze względu na brak powierzchni wklę-
słych, a nawet płaskich, na elementach
rurowych nie gromadzą się zanieczysz-
czenia i nie utrzymuje wilgoć, ich kształt
gwarantuje bowiem dobre przewietrza-
nie. Konstrukcja złożona z elementów
rurowych sprawia mniej problemów z jej
malowaniem i innymi aspektami utrzy-
mania, co nie jest bez znaczenia w od-
niesieniu do trwałości i estetyki.

Wypukła powierzchnia boczna powo-
duje, że światło pada na nią bez wyraź-
nej granicy cienia. Obraz elementów sta-
je się przez to bardziej miękki, nie tracąc
przy tym wyrazistości plastycznej. Barwy
tworzą pola o różnym natężeniu, podkre-
ślającym głębię i trójwymiarowość kon-

strukcji, stwierdzono bowiem doświad-
czalnie, że różnice w intensywności bar-
wy wpływają na rozdzielanie pól. Po-
wierzchnia jest mocno podkreślana przez
różnice natężenia barwy. Powierzchnie
płaskie są jednolite i dlatego tworzą formę
nużącą z powodu braku zróżnicowania.

Elementy rurowe bardzo często łą-
czone są w węzłach bez tzw. blach wę-
złowych, co powoduje, że konstrukcja
jest bardzo przejrzysta i prosta (foto-
grafia 2). Możliwość gięcia elemen-
tów znacznych wymiarów i grubości
(rur średnicy nawet 915 mm i grubości
50 mm, co pokazano na fotografii 3)
pozwala na kształtowanie zróżnico-
wanych, a przy tym płynnych form kon-
strukcyjnych.

** Politechnika Warszawska
** Politechnika Lubelska, Instytut Badawczy

Dróg i Mostów

Zastosowanie elementów
rurowych w konstrukcjach mostowych

dr hab. inż. Grażyna Łagoda*
prof. nzw. dr hab. inż. Marek Łagoda**

Fot. 1. Kładki dla pieszych przed przystan-
kiem kolejowym w Lizbonie

Fot. Marek Łagoda

Fot. 2. Proste i przejrzyste konstrukcje
z elementów rurowych

Fot. Marek Łagoda

Fot. 3. Przykład wygiętej rury o dużych
wymiarach

Fot. Angle Ring Company Ltd
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Przykłady zastosowania

Elementy o przekroju pierścieniowym
zastosowano już w XIX w. do budowy
imponującego mostu kolejowego
przez zatokę Firth of Forth, którego
przęsła miały rozpiętość 521 m.

Pomosty są wykonane jako niezależ-
ne, przekazujące obciążenia na główne
elementy nośne lub z nimi współpracu-
jące w postaci ortotropowych konstruk-
cji stalowych albo zespolonych płyt be-
tonowych. Do zespolenia przekrojów ru-
rowych z betonem najczęściej są stoso-
wane automatycznie spawane sworz-
nie. Ze względu na mały przekrój po-
przeczny nadają się szczególnie do sto-
sowania na powierzchniach zakrzywio-
nych, a ze względu na minimalny czas
jarzenia łuku elektrycznego, mierzonego
w ułamkach sekundy, nie wprowadzają
do elementów stalowych dodatkowych
naprężeń spawalniczych.

Bardzo interesującym obiektem mo-
stowym jest „rurowa” kładka dla pie-
szych nad autostradą w Oberhau-
sen (fotografia 4). Szczególną cechą

tej konstrukcji jest to, że wszystkie pod-
pory oraz łuk, do którego podwieszono
najdłuższe przęsło, wykonano z jednej
odpowiednio powyginanej rury. Kładka
jest zlokalizowana na terenie Niemiec
i zaprojektowana przez niemiecki ze-
spół, ale wykonawstwo i montaż jest
dziełem firmy polskiej. Obiekt został
również ciekawie pomalowany. Rura
podpór i łuku ma barwę czerwoną,
spód pomostu i schody są ciemnonie-
bieskie, zaś liny podwieszające białe.
Zróżnicowanie barw powoduje w tym
przypadku wyraźne oddzielenie pod-
stawowych elementów konstrukcji,
czyniąc zadość zasadzie czytelności
formy. Obraz kładki jest bardzo plas-
tyczny.

Wiele obiektów wybudowanych
w ostatnich latach uzyskało atrakcyjny,
niepowtarzalny wygląd. Tam, gdzie
twórcom zależało na indywidualnym
charakterze mostu, który mógłby stać
się symbolem jakiegoś miejsca, czę-
sto wykorzystywano efekty, jakie dają
elementy o zakrzywionych powierzch-
niach, w tym właśnie elementy ruro-
we. Przykładem mogą być tzw. Mosty
Milenijne, zwłaszcza brytyjskie
(fotografia 5) lub obiekty francuskie,
a wśród nich Viaduc de l’Arc w ciągu
linii TGV (fotografia 6).

Idea redukcji zbędnego balastu
w ustroju nośnym mostu doprowadziła
do opracowania nowego typu konstruk-
cji, tj. sprężonej konstrukcji zespolo-
nej (ang. PCS – Prestressed Compo-
site Structure). Najważniejsze ele-
menty ustroju nośnego to pomost peł-
niący jednocześnie rolę pasa górnego
oraz pas dolny. Występują w nich decy-
dujące siły wewnętrzne. Pasy górny
i dolny wykonane są z betonu (dolny,
bardzo często z betonu wysokiej wy-
trzymałości BWW) i połączone środni-
kami stalowymi. Zbrojenie sprężające
znajduje się w płycie betonowej lub po-
za nią jako sprężenie zewnętrzne
w przestrzeni ograniczonej pasem gór-
nym i dolnym oraz środnikami. Obecnie
są trzy odmiany konstrukcji PCS:
z blachownicowymi środnikami; ze
środnikami z blachy falistej oraz z kra-
townicowymi środnikami (również prze-
strzennymi). W tym ostatnim przypad-
ku stosowane są kratownice najczę-
ściej typu Warena, składające się z ele-
mentów rurowych (fotografia 7). Inten-
sywny rozwój tych konstrukcji odnoto-
wano zwłaszcza w Japonii i we Francji.

Godna odnotowania jest budowa bar-
dzo dużych obiektów mostowych o kon-
strukcji nośnej wykonanej z elementów
rurowych, niekiedy wypełnionych beto-
nem. W ostatnim pięcioleciu z takich
elementów wybudowano w Chinach kil-
kanaście mostów ramowych i łukowych
o dużej rozpiętości. Największy z nich to
most Wanxian przez rzekę Yangtze z
głównym przęsłem łukowym rozpiętości
420 m. W Japonii opracowano ambitne
projekty mostów podwieszonych (roz-
piętości 600 ÷ 900 m) z głównymi dźwi-
garami o przekroju rurowym oraz nowa-
torski system typowych mostów kolejo-
wych, w których podstawowymi elemen-
tami są rury wypełnione betonem.
W Europie bardzo chętnie wykorzystuje
się konstrukcje rurowe przy budowie du-
żych mostów autostradowych. Przykła-
dem jest bardzo nowoczesna kon-
strukcja obiektu w ciągu autostrady
w Saksonii (fotografia 8). Węzły kratow-
nicy przenoszą znaczne siły i w nich kon-
centrują się duże naprężenia, co może
doprowadzić do niebezpieczeństwa
utraty stateczności. W celu rozwiązania
tego problemu stosuje się krępe węzły
z żeliwa. Ideę tego rozwiązania pokaza-
no na rysunku.

Fot. 4. „Rurowa” kładka dla pieszych
nad autostradą w Oberhausen

Fot. Janusz Sęk

Fot. 5. Mosty „Milenijne” w Wielkiej Brytanii
Fot. Angle Ring Company Ltd

Fot. 6. Viaduc de l’Arc w ciągu linii TGV
Fot. Office Technique pour I’Utilisation de I’Acier

Fot. 7. Segment montażowy konstrukcji PCS
Fot. Office Technique pour I’Utilisation de I’Acier

Obecnie elementy rurowe są stoso-
wane w konstrukcjach nośnych jako
belkowe dźwigary główne, ustroje łu-
kowe oraz kratownice płaskie i prze-
strzenne. W przypadku dźwigarów
głównych elementy rurowe mogą być
traktowane jako szczególny rodzaj
konstrukcji skrzynkowych. Najczęściej
jednak ustroje nośne projektuje się
w postaci przestrzennej kratownicy
z jazdą górą, z jednym lub kilkoma pa-
sami dolnymi.
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Nowością są obiekty mostowe
z elementów rurowych, do których
produkcji wykorzystano materiały
kompozytowe. W USA (University of
California, San Diego) opracowano
system FRP Modular Bridge System,
w którego ramach zaprojektowano dwa
rozwiązania. W pierwszym wariancie,
nazwanym Carbon Shell System, dźwi-
gary główne wykonane są z rur kompo-
zytowych (CFRP), wypełnionych beto-
nem (najczęściej lekkim), a na nich
układa się kompozytowy pomost (ang.
advanced composite E-glass deck).

Problemy produkcji
elementów rurowych

Elementy rurowe, w tym bezszwowe i
grubościenne,produkowanesąz różnych
gatunków stali konstrukcyjnej, np. prze-
kroje puste ze stali o wyższej granicy pla-
styczności, chociaż górną granicę wyzna-
czają warunki stateczności.Z praktyczne-
go punktu widzenia, gdzie obok efektów
wizualnych brane pod uwagę są jeszcze
efekty ekonomiczne, stosowanie stali
w gatunkach wyższych niż S600 nie jest

uzasadnione.Najbardziej przydatnymga-
tunkiem stali jest S460.

Projektanci, również w Polsce, czę-
sto stosują elementy rurowe wypełnio-
ne betonem. Przekrój stalowy współ-
pracuje wówczas do pewnego stopnia
z wypełniającym go betonem. Pomija-
jąc, że należy stworzyć odpowiednie
warunki do tej współpracy, choćby
przez odpowiednie przygotowanie po-
wierzchni kontaktowych, należy wziąć
pod uwagę fakt, że w zakresie spręży-
stym stal pracuje tylko do wartości od-
kształceń jednostkowych 2‰, gdy tym-

czasem odkształcenia jednostkowe be-
tonu ściskanego mogą osiągać na-
wet 3,5‰. Inaczej jest, gdy element ru-
rowy wykonany jest np. z kompozytu
CFRP, GFRP lub AFRP. Elementy ruro-
we charakteryzują się zdecydowanie
większymi granicznymi wartościami od-
kształceń jednostkowych niż odkształ-
cenia jednostkowe betonu. Biorąc to
pod uwagę można, z ekonomicznego
punktu widzenia, ograniczyć stoso-
wanie stali najwyżej do gatunku S355.
Porównanie właściwości stali i betonu
prowokuje ponadto stosowanie betonu
lekkiego lub betonu z rozproszonym
zbrojeniem, np. polipropylenowym.

Nie jest łatwe również gięcie elemen-
tów o przekroju pierścieniowym, gdyż
geometria przekroju może ulec zmianie.
Ze względów estetycznych, jak również
technicznych szczególną uwagę należy
skoncentrować na pomiarze tzw. owali-
zacji przekroju po gięciu (fotografia 9)
i zmianie grubości na obwodzie prze-
kroju w kluczu wygięcia. Projektanci po-
winni określać wartości graniczne, gdyż
żadne standardy tego nie precyzują.

W związku z tym znane firmy, zajmują-
ce się wyginaniem elementów rurowych,
dokładnie podają wartości promienia
gięcia określonych średnic i grubości ru-
ry stalowej. Uogólniając problem, moż-
na stwierdzić, że aby zmieścić się
w przeciętnych tolerancjach, minimalny
promień wygięcia elementów rurowych
średnicy do r = 320 mm wynosi ok. 10 r,
zaś powyżej średnicy r = 400 aż 20 r.

Podsumowanie
Elementy o przekroju pierścieniowym,

tzw. elementy rurowe są w ostatnich la-
tach przedmiotem zainteresowania wie-
lu projektantów obiektów mostowych.
Znajdują zastosowanie wszędzie tam,
gdzie twórcy mostów oczekują nietypo-
wych efektów estetycznych i wytrzyma-
łościowych. Dokładna analiza pracy ele-
mentów rurowych nie jest dostatecznie
rozpoznana. Projektanci najczęściej po-
legają na swojej intuicji, kształtując kons-
trukcję na wyczucie lub stosując obecne
kryteria wytrzymałościowe, adekwatne
w przypadku inaczej pracujących ele-
mentów konstrukcji. Konieczne są więc
szeroko zakrojone badania w celu rozpo-
znania i naukowego określenia warun-
ków pracy elementów rurowych zarówno
pustych, jak i wypełnionych np. betonem.
Szczególnie efektywnych rezultatów na-
leży się spodziewać po analizie elemen-
tów kompozytowych oraz badaniach do-
tyczących kształtowania węzłów stalo-
wych konstrukcji przestrzennych, złożo-
nych z profili rurowych.

Praktyczne zastosowanie konstrukcji
z elementów rurowych lub zawierających
takieelementydowodzi, że ten rodzajkon-
strukcji powinien być rozwijany i upo-
wszechniany w celu urozmaicenia form
konstrukcyjnychobiektówmostowych,bez
względu na rozpiętości przęseł, rodzaj
schematów statycznych czy typy mostów.

Fot. 8. Most autostradowy w Saksonii

Zastosowanie elementów żeliwnych w węzłach kratownicy

Fot. 9. Pomiary odbiorcze elementu po wy-
gięciu i dołączeniu prostych odcinków

Fot.G
rażyna
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A utostradowa Obwodnica Wro-
cławia (AOW) jest ważnym
elementem planowanego ukła-
du komunikacyjnego aglome-

racji, gdyż wraz z budowaną obecnie
Drogą Wojewódzką (Bielany – Łany –
Długołęka) będzie stanowić zewnętrzną
trasę tranzytową dla ruchu samochodo-
wego. AOW przebiega od strony za-
chodnio-północnej Wrocławia, wzdłuż
granicy zwartej zabudowy, od węzła No-
wa Wieś (połączenie z autostradą A4)
do punktu, z którego będzie w przyszło-
ści wyprowadzona droga ekspresowa
S8, przez tereny zurbanizowane i prze-
kracza Odrę w miejscu stopnia wodne-
go Rędzin, a dalej przecina pola iryga-
cyjne, gdzie w przeszłości rozprowadza-
no ścieki komunalne.

O złożoności przedsięwzięcia świad-
czy fakt, że sumaryczna długość
wszystkich obiektów w ciągu AOW
przekracza 6 km, co stanowi po-
nad 22% przebiegu trasy. W tabeli 3
zestawiono autostradowe obiekty mo-
stowe długości powyżej 300 m. Dwa
z nich mają długość ponad 1500 m. Tak
więc projektowanie i budowa AOW jest
przedsięwzięciem skomplikowanym
o najwyższej skali trudności.

Wszystkie obiekty na AOW zaprojek-
towano z betonu, w tym największe z be-
tonuklasyC50/60zdodatkiemmikrokrze-
mionki w ilości 6%, na obciążenie użytko-

we klasy A wg PN-85/S-10030. Obiekty
autostradowe mają szerokość 17,72 m
(dla każdej nitki) z wyłączeniem mostu
podwieszonego, w przypadku którego
wynosi ona 19,24 m dla każdej nitki. Za-
projektowano je jako oddzielne kons-
trukcje dla obu nitek autostrady.

Największym obiektem na odcinku
projektowanej AOW jest most (foto-
grafia 1) usytuowany nad stopniem
wodnym Rędzin rzeki Odry. Przebieg
autostrady przez obszar stopnia wodne-
go został wymuszony protestami spo-

łecznymi odnoszącymi się do innych, al-
ternatywnych, przebiegów trasy. W efek-
cie konieczna była budowy mostu o du-
żych rozpiętościach przęseł pozwalają-
cych w przyszłości na swobodną moder-
nizację stopnia wodnego Rędzin.
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Tabela 1. Długość poszczególnych od-
cinków planowanej AOW

Odcinek Długość [km]
Łącznik Kobierzyce 2,394
AOW-A8 26,765
Łącznik Długołęka 6,235

Tabela 2. Obiekty mostowe na AOW
Typ obiektu Liczba

Wiadukty drogowe nad AOW 7
Estakady i wiadukty autostradowe 20
Mosty autostradowe 9
Przejścia dla zwierząt 1
Wiadukty w ciągu łącznic 2

Tabela 3. Duże obiekty mostowe w ciągu AOW
Nazwa obiektu Długość Stosowany

całkowita [m] materiał
Wiadukt (WA 17) nad ulicą Żernicką 300 beton sprężony
Wiadukt (WA 19) nad ulicą Kosmonautów 750 beton sprężony
Wiadukt (WA 20) nad ulicami Królewiecką, Rolną i Maślicką 350 beton sprężony
Most (MA 21) nad Odrą w stopniu wodnym Rędzin 1742 beton sprężony
Wiadukt (WA 22A) nad polami irygacyjnymi, linią PKP
i ulicą Pełczyńską 1595 beton sprężony

AOW ma długość 26,765 km i jest
uzupełniona dwoma łącznikami: Ko-
bierzyce i Długołęka (tabela 1) pozwa-
lającymi na włączenie jej do istnieją-
cego układu dróg krajowych. Na prze-
ważającej długości, AOW jest projek-
towana jako autostrada z trzema pa-
sami ruchu i pasem awaryjnym w każ-
dej jezdni. Na AOW wraz z łącznika-
mi zaplanowano 39 obiektów mosto-
wych (tabela 2).

Fot. 1. Widok mostu podwieszonego w ciągu AOW (wizualizacja A. Kloc)

Most podwieszony składa się
z trzech sekcji (rysunek 1):

● estakady południowej długości
610 m; jest to 11-przęsłowa belka
z betonu sprężonego o przekroju
skrzynkowym i długości przęseł:
40 + 2 x 52 + 56 + 6 x 60 + 50 m;

● mostu głównego z betonu sprę-
żonego długości 612 m o konstrukcji
podwieszonej dwustronnie co 12,0 m
do jednego pylonu; przęsła mają roz-
piętość 50 + 2 x 256 + 50 m; pylon wy-
sokości 122 m jest wspólny dla obu
konstrukcji pomostu; most główny mo-
że być realizowany w technologii be-
tonowania, montażu wspornikowego
lub nasuwania podłużnego;

● estakady północnej długości
520 m w postaci 9-przęsłowej belki
ciągłej z betonu sprężonego; przęsła
mają długość 50 + 7 x 60 + 50 m.
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W planie oś podłużna obiektu ma zmien-
ny przebieg; prostoliniowy w przypadku
estakady południowej oraz mostu głów-
nego i krzywoliniowy dla estakady pół-
nocnej (rysunek 1). W pionie niweleta
mostu została zaprojektowana w łuku
pionowym o promieniu 25 000 m i wierz-
chołku usytuowanym w osi pylonu.

Ustrój nośny mostu (rysunek 2) sta-
nowią dwie oddzielne konstrukcje
skrzynkowe z betonu sprężonego (każ-
da pod jedną jezdnię autostrady) pod-
wieszone do żelbetowego pylonu. Trój-
komorowe dźwigary skrzynkowe mają
wysokość 2,50 m, co stanowi 1/100
rozpiętości przęseł. Konstrukcję mostu
posadowiono na palach prefabrykowa-
nych (wbijanych) i wierconych średni-
cy 1,5 m.

Podpory mostu posadowiono w na-
stępujący sposób:

■ przyczółki i filary estakad, na któ-
rych zastosowano łożyska stałe i podpo-
ry mostu podwieszonego – na palach
wierconych średnicy 1,50 m, różnej dłu-
gości (fotografia 2). Fundament pylonu
stanowi 160 pali ∅ 1,50 m i długości

18,00 m zwieńczonych stopą o wymia-
rach 28,00 x 67,40 x 4,00 m;

■ pozostałe podpory posadowiono
na wbijanych palach prefabrykowa-
nych typu Aarsleff (fotografia 3).

Wybrane rozwiązania konstruk-
cyjne. Zaprojektowano żelbetowy py-
lon typu H wysokości 122 m wspólny
dla obu konstrukcji nośnych, ze wzglę-
du na bardzo wąski pas terenu uzyska-
ny pod budowę AOW. Gałęzie pylonu
mają zewnętrzny obrys w postaci pro-
stokąta zmieniający się wraz z wyso-
kością: 6,00 x 7,00 w płaszczyźnie
fundamentu, 4,00 x 4,00 m na wyso-
kości rygla górnego i 4,00 x 6,00 przy
wierzchołku. Powyżej pomostu mają
skrzynkowy przekrój poprzeczny.
W gałęziach pylonu w strefie moco-
wania podwieszenia want zastoso-
wano stalowe rdzenie (zespolone
z płaszczem żelbetowym) przejmują-
ce rozrywanie przekroju pylonu wywo-
łane siłami pochodzącymi od zakot-
wień want. Rdzeń stalowy z blach gru-
bości 16 ÷ 30 mm będzie montowany
z prefabrykowanych segmentów wy-

sokości ok. 3,6 m i masie do 12 t. Seg-
menty rdzenia zostaną połączone
przez spawanie. Po ich ustawieniu
i połączeniu z wykonaną konstrukcją
nastąpi zbrojenie i betonowanie seg-
mentu płaszcza żelbetowego. Styki
płaszcza i rdzenia są przesunięte
względem siebie o 1500 mm. Połą-
czenie stalowego rdzenia z płaszczem
betonowym było realizowane za po-
mocą dybli stalowych.

Ustroje nośne podwieszono do cen-
tralnie usytuowanego pylonu za pomo-
cą 80 par want. Cięgna są mocowane
w skrajnych belkach pomostów co
12,00 m i w gałęziach pylonów co
1,80 m. Zakotwienia bierne przewidzia-
no w pylonie, a czynne w pomoście.

Podwieszenia zaprojektowano z ka-
bli firmy Freyssinet z 7-drutowych lin
(L15,7 mm) o wytrzymałości charakte-
rystycznej 1860 MPa. Zabezpieczenie
antykorozyjne kabli stanowi galwani-
zacja drutów, osłona liny z HDPE i wy-
pełnienie woskiem wolnych przestrze-
ni w osłonie. Liny (od 31 do 55) będą
prowadzone w rurach zewnętrznych
z HDPE mających spiralne żebro zapo-
biegające wzbudzaniu deszczowo-wia-
trowemu.

Most będzie budowany metodą
nasuwania podłużnego z użyciem
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Rys. 1. Most autostradowy przez Odrę w ciągu AOW

Rys. 2. Przekrój poprzeczny mostu przez Odrę w ciągu AOW-A8

Fot. 2. Budowa podpór posadowionych na
palach wierconych Fot. MOSTY-WROCŁAW
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podpór tymczasowych. W związku
z tym dokonano korekt konstrukcyjnych
ustroju nośnego, dostosowując go do
wymagań przyjętej technologii budowy.
Ustrój nośny będzie wykonywany seg-
mentami długości 24 m. Inną geome-
trię i konstrukcję mają segmenty przę-
słowe (rysunek 3), a inną niepodwie-
szone segmenty podporowe (rysu-
nek 4).

Skrzynkowy, trzykomorowy dźwigar
będzie formowany w trzech fazach
z wykorzystaniem zastrzałowych
(bocznych) elementów prefabrykowa-
nych szerokości 1,98 m. Elementy za-
strzałowe w części podwieszonej
zostaną połączone „szwem” monoli-
tycznym. W strefie „wnikania” wanty
do belki skrajnej przewidziano monoli-
tyczną przeponę. Rury obsadowe want
będą osadzone w III etapie po nasunię-
ciu konstrukcji i ustawieniu jej w poło-
żeniu projektowym. Po uzyskaniu
przez beton w strefach zakotwień wy-
maganej wytrzymałości nastąpi instala-
cja i napięcie want metodą na długość.

Ze względu na duże naprężenia
ściskające występujące w dolnej płycie
segmentów nadpodporowych została
ona wzmocniona wstawką stalową z nią

zespoloną. W końcowym etapie budowy
będzie montowane wyposażenie. Obli-
czenia statyczne i wymiarowanie wyko-
nano w programie ROBOT v6, a spraw-
dzono je w programie SOFiSTiK.

Monitoring konstrukcji mostu. Za-
projektowano system stałego monito-
ringu elektronicznego stanu konstruk-
cji wyposażony w:

– czujniki pomiaru sił w wantach;
– akcelerometry do pomiaru przys-

pieszeń ruchu want;
– inklinometry do pomiaru wychyleń

gałęzi pylonu i pomostu;
– czujniki pomiaru prędkości i kierun-

ku wiatru;
– czujniki do pomiaru temperatury

konstrukcji i otoczenia;
– tensometry do pomiaru odkształ-

ceń w pylonie i pomoście;
– centrum gromadzenia danych.
W projekcie systemu monitoringu

wykorzystano doświadczenia z eks-
ploatacji podobnego systemu zain-
stalowanego na moście podwieszo-
nym w Płocku. Dane o stanie konstruk-
cji będą automatycznie przesyłane
do centrum zarządzania AOW i ana-
lizowane za pomocą specjalnego
oprogramowania, a nieprawidłowości
w pracy konstrukcji natychmiast sy-
gnalizowane.

Wznoszony obiekt jest nowatorski
w formie i w rozwiązaniach konstruk-
cyjnych.
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Fot. 3. Wbijanie pali prefabrykowanych
typu Aarsleff pod podpory estakad dojaz-
dowych: a i b – budowa podpór montażo-
wych w nurcie Odry; c i d – mostu techno-
logicznego nad Odrą

Fot. MOSTY-WROCŁAW

Rys. 3. Kształtowanie konstrukcji przęsła
w strefach przęseł podwieszonych (zastrza-
łowe prefabrykaty boczne rozciągane)

Rys. 4. Kształtowanie konstrukcji przęsła
w strefach nadpodporowych (zastrzałowe
prefabrykaty boczne ściskane)

Uczestnicy procesu inwestycyj-
nego:
Zamawiający: Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad,
Oddział we Wrocławiu

Projekt budowlany: Arcadis-Profil
Warszawa, BBKS Projekt Wrocław,
Zespół Badawczo-Projektowy MO-
STY-WROCŁAW i MOSTY KATOWI-
CE, projekt konstrukcji mostu opra-
cował ZB-P Mosty-Wrocław s.c.

Projekt wykonawczy: konsorcjum
ZB-P Mosty-Wrocław s.c., Freyssinet
Polska Sp. z o.o., Nadolny s.c.

Doradztwo naukowe Zamawiające-
go: konsorcjum Politechnika War-
szawska i Politechnika Gdańska

Nadzór:EgisRoute–ScetaurouteS.A.,
Oddział w Polsce, Biprogeo Projekt

Wykonawca: Mostostal Warsza-
wa S.A. i Acciona



W pierwszej kolejności wykonano portal południowy, zabezpie-
czony metodą gwoździowania. Wykop startowy o głębokości
ok. 20 m i nachyleniu ok. 60° został zabezpieczony za pomocą
gwoździ TITAN 40/16 oraz TITAN 52/26 długości 9, 12 i 14 m i łącz-
nej ok. 11 000 m. Prace wykonują firmy słowackie Doprastav oraz
Geostatik, pod nadzorem firmy Scott Wilson.

Przedstawione wybrane realizacje, w których przypadku za-
stosowano gwoździe TITAN, świadczą o upowszechnieniu tej
technologii wśród projektantów obiektów inżynierskich. Jakość
doświadczeń i ogromny ich zakres związany z geotechniką
i technologią gwoździowania jest bazą, na której oparto system
TITAN, gwarantującą skuteczność i efektywność ekonomiczną.

Podsumowując, warto zwrócić uwagę, że przedstawione
rozwiązania często kończą fazę prób z rozwiązaniami doraź-
nymi. Należy więc się zastanowić, czy nie lepiej od razu się-
gnąć po sprawdzone i skuteczne metody, oszczędzając czas
i środki przeznaczane na rozwiązania niespełniające swojej
funkcji. Stare powiedzenie, że nie stać nas na rzeczy tanie, wy-
daje się aktualne jak nigdy, w momencie, gdy ogromne kwoty
wydawane są na projekty mające służyć przez następne dzie-
sięciolecia.
EK: Która z wymienionych lub dotychczas realizowanych

inwestycji była dla Państwa największym wyzwaniem i dla-
czego?
JS: Każda inwestycja to osobne wyzwanie, każdy projekt wy-

maga indywidualnego podejścia, a jego skuteczne zakończenie
daje ogromną satysfakcję. Na pewno szczególną inwestycją jest
wykonanie posadowienia mikropalowego podpór zmoder-
nizowanej kolei linowej na Kasprowy Wierch. Temat niezwy-
kle złożony ze względu na wiele komplikacji i wymagań dodat-
kowych, np. złożoną logistykę wynikającą z utrudnionego
bezpośrednego dostępu do podpór oraz transport sprzętu i ma-
teriałów drogą napowietrzną za pomocą starej kolejki. Koniecz-
ność zachowania ruchu kolejki przez możliwie najdłuższy okres
prac modernizacyjnych wiązała się z opracowaniem dość spe-
cyficznego rozwiązania posadowienia mikropalowego, na które
składały się mikropale wykonane w celu wzmocnienia przebu-
dowywanych podpór z zachowaniem ciągłości ruchu oraz mikro-
pale uzupełniające, tworzące z wykonanymi wcześniej docelo-
we posadowienie podpory nowej kolejki, zaprojektowanej na
większe obciążenie. A wszystko w otoczeniu niezwykłej przyro-
dy i widoków…
EK: Co Pana zdaniem przyciąga inwestorów do firmy

TITAN Polska?
JS: Wrodzona skromność sprawia, że będę miał kłopot z tym

pytaniem… Może urok osobisty? A poważnie, chciałbym wierzyć,
że otwartość na ludzi i ich problemy, te zawodowe i konkretnie
geotechniczne. Oczywiście, mamy doskonały produkt, który sam
w sobie jest mocnym magnesem, jednak dążyliśmy do tego,
aby firma stała się miejscem, gdzie można spotkać zaufanych
profesjonalistów, gdzie w klimacie zaangażowania można wy-
mienić poglądy i znaleźć skuteczne rozwiązanie nawet najbar-
dziej złożonego zadania inżynierskiego i projektu. Mam nadzie-
ję, że choć w części udało nam się to osiągnąć, ale ocenę po-
zostawiam naszym partnerom.
EK: Dziękuję serdecznie za rozmowę i życzę bardzo do-

brych wyników w przyszłości i wielu satysfakcjonujących
inwestycji.
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Silna pozycja firmy TITAN...
(dokończenie ze str. 46)
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W UE normy do projektowa-
nia konstrukcji budowla-
nych są określane mianem
eurokodów. W Polsce, po-

dobnie jak w innych krajach europej-
skich, od kilku lat normy nie są obliga-
toryjne. Aby zaczęły obowiązywać, mu-
szą być przywołane każdorazowo dla
danego obiektu w procesie inwestycyj-

nym. Takim dokumentem mogą być np.
specyfikacje techniczne stanowiące
fragment projektu technicznego. Jed-
nocześnie należy nadmienić, że euro-
kody bazują na europejskich zbiorach
norm materiałowych, zbiorach norm
na wyroby budowlane i powiązanych
z nimi normach wykonywania konstruk-
cji (rysunek). Główną przyczyną napi-

sania tego artykułu były niedawno od-
byte szkolenia na temat eurokodów,
a także stosunkowo małe zaintereso-
wanie środowiska tą tematyką w per-
spektywie krótkiego okresu wprowa-
dzenia kompletu eurokodów do stoso-
wania w Polsce (marzec 2010 r.). Po-
za tym jeden z autorów (A. Wysokow-
ski) uczestniczył przy tworzeniu przed-
miotowych przepisów praktycznie
od samego początku ich powstawania,
tj. od 1992 r., zarówno na forum euro-
pejskim, jak i krajowym i ma szersze
spojrzenie na tę problematykę.

Grupy eurokodów
Eurokody podzielone są na 10 grup

tematycznych. Dwie pierwsze dotyczą
spraw związanych z problematyką
obejmującą pozostałe grupy: jest to eu-
rokod EN 1990 Podstawy projektowa-
nia konstrukcji oraz eurokod EN 1991
Oddziaływania na konstrukcje. Pozo-
stałe grupy eurokodów – związane
w przeważającej mierze z różnymi ma-
teriałami konstrukcyjnymi (z wyjątkiem
eurokodu geotechnicznego 1997 i euro-
kodu sejsmicznego 1998) – pogrupowa-
ne są w odpowiednie pakiety. Układ pa-
kietów, w zależności od rodzajów kon-
strukcji, jest najczęściej następujący:

● Pakiet 1 Konstrukcje budynków
i obiektów inżynierskich (z wyjątkiem
mostów, silosów, zbiorników i rurocią-
gów, gródz, belek podsuwnicowych
oraz wież i masztów);

● Pakiet 2 Mosty;
● Pakiet 3 Silosy, zbiorniki i rurociągi;
● Pakiet 4 Grodze;
● Pakiet 5 Belki podsuwnicowe;
● Pakiet 6 Wieże i maszty.
Grupy tematyczne eurokodów przed-

stawiono w tabeli 1, a wykaz euroko-
dów dotyczących infrastruktury komuni-
kacyjnej w tabeli 2. Wynika z niego, że
duża część norm jest dostępna jedynie
w języku oryginału i obecnie znajduje
się w trakcie przekładu. Ponadto w dal-
szym ciągu do wielu z nich nie zostały
opracowane załączniki krajowe. Tym
samym krajowe środowisko inżynier-
skie czeka w tym, i na początku przy-
szłego roku, bardzo dużo pracy, gdyż

** Uniwersytet Zielonogórski
** Infrastruktura Komunikacyjna Sp. z o.o.

Zakres eurokodów
w infrastrukturze komunikacyjnej

dr hab. inż. Adam Wysokowski, prof. UZ*
mgr inż. Jerzy Howis**

Eurokody na tle normalizacji europejskiej z zakresu infrastruktury komunikacyjnej
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wiele eurokodów (z grupy 58) nie jest
jeszcze wdrożonych. Nabiera to szcze-
gólnego znaczenia, gdy weźmie się
pod uwagę, że zgodnie z ustaleniami
krajów członkowskich Unii Europejskiej
eurokody powinny być wprowadzone
do stosowania do marca 2010 r. łącz-
nie z wycofaniem norm krajowych
sprzecznych z poszczególnymi czę-
ściami eurokodów.

Szkolenia
Ze względu na obszerność zagad-

nień związanych z eurokodami, ich
wprowadzenie wymaga szeroko zakro-
jonego procesu szkoleniowego. Wy-
chodząc naprzeciw tym potrzebom,
zorganizowano cykl szkoleń, z których
pierwsze odbyło się 11 marca 2009 r.
w Rawiczu-Żmigrodzie. Uczestniczy-
ło w nim ponad 100 specjalistów z ca-
łej Polski, z których zdecydowana więk-
szość reprezentowała biura projektów.
Pozostali uczestnicy byli reprezentanta-
mi inwestorów, wykonawców i świata
nauki. W trakcie pierwszego spotkania,
z uwagi na obszerność przedmiotowej
tematyki, omówiono jedynie sprawy
ogólne eurokodów, w tym:
● genezę i historię eurokodów;
● obecny stan prawny eurokodów
w Polsce;
● zakres i układ tematyczny eurokodów;
● eurokody z dziedziny mostownictwa;
● stan procesu wdrożenia;
● przykład obliczeń konstrukcji mosto-
wej z wykorzystaniem eurokodów.

Numer i tytuł Polskiej Normy Data
opublikowania

PN-EN 1990:2004 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji
PN-EN 1990:2004/Poprawka Ap1:2004 2004-10
PN-EN 1990:2004/Zmiana A1:2008 2008-10
PN-EN 1990:2004/Poprawka AC:2008 2008-12
PN-EN 1991 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje
PN-EN 1991-1-1:2004 – Częśc 1-1: Oddziaływania ogólne – Ciężar objętościowy, cię-
żar własny, obciążenia użytkowe w budynkach 2004-09
PN-EN 1991-1-2:2006 – Część 1-2:Oddziaływania ogólne – Oddziaływania na kons-
trukcje w warunkach pożaru 2006-04
PN-EN 1991-1-3: 2005 – Część 1-3: Oddziaływania ogólne – Obciążenie śniegiem 2005-10
PN-EN 1991-1-4:2005 – Część 1-4:Oddziaływania ogólne – Oddziaływania wiatru 2008-11
PN-EN 1991-1-5:2005 – Część 1-5: Oddziaływania ogólne – Oddziaływania termiczne 2005-09
PN-EN 1991-1-6:2007 – Część 1-6 Oddziaływania ogólne – Oddziaływania podczas
wykonywania konstrukcji PN-EN 1991-1-6:2007/Poprawka AC:2008 2007-11
PN-EN 1991-1-7:2006 – Część 1-7: Oddziaływania ogólne – Oddziaływania wyjątkowe 2008-10
PN-EN 1991-2:2007 – Część 2: Obciążenia ruchome mostów 2007-05
PN-EN 1991-3:2006 – Część 3: Oddziaływania wywołane przez pracę dźwigów
i maszyn (oryg.) 2009-02
PN-EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu
PN-EN 1992-1-1:2008 – Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków 2008-09
PN-EN 1992-2:2006 – Część 2: Mosty betonowe: Projektowanie i szczegółowe
zasady (oryg.) 2009-05**
PN-EN 1993 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych
PN-EN 1993-1-1:2006 – Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków 2006-06
PN-EN 1993-1-3:2008 – Część 1-3: Reguły ogólne – Reguły uzupełniające dla konstrukcji
z kształtowników i blach profilowanych na zimno 2008-08
PN-EN 1993-1-5:2008 – Część 1-5: Blachownice 2008-07
PN-EN 1993-1-6:2007 – Część 1-6: Wytrzymałość i stateczność konstrukcji
powłokowych (oryg.) 2009-05**
PN-EN 1993-1-7:2008 – Część 1-7: Konstrukcje płytowe 2008-11
PN-EN 1993-1-8:2006 – Część 1-8: Projektowanie węzłów 2006-12
PN-EN 1993-1-9:2007 – Część 1-9: Zmęczenie 2007-04
PN-EN 1993-1-10:2007 – Część 1-10: Dobór stali ze względu na odporność na kruche
pękanie i ciągliwość międzywarstwową 2007-03
PN-EN 1993-1-11:2008 – Część 1-11: Konstrukcje cięgnowe 2008-06
PN-EN 1993-1-12:2007 – Część 1-12 Reguły dodatkowe rozszerzające zakres
stosowania EN 1993 o gatunki stali wysokiej wytrzymałości do S 700 włącznie 2008-12
PN-EN 1993-2:200 – Część 2: Mosty stalowe (oryg.) 2009-11**
PN-EN 1993-5:2007 – Część 5: Palowanie i grodze (oryg.) 2009-07**
PN-EN 1994 Eurokod 4: Projektowanie konstrukcji zespolonych stalowo-betonowych
PN-EN 1994-1-1:2008 – Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków 2008-12
PN-EN 1994-2:2006 – Część 2: Reguły ogólne i reguły dla mostów (oryg.) 2009-11**
PN-EN 1995 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych
PN-EN 1995-1-1:2005 – Część 1-1 : Zasady ogólne i zasady dla budynków (oryg.) 2009-02
PN-EN 1995-1-2:2008 – Część 1-2: Postanowienia ogólne – Projektowanie konstrukcji
z uwagi na warunki pożarowe 2008-05
PN-EN 1995-2:2007 – Część 2: Mosty 2007-03
PN-EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne
PN-EN 1997-1:2008 – Część 1: Zasady ogólne 2008-05
PN-EN 1997-2:2005 – Część 2: Badania podłoża gruntowego (oryg.) 2009-05**
PN-EN 1999 Eurokod 9: Projektowanie konstrukcji aluminiowych
PN-EN 1999-1-1:2007 – Część 1-1:Reguły ogólne (oryg.) 2007-03
PN-EN 1999-1-5:2007 – Część 1-5: Konstrukcje powłokowe (oryg.) 2007-03

Tabela 2. Wykaz polskich norm wprowadzających poszczególne części
eurokodów w infrastrukturze komunikacyjnej*

**) Ze względu na położenie geograficzne Polski Eurokod 1998 nie jest przekazany przez PKN do
tłumaczenia na język polski.
**) Planowany termin opublikowania tłumaczenia.

Tabela 1. Grupy tematyczne eurokodów
Numer Tytuł normynormy

EN 1990 Eurokod Podstawy projektowania
konstrukcji

EN 1991 Eurokod 1 Oddziaływania
na konstrukcje

EN 1992 Eurokod 2 Projektowanie konstrukcji
z betonu

EN 1993 Eurokod 3 Projektowanie konstrukcji
stalowych

EN 1994 Eurokod 4 Projektowanie konstrukcji
zespolonych stalowych i betonowych

EN 1995 Eurokod 5 Projektowanie konstrukcji
drewnianych

EN 1996 Eurokod 6 Projektowanie konstrukcji
murowych

EN 1997 Eurokod 7 Projektowanie
geotechniczne

EN 1998 Eurokod 8 Projektowanie konstrukcji
na terenach sejsmicznych

EN 1999 Eurokod 9 Projektowanie konstrukcji
aluminiowych

(dokończenie na str. 74)
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Ewelina Kowałko: 2009 r. to wyjąt-
kowy rok dla firmy Freyssinet. Ob-
chodzicie Państwo jubileusz z oka-
zji 10-lecia działalności firmy Freys-
sinet Polska oraz mija 100 lat, gdy
Eugene Freyssinet, twórca firmy
Freyssinet International, zbudował
element z betonu sprężonego. Pro-
szę więc przybliżyć Czytelnikom hi-
storię firmy.
Krzysztof Berger: 1 kwietnia br. mi-

nęło dokładnie 10 lat od momentu za-
rejestrowania w sądzie firmy Freyssi-
net Polska. To 10 lat ze stuletniej tra-
dycji, którą zapoczątkował właśnie wy-
bitny inżynier Eugene Freyssinet.
W pierwszym roku działalności firmy
w Polsce liczyła ona zaledwie cztery
osoby. Z roku na rok przybywało zle-
ceń, pracowników oraz powiększało
się grono partnerów, z którymi współ-
pracujemy do dziś. Jak to jednak w ży-
ciu bywa, nie zawsze świeciło słońce,
ale z każdej porażki wyciągaliśmy
wnioski i budowaliśmy kolejne stopnie
do sukcesu. Obecnie Freyssinet Pol-
ska liczy ponad stu wykwalifikowanych
i zaufanych pracowników. Bierzemy
udział w realizacji największych inwe-
stycji w Polsce – autostrad, mostów,
obwodnic. Jesteśmy specjalistyczną
firmą na rynku, której główną zaletą jest
wiedza i doświadczenie.
EK: Jaki jest profil działalności

firmy?
KB: Już od pierwszych lat działal-

ność firmy w Polsce obejmowała takie
obszary, jak: sprężenie i podwieszenie
konstrukcji; łożyska i dylatacje; napra-
wy konstrukcji oraz geotechnika. Sta-
wianie sobie poprzeczki coraz wyżej
doprowadziło również do wprowadze-
nia na rynek nowych, niestosowanych
wcześniej technologii. Grunt zbrojony

z prefabrykatami w kształcie krzyża
stosowany jest praktycznie na każdej
autostradzie. Technologia sprężania
zewnętrznego „uratowała” niejedną
konstrukcję.
EK: Realizujecie Państwo obiek-

ty inżynieryjne metodą nasuwania
wzdłużnego, przęsło po przęśle,
wspornikową i z zastosowaniem
elementów prefabrykowanych. Któ-
ra z tych technologii jest najbar-
dziej opłacalna przy zachowaniu
wymagań jakościowych i czaso-
wych?
KB: Każdy z realizowanych przez

nas obiektów jest inny. Nasi inżyniero-
wie zawsze z najwyższym zaangażo-
waniem spełniają wszystkie wymaga-
nia Generalnego Wykonawcy. Pierw-
szy i najważniejszy jest pomysł. Wy-
mienione metody to przede wszystkim
wiedza. Każda z tych metod ma swój
najlepszy okres stosowania.
EK: Obecnie rynek polski nie róż-

ni się od rynków światowych. Mamy
doskonale wykształconych inżynie-
rów, dostęp do nowoczesnych tech-
nologii. W jaki sposób korzystacie
Państwo z doświadczeń firmy
Freyssinet International?
KB:Doświadczenie czerpiemy z ca-

łego świata. Nasi inżynierowie praco-
wali na wielu budowach. Uczestniczyli
w realizacji wiaduktu Millau we Francji,
Rion Antirion w Grecji, czy też na bu-
dowie w Dubaju. Nierzadko zdarza się
też, że zagraniczni inżynierowie przy-
jeżdżają do Polski, by czerpać z na-
szego doświadczenia i wiedzy. Polski
rynek jest rynkiem otwartym nie tylko
na nowe technologie, ale i na współ-
pracę z doświadczonymi firmami,
choćby z Chin. Wynika to z tego, że
czasem współpraca z rodzimymi firma-

mi niemającymi dobrego zespołu, jest
po prostu trudna.
EK: Jak ocenia Pan 10 lat działal-

ności firmy Freyssinet na rynku pol-
skim?
KB: 10 lat naszej działalności było

możliwe dzięki szerokiej współpracy ze
wszystkimi uczestnikami rynku budow-
lanego: inwestorami, projektantami czy
wykonawcami. W naszej branży po-
ziom sukcesu określają liczyby, np.:
130 m nasuwanej konstrukcji tygodnio-
wo podczas budowy pierwszego w Pol-
sce mostu typu extradosed w Koninie,
nasuwanie 16 przęseł łącznej długości
prawie 1200 m na Węźle Czerniakow-
ska w Warszawie. W 2008 r. liczba zle-
ceń na usługi firmy Freyssinet Polska
przekroczyła 200, co daje nam bardzo
silną pozycję w budownictwie specjali-
stycznym. Najbardziej istotne w tych
dziesięciu minionych latach było dla
nas ciągłe podnoszenie poprzeczki,
podejmowanie odważnych, często ry-
zykownych, decyzji i coś co zawiera
się w zbiorze słowa sukces, lecz nie
ma przełożenia na liczby – wiedza i do-
świadczenie.
EK: Jakie Pana zdaniem będą naj-

bliższe lata dla budownictwa?
KB: Jeszcze niecały rok temu byłem

pełen optymizmu. Obecny okres nie-
sie ze sobą niebezpieczeństwo na-
głych i nieprzewidywalnych zmian.
W związku z tym trudno mówić o przy-
szłości. Niemniej jednak wiedza nabie-
ra coraz większej wartości, a właści-
wie jest nią samą w sobie. W najbliż-
szych latach mam nadzieję na ciągły
i dynamiczny rozwój.
EK: Dziękuję serdecznie za roz-

mowę. Gratuluję pięknego jubile-
uszu i życzę wielu sukcesów i kon-
traktów.

TEMAT WYDANIA – Infrastruktura drogowa

10 lat firmy
Freyssinet Polska

Z Krzysztofem Bergerem – Dyrektorem Generalnym
firmy Freyssinet Polska rozmawia Ewelina Kowałko
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Konstrukcje z gruntu zbrojonego
Freyssisol dzięki licznym zale-
tom zyskują coraz więcej zwo-
lenników w środowisku inży-

nierskim. W Polsce są stosowane już
od kilkudziesięciu lat. Ostatnio zastoso-
wano je w przypadku budowy przyczół-
ków mostowych wiaduktów nad auto-
stradą A1 Rusocin – Nowe Marzy (fo-
tografia 1), ściany oporowej utrzymują-
cej naziom odcinka przebudowywanej
drogi ekspresowej nr 11 w Krzesinach
(fotografia 2), kaskadowej ściany w cią-
gu drogi ekspresowej S-7 na odcinku
obwodnicy Lubnia (fotografia 3), drogi
ekspresowej S-8 na odcinku Węzeł
Prymasa Tysiąclecia w Warszawie
– Konotopa (ok. 4000 m2 konstrukcji
Freyssisol w różnych wariantach – fo-
tografia 4) oraz przebudowy drogi kra-
jowej nr 61 w Legionowie (fotografia 5).

Konstrukcje z gruntu zbrojonego
Freyssisol stanowią alternatywę dla
tradycyjnych murów oporowych beto-
nowanych „na mokro”, a także dla tra-
dycyjnie wznoszonych przyczółków,

które dodatkowo bardzo często wyma-
gają kosztownych i czasochłonnych ro-
bót palowych. Zaletą ich jest możliwość
wznoszenia na podłożu o mniejszej no-
śności. Taki rodzaj posadowienia wyni-
ka z mniejszych (konstrukcje są lżejsze
od tradycyjnych rozwiązań) i bardziej
równomiernych naprężeń przekazywa-
nych z konstrukcji na podłoże grunto-
we. Konstrukcje z gruntu zbrojonego
Freyssisol nie wymagają żelbetowych
fundamentów znacznych wymiarów,
konieczne jest jedynie uzyskanie od-
powiedniej nośności gruntu, na którym
ma być wzniesiony przyczółek. Beto-
nowa ława fundamentowa o wymia-
rach 35 x 15 cm, pełniąca funkcję wy-
równującą, wymagana jest tylko wów-
czas, gdy zaprojektowano betonowe
płyty okładzinowe. Ponadto nie trzeba
stosować deskowań i rusztowań, a pra-
ce monterskie mogą być wykonywane
bez kolizji z pasem ruchu, w przypadku
realizacji w bezpośrednim sąsiedztwie
istniejącej jezdni. Zarówno w przypadku
wariantu TerraClass, gdzie elementami

okładzinowymi są panele betonowe, jak
i odmiany TerraTrell (fotografia 6), gdzie
okładzinę stanowią panele siatkowe
z warstwą kamienistą od strony nasypu,
dzięki wykorzystaniu prefabrykacji
znacznie skraca się czas budowy obiek-
tu, gdyż wszelkie komponenty systemu
są przygotowywane w wytwórni. Proce-
sy technologiczne przygotowania oraz
produkcji komponentów wspomagane
wieloletnimi doświadczeniami sprawia-
ją, że zachowują one pożądaną jakość
oraz odpowiednie walory estetyczne.

Konstrukcje z gruntu zbrojonego są
przedmiotem normy PN-83/B-03010
Ściany oporowe. Obliczenia statyczne
i projektowanie. Załącznik 5. oraz nor-
my PN-EN 14475 Wykonawstwo spe-
cjalnych robót geotechnicznych. Grunt
zbrojony. Konstrukcje z gruntu zbrojo-
nego Freyssisol mają Aprobatę Tech-
niczną IBDiM AT/2006-03-1039.

mgr inż. Marcin Chudek
Freyssinet Polska Sp. z o.o.

Wszystkie fotografie – Freyssinet Polska
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Konstrukcje z gruntu zbrojonego

Fot. 1. Obiekt inżynieryjny w ciągu auto-
strady A1 Rusocin – Nowe Marzy

Fot.2.RozbudowaDKS-11Krzesiny–Kórnik

Fot. 3. Budowa obwodnicy Lubnia w ciągu
DK S-7

Fot. 4. Budowa drogi ekspresowej S-8
– Warszawa. Konstrukcja TerraClass we
współpracy z tymczasowym wariantem
konstrukcji TerraTrell

Fot. 5. Przebudowa DK 61 – Legionowo. Wa-
riant tymczasowy konstrukcji TerraTrell

Fot. 6. Konstrukcja typu TerraTrell
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Stan dróg na dojazdach do przepu-
stów czy obiektów mostowych jest
utrapieniem drogowców w całej Pol-
sce. Wyrównanie przez nadlewkę
z mieszanki asfaltowej nie rozwiązuje
problemu, gdyż w ten sposób dokłada-
ne są tylko kolejne kilogramy powodu-
jące zwiększenie osiadania. Jest to
problem, z którym doskonale radzi so-
bie keramzyt. Przykładem takiego roz-
wiązania jest odciążenie najazdów
i przepustu na trasie Kórnik-Mosina,
w ciągu drogi nr 431. Malowniczo po-

łożona droga na styku dwóch jezior
Skrzynki i Kórnickie w Wielkopolsce
krzyżuje się z kanałem łączącym oba
jeziora. Z powodu zalegających w tej
okolicy torfów dojazdy do mostu ule-
gały ciągłym deformacjom. Zastoso-
wanie keramzytu jako wypełnienia
pod drogą pozwoliło rozwiązać pro-
blem (fotografie 1 i 2).

Skutecznym rozwiązaniem jest rów-
nież wykorzystanie keramzytu w ce-
lu redukcji parcia spoczynkowego
na konstrukcje inżynierskie. W przy-

padku wiaduktu na drodze krajowej 32
znajdującego się w centrum miasta
Wolsztyn, nad dużym węzłem kolejo-
wym, mimo wielu prób rozwiązania
problemu przemieszczania się przy-
czółka i osiadania najazdów niewiele
udawało się osiągnąć. GDDKiA Poz-
nań podjęła więc decyzję o przeprojek-
towaniu i wykonaniu napraw z tzw.
200% współczynnikiem gwarancji.
Ostatecznie zastosowano w tym miej-
scu 900 m3 keramzytu i problem został
rozwiązany (fotografia 3).

Keramzyt w drogownictwie.
Zastosowanie keramzytu do odciążenia słabego podłoża

pod nasypami drogowymi oraz redukcji parcia
na konstrukcje inżynierskie

Keramzyt, do niedawna znany głównie jako materiał izolacyjny, z dużym powodzeniem znajduje zastosowanie
w drogownictwie. To lekkie kruszywo stosowane jest zarówno przy remontach istniejących dróg, jak i realizacji
nowo projektowanych. Przy odciążaniu nasypów drogowych wykorzystywana jest bardzo niska gęstość nasypo-
wa tego kruszywa. Metoda ta wykorzystuje naprężenia istniejące w gruncie.

Fot. 1. Fot. 3.

Fot. 2. Fot. 4.
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Często sytuacja wymusza niekon-
wencjonalne rozwiązania techniczne.
Bardzo ważny dla bezpieczeństwa ru-
chu, w tym ruchu turystycznego, jest
węzeł komunikacyjny „Międzyzdroje”
w ciągu drogi S-3. Zalegające na tym
terenie torfy nie pozwoliły na zastoso-
wanie tradycyjnych rozwiązań. Nasy-
py drogowe zostały posadowione na
wzmocnieniu wykonanym z kolumn
w osłonach z geotkaniny, natomiast
ciągi dróg pomocniczych i pieszo-ro-
werowych zaprojektowano na keram-
zycie (fotografia 4). Problem ułożenia
kabla energetycznego o wysokich pa-
rametrach rozwiązano również za po-
mocą keramzytowej „poduszki” (foto-
grafie 5 i 6). Ponadto, w trakcie reali-
zacji węzła, do odciążenia nasypu
głównego na odcinku ok. 150 m
od mostu w kierunku na Świnoujście
zastosowano warstwę keramzytu (fo-
tografia 7).

Jednym z podstawowych warunków
zapewnienia bezpieczeństwa ruchu
jest odwodnienie nawierzchni drogi.
Urządzenia powierzchniowe służące
do odprowadzania wody deszczowej,
takie jak rowy, ścieki i korytka odwod-
nień liniowych zaliczane są do najsku-
teczniej działających. Mają one wiele
zalet – są proste w konstrukcji, łatwo
jest przeprowadzać kontrolę stanu
technicznego i wykonywać remont.
Ich wadą jest natomiast zajmowanie
dużych powierzchni, powodowanie
utrudnień w komunikacji, uciążliwa
konserwacja, szczególnie jeśli jest
związana ze stale odrastającą roślin-
nością, ale przede wszystkim stwa-
rzanie dużego zagrożenia bezpie-
czeństwa podczas wypadku. Z tego
powodu np. rowy skarpowe o przekro-
ju trapezowym przy drogach wyższej
kategorii są wręcz niedopuszczalne.
Alternatywną metodą jest stosowanie

urządzeń podziemnych do odprowa-
dzenia wód opadowych, takich jak ka-
nalizacja deszczowa, drenaż, drenaż
kombinowany – w tym drenaż francu-
ski, wykorzystujący keramzyt (fotogra-
fie 8 i 9).

Sławomir Dekert
Marka Weber maxit
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Firma GRACE CONSTRUCTION PRODUCTS, produ-
cent systemów hydroizolacyjnych stosowanych w bu-
downictwie ogólnym oraz mostowym, oferuje m.in. system
płynnej izolacji przeciwwodnej Servidek/Servipak,

przeznaczony do izolowania nowych lub remontowanych be-
tonowych i stalowych pomostów drogowych oraz kolejowych.
System stosowany jest na zimno i umożliwia bardzo szybkie
wykonanie prac oraz do minimum ogranicza wstrzymanie ru-
chu. Elementy systemu Servidek/Servipak to:
• dwuskładnikowa (składnik A i B), układana na zimno ma-

sa hydroizolacyjna Servidek;
• płyty ochronne Servipak grubości:
– 3 mm – stosowane jako warstwa ochronna izolacji na

mostach drogowych, kładkach dla pieszych, parkingach,
stropach nad garażami podziemnymi itp.;

– 6 mm – stosowane jako warstwa ochronna na jezd-
niach mostów drogowych;

– 12 mm – stosowane jako warstwa ochronna na pomo-
stach mostów kolejowych i tramwajowych (bezpośrednio
na nich układa się tłuczeń);

• Primer B2 – roztwór asfaltowy przeznaczony do grunto-
wania krawędzi płyt Servipak przed zaklejeniem styków
płyt taśmami samoprzylepnymi;

• taśmy Armour Tape (do sklejania styków płyt Servipak).
System Servidek/Servipak ma Aprobatę Techniczną IBDiM

nr AT/2005-03-0878 Zestaw materiałów do wykonywania
hydroizolacji – system Servidek/Servipak. Schemat budowy
systemu izolacyjnego pokazano na rysunku.

Podstawowym warunkiem stosowania systemu Servi-
dek/Servipak jest prawidłowe przygotowanie podłoża. Betono-
we (suche lub wilgotne) powinno być czyste (powierzchnia be-
tonu musi być wolna od mleczka cementowego, luźnych frak-
cji, pyłów, plam oleju i innych zanieczyszczeń) i odpowiednio
wytrzymałe, zaś stalowe oczyszczone do stopnia czystości
Sa 1/2 wg PN-ISO 8501:1996 oraz zabezpieczone farbami anty-
korozyjnymi. Układanie izolacji należy wykonywać w temperatu-
rze otoczenia 4 °C – 35 °C i o 3 °C wyższej od punktu rosy.

Składnik B masy hydroizolacyjnej Servidek należy wlać
do pojemnika ze składnikiem A i mieszać ręcznie drewnianą
łopatką przez ok. 2 min do uzyskania jednolitego koloru. Ma-
sa ma konsystencję płynną przez ok. 20 min i dlatego należy
ją w tym czasie zużyć. Na podłożu rozprowadza się ją pacą
z gumową wkładką. Zawartość jednego opakowania Servideku
pozwala na zaizolowanie 10 – 12 m2 powierzchni w zależno-

ści od nierówności podłoża. Na świeżo ułożonej warstwie ma-
sy Servidek układa się na styk płyty Servipak i zabezpie-
cza styki taśmą Armour Tape. Na izolacji Servidek/Servipak
można układać asfalt lany o temperaturze do 200 °C lub
beton asfaltowy o temperaturze do 170 °C.

Hydroizolacja Servidek/Servipak dobrze wiąże się z podło-
żem i dostosowuje do jego nierówności, przenosi siły hamowa-
nia kół pojazdów i jest odporna na uszkodzenia mechaniczne.
Można ją obciążyć ruchem drogowym już po 4 h od ułożenia.

Zalety systemu Servidek/Servipak:
• możliwość układania na płytach stalowych i betonowych

(podłoże betonowe nie wymaga gruntowania), w tym tak-
że usytuowanych ze spadkiem;

• ręczne układanie (nie są potrzebne specjalne urządzenia);
• możliwość układania masy Servidek na świeżym betonie

(po ok. dwóch dniach);
• bardzo dobra przyczepność masy Servidek do wszyst-

kich materiałów budowlanych;
• łatwość naprawy systemu Servidek/Servipak (w miejscach

uszkodzeń należy usunąć stare płyty Servipak i po oczysz-
czeniu podłoża ułożyć masę Servidek oraz nowe płyty
Servipak).

System Servidek/Servipak jest jedynym systemem izo-
lacyjnym, w którym wykonuje się styki robocze izolacji
bez zakładów (na styk).

System Servidek/Servipak stosowany jest w Polsce z po-
wodzeniem od 1992 r. System ten zastosowano pod nadzo-
rem IBDiM m.in. na:

� wiadukcie kolejowym nad ul. Dolna Wilda w Poznaniu
(1992 r.);

� wiadukcie kolejowym Zakopane – Spyrkówka (1992 r.);
� moście Świętokrzyskim w Warszawie (2000 r.);
� węźle Czerniakowska w Warszawie (2002 – 2003 r.);
� wiadukcie w ciągu ul. Nowodworskiej w Elblągu (2002 r.);
� moście Grunwaldzkim i przejściu podziemnym pod

pl. Jana Pawła II we Wrocławiu (2005 r.);
� estakadach dojazdowych do mostu w Płocku (2006 r.).
� moście Poniatowskiego w Warszawie (2007 i 2008 r.).

Izolacje przeciwwodne Servidek/Servipak

tel. 022 728 98 77
www.graceconstruction.com

Schemat konstrukcji izolacji przeciwwodnej – systemu Servidek/Servipak
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Mobilny system do produkcji beto-
nu konstrukcyjnego, w którego skład
wchodzi eurosilos do cementu SPF
oraz urządzenia do kruszyw T2 lub T3,
to uniwersalny i łatwy w obsłudze ze-
staw przewoźnych urządzeń na potrze-
by małych i średnich firm. Dzięki zasto-
sowaniu elektronicznego dozowania
materiałów jest bardzo wydajny. Daje
się łatwo i szybko montować po prze-
transportowaniu urządzeń na stanowi-
sko pracy (ok. 1 h). Najważniejsze za-
lety to: duża wydajność produkcyjna
(45 m3/h) oraz małe zapotrzebowanie
mocy (moc zainstalowana 14 kW).
Opcjonalnie istnieje możliwość zastoso-
wania mieszalnika planetarnego do pro-
dukcji betonu klas B30, w tym betonów
gęstoplastycznych. Eurosilos SPF jest
bardzo prosty w obsłudze. Może być
w łatwy sposób załadowany i wyłado-
wany z samochodu ciężarowego lub
przyczepy, ustawiony w miejscu robót,
na zwykłym podłożu, na niezależnych
wspornikach teleskopowych. Wszyst-
kie modele SPF przystosowane są
do wyposażenia w cztery koła (dwa sta-
łe i dwa skrętne). Urządzenia prze-
woźne do magazynowania kruszyw
T2 i T3 charakteryzują się małymi ga-
barytami. Można je przewozić samo-
chodami ciężarowymi, nie przekracza-

jąc skrajni. Są ekonomicz-
ne, uniwersalne i mają
zwartą budowę. Dzięki wy-
posażeniu w czujniki ob-
ciążenia i w przyrząd cyfro-
wy z wyświetlaczem, moż-
na kontrolować w sposób
ciągły ilość materiału maga-
zynowanego i wydanego.
Wyświetlana jest masa net-
to kruszywa w zbiorniku.
Przyrząd cyfrowy może za-
pamiętać do 99 formuł do-
zowania produktów.

W ofercie firmy Tech Service znaj-
duje się także mieszarka KOMPATTO
do produkcji zapraw, betonów lekkich
i pianobetonów POLYTECH. Wyposa-
żona jest w zdalne sterowanie, dozow-
nik wody i regulator czasowy. Po za-
montowaniu na podwoziu samojezd-
nym można ją łatwo przemieszczać.
Dzięki nowatorskiemu systemowi łopa-
tek umożliwia dokładne mieszanie
składników oraz pompowanie zapra-
wy/mieszanki na odległość do 80 m
w poziomie i do 30 m w pionie. W cią-
gu 5 min można wyprodukować i prze-
pompować 1 m3 mieszanki/zaprawy,
a w ciągu godziny 10 – 12 m3. Mieszar-
ka KOMPATTO wyróżnia się cichą pra-
cą. Ma wagę elektroniczną, co umożli-
wia bieżącą kontrolę gęstości produ-
kowanego materiału, a w efekcie ciągłą
produkcję prefabrykatów.

Młynek do mielenia styropianu
odpadowego v.3 wyposażony jest
w ostrza, które rozdrabniają odpady sty-
ropianu w dwóch fazach: I – kruszenie
wstępne za pomocą wału/kraty; II – kru-
szenie za pomocą ostrzy/tarcz z otwo-
rami. Umożliwia to odzyskiwanie kulek

styropianowych. Urządzenie
jest wykonane z materiałów
bardzo dobrej jakości. Prze-
twarza odpady styropianowe
na fragmenty o wymiarach,
które nigdy nie przekraczają
średnicy otworów w sicie do
przesiewania. Rozdrobniony
materiał wychodzi z maszyny
przez kanał wyjściowy i może
być bezpośrednio transporto-
wany do silosu – magazynu
bez dodatkowego wentylato-
ra. Młynek został zaprojekto-

wany z uwzględnieniem wymagań bran-
żowych. Konstruktorzy zwrócili szczegól-
ną uwagę na łatwość jego użytkowania,
czyszczenia i konserwacji. Dzięki zasto-
sowaniu wału do kruszenia wstępnego
dokładnie rozdrabnia styropian.

Lekkie szalunki GEOPANEL prze-
znaczone są do wykonywania ścian,
fundamentów i filarów. Składają się
z paneli różnych rozmiarów wykona-
nych z bardzo dobrej jakości tworzywa
sztucznego. Wyróżniają się łatwością
stosowania oraz szybkim montażem.
Panele łączy się ze sobą za pomocą
trzonów.

Nowoczesne technologie
w budownictwie inżynierskim

Tech Service Polska
tel. 032 214 64 51

www.techservice.info.pl
e-mail: biuro@techservice.info.plMieszarka KOMPATTO

Firma Tech Service Polska Sp. z o.o.
oferuje nowoczesne i energoosz-
czędne technologie do stosowania
w budownictwie m.in. inżynierskim:
mieszarkę KOMPATTO oraz mobilny
system do produkcji betonu i piano-
betonu POLYTECH, młynek do roz-
drabniania styropianu odpadowego
oraz szalunki z tworzywa sztucznego
GEOPANEL. Świadczy również usłu-
gi w zakresie szkoleń, doradztwa
i serwisu technicznego.

Mobilny system do produkcji betonu

Młynek do styropianu
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DWD System Sp. z o.o., znany na polskim rynku producent
Systemu odwodnień mostów i wiaduktów z polipropylenu PP
– DWD System, dostępnego w dowolnym kolorze, wprowa-
dził do swojej oferty Sączki odwadniające DWD Ω przezna-
czone do odprowadzania wody z powierzchni hydroizolacji
obiektów komunikacyjnych i budowli inżynierskich.

Sączki DWD Ω (rysunek) zostały opracowane po dogłębnej
analizie trendów rynkowych na świecie i dlatego spełniają ocze-
kiwania najbardziej wymagających inżynierów. Produkowane
są w trzech odmianach z następujących materiałów: stali nier-
dzewnej; poliamidu – Itamid B-GF-35, wzmocnionego dodat-
kiem włókna szklanego w ilości 35%; żywic poliestrowych.

Główne elementy sączka odwadniającego DWD Ω:
■ lej – przeznaczony do zbierania wody z powierzchni hy-

droizolacji i wprowadzenia jej do rury odpływowej; lej wypo-
sażony jest od spodu w usztywnienia stabilizujące położenie
i umożliwiające jego połączenie ze zbrojeniem płyty pomostu
i/lub rurą odpływową;

■ sito płaskie – przysłania wlot leja do rury odpływowej
i zapobiega przed wnikaniem mieszanki mineralno-asfaltowej
do rury odpływowej podczas układania nawierzchni; znajdu-
ją się w nim otwory umożliwiające wpływanie wody do leja;
sito jest wkładane w specjalnie ukształtowane zagłębienie
w leju; w sitach z poliamidu wykonane jest pocienienie ułat-
wiające usunięcie ich fragmentów w celu utworzenia otworów
przeznaczonych do wprowadzenia końcówki drenu do leja;

■ rura odpływowa – dostępne są rury sztywne lub rury elas-
tyczne (karbowane) z tworzywa sztucznego (PP, PE, PVC-U,
GRP) bądź rury ze stali nierdzewnej; nowością są rury z poli-
propylenu PP o średnicy zewnętrznej 58 mm oraz wewnętrz-
nej 50 mm; rura z polipropylenu o grubości ścianki 4 mm dzię-
ki swoim właściwościom materiałowym oraz sposobowi wyko-
nania nie niszczy się podczas zdejmowania deskowania oraz jest
odporna na zmianę kształtu spowodowaną wysoką temperatu-
rą układania hydroizolacji z pap zgrzewalnych; rury odpływowe

mogą być dodatkowo wyposażone w uchwyty do mocowania
z lejkiem i/lub zbrojeniem płyty pomostu, co zapewnia 100%
szczelność połączeń sita z rurą i wyklucza ewentualne błędy wy-
konawcze.

Sączki DWD Ω można eksploatować w następującej tem-
peraturze: najwyższa krótkotrwała dopuszczalna temperatu-
ra +230 ºC; najwyższa dopuszczalna temperatura przy dłu-
gotrwałym użytkowaniu +80 ºC; najniższa dopuszczalna tem-
peratura przy długotrwałym użytkowaniu -30 ºC.

Do sączków DWD Ω bezpośrednio można przyklejać hyd-
roizolację z pap zgrzewalnych oraz układać na nich nawierzch-
nie z mieszanek mineralno-asfaltowych, takich jak beton as-
faltowy (BA) o temperaturze układania nieprzekraczającej
+170 °C i asfalt lany (AL) o temperaturze układania nieprze-
kraczającej +230 °C.

Dzięki elastyczności firmy DWD System Sp. z o.o. moż-
liwa jest kompleksowa obsługa inwestycji infrastruktu-
ralnych. Systemowe rozwiązania elementów odwodnienia
zapewniają partnerom maksymalny komfort oraz dosko-
nałą jakość.

DWD System Sp. z o.o. dostarcza odwodnienia na tere-
nie całego kraju. Wybrane realizacje, w których zastoso-
wano odwodnienie DWD System: drogi ekspresowe: S-3
Obwodnica Międzyrzecza oraz Nowej Soli, S-7 – obwodnica
Grójca oraz Kraków – Myślenice (Zakopianka), S-8 – Radzy-
min – Wyszków, S-10 – Emilianowo, S-22 – Maciejewo
– Grzechotki; Trasa WZ w Bydgoszczy; wiadukt nad ul. Gdań-
ską w Bydgoszczy; wiadukt Franowo w Poznaniu; wiadukt
Górczyński w Poznaniu; autostrada Poznańska w Szczecinie;
estakady Bielańskie w Warszawie; Trasa Łazienkowska
w Warszawie; Mosty Warszawskie we Wrocławiu; obwodni-
ca Terespola; obwodnica Nowych Skalmierzyc.

Więcej informacji o zastosowaniu systemu DWD na
stronie internetowej: www.dwdsystem.pl, do której od-
wiedzenia serdecznie Państwa zapraszamy.

mgr Wojciech Wika-Czarnowski
mgr inż. Radosław Chęciński

Sączek odwadniający DWD Ω

DWD System Sp. z o.o.
tel. 0-58 762 06 60, 0-602 778 100;
fax 0-58 741 56 76
e-mail: mosty@dwdsystem.pl
www.dwdsystem.pl

Nowy element systemu
odwodnień mostów
i wiaduktów – sączek
odwadniający DWD Ω
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a pa da ją ce się stu dzien ki to czę -
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ma do sta tecz nej wie dzy o sto so wa nych
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wpu stu itp. za po mo cą za pra wy To po lit®
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Naprawa studzienki kanalizacyjnej

w technologii Topolit®

mgr inż. Tomasz Pawlak*

* Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
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co umoż li wia ob cią ża nie po wierzch ni

pod da wa nych ob rób ce już po pa ru go -

dzi nach. Za pra wy moż na sto so wać do:

szyb ko spraw nych na praw ram osia da -

ją cych wła zów; otwo rów bu rzo wych;

spo ino wa nia ce gieł w ka na łach; szyb -

kie go mon ta żu za ko twień w be to nie

i mu rze ce gla nym oraz na tych mia sto -

we go ta mo wa nia miejsc prze cie ków

wo dy w be to nie, ce gle i ska le. Uzu peł -

nie niem pro duk tów To po lit® jest as falt

do bie żą cych na praw na wierzch ni dro -

go wych, m.in. uzu peł nia nia ubyt ków

w ob rę bie stu dzie nek ka na li za cyj nych.

Przegląd produktów Topolit®:
� To po lit® Fix – płyn na za pra wa do re gu la cji
ram wła zu ka na li za cyj ne go;
� To po lit® Fix Plast – pla stycz na za pra wa
do re gu la cji ram wła zu ka na li za cyj ne go;
� To po lit® Ka nal sa niermörtel HB (KSM HB)
– mi ne ral na za pra wa do wy ko ny wa nia war stwy
sczep nej;
� To po lit® Ka nal sa niermörtel (KSM) – mi ne -
ral na za pra wa na praw cza i ochron na dla sys te -
mów ka na li za cyj nych z ce gły i be to nu;
� To po lit® Ka nal baumörtel (KBM) – mi ne ral -
na za pra wa do mu ro wa nia i spo ino wa nia stu -
dzie nek, szy bów i ka na łów ście ko wych;
� To plit® Blitz (3 i 10) – mi ne ral na za pra wa
do szyb kie go mon ta żu za ko twień wszyst kich ty -
pów w be to nie i mu rze;
� To po lit® Stop fze ment 1 – mi ne ral na za pra wa
do szyb kie go za my ka nia miejsc prze cie ków wo -
dy, szpa chlo wa nia rys;
� To po lit® Stop fze ment 5 – mi ne ral na za pra wa
do szyb kie go mon ta żu za ko twień wszyst kich ty -
pów w be to nie, mu rze;
� To po lit® Was ser stop – bły ska wicz na mi ne ral na
za pra wa do na tych mia sto we go uszczel nia nia;
� To po lit® Bi tu fix – go to wy do uży cia as falt na -
praw czy ;
� Eu ro Harz® KDV – ży wi ca akry lo wa, czar na

1

7 6

5

3

2

4
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godzinie uzyskuje wytrzymałość na
ściskanie ponad 15 MPa, a po 28
dniach 40 MPa.

Często zdarza się, że przyczyną za-
padnięcia studzienki jest oddziaływa-
nie wody gruntowej lub złe zagęszcze-
nie gruntu w miejscu posadowienia.
Ponadto połączenia kręgów betono-
wych studzienki nierzadko są nie-
szczelne, co przejawia się wciekaniem
wody gruntowej. Nakładanie zwykłych
zapraw cementowych lub powłok bitu-
micznych nie daje zamierzonego efek-
tu. P&T Technische Mörtel poleca dwa
produkty: Topolit® Wasserstop oraz
Topolit® Stopfzement, różniące się
czasem wiązania. Topolit® Wasser-
stop, bardzo dobrze znany na polskim
rynku, służy do natychmiastowego ta-

mowania przecieków wody w betonie
i cegle. Jest to zaprawa pęczniejąca,
która zapewnia dobrą przyczepność
do podłoża i po 30 s zatrzymuje wyciek
wody. Wiąże również pod wodą, co po-
zwala ją stosować np. do wyrabiania
skorodowanych kinet studni. W przy-
padku produktu Topolit® Stopfzement
czas obróbki wydłuża się z jednej
do dwóch minut. Spowodowane to jest
tym, że czasami miejsca przecieków są
trudno dostępne i prace wykonawcze
zajmują trochę więcej czasu. Sposób
aplikacji zapraw: z masy należy uformo-
wać zatyczkę ręcznie (koniecznie uży-
wając gumowych rękawic ochronnych)
lub za pomocą kielni. Następnie wciska
się ją w miejsce wyłomu, tak aby woda
nie wypływała. W przypadku długich rys

należy je uszczelniać z góry do dołu.
Nadmiar materiału trzeba dokładnie
i szybko usunąć. Naprawiane miejsce
powinno być utrzymywane w stanie wil-
gotnym przez co najmniej 15 min.

Naprawa uszkodzonej i cieknącej
studzienki w technologii Topolit®

od momentu wycięcia włazu do mo-
mentu jego osadzenia i zaasfaltowa-
nia zajmuje 3 ÷ 4 h. Czas ten jest
znacznie krótszy niż w przypadku na-
praw tradycyjnymi metodami. Z prze-
konaniem można powiedzieć, że jest
to pewny system.

* * *
Więcej informacji o technologii

Topolit® na stronie internetowej
www.hufgard.pl

Naprawa uszkodzonego włazu studzienki kanalizacyjnej: a) uszkodzona studzienka w osi drogi; b) wycięcie i usunięcie ramy włazu;
c) zakotwienie stopnia za pomocą zaprawy Topolit® Blitz 3; d) podniesienie ramy włazu za pomocą kręgu betonowego osadzonego na
zaprawie Topolit® Fix Plast; e) regulowanie ramy włazu; f) zakotwienie ramy włazu za pomocą szybkowiążącej zaprawy Topolit® Fix;
g) uzupełnienie ubytku w nawierzchni asfaltowej materiałem Topolit® Bitufix; h) zagęszczanie asfaltu naprawczego za pomocą płyty
wibracyjnej; i) studzienka po naprawie i osadzeniu włazu

a) b) c)

d) e) f)

g) h) i)
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HUFGARD POLSKA Sp. z o.o.; tel. +48 34 360 46 94; fax +48 34 360 46 98; www.hufgard.pl

W latach osiemdziesiątych
XX w., w wodociągach
„Gelsenwasser” w Gelsen-
kirchen w Niemczech pra-

cowano nad sposobem zapobiegania
niekorzystnemu wpływowi powłok
z tworzyw sztucznych i PCC na wodę
pitną. Odwołano się do najstarszych
tradycji wodociągów, gdy w czasach
rzymskich hydraulicznie wiążące ma-
teriały budowlane potwierdziły swoją
przydatność do stosowania w obsza-
rze wody pitnej. W odpowiedzi na po-
trzeby rynku w firmie KERASAL,
której właścicielem jest obecnie fir-
ma Hufgard Polska, opracowano
technologię pod tą samą nazwą.
Od lat dziewięćdziesiątych XX w.
w technologii KERASAL® zmoderni-
zowano ok. 400 tys. m2 powierzchni
betonowych zbiorników wody pitnej
w Europie Zachodniej. Od 2008 r. tech-
nologia ta stosowana jest również
w Polsce.

Główną przyczyną jej stosowania
do realizacji zbiorników wody pitnej
jest gładkość powierzchni stykających
się z wodą. Materiały KERASAL®

wyróżniają się doskonałymi właści-
wościami fizycznymi, mechanicznymi
i higienicznymi, co ogranicza zanie-
czyszczenie i zmiany jakości prze-
chowywanej wody, a także spełnia-
ją wymagania PN-EN 1508 oraz
DVGW W 300, takie jak:

● brak aktywności mikrobiologicznej;
● przydatność fizykochemiczna;
● wodoszczelność;
● łatwość utrzymania dzięki gładkiej,

nieporowatej i homogenicznej po-
wierzchni;

● wysoka wytrzymałość mechanicz-
na, chemiczna i odporność na hydrolizę;

● trwałość połączona z efektywno-
ścią gospodarczą.

KERASAL® to wysokowartościowa
i wodoszczelna zaprawa natryskowa
powstała w wyniku doboru odpowied-

nich cementów i wypełniaczy o okreś-
lonej krzywej przesiewu oraz dodatku
pyłu krzemionkowego (SF). Ze wzglę-
du na mikrobiologię zrezygnowano
z domieszek czy modyfikatorów orga-
nicznych. Zastosowanie najdrobniej-
szych cząstek pyłu krzemionkowego
znacznie zwiększa siły kohezyjne świe-
żej zaprawy, a w efekcie zmniejsza jej
odbicie przy natrysku.

Pył krzemionkowy (mikrokrzemion-
ka) jest najdrobniejszym, nieorganicz-

nym, amorficznym dodatkiem do beto-
nu (zgodnie z PN-EN 206-1/DIN 1045),
powstającym w procesie produkcji sto-
pów krzemu i pozyskiwanym podczas
filtracji spalin. Składa się w ok. 95%
z dwutlenku krzemu. Mikrokrzemionka
powoduje w zaprawie dodatkowe wią-
zanie kamienia cementowego. Z łatwo
rozpuszczalnego wodorotlenku wapnia
powstaje trudno rozpuszczalny wo-
dzian (hydrat) wapniowo-krzemianowy
(C-S-H), co zwiększa wytrzymałość
na ściskanie i odporność na hydrolizę.

Aby warstwa zaprawy natryskowej
KERASAL®, wzbogaconej mikrokrze-
mionką, którą w zależności od potrze-
by nanosi się warstwami łącznej grubo-
ści 80 mm, uzyskała właściwą gładkość
i szczelność, musi po natrysku być wy-
równana i wygładzona. Warunkiem
uzyskania takiej powierzchni jest zasto-
sowanie metody natrysku mokrego

z transportem mieszanki w nieciągłym
strumieniu. W tej metodzie osiąga się
w warstwie wyprawy jednakowy współ-
czynnik W/C ≤ 0,50. Naniesienie dodat-
kowej warstwy wygładzającej bądź mi-
neralizacja powierzchni są więc zbęd-
ne. Metoda natrysku mokrego wyróżnia
się spośród innych tym, że sucha za-
prawa po dodaniu wody zarobowej
jest mieszana przez ok. 5 min, po
czym sprężonym powietrzem trans-
portowana w postaci aerozolu do koń-

cówki dyszy. W przypadku innych
metod natrysku zaprawy woda i po-
wietrze mogą być indywidualnie do-
zowane w końcówce dyszy, gdzie nie
da się zapobiec niejednorodnej i nie-
kontrolowanej segregacji materiału.

Sucha mieszanka KERASAL® do-
starczana jest w workach 25 kg.
Została dopuszczona do stosowania
w obszarze wody pitnej zgodnie
zPZH-HK/W/0736/01/2006,PN-EN1508,
DVGW (Karta robocza W 300 oraz Kar-
ty robocze W 347 i W 270).

mgr Zbigniew Olszewski
mgr inż. Sylwester Stankiewicz

Biodegradacja powłoki typu PCC po kilku
latach eksploatacji zbiornika z wodą pitną

Fot. Zbigniew Olszewski

Przekrój i powierzchnia warstwy zaprawy
natryskowej KERASAL®

Fot. Kerasal

Remont zbiornika wody pitnej za pomocą
zaprawy natryskowej KERASAL®
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Zbiorniki wody pitnej z betonu należy starannie pielęgno-
wać, aby zapewnić im trwałość oraz zabezpieczyć ich funk-
cję, nie zapominając też o ochronie środowiska. Funkcjonal-
ność i użyteczność wodno-kanalizacyjnych konstrukcji be-
tonowych jest zapewniona wtedy, gdy są odpowiednio za-
bezpieczone powłokami ochronnymi. Głόwnym zadaniem
technologicznym jest uzyskanie optymalnej szczelności po-
wierzchni elementόw magazynujących wodę.

W przypadku zbiornikόw wody pitnej bardzo ważna jest
też ich ochrona przed zanieczyszczeniami i zachowanie
wymagań higienicznych. Powierzchnia betonu mająca cią-
gły kontakt z wodą jest narażona na tzw. korozję biologicz-
ną i chemiczną, czego skutkiem jest obniżenie jakości wo-
dy. Uszkodzeniu ulegają rόwnież obiekty sieci kanalizacyj-
nych w wyniku agresywnego oddziaływania znajdującego
się w nich medium oraz czynników atmosferycznych.

Uszkodzenia powierzchni zbiornikόw typu zarysowania,
pęknięcia oraz ubytki betonu są spowodowane m.in. złą lub
niewystarczającą jakością materiału i powodują niesz-
czelność i wycieki. Aby tego uniknąć i na dłuższy okres za-
pewnić zbiornikom odpowiednie i bezpieczne funkcjonowa-
nie, potrzebna jest skuteczna ochrona konstrukcji.

Badania przeprowadzone przez niezależny Instytut Nie-
mieckiego Zjednoczenia Gazu i Wody (Deutsche Vereini-
gung des Gas- und Wasserfaches: DVGW) potwierdziły
omówione przyczyny uszkodzeń powierzchni mineralnej
w przypadku zbiorników wody. Badano cienkie wyprawy
mineralne grubości ≤ 3 mm. Na pierwszy rzut oka bardzo
estetyczna powłoka o białym zabarwieniu, podczas ciągłe-
go kontaktu z wodą, wykazała w bardzo krótkim czasie roz-
miękczenie, drastyczne zwiększenie porowatości, zmiany
kolorystyczne, jak również brak szczelności, w wyniku cze-
go dochodziło do rozkładu, a nawet ubytku tej warstwy.
Zdaniem Instytutu DVGW zastosowanie cienkich wypraw
mineralnych o niewystarczającej chemoodporności jest nie-
odpowiednim sposobem uzyskania trwałego zabezpiecze-
nia konstrukcji. W związku z tym ważne jest stosowanie od-

powiednich zapraw (zalecana grubość warstwy 6 ÷ 24 mm)
zgodnie z wymaganiami technicznymi.

Do ochrony i naprawy powierzchni betonowej w zbiorniku
wody Sheung Shui w Hongkongu, w którym zaobserwowano
bardzo duże ubytki betonu, na skutek czego została pogor-
szona jakość wody pitnej w zbiorniku, co zagrażało zdrowiu,
a nawet życiu wielu mieszkańców, zastosowano system
MC-RIM PW firmy MC-Bauchemie, w którego skład wchodzi
zaprawa cementowa MC-RIM. Zaprawa jest odporna na na-
pór wody pod ciśnieniem, także na intensywne wnikanie ście-
ków i wilgoci z gruntu, paroprzepuszczalna, wodoszczelna,
chemoodporna (pH 4 – 14), otwarta na dyfuzje pary wodnej.

Dzięki nakładaniu zaprawy techniką natryskową (choć
można również ręcznie) oraz bardzo dobrej przyczepności
materiału do podłoża znacznie skrócono czas prac. Proces
nakładania rozpoczęto od przygotowania podłoża. Po-
wierzchnia została oczyszczona i pozbawiona luźnych frag-
mentόw. Następnie przystąpiono do wykonania warstwy
ochronnej, ktόrą nakładano po zwilżeniu podłoża wodą.
Przed podjęciem prac remontowych firma wykonawcza i jej
pracownicy zapoznali się z zaleceniami stosowania systemu
MC-RIM PW. Pomoc i kompetentne informacje uzyskano
w firmie MC Singapore.

Renowacja zbiornika została przeprowadzona w bardzo
krόtkim czasie i bez większych komplikacji. Szybka obrόbka
materiału przekonała zleceniodawcę (Urząd Wodociągów
w Hongkongu) do dalszych prac z systemem MC-RIM PW.

Naprawa powierzchni betonowej
w zbiorniku wody pitnej

Zbiornikwodypitnej SheungShuiwHongkongu: a –uszkodzonapo-
wierzchnia; b – powierzchnia naprawiona w technologii MC-RIM

a) b)

Podczas szkolenia zorganizowano sesję dyskusyjną po-
prowadzoną przez moderatorów, którymi byli: mgr inż. Ed-
mund Budka – Promost, Sekretarz ZMRP o. Dolnośląs-
ki; mgr inż. Lech Dobrowolski – Arcadis Sp. z o.o.;
mgr inż. Tomasz Kołakowski – Europrojekt Gdański;
mgr inż. Zygmunt Kubiak – Zakład Linii Kolejowych PKP
Wrocław; prof. dr hab. inż. Arkadiusz Madaj – Politech-
nika Poznańska; dr inż. Andrzej Marecki – Z-ca Dyrekto-
ra Warszawskiego Zarządu Miejskich Inwestycji Drogo-
wych; dr inż. Marek Salamak – Politechnika Śląska;
prof. UZ dr hab. inż. Janusz Szelka – WSO Wrocław, Przew.
ZMRP o. Dolnośląski; mgr inż. Bronisław Wosiek – Przew.
OKK Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Ożywiona dyskusja rozwiała wiele wątpliwości technicz-
nych i organizacyjnych, związanych z omawianą problematy-
ką. Dyskutowano m.in. na temat eurokodów na tle polskiego
prawa budowlanego oraz dużego opóźnienia we wprowadza-
niu eurokodów do stosowania w Polsce, biorąc pod uwagę
ostateczną datę ich wdrożenia – marzec 2010 r. Data ta obo-
wiązuje wszystkie kraje Unii Europejskiej, a więc również Pol-
skę, która przyjęła te warunki w chwili przystąpienia do UE.

Uczestnicy szkolenia otrzymali materiały szkoleniowe oraz
odpowiednie certyfikaty. Z uwagi na obszerność tematyki ko-
lejne szkolenia dotyczyć będą innych konstrukcji z dziedzi-
ny infrastruktury komunikacyjnej.

dr hab. inż. Adam Wysokowski, prof. UZ
mgr inż. Jerzy Howis

Zakres eurokodów w infrastrukturze komunikacyjnej
(dokończenie ze str. 61)

Fot.Techno
Press



MC-Bauchemie
Kompleksowa naprawa i ochrona obiektów

do przesyłania i magazynowania wody pitnej

Zbiorniki wody pitnej muszą być wykonane tak, aby nie oddziaływały negatywnie na jakość wody pod wzglę-
dem bakteriologicznym, chemicznym, fizykalnym i biologicznym. Zasady te obowiązują zarówno w przypad-
ku nowo budowanych obiektów, jak i naprawy starych. Do wykonania powierzchni, mających kontakt z wodą
pitną, należy stosować wyłącznie materiały niezagrażające zdrowiu.
Dzięki systemowi MC-RIM PW – z racji nowoczesnej budowy (technologia DySC) oraz szerokiego spektrum za-
stosowania (ściany, stropy, posadzki) – obiekty gospodarki wodnej są trwale i skutecznie naprawiane.

Charakterystyka systemu MC-RIM PW:

Zastosowanie

Warstwy ochrony
antykorozyjnej stali
zbrojeniowej

Produkt

MC-RIM PW-CP

Częściowa lub całkowita
wymiana betonu
powierzchni pionowych
i pułapowych

MC-RIM PW 20

Częściowa lub całkowita
wymiana betonu
powierzchni poziomych

MC-RIM PW 20

Warstwa sczepna MC-RIM PW-BC
Wykończenie powierzchni MC-RIM PW 10

Zalety systemu MC-RIM PW:

● materiały na bazie mineralnej i spoiwach
cementowych;

● sucha mieszanka do połączenia tylko z wodą;
● aplikacja pacą lub natryskiem „mokrym”;
● materiały dyfuzyjne wobec pary wodnej;
● materiały nie przepuszczają wody

zgodnie z DIN 1048;
● dopuszczony do zbiorników wody pitnej oraz

betonowych elementów w strefach ochrony
wody pitnej – atest PZH;

● zbadany i dopuszczony zgodnie z DVGW.

MC-Bauchemie Sp. z o.o. Krajowe Biuro Handlowe: 53-011 Wrocław, ul. Wyścigowa 39; e-mail: biurowroclaw@mc-bauchemie.pl

www.mcbauchemie.pl

Wrocław 071 339 7744 ● Warszawa 022 500 1864 ● Sosnowiec 032 266 4691 ● Sopot 058 555 1705 ● Poznań 061 286 4544
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Już po raz osiemnasty firma ZPB
Kaczmarek zorganizowała w swoim
zakładzie w Prusicach k. Wrocławia
seminarium na temat produkcji oraz
stosowania betonowych studni
szczelnych, skierowane do projektan-
tów i wykonawców kanalizacji sanitar-
nej, przemysłowej i deszczowej, a tak-
że inwestorów i inspektorów nadzoru
budowlanego zaangażowanych w in-
westycje infrastruktury podziemnej.
Seminarium odbyło się 19 marca br.
i uczestniczyło w nim ok. 30 osób.

Na wstępie prezes firmy Krzysztof
Kaczmarek zaprezentował zakłady
należące do ZPB Kaczmarek, która
w 2008 r. obchodziła 25-lecie istnienia.
Firma powstała w 1983 r. w Rawiczu,
gdzie do tej pory wytwarza kostkę bru-
kową i galanterię betonową. Drugi za-
kład produkcji kostki brukowej znajdu-
je się w Zielonej Górze. Trzeci, najnow-
szy i najnowocześniejszy, zakład pre-
fabrykacji betonowej, należący do Gru-
py Kaczmarek został uruchomiony la-
tem 2007 r. w Prusicach. Produkowa-
ne są w nim monolityczne dennice

w technologii PER-
FECT oraz pozostałe
elementy betonowych
studni kanalizacyj-
nych: kręgi, zwężki
i pierścienie wyrów-
nawcze (fotografia 1).
Zakład jest wizytówką
technologiczną nie tylko
w Polsce. ZPB Kaczma-
rek jako trzecia firma
na świecie uruchomi-
ła produkcję dziennic
w systemie PERFECT,
który w ogromnym tem-
pie zdobywa popular-
ność i obecnie jest już
17 producentów tych
wyrobów na świecie,
w tym dwóch w Polsce.
Oznacza to, że opra-
cowana przez firmę
Schlüsselbauer i opa-
tentowana technologia,
niszowa, jeśli chodzi
o prefabrykację betono-
wą, w momencie kiedy

pan Krzysztof Kaczmarek podejmował
decyzję o jej zakupie, czyli w 2006 r.,
cieszy się ogromnym zainteresowa-
niem. Umożliwia bowiem dowolną kon-
figurację kinety dzięki komputerowo
sterowanemu procesowi wykonania jej
modelu oraz uzyskanie doskonałej ja-
kości betonu w całej dennicy, m.in.
w wyniku zastosowania betonu samo-
zagęszczalnego. Beton ma klasę C45,
tak jak wymaga norma PN-EN
1917:2004 Studzienki włazowe i nie-
włazowe z betonu niezbrojonego, z be-
tonu zbrojonego włóknem stalowym
i żelbetowe, natomiast w przypadku
dennic produkowanych metodą wibro-
prasowania beton nie jest zwarty ani
jednorodny i osiąga klasę najwyżej
C20 – stwierdził podczas seminarium
pan Marek Kalisz kierujący zakładem
ZPB Kaczmarek w Prusicach, w którym
w technologii PERFECT produkowane
są dennice od DN 1000 grubości ścian-
ki 150 do DN 1200 grubości ścian-
ki 230 mm. Atutem metody produkcji
dennic monolitycznych PERFECT z in-
dywidualną kinetą jest również szyb-
kość produkcji. Dennica wg projektu
zamawiającego może być gotowa
do wysłania w ciągu 24 godzin.

Ponadto ZPB Kaczmarek wytwarza
najwyższej jakości pozostałe elemen-
ty betonowych studni szczelnych z za-
stosowaniem systemu staliwnych pier-
ścieni EXACT. Dzięki temu betonowe
kręgi i zwężki mają wyjątkowo dobrą
równoległość górnej i dolnej krawędzi
oraz dokładność wymiarową z toleran-
cją ± 0,5 mm. Takie parametry umożli-
wiają przenoszenie zewnętrznych sił
dynamicznych oddziałujących na stud-
nie w obszarach ruchu kołowego i po-
zwalają uniknąć częstych uszkodzeń
uszczelek i kręgów oraz nieszczelnoś-
ci studni, a tym samym bardzo kosz-
townych napraw czy wymiany całych
studni.

Wymagania normy
PN-EN 1917 a polskie realia

Dr inż. Leszek Wysocki z Politech-
niki Wrocławskiej, w prezentacji pod-
czas seminarium w ZPB Kaczmarek

w Prusicach, omówił szczegółowo wy-
magania normy PN-EN 1917:2004 oraz
główne wady dostępnych na polskim
rynku betonowych studni kanalizacyj-
nych. W przypadku dwuetapowej pro-
dukcji dennic, jaką stosuje większość
producentów studni betonowych, pole-
gającej na mechanicznym zagęszcze-
niu tzw. szklanki oraz późniejszym ręcz-
nym profilowaniu kinety, łączy się dwa
niezależne betony, z których każdy
jest w innym stadium dojrzewania, co
utrudnia połączenie. Beton kinety jest
zagęszczany ręcznie i dlatego rzadko
przekracza klasę C15/20 oraz ma
niejednorodną strukturę, co radykalnie
zmniejsza trwałość tego elementu.
Można wprawdzie dodawać polimery
do betonu ręcznie zagęszczanego, aby
uzyskać jednorodny beton w całej den-
nicy, ale jest to bardzo kosztowne i ża-
den z polskich producentów nie stosuje
takiego rozwiązania – twierdzi dr inż.
Leszek Wysocki. W efekcie ich wyro-
by nie spełniają wymagań normy
PN-EN 1917:2004, zgodnie z którą
beton narażony na środowisko wys-
tępujące wewnątrz kanałów (klasa eks-
pozycji XA1), powinien mieć następują-
ce właściwości:

● klasa min. C35/45;
● stosunek w/c nie większy niż 0,45;
● szerokość rozwarcia rys do

0,15 mm;
● nasiąkliwość < 6% (zalecane za-

ostrzenie kryterium do maks. 5%);
● przy klasach ekspozycji XA2, XA3

(PN-EN 206-1) powinien zawierać ce-
ment siarczanoodporny HSR (zgodny
z normą PN-B 19707:2003).

Takie wymagania musi spełniać be-
ton we wszystkich elementach studni
kanalizacyjnych. Dr inż. Leszek Wy-
socki uważa również, że szerokość
rozwarcia rys powinna wynosić mak-
symalnie 0,1, a nie 0,15 mm jak wyma-
ga norma, gdyż wówczas woda nie
przesącza się w postaci kropel i rysa
może ulec samonaprawie.

Bardzo duży wpływ na trwałość beto-
nu, z jakiego produkowane są studnie
kanalizacyjne, ma stosowanie odpo-
wiedniego cementu. Powinien to być
cement siarczanoodporny HSR, jaki

Nowoczesne betonowe studnie szczelne
spełniające wymagania normy PN-EN 1917:2004

Fot.1.Elementystudniszczel-
nych produkowane w ZPB
KaczmarekwPrusicach
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stosuje firma ZPB Kaczmarek, a nie ce-
menty portlandzkie szybkosprawne,
które nie są siarczanoodporne. Wyko-
rzystują je jednak najczęściej produ-
cenci elementów studni kanalizacyj-
nych, aby szybko rozformowywać
wykonane prefabrykaty. W przypadku,
gdy mamy dwie studnie wyprodukowa-
ne wg tej samej technologii, z których
jedna jest z cementu szybkospraw-
nego, a druga siarczanoodpornego, to
gdy pierwsza będzie miała trwałość
ok. 10 lat, to druga 90 lat – twierdzi
dr inż. Leszek Wysocki. Jak wynika
z normy, istotny jest również stosu-
nek w/c, gdyż jeśli jest zbyt dużo wody
powstaje porowaty beton. W zakładzie
ZPB Kaczmarek w Prusicach w/c w be-
tonie, z którego produkowane są ele-
menty studni kanalizacyjnych, wyno-
si 0,36 – 0,38. Tylko dennice monoli-
tyczne, produkowane w jednym cyklu,
w których monolit stanowi nie tylko
ściana i dno, ale również kineta, mają
jednorodne parametry w całym wyro-
bie, spełniające wymagania aktualnych
norm. Poza tym zastosowanie do ich
produkcji betonu samozagęszczalne-
go SCC zapewnia:

■ wyeliminowanie czynnika ludzkie-
go z procesu zagęszczania mieszanki
betonowej;

■ wzrost wytrzymałości na ściska-
nie, szczelności oraz obniżenie nasią-
kliwości betonów w porównaniu z be-
tonami konwencjonalnymi o tej samej
klasie;

■ dużą odporność na substancje
agresywne występujące w ściekach
kanalizacyjnych i technologicznych;

■ równość i gładkość powierzchni
ścian zewnętrznych i wewnętrznych
oraz profili złączy.

Inne istotne wady studni kanaliza-
cyjnych dostępnych na rynku, produ-
kowanych metodą wibroprasowania,
to nierównoległość ścian poszczegól-
nych elementów, która poza proble-
mami montażowymi może powodować
pękanie kręgów i wykruszanie ich
krawędzi – uważa dr inż. Leszek
Wysocki.

Warunki uzyskania trwałego betonu
(zgodnie z normą PN-EN 206-1)
omówił, podczas seminarium w ZPB
Kaczmarek, prof. dr hab. inż. Zbig-
niew Giergiczny z Cementowni Gó-
rażdże. Należą do nich m.in.:

● właściwe zaprojektowanie składu
mieszanki betonowej;

● zastosowanie odpowiednich su-
rowców wyjściowych;

● prawidłowe zagęszczenie betonu;
● zapewnienie odpowiednich warun-

ków dojrzewania uformowanych ele-
mentów.

Jak podkreślił prof. Giergiczny, w za-
kładzie ZPB Kaczmarek w Prusicach
przestrzegane jest spełnienie wszyst-
kich wymienionych warunków, ale
na podkreślenie zasługuje wyjątkowa
dbałość o właściwą pielęgnację be-
tonu, która odbywa się w specjalnych
komorach VAPOR w obecności CO2 i pa-
ry wodnej, w temperaturze 40 – 45 ºC,
dzięki czemu następuje przyspieszone
dojrzewanie i karbonatyzacja. Jak już
wcześniej wspomniano, do produkcji
elementów betonowych studni szczel-
nych wykorzystywany jest w Prusicach
wyłącznie cement siarczanoodpor-
ny, a więc cement hutniczy zawierają-
cy granulowany żużel wielkopiecowy,
a ponadto beton samozagęszczalny.
Dzięki temu wyeliminowany został pro-
ces zagęszczania mieszanki betono-
wej, a jednocześnie błędy wykonaw-
cze, jakie mogą być popełnione pod-
czas tego procesu – podkreślił prof.
Zbigniew Giergiczny. W efekcie pod-
czas produkcji zapewniona jest bar-
dzo wysoka wytrzymałość elementów
studni, mała porowatość betonu, du-
ża szczelność, brak wykwitów węgla-
nowych.

Z wypowiedzi prelegentów wynika,
że tylko rygorystyczne przestrze-
ganie wymagań aktualnych norm,
a nawet zaostrzenie niektórych
z nich, może gwarantować kilku-
dziesięcioletnią trwałość elemen-
tów betonowych studni kanaliza-
cyjnych.

Nowoczesna linia
produkcyjna w Prusicach

Po serii wykładów uczestnicy semi-
narium zwiedzili zakład w Prusicach
(fotografia 2). Linia produkcyjna zrobi-
ła na wszystkich ogromne wrażenie,
począwszy od laboratorium konstruk-
cyjnego odpowiedzialnego za opraco-
wywanie negatywów kinet po bardzo
nowoczesną betonownię, zapewniają-
cą dokładne dozowanie wszystkich su-
rowców. Technologia monolitycznego
odlewania dennic studni kanalizacyj-
nych w systemie PERFECT nie ma
obecnie sobie równych, gdyż gwaran-

tuje wykonanie dennicy o wytrzymało-
ści i estetyce niewykonalnej innymi me-
todami, twierdzą zarówno przedstawi-
ciele ZPB Kaczmarek, jak i naukowcy,
którzy prowadzili badania studni kana-
lizacyjnych. Proces produkcji znacznie
różni się od znanych dotychczas tech-
nologii. Pierwszy etap to komputerowe
wykonanie tzw. negatywu kanału kinety
ze styropianu wg projektu otrzymanego
od zamawiającego. Następnie wszyst-
kie elementy kinety są sklejane i model
umieszcza się w formie. Kolejne etapy
produkcji to zalewanie formy betonem
samozagęszczalnym SCC oraz rozfor-
mowywanie dennicy po związaniu beto-
nu (fotografia 3).

W zakładzie ZPB Kaczmarek w Pru-
sicach można produkować 100 kom-
pletnych studni kanalizacyjnych dzien-
nie. Nowa jakość produkowanych ele-
mentów sprawiła, że firma ZPB Kacz-
marek zakupiła 6 specjalnych samo-
chodów samowyładowczych do trans-
portu studni, które dostarczają je bez-
pośrednio na plac budowy.

Krystyna Wiśniewska

Fot. 2. Linia produkcyjna w Zakładzie
Prusice

Fot. 3. Gotowa dennica wykonana
w technologii PERFECT
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T rudności związane z wdrożeniem do stosowania nor-
my PN-EN 1504 część 2 i 3 przy naprawach i ochro-
nie antykorozyjnej drogowych obiektów inżynierskich
spowodowały, że w IBDiM podjęto decyzję o wdro-

żeniu przygotowywanych od wielu lat Zaleceń Udzielania
Aprobat Technicznych (ZUAT) dotyczących tych materiałów.
Opracowano dwa odrębne ZUAT (na materiały naprawcze
i na powłoki). W ZUAT wyodrębniono trzy grupy badań:

● badania identyfikacyjne składników;
● badania rozmieszanych materiałów (gdy nie są istotne,

można te badania pominąć);
● badania związanych lub utwardzonych materiałów.
Przyjęto, że zakres oraz warunki stosowania każdego ma-

teriału będą deklarowane przez producenta. Podczas postę-
powania aprobacyjnego oraz certyfikacji Zakładowej Kontro-
li Produkcji u producenta deklaracje te będą sprawdzane. Ba-
dania identyfikacyjne oraz badania rozmieszanych materia-
łów powinny być zgodne z wartościami deklarowanymi. Pod-
czas badań związanych i utwardzonych materiałów nie-
które właściwości będą sprawdzane na zgodność z de-
klaracjami producenta, a dla niektórych właściwości
ZUAT określą wymagania minimalne. Żaden wyrób, który
nie spełni tych wymagań minimalnych, nie będzie mógł
uzyskać aprobaty technicznej. Przyjęty system oceny wy-
robów ma zagwarantować, że wyroby, na które udzielono apro-
bat technicznych, mogą być stosowane w drogowych obiek-
tach inżynierskich oraz umożliwić sprawdzenie, że na budo-
wę dostarczono wyrób zgodny z aprobatą techniczną.

W przypadku każdego wyrobu jego producent powinien
zadeklarować:

● przydatność do stosowania (pot-life) – maksymalny
czas, w którym wieloskładnikowy wyrób powinien być
zastosowany po zmieszaniu oddzielnych składników;

● czas obróbki (workability) – czas od wymieszania
składników do spadku właściwości użytkowych lub, jeżeli nie
określono inaczej, ok. 70% czasu pot-life; czas obróbki
zależy od temperatury, wilgotności, ilości mieszaniny (A+B),
reaktywności składników, technologii.

Wyroby i systemy
do napraw konstrukcji betonowych

Wśród wyrobów i systemów do napraw konstrukcji
betonowych wyodrębniono:

■ zaprawy szpachlowe przeznaczone do układania
warstwami grubości 0 – 5 mm;

■ zaprawy naprawcze przeznaczone do układania war-
stwami grubości do 4 cm;

■ betony drobnoziarniste przeznaczone do układania war-
stwami grubości do 10 cm;

■ zaprawy szybkosprawne charakteryzujące się bardzo
szybkim przyrostem wytrzymałości, np. zaprawy przezna-
czone do tamowania przecieków w tunelach, osadzania po-
kryw włazów kanałowych itp.;

■ zaprawy specjalne o nietypowych właściwościach,
przeznaczone do specjalnego zastosowania, np. zaprawy
do rozsadzania betonu, do wykonywania podlewek pod ło-
żyska, samozagęszczalne itp.

O włączeniu danego materiału do określonej grupy zapraw
szpachlowych, naprawczych lub betonów drobnoziarnistych
decyduje maksymalna średnica ziaren kruszywa, przy któ-
rej możliwe jest zatarcie „na gładko” warstwy zaprawy o mi-
nimalnej grubości zalecanej przez producenta. Grubość ta-
kiej warstwy powinna być nie mniejsza niż 3 średnice mak-
symalnego ziarna kruszywa. Wymagania, które powinny być
określone w przypadku każdego materiału przeznaczonego
do naprawy betonu w drogowych obiektach inżynierskich,
zestawiono w tabelach 1, 2 i 3.

W przypadku zapraw szybkosprawnych badania należy
wykonać tak jak zapraw naprawczych, ale producent powinien
ustalić właściwe dla danej zaprawy czasy badania wytrzyma-

* Instytut Badawczy Dróg i Mostów

Zalecenia IBDiM udzielania
Aprobat Technicznych na wyroby

i systemy do napraw i ochrony
obiektów inżynierskich

dr inż. Krzysztof Germaniuk*

Tabela 1. Badania identyfikacyjne materiałów naprawczych
Właściwości Wymagania Metody badań wg

Suche składniki zaprawy
Zawartość nadziarna [% (m/m)] ≤ 5 PN-EN 933-1: 2000
powyżej wartości deklarowa- PN-EN 1015-1:2000
nej przez producenta [mm] PN-EN 12192-1:2004
Gęstość nasypowa [g/cm3] m (± 5%) PN-EN 1097-3:2000
Widmo w podczerwieni badanie PN-EN 1767:2002

identyfikacyjne

Składniki płynne (jeżeli występują)
Gęstość [g/cm3] m (± 5%) PN-EN-ISO 2811-1:2002

PN-EN ISO 2811-2:2002
Lepkość dynamiczna c (± 10%) PN-EN-ISO 3219:2000

PN-ISO 2555:1999
PN-EN ISO 12058-1:2005

Lepkość pozorna; c (± 10%) PN-EN ISO 2431:1999
czas wypływu [s] ASTM D 1200-94:2005
Zawartość składników
nielotnych* [%] n (± 10%) PN-EN ISO 3251:2008
Widmo w podczerwieni badanie PN-EN 1767:2002

identyfikacyjne
* dotyczy wyrobów z dodatkiem rozpuszczalnika, takich jak akryle, silany,

siloksany itp.
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łości. Jako bezwzględną zasadę należy przyjąć określenie
wytrzymałości po 28 dniach.

Zaprawy specjalne należy badać wg indywidualnego
programu badań użytkowych związanych zapraw. Pro-
gram badań powinien być zgodny z deklaracją produ-
centa i obejmować możliwość sprawdzenia tych właści-
wości, które decydują o zaliczeniu zaprawy do zapraw
specjalnych.

Wyroby i systemy do ochrony
powierzchniowej konstrukcji betonowych

W tej grupie wyodrębniono materiały przeznaczone do wy-
konywania:

● hydrofobizacji powierzchni betonu, czyli obróbki na-
dającej jego powierzchni zdolność odpychania wody; po-
wierzchnia betonu staje się niezwilżalna; pory i kapilary nie
zostają wypełnione materiałem hydrofobizującym, a jedynie
ich ścianki zostają nim powleczone;

● impregancji betonu – obróbki betonu zmniejszającej
jego powierzchniową porowatość i wzmacniającej po-
wierzchnię; pory i kapilary zostają częściowo lub całkowicie
wypełnione materiałem impregnującym;

● powłok ochronnych, czyli ciągłej warstwy ochronnej
na powierzchni betonu;

● powłok izolacyjno-nawierzchniowych przeznaczo-
nych do układania na chodnikach;

● powłok izolacyjno-nawierzchniowych przeznaczo-
nych do układania na jezdniach;

● powłok specjalnych przeznaczonych do wykonywania
zabezpieczeń antykorozyjnych obiektów narażonych
na działanie czynników agresywnych.

Wymagania, które powinny być określone w przypadku
każdego materiału przeznaczonego do ochrony powierzch-
niowej konstrukcji betonowych w drogowych obiektach inży-
nierskich, podano w tabelach 4, 5, 6.

Dodatkowo można określić w przypadku materiałów
przeznaczonych do impregnacji betonu odporność po-
wierzchni zaimpregnowanej na uderzenie, a w przypadku

Tabela 3. Właściwości użytkowe materiałów do napraw po
ich utwardzeniu

Właściwości Wymagania Metody badań wg
Badania związanej zaprawy szpachlowej

Gęstość objętościowa [g/cm3] m (± 5%) PN-EN 1015-10:2001
PN-EN 12190:2000
PN-85/B-04500

Wytrzymałość na zginanie z28 ≥ 5,0 PN-EN 1015-11:2001
po 28 dniach [MPa] PN-85/B-04500
Wytrzymałość na ściskanie w28 ≥ 20 PN-EN 1015-11:2001
po 28 dniach [MPa] PN-EN 12190:2000

PN-85/B-04500
Wytrzymałość na odrywanie ≥ 1,5 PN-EN 1542:2000
od podłoża betonowego po Procedura IBDiM
28 dniach, metoda „pull-off” Nr PB/TM-1/6
[MPa]
Skurcz po okresie twardnie- sk (±20%) PN-85/B-04500
nia 56 dni [mm/m] PN-EN 12617-4
Mrozoodporność po 200
cyklach zamrażania i odmra-
żania w wodzie, w temp. Procedura IBDiM
-18°C / +18°C [%] Nr PB/TM-1/12
– ubytek masy ≤ 5
– spadek wytrzymałości na

zginanie ≤ 20
– spadek wytrzymałości na

ściskanie ≤ 20
Wytrzymałość na odrywanie ≥ 1,2 PN-EN 1542:2000
od podłoża po 200 cyklach Procedura IBDiM
zamrażania i odmrażania Nr PB/TM-1/6
w wodzie, w temp.
-18°C / +18°C, metoda
„pull-off” [MPa]
Absorpcja kapilarna kg/m2 h0,5 ≤ 0,5 PN-EN 13057:2004

Badania związanej zaprawy naprawczej
Gęstość objętościowa [g/cm3] m (± 5%) PN-EN 1015-10:2001

PN-EN 12190:2000
PN-85/B-04500

Wytrzymałość na zginanie PN-EN 1015-11:2001
– po 7 dniach [MPa] z7 PN-85/B-04500
– po 28 dniach [MPa] z28 ≥ 5,0
Wytrzymałość na ściskanie PN-EN 1015-11:2001
– po 7 dniach [MPa] w7 PN-EN 12190:2000
– po 28 dniach [MPa] w28 ≥ 25 PN-85/B-04500
Wytrzymałość na odrywanie PN-EN 1542:2000
od podłoża betonowego po Procedura IBDiM
28 dniach, metoda „pull-off”* Nr PB/TM-1/
– gdy z28 ≥ 25 [MPa] ≥ 1,5
– gdy z28 ≥ 45 [MPa] ≥ 2,0
Skurcz po okresie twardnie- sk (±20%) PN-85/B-04500
nia 56 dni [‰] PN-EN 12617-4
Mrozoodporność po 200 Procedura IBDiM
cyklach zamrażania i odmra- Nr PB/TM-1/12
żania w wodzie, w temp.
-18°C / +18°C
– ubytek masy [%] ≤ 5
– spadek wytrzymałości na

zginanie [%] ≤ 20
– spadek wytrzymałości na

ściskanie [%] ≤ 20
Wytrzymałość na odrywanie ≥ 1,5 (jeżeli PN-EN 1542:2000
od podłoża po 200 cyklach z28 ≥ 25) Procedura IBDiM
zamrażania i odmrażania ≥ 2,0 (jeżeli Nr PB/TM-1/6
w wodzie, w temp. -18°C/ +18°C, z28 ≥ 45)
metoda „pull-off” [MPa]
Absorpcja kapilarna [kg/m2 h0,5] ≤ 0,5 PN-EN 13057:2004

Tabela 2. Badania rozmieszanych zapraw naprawczych
Właściwości Wymagania Metody badań wg

Gęstość objętościowa [g/cm3] m (± 5%) PN-EN 1015-6:2000
PN-85/B-04500

Konsystencja świeżego ma- c (± 10%) PN-EN 1015-3:2000
teriału [cm] PN-85/B-04500

Tabela 4. Badania identyfikacyjne – hydrofobizacja, impreg-
nacja powłoki

Właściwości Wymagania Metody badań wg
Składniki suche (proszki, posypki, grys), jeżeli występują

Zawartość nadziarna [% (m/m] ≤ 5 PN-EN 933-1: 2000,
powyżej wartości deklarowa- PN-EN 1015-1:2000
nej przez producenta [mm] PN-EN 12192-1:2004
Gęstość nasypowa [g/cm3] m (± 5%) PN-EN 1097-3:2000
Widmo w podczerwieni badanie PN-EN 1767:2002

identyfikacyjne
Składniki płynne

Gęstość [g/cm3] m (± 5%) PN-EN-ISO 2811-1:2002
PN-EN ISO 2811-2:2002
PN-EN ISO 1675:2002

Lepkość dynamiczna c (± 10%) PN-EN-ISO 3219:2000
PN-ISO 2555:1999
PN-EN ISO 12058-1:2005

Lepkość pozorna; czas c (± 10%) PN-EN ISO 2431:1999
wypływu [s] ASTM D 1200-94:2005
Zawartość składników n (± 10%) PN-EN ISO 3251:2008
nielotnych* [%]
Widmo w podczerwieni badanie PN-EN 1767:2002

identyfikacyjne
* wartości przyczepności powłoki do podłoża dotyczą badań laboratoryjnych;

w warunkach badań na obiektach dopuszczalne są wartości o 20% niższe
* dotyczy wyrobów z dodatkiem rozpuszczalnika, takich jak akryle,

silany, siloksany itp.
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powłok ochronnych (w zależności od zastosowania) odpor-
ność powierzchni pokrytej powłoką na: uderzenie; działa-
nie UV; działanie chemikaliów oraz możliwość stosowania
na wilgotnym betonie. W przypadku powłok specjalnych
należy ustalać indywidualny program badań użytkowych
utwardzonych powłok, który powinien być zgodny z dekla-
racją producenta i obejmować możliwość sprawdzenia tych
właściwości, które decydują o zaliczeniu powłoki do powłok
specjalnych.

Podsumowanie
ZUAT dotyczące materiałów naprawczych do betonu oraz

materiałów przeznaczonych do wykonywania powłok ochron-
nych na betonie były opracowywane przez 12 lat, ze wzglę-
du na dużą różnorodność właściwości produkowanych w Pol-
sce i importowanych materiałów. Każdy producent stosował
własne metody badań swoich wyrobów, gdyż nie było po-
wszechnie uznanych norm i procedur badawczych. IBDiM
analizując wyniki badań dostarczane przez producentów,
opracował metody oceny, a także kryteria oceny ich jakości
w aspekcie dopuszczenia do stosowania na drogowych obiek-
tach inżynierskich.

Materiały naprawcze do betonu oraz materiały przezna-
czone do wykonywania powłok ochronnych na betonie roz-
wijają się bardzo intensywnie. Bardzo często wprowadzane
są zmiany właściwości produkowanych wyrobów oraz ich
nazwy i oznaczenia. Duża część aprobat technicznych jest
nowelizowana przynajmniej raz w pięcioletnim okresie ich
obowiązywania. Istotne zmiany wprowadzane są przy każ-
dym przedłużaniu terminu ważności aprobaty. Oznacza to,
że praca nad nowelizacją omawianych ZUAT będzie musia-
ła być prowadzona w sposób ciągły.

Tabela 6. Właściwości użytkowe powłok ochronnych po ich
utwardzeniu

Właściwości Wymagania Metody badań wg
Hydrofobizacja

Stan powierzchni impregno- powłoka Procedura IBDiM Nr PO-2
wanej po 200 cyklach zamra- bez zmian
żania i odmrażania w wodzie,
w temp.: -18°C / +18°C
Absorpcja kapilarna [kg/m2 h0,5] ≤ 0,1 PN-EN 1062-3:2000

Impregnacja
Stan powierzchni impregno- powłoka Procedura Badawcza
wanej po 200 cyklach zamra- bez zmian IBDiM Nr PO-2
żania i odmrażania w wodzie,
w temp.: -18°C/+18°C
Absorpcja kapilarna [kg/m2 h0,5] ≤ 0,1 PN-EN 1062-3:2000

Powłoki ochronne
Przyczepność do podłoża po średnio: PN-EN 1542:2000
pełnym utwardzeniu powłoki* Procedura IBDiM
– systemy ze zdolnością most- ≥ 0,8 Nr PB/TM-1/6

kowania rys (elastyczne) bez
obciążenia ruchem [MPa]

– systemy sztywne bez ob- ≥ 1,5
ciążenia ruchem [MPa]

Stan powierzchni impregno- powłoka Procedura IBDiM
wanej po 200 cyklach zamra- bez zmian Nr PO-2
żania i odmrażania w wodzie,
w temp.: -18°C / +18°C
Przyczepność do podłoża po średnio: PN-EN 1542:2000
200 cyklach zamrażania Procedura IBDiM
i odmrażania w wodzie, Nr PB/TM-1/6
w temp.: -18°C / +18°C
– systemy ze zdolnością ≥ 0,8
mostkowania rys (elastyczne)
bez obciążenia ruchem [MPa]
– systemy sztywne bez ob- ≥ 1,5
ciążenia ruchem [MPa]
Absorpcja kapilarna [kg/m2 h0,5] ≤ 0,2 PN-EN 1062-3:2000
Przepuszczalność CO2 [m] SD, CO2 ≥ 50 PN-EN 1062-6:2003
Przepuszczalność pary SD, H2O ≤ 4 PN-EN ISO 7783-1:2001
wodnej [m] PN-EN ISO 7783-2:2001

* wartości przyczepności powłoki do podłoża dotyczą badań
laboratoryjnych; w warunkach badań na obiektach dopuszczalne
są wartości o 20% niższe

Tabela 5. Właściwości użytkowe powłok izolacyjno-na-
wierzchniowych po ich utwardzeniu

Właściwości Wymagania Metody badań wg
Powłoki izolacyjno-nawierzchniowe na chodniki

z wyjątkiem powłok na bazie asfaltowej
Wytrzymałość na odrywanie średnio: PN-EN 1542:2000
od podłoża betonowego kla- Procedura IBDiM
sy C30/37 (przyczepność Nr PB/TM-1/6
powłoki do podłoża)*
– powłoki elastyczne [MPa] ≥ 1,5
– powłoki sztywne [MPa] ≥ 2,0
Wskaźnik ograniczenia ≥ 90 Procedura IBDiM
chłonności wody [%] Nr PB-TM-X5
Stan powłoki po 200 cyklach powłoka Procedura IBDiM Nr PO-2
zamrażania i odmrażania bez zmian
w wodzie, w temp.
-18°C / +18°C
Wytrzymałość na odrywanie średnio: PN-EN 1542:2000
po 200 cyklach zamrażania Procedura IBDiM
i odmrażania w wodzie, Nr PB/TM-1/6
w temp.: -18°C / +18°C
– powłoki elastyczne [MPa] ≥ 1,5
– powłoki sztywne [MPa] ≥ 2,0
Ścieralność ** [mm3/5000 mm2] ≤ 12 500 PN-EN 1338:2005
Wytrzymałość na odrywanie ≥ 2,0 PN-EN 1542:2000
od podłoża stalowego Procedura IBDiM
(przyczepność powłoki do Nr PB/TM-1/6
podłoża)* [MPa]
Wskaźnik szorstkości *** [SRT] ≥ 40 PN-EN 1436:200

Powłoki izolacyjno-nawierzchniowe na jezdnie
Wytrzymałość na odrywanie ≥ 2,5 PN-EN 1542:2000
od podłoża betonowego Procedura IBDiM
(przyczepność powłoki do Nr PB/TM-1/6
podłoża) [MPa]
Wskaźnik ograniczenia ≥ 90 Procedura IBDiM
chłonności wody [%] Nr PB-TM-X5
Stan powłoki po 200 cyklach powłoka Procedura IBDiM Nr PO-2
zamrażania i odmrażania bez zmian
w wodzie, w temp.
-18°C / +18°C
Wytrzymałość na odrywanie ≥ 2,5 PN-EN 1542:2000
[MPa] Procedura IBDiM

Nr PB/TM-1/6
Wytrzymałość na odrywanie ≥ 2,5 PN-EN 1542:2000
po 200 cyklach zamrażania Procedura IBDiM
i odmrażania w wodzie, Nr PB/TM-1/6
w temp.: -18°C / +18°C [MPa]
Ścieralność ** [mm3/5000 mm2] ≤ 5000 PN-EN 1338:2005
Wytrzymałość na odrywanie ≥ 2,5 PN-EN 1542:2000
od podłoża stalowego Procedura IBDiM
(przyczepność powłoki do Nr PB/TM-1/6
podłoża)* [MPa]

*** wartości przyczepności powłoki do podłoża dotyczą badań labo-
ratoryjnych; w warunkach badań na obiektach dopuszczalne są
wartości o 20% niższe;

*** badanie ścieralności należy wykonać na próbce powłoki izola-
cyjno-nawierzchniowej wykonanej zgodnie z instrukcją produ-
centa;

*** badane tylko w wypadku, gdy powłoka izolacyjno-nawierzchnio-
wa jest wykonywana bez posypki kwarcowej.



81

M ateriały budowlane podlega-
ją przemianom dyktowanym
przez rozwój technologiczny.
Cywilizacja przemysłowa

stworzyła materiały budowlane ujęte
w systemy pasujących do siebie, na-
wzajem uzupełniających się elemen-
tów, a ich działanie wsparto systema-
mi instalacji.

Ostatnie kilkanaście lat przyniosło
wiele odkryć i wynalazków w dziedzinie
tworzenia substancji o nowych właści-
wościach fizycznych, otwierających
wiele przełomowych możliwości użyt-
kowych. Budownictwo jest sektorem,
który stosunkowo najwolniej przyjmuje
nowe materiały i technologie. Niemniej
proces rozprzestrzeniania się nowych
technologii w sektorze materiałów bu-
dowlanych jest nieunikniony i będzie
się dokonywał w ciągu najbliższych lat,
m.in. w obliczu istniejących zagrożeń
środowiskowych i coraz większych wy-
magań ustawodawczych dotyczących
ograniczania zużycia energii przez bu-
downictwo.

Materiały o udoskonalonych
właściwościach

Największa grupa wyrobów tego ro-
dzaju powstaje dzięki znacznie rozwi-
niętej w końcu XX wieku technologii
kompozytów. Materiał kompozytowy
ma niejednorodną strukturę. Złożony
jest z dwóch lub więcej komponentów
o różnych właściwościach. Tworzy się
go w celu uzyskania konkretnych właś-
ciwości, doskonalszych od tych, które
można osiągnąć, stosując tylko jeden
materiał. Materiały kompozytowe
używane w budownictwie powstają
najczęściej w celu osiągnięcia wyjąt-
kowych parametrów mechanicznych
– wytrzymałości, sztywności przy jed-
noczesnym optymalizowaniu innych
cech, np. ciężaru, podatności na
formowanie itp., a także redukcji

przewodnictwa cieplnego materiału,
uzyskania konkretnej charakterystyki
dotyczącej odbijania światła oraz
zmiany wielu innych właściwości.
W grupie kompozytów o udoskona-
lonych cechach wytrzymałościowych
najczęściej spotykana jest kombinac-
ja komponentu konstrukcyjnego (np.
włókna szklane, włókna węglowe, ny-
lon, Kevlar itp. ułożone w różne kom-
binacje splotów), który umieszczony
jest w substancji stanowiącej rodzaj le-
piszcza, tzw. matrycy (żywice epoksy-
dowe, poliestrowe, poliuretanowe, si-
likonowe). Często konieczne jest
wprowadzenie dodatkowo lekkiego
materiału wypełniającego (balsa, pian-
ki, materiały syntetyczne, materia-
ły o strukturze plastra miodu itd.).
Schemat tego rodzaju kombinacji
wraz z przykładowymi komponentami
przedstawia rysunek.

Beton i stal
Materiałem doskonalonym w ostat-

nich dwudziestu latach za pomocą no-
woczesnych technologii, w tym także
technologii kompozytów, jest beton.
To, obok stali, najczęściej stosowany
materiał konstrukcyjny XX wieku. Dzię-
ki doborowi odpowiednich składników
oraz wprowadzaniu wielu domieszek
i dodatków betony osiągają znacznie
lepsze parametry wytrzymałościo-
we. Doskonalone są także inne cechy,
np. szczelność, ścieralność, odpor-
ność na przemarzanie i inne nieko-
rzystne czynniki środowiskowe. Beto-
ny o wysokiej wytrzymałości (BWW)
oraz betony wysokowartościowe
(BBWW) pozwalają realizować marze-
nia o smukłych i efektywnych ustrojach
nośnych. Najnowsza generacja beto-
nów, wykonywanych w technologii
kompozytów, to wibrobetony zbrojo-
ne włóknami metalicznymi, węglo-
wymi, syntetycznymi lub hybrydo-
wymi. Przykładami tego rodzaju wy-
robów są:

● SIFCON (Slurry Infiltrated Fibre
Concrete) – włókna stalowe układane
w formach i zalewane zaczynem ce-
mentowym;

● SIMCON (Slurry Infiltrated Mat
Concrete) – włókna układane jako
maty;

● RPC (ReactivePowderConcrete)
– mikrowłókna stalowe lub węglowe
w matrycy z drobnego piasku, pyłów
krzemionkowych i mikrokrzemionki;

PRAKTYKA BUDOWLANA

4 ’2009 (nr 440)

* Politechnika Warszawska

Technologia jako narzędzie
doskonalenia właściwości istniejących
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betony podatne na obciążenia dyna-
miczne;

● HPFRC (High Performance Fibre
Reinforced Concrete) – wysoko prze-
tworzone zbrojone betony; wzrost noś-
ności po wystąpieniu pierwszej rysy;

● UHPFRC (Ultra High Performan-
ce Fibre Reinforced Concrete) – bar-
dzo wysoko przetworzone zbrojone be-
tony o zbrojeniu hybrydowym; wzrost
nośności po wystąpieniu pierwszej rysy;

● ECC (Engineered Cementitious
Composites) – kompozyty z matrycą
cementową i włóknami dostosowanymi
do konkretnych wymagań, np. trwałość
przy silnych uderzeniach czy zjawi-
skach sejsmicznych.

Oprócz właściwości konstrukcyjnych
wyroby betonowe wzbogacane są o in-
ne funkcje np. możliwość przepuszcza-
nia wody lub zatrzymywania wilgoci
(organiczne chodniki), emisji światła
(Light-Transmitting Concrete LiTraCon,
beton ze światłowodami, daje wrażenie
przezroczystości) i wiele innych.

Drugi z najczęściej stosowanych ma-
teriałów konstrukcyjnych to stal. Udo-
skonalane są przede wszystkim cechy
wytrzymałościowe profili cienkościen-
nych oraz lin (zwiększanie gęstości uło-
żenia drutów, kombinacje splotów, wy-
pełnienia z tworzyw sztucznych). Istot-
ny jest także rozwój produktów ze sta-
li i innych metali przeznaczonych jako
obudowy i wypełnienia oraz jako zbro-
jenie innych materiałów (szkła, tworzy-
wa sztucznego). Powstają wyroby
o udoskonalonych właściwościach me-
chanicznych i bardzo dużej podatno-
ści na formowanie w różnych kierun-
kach, a także siatki pełniące rolę kon-
strukcyjną (np. siatki o układzie plastra
miodu), stosowane jako efektowne,
poddające się wyginaniu w różnych
kierunkach wykończenia i osłony o do-
brych właściwościach rozpraszania
światła dziennego.

Drewno
Kolejną grupą materiałową, która

w ciągu ostatnich 20 lat rozwinęła się
znacznie dzięki nowym technologiom,
są współczesne wyroby drewnopo-
chodne, nazywane w języku angiel-
skim engineered wood products, czyli
w skrócie EWP. Należą do nich wyro-
by z drewna klejonego oraz różnego
rodzaju sklejki drewniane, które w po-
równaniu ze znanymi dotychczas,

osiągają znacznie lepsze parametry
wytrzymałościowe, są podatniejsze
na formowanie i wykorzystują coraz
drobniejsze elementy drewna, co po-
zwala na bardziej oszczędne gospo-
darowanie zasobami naturalnymi.
Oprócz znanych wcześniej sklejek pro-
dukowane są np. sklejki LVL (lamina-
ted venner lumber), o równoległych
kierunkach układanych warstw (w tra-
dycyjnej sklejce kierunki warstw są na-
przemienne), sklejki LSL (laminated
stand lumber), gdzie warstwy drewna
sklejone są z równolegle ułożonych
włókien, płyta OSB (oriented strand
board) zbudowana ze sklejonych krót-
kich włókien zorientowanych w różnych
kierunkach. Powstają także kompozy-
ty drewna i jego pochodnych (np. kar-
tonu) oraz innych podobnych substan-
cji organicznych, np. słomy z innymi
materiałami – na bazie cementu, gipsu
oraz tworzyw sztucznych.

Szkło
Technologia wytwarzania struktur

warstwowych wykorzystywana jest
z powodzeniem w wyrobach szkła bu-
dowlanego. Odkąd do produkcji szkła
stosowana jest technologia float, tafle
szklane osiągają bardzo dużą precy-
zję wymiarową, a obie płaszczyzny
tafli są idealnie płaskie i równoległe
względem siebie. Precyzja ta pozwa-
la na integrowanie szkła w procesie
produkcji z bardzo cienkimi powłoka-
mi, natryskiwanymi lub sklejanymi
z taflą. Do grupy szkieł tego rodzaju
należą:

■ szkła niskoemisyjne (low-e), od-
znaczające się zdolnością do silnego
odbijania promieniowania podczerwo-
nego; w praktyce oznacza to, że pro-
mieniowanie widzialne i słoneczne (wy-
sokotemperaturowe) przenika przez
powłokę niskoemisyjną (powłoka
z tlenków metali napylona na po-
wierzchnię zewnętrzną szkła), nato-
miast promieniowanie podczerwone
(niskotemperaturowe) jest odbijane,
co redukuje transfer ciepła wypro-
mieniowywanego z powierzchni szyb,
a w konsekwencji straty ciepła przy
niskiej temperaturze (znaczne obniże-
nie współczynnika U);

■ szkła przeciwsłoneczne – po-
włoki refleksyjne w postaci tlenków
metali umożliwiające selektywne odbi-
janie zgodnie z założeniem mak-

simum światła, minimum ciepła,
przy czym powłoki te nie zmieniają
cech wizualnych szkła w przeciwień-
stwie do rozwiązań sprzed kilkunastu
lat, kiedy powłoka nadawała tafli cha-
rakterystyczny i nie zawsze pożądany
lustrzany efekt;

■ szkła z funkcją izolacji akustycz-
nej – dwie lub więcej tafli, między któ-
rymi wklejona jest jedna lub więcej
warstw folii PVB poliwinylobutyral
o właściwościach akustycznych;

■ szkła ognioodporne – napylane
są powłoki z tlenków metali, a następ-
nie tafla ulega obróbce termicznej lub
między dwiema warstwami szkła
umieszczany jest specjalny żel ognio-
odporny;

■ szkła drukowane lub barwione
– nanoszenie na taflę wzorów graficz-
nych lub koloru metodą emaliowania
lub wklejania folii; oprócz efektu pla-
stycznego zabiegi tego rodzaju prowa-
dzą do ograniczania dostępu promie-
niowania słonecznego do pomiesz-
czeń;

■ szkła zbrojone i bezpieczne
– poprawa właściwości mechanicz-
nych szkła oraz ochrona przed roz-
pryskiwanie tafli na ostre, luźne frag-
menty; pomiędzy warstwy szkła wkle-
jana jest folia PVB lub dodatkowo
siatka metalowa (nowa generacja
szkła zbrojonego o dużo wyższych
parametrach wytrzymałościowych niż
w przypadku zastosowania jedynie
folii PVB).

Możliwe jest tworzenie kombinacji
różnych powłok w jednej tafli, a także
tafli z różnymi powłokami w jednym
zestawie szklenia, co daje duże możli-
wości łączenia wybranych cech w jed-
nym produkcie. Dzięki temu we współ-
czesnych systemach szklenia zmini-
malizowano wiele wad użytkowych
szkła związanych z niebezpieczeń-
stwem przegrzewania, prześwietlania
wnętrz oraz słabą izolacyjnością prze-
gród szklanych. Poprawa właściwości
mechanicznych umożliwia z kolei
wykorzystanie szkła jako materiału
konstrukcyjnego (fotografia 1). Ze szkła
wykonywane są już bowiem elementy
nośne do dużych przeszkleń (słupy
i belki), a ponadto rozwiązań prototypo-
wych doczekały się konstrukcje kra-
townicowe z rurkami szklanymi za-
miast prętów stalowych w układach
kratownic przestrzennych oraz ele-
menty gięte – łuki i kopuły utrzymujące
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się same bez konstrukcji wsporczych,
wyłącznie na bazie klejenia krawędzi
na styk.

Tworzywa sztuczne
Kolejną grupą materiałów, które

znacznie rozwinęły się dzięki innowa-
cjom technologicznym, w tym struktu-
rom kompozytowym, są tworzywa
sztuczne, uznawane dotychczas za
nietrwałe i źle sprawdzające się w bu-
downictwie. Obecne tworzywa sztucz-
ne przeznaczone do celów budowla-
nych tworzą bardzo bogatą grupę pro-
duktów, które stają się coraz bardziej
konkurencyjne względem innych mate-
riałów, uznanych za bardziej wartościo-
we, w tym przede wszystkim szkła. In-
nowacyjnym, bardzo ciekawym pro-
duktem jest materiał kompozytowy,
łączący ze sobą szkło i tworzywa
sztuczne (tworzywa zbrojone włók-
nem szklanym, GRP). Jest on znacz-
nie lżejszy niż szkło i ma bardzo dobre
właściwości konstrukcyjne.

Spośród produktów z tworzyw
sztucznych konkurujących ze szkłem
wyróżnić można m.in.

● PMMA (polimetatylan metylu),
zwany szkłem akrylowym o bardzo
dużym, porównywalnym ze szkłem,
współczynniku przepuszczania światła
(92% przy 3 mm warstwie), co wiąże
się z dobrą „przezroczystością” (niski
stopień przezroczystości był uważany
za jedną w poważniejszych wad two-
rzyw sztucznych); podatny na formo-
wanie i barwienie, efekty matowienia,
odporny na promieniowanie UV (nie
zmienia koloru);

● PC (poliwęglan) – o budowie
kanałowej lub litej ma bardzo dobre
właściwości mechaniczne i parametry

izolacyjności termicznej; lity poliwęglan
jest podatny na formowanie wielokie-
runkowe i bardzo wytrzymały (300 ra-
zy bardziej niż szkło);

● folia ETFE (lub ET, tetrafluoroety-
len) – jest bardzo lekka, ma duży
współczynnik przepuszczalności świa-
tła, odporna na działanie wielu sub-
stancji chemicznych, jest relatywnie
trwała (20 lat bez widocznych oznak
zużycia), nadaje się do recyklingu; sto-
sowana w konstrukcjach pneumatycz-
nych lub jako rozpinana membrana.

Wielką zaletą tworzyw sztucznych
jest ich mały ciężar – wielokrotnie
mniejszy niż szkła, duża podatność na
formowanie, podatność na indywidual-
ne kreowanie efektów plastycznych po-
wierzchni (faktury, kolory, nadruki, wta-
pianie innych elementów) oraz relatyw-
nie niska cena. Kilka prestiżowych reali-
zacji budynków z ostatnich lat, w których
zastosowano tworzywa sztuczne, nobili-
tuje ten materiał do rangi pełnowartoś-
ciowego, nowoczesnego tworzywa ar-
chitektonicznego. Do realizacji tych na-
leżą m.in. Eden Project w St Austell
(proj. Grimshow & Parners) z zastosowa-
niem folii PTFE, stadion piłkarski Allianz
Arena w Monachium (proj. Herzog,
de Meuron) z zastosowaniem folii PTFE
(fotografia 2), dom sztuki Kunsthaus
w Grazu (proj. Spacelab Cook) z giętą
obudową dwuwarstwową z PMMA od
zewnątrz.

Izolacje

Oprócz technologii kompozytowych
rozwijane są inne metody wytwarzania
materiałów. W ostatnich latach zwięk-
szyła się znacznie oferta materiałów
izolacyjnych, w tym o strukturze pia-
nek lub żeli. Do najbardziej interesują-
cych należą produkty nazwane w języ-
ku angielskim translucent insulating
materials, w skrócie TIM, czyli izolacje

przezroczyste. W ich składzie mogą
się znajdować tworzywa sztuczne,
krzemionka, kwarc i inne substancje.
Jeden z bardziej zaawansowanych
materiałów tego rodzaju to aerożel,
o strukturze homogenicznej, będący
rodzajem sztywnej piany o wyjątkowo
małej gęstości. Na jej masę składa się
w ponad 99% powietrze, a mniej niż 1%
stanowi porowaty materiał, którym naj-
częściej jest krzemionka. Jest to obec-
nie najlżejsza substancja, nieznacznie
tylko gęstsza od powietrza, posiadają-
ca niezwykłe właściwości izolacyjne.
Technologia wytwarzania aerożeli roz-
winięta została przez NASA. Materiał
ten służy jako izolacja termiczna pro-
mów kosmicznych. Do zastosowania
w budownictwie jest wciąż zbyt drogi.

Technologie przyszłości
Bardzo interesującą grupę tworzą

materiały nazywane inteligentnymi
lub może bardziej precyzyjnie „smart”,
choć bez możliwości przetłumaczenia
na język polski. Można je określić jako
materiały o zmiennych właściwościach.
Zmiany dotyczą wybranej cechy i spo-
wodowane są konkretnym impulsem
(elektrycznym, termicznym, świetlnym,
chemicznym lub innym). Na razie jedy-
nie kilka materiałów tego rodzaju prze-
niknęło na grunt budownictwa. Są to
m.in. ogniwa fotowoltaiczne oraz
szkło typu „switchable”.

Kolejna grupa to tzw. nanomateriały
powstające przez łączenie ze sobą ato-
mów lub cząstek, co pozwala na nada-
wanie im nowych właściwości i całko-
witą eliminację defektów. Praca w tak
małej skali pozwala także na dokładną
analizę mikrobudowy form występują-
cych w przyrodzie. Podejmowane są
także próby odtwarzania mikroskali
struktur przyrodniczych wykazujących
wyjątkowe właściwości w celu tworze-
nia analogicznych struktur w sposób
syntetyczny. Przykładem są nici paję-
cze, które wg najnowszych badań są
relatywnie bardziej wytrzymałe na roz-
ciąganie niż najmocniejsze włókno wy-
twarzane przez człowieka.

Publikacja w ramach projektu badawcze-
go pt. „Łączenie tradycyjnych i zaawanso-
wanych technologii jako nowy kierunek po-
szukiwań proekologicznych we współcze-
snej architekturze” realizowanego w la-
tach 2007-2009 finansowanego przez Mini-
sterstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Fotografie: Autor
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Fot. 1. Szkło jako element konstrukcyjny.
Zadaszenie nad wejściem w budynku
biurowym w Sopocie

Fot. 2. Folia PTFE jako obudowa budyn-
ku. Stadion Allianz Arena w Monachium
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A rtykuł jest kontynuacją zagad-
nień dotyczących „wad ukry-
tych” stolarki okiennej – z drew-
na, aluminium i PVC, przedsta-

wionych w poprzednich artykułach
opublikowanych w miesięczniku „Mate-
riały Budowlane”. Na licznych przykła-
dach z laboratoryjnych badań stolar-
ki przedstawiono i szczegółowo opisano
przyczyny tych wad, ich wpływ na trwa-
łość, funkcjonalność i bezpieczeństwo
użytkowania okien. Bezspornie przyczy-
ną większości wad powstałą z winy pro-
ducentów stolarki są oszczędności ma-
teriałów, stosowanie substytutów za-
miast materiałów oryginalnych, a także
oszczędności w fazie produkcji. Są też
wady wynikające z konstrukcji okien.

Wielu producentów okien, reklamu-
jąc swoje wyroby, zamieszcza infor-
macje, że spełniają one „najostrzej-
sze wymagania norm polskich i zagra-
nicznych”, wyliczają dokumenty często
niezwiązane z przedmiotem zagadnie-
nia.Asprawa jest prosta. Rozporządze-
nie Ministra Infrastruktury z 11 sierp-
nia 2004 r. w sprawie sposobów dekla-
rowania zgodności wyrobów budowla-
nych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym, podaje: Produ-
cent wyrobu budowlanego, przez wys-
tawienie krajowej deklaracji zgodności,
oświadcza na swoją wyłączną odpo-
wiedzialność, że wyrób jest zgodny ze
specyfikacją techniczną. Krajową de-
klarację zgodności producent przecho-
wuje i przedkłada właściwym organom
kontroli na żądanie. A więc może to być
certyfikat zgodności lub deklaracja
zgodności z Aprobatą Techniczną lub
też deklarowanie zgodności wyrobu
z normą PN-EN 14351-1:2006.

Czy okna spełniają wymagania nor-
mowe czy też nie, należy potwierdzić od-
powiednimi badaniami. Niejednokrotnie
okazuje się bowiem, że badane okna nie
spełniają wymagań podstawowych.
Oto przykłady przecieków wody opa-
dowej i nieszczelności na przedmu-
chy wiatru. Zagadnienia wytrzymałoś-
ciowe i bezpieczeństwa użytkowania
przedstawione zostaną oddzielnie.

Okapniki rynnowe

Aluminiowe okapniki rynnowe powin-
ny być bardzo starannie dobierane
do typu okna, rodzaju przefrezowań
wrębów i montowane w ramy okien
na silikon, a na krańcach powinny mieć
zaślepki boczne (rysunek 1 oraz foto-
grafie 1, 2, 3, 4). W przeciwnym razie
woda opadowa, spływająca po szybach,
może wciekać – przez próg okna do po-
mieszczeń i pod okna. Co więcej – wo-
da, która przesączy się pod okapnik, nie
będzie mogła odsychać i po pewnym
czasie zacznie wsiąkać w złącza i je
stopniowo niszczyć oraz powodować
łuszczenie i odparzanie lakieru.

Przefrezowanie wrębów
Układ wrębów (wysokość i szero-

kość) w ramiakach drewnianych jest
ściśle ustalony (rysunek 2) i nie może
ulegać zmianie, gdyż odchyłki od zało-
żonych wymiarów technologicznych
powodują, że okna stają się nieszczel-
ne na przenikanie powietrza czy wody,
trudno je domknąć, a w efekcie okna
szybciej ulegają uszkodzeniu.

Przykłady wad okien

Fot. 1. Brak zaślepki okapnika (wada tech-
nologiczna). Koniec okapnika wsunięty jest
w podfrezowanie ramiaka ościeżnicy. Z po-
wodu braku zaślepki woda opadowa spły-
wająca po skrzydle do rynienki okapnika
wycieka z niego bokami. Próba uszczelnie-
nia styku silikonem (w celu powstrzymania
przecieków) nie dała rezultatu uszczelnienia

Fot. 3. Nieprawidłowo dobrany lub źle za-
łożony okapnik z grubą ścianką zaślepki.
W rezultacie skrzydło jest odpychane
od ramy i brak jest szczelności – co widać
w postaci nagromadzenia białych nalotów
– śladów przecieków Fot. Autor

Fot. 4. Szczelina w przyldze ok. 6 mm pomię-
dzy skrzydłem a ramą – by zmieścić okapnik,
cofnięto skrzydło na zawiasach (okapnik po-
winien mieć większe podfrezowanie pod
skrzydłem). Wyjaśnia to rysunek 1

Rys. 1. Okapnik odpycha skrzydło (punkt
A) i przyczynia się do powstawania nie-
szczelności w przylgach (B), bo uszczelka
nie przylega do okapnika; linia okuć (C)
jest przesunięta, co przyczynia się do tar-
cia i ciężkiej pracy okuć; od strony we-
wnętrznej (D) powstała duża szczelina
zwiększająca nieszczelności. Woda opado-
wa ściekająca po oknie może wpływać
do wysuniętego nadmiernie na zewnątrz
okapnika, a okapniki nie są przystosowa-
ne do odprowadzania znacznej ilości wody

Fot. 2. Zaślepka boczna okapnika jest założo-
na, ale przecieki wody występują, gdyż brak
jest uszczelnienia zaślepki na styku z ramą. Si-
likonem (w ciemnym kolorze) zilustrowano
miejscaprzecieków,którepowinnybyćuszczel-
nione. Tak samo jak osadzenie okapnika

mgr inż. Jerzy Płoński*

* Zakład Konstrukcji i Elementów Budowla-
nych, Instytut Techniki Budowlanej
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Należy mieć na uwadze, że niewłaści-
wego wyfrezowania wrębów w goto-
wych oknach nie można już poprawić
– nawet stosując grubsze uszczelki.Takie
okna nadają się w zasadzie do wymiany
(dopuszczalne są odchyłki +/– 1,0 mm).
Przyczyny odchyłek wrębowania mogą
być różne, np. niewłaściwe zestawienie
frezów, czy frezowanie wrębów głowica-
mi z zębami o zmienionej geometrii (wy-
nik niewłaściwej geometrii ostrzenia). Na
rysunkach3–5przedstawiononajbardziej
charakterystyczneprzykładyniewłaściwe-
go przewrębowania ościeżnic i skrzydeł.

Luzy ustawienia okuć
Skrzydła okien lub drzwi są niedo-

mknięte na zaczepie dolnym przy słupku
ruchomym (skrzydła nie spinają się
na zaczepie i rolce okucia). Przyczyny
tego zjawiska są różnorodne – za wąskie
skrzydła, niewłaściwie dobrane zawiasy,
zawiasy źle przykręcone (np. bez podkła-
dek dystansowych). Przykłady przedsta-

wiono na fotografiach 5 – 9. Skutek prze-
stawienia zawiasów widoczny jest na fo-
tografii 9. Skrzydła mogą się też „zbecz-
kować” pod wpływem podwyższonej
temperatury. Mogą również się poprze-
suwać podkładki szklące.

Uszczelki
Przecieki wody opadowej powodują

nie tylko nieodpowiednie okapniki, po-
przestawiane wrębowania, źle ustawio-

Rys. 2. Wrębowanie jest prawidłowe,
szczelina w przyldze zewnętrznej jest nie
większa niż 1 mm, wewnętrzna ma
ok. 0,5 mm (w celu zapewnienia minimal-
nej wymiany powietrza), układ wrębowań
rowków okuciowych jest prawidłowy
i okucia pracują lekko bez nadmiernego
tarcia. Okna zachowują wymaganą szczel-
ność zarówno na przepuszczalność powie-
trza, jak i wodoszczelność

Rys. 3. Przestawione są wręby ościeżnicy (po-
dobnie może być w skrzydle), szczeli-
na w przyldze zewnętrznej może wynosić na-
wet do 6 mm, a od wewnątrz do 4 mm.
Pod skrzydło swobodnie może wciekać wo-
da opadowa (okapnik „zgarnia” wodę),
a ponadto przestrzeń wrębowa jest nadmier-
nie wychładzana, występujące obustronne
luzy w przylgach powodują, że skrzydło
„lata” pomimo zazębienia na okuciach

Rys. 4. Pogrubiony wrąb skrzydła, szczeli-
na w przyldze zewnętrznej ma do 6 mm
(okapnik „zgarnia” wodę), przylgi od we-
wnątrz są spasowane na styk (brak wymia-
ny powietrza), luz w uszczelnieniu zewnętrz-
nym wychładza wręby, okucia narażone są
na zawilgocenia i korozję, przesunięte wrę-
by okuciowe powodują, że skrzydło ciężko
jest zamknąć (zaczepy i rolki trą o siebie)

Rys. 5. Pocieniony wrąb skrzydła, mocno
zgnieciona uszczelka ulega przyspieszonej
degradacji, przesunięte wręby okuciowe
powodują, że skrzydło ciężko jest zamknąć,
a niejednokrotnie jest to niemożliwe
– skrzydła wypinają się na rolkach (rolka
okucia wchodzi na zaczep, a nie pod zaczep)

Fot. 6. Skrzydło okna drewnianego odcho-
dzi od ramy – jest odpychane przez wiatr,
a przez szczelinę następują intensywne
przewiewy powietrza – okucia obydwu
skrzydeł nie mają sprzęgu

Fot. 5. Zawiasy skrzydła – ustawione mak-
symalnie w kierunku środka okna – do dru-
giego skrzydła, zawias drugiego skrzydła
też jest ustawiony maksymalnie do środka.
Obydwu zawiasów nie można już więcej
przestawić, w takim stopniu, by zaczep
okucia i rolka listwy okuciowej obydwu
skrzydeł mogły się zazębić Fot. Autor

Fot. 7. Skrzydło okna z PVC odchodzi od ra-
my(ilustruje todobitniedługopiswszczelinie)

Fot. 8. W tym przypadku zawiasy obydwu
skrzydełustawionesąmaksymalniedośrodka

Fot. 9. Wyrysowana kreska na skrzydle
ilustruje, na jaką wielkość zamknięte
skrzydło zachodzi na ramę – jest to nie
więcej niż 4 mm (powinno być 8 mm)

Fot.Autor
Fot.Autor

Fot.Autor

Fot.Autor
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ne zawiasy czy za wąskie skrzydła (fo-
tografia 10). Czasami przyczyny są wy-
nikiem zwykłego niedbalstwa (fotogra-
fie 11 i 12).

Przecieki spod skrzydeł można zli-
kwidować. Badanie w laboratorium wy-
kazuje, którędy woda może wpływać
w okna (pod skrzydła, pod oszklenie,
w złącza) i gdzie jest miejsce najwięk-
szych przecieków. Natomiast w oknach
wbudowanych trudno jest jednoznacz-
nie ustalić miejsca przecieków. Ponad-
to okna ulegają niszczeniu (brudne wrę-
by, skorodowane okucia). Może być
i tak, że na oknach pojawia się lód
(fotografia 13).

Na fotografii 14 przedstawiono przykład
najbardziej typowych miejsc przecieków

woknie (spod listewprzyszybowych,połą-
czeń rygli z ramiakami oraz spod naroży).

A teraz przykład chyba najbardziej
niezwykły zilustrowany rysunkiem 6.
W zgłoszeniu reklamacyjnym podano, że
przy większych opadach deszczu spod li-
stew przyszybowych wysącza się woda.
Dokonanie odkrywki (wyjęcie szyby) po-
zwoliło ustalić, że zamiast uszczelki przy-
szybowej zastosowano uszczelkę przy-
lgową,dwukrotniecieńszą (nieprzylegają-
cą do szyby). Woda ściekała po szybie
w rowek nad schowaną uszczelką, prze-
sączając się następnie pod szybę. Pod-
kładki podszybowe zasłoniły otwory od-
wadniające i takzresztą niedrożne,bo za-
pchane wiórkami PVC. Skąd ślady koro-
zji? Prawdopodobnie woda wcieka w ry-

gle i słupki – koroduje usztywnienia i jak
jej nadmiar wycieka, to pozostają po nim
rdzawe ślady zanieczyszczeń. Uszczelka
przylgowa nie jest dostosowana do
uszczelniania oszklenia z różnych przy-
czyn. Woda wcieka w tak dużej ilości, że
otwory odwadniające nie są w stanie od-
prowadzić napływającej wody. Zdarza się,
że podkładki szklące zasłaniają otwory,
otworyzatykająsięodzanieczyszczeń lub
są zapchane wiórkami z frezowania.
W efekcie woda wycieka spod listew przy-
szybowych, a część zalega pod szybą i zi-
mą zamarza. Pękają szyby, woda może
przesączać się przy wkrętach do komory
z usztywnieniem – korozja usztywnień, lód
wramach.Efekty„oszczędności”nauszczel-
kach przedstawiają fotografie 15 – 16. Na
fotografii 16zagłębionauszczelkaprzylgo-
wa jest dociśnięta do szyby i sklejona
w narożach, zatem możliwość wciekania
wody pod szybę jest ograniczona – cho-
ciaż uważam, że takie uszczelki to nie jest
dobre rozwiązanie. Co zrobić, gdy
uszczelka okaże się zbyt cienka (np. przy
innej szybie zespolonej), a w narożach
pozostawione zostaną dziury i rygle będą
bezodwodnienia?Kolejnawada powodo-
wana jest uszkodzeniem poziomego że-
berka przy wierceniu odwodnień od stro-
ny zewnętrznej. Nieprawidłowo wykona-
ne odwodnienia (rysunek 7) przyczynia-
ją się do wciekania wody opadowej
w wewnętrzne komory profili PVC bez

Fot. 11. Zgrubienie uszczelki w narożu
skrzydła

Fot. 10. Skrzydło okna jest prawidłowo za-
mknięte, okucia i zawiasy prawidłowo wyre-
gulowane i ustawione, a pomimo tego spod
naroża skrzydła wycieka woda opadowa

Fot. 12. Pozostawiona (niedofrezowana) wy-
pływka zgrzewu naroża, brudne uszczelki,
niedrożne otwory odwadniające (strzałka)

Fot. 13. Lód na skrzydle Fot. OKNOTEST

Fot. 15. Zamiast uszczelki przyszybowej
zastosowano uszczelkę przylgową i w efek-
cie pojawiają się przecieki wody

Fot. 14. Najbardziej typowe miejsce
przecieku wody Fot. OKNOTEST

Rys. 6. Woda wcieka przez uszczelkę przy-
lgową (producent w ramach oszczędności
zamiast uszczelki przyszybowej zastosował
uszczelkę przylgową – o mniejszym prze-
kroju i cieńszą)

Fot. 16. Uszczelka przylgowa jest dociśnię-
ta do szyby i sklejona w narożach

Fot.Autor

Fot.ŁukaszSokolik
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możliwości odpływu. Woda gromadzi się
stopniowo i zimą zamarza, a lód rozsa-
dza cienkie ścianki wewnętrzne. Z upły-
wem czasu woda przedostaje się do ca-
łego profilu, następuje korozja stalowych
profili usztywniających, pojawia się lód.
Woda w profile może się wlewać przez
nieszczelne styki rygli (rysunek 8) i śle-
mion.

Na fotografii 17 przedstawiono wycie-
ki wody w oknie aluminiowym, a prze-

cieki spod szyb w oknach drewnianych
na fotografiach 18, 19 i 20. Skutki zawil-
goceń okien drewnianych, wbudowa-
nych w pomieszczeniach, w których pa-
nuje wysoka wilgotność powietrza, opi-
sane zostaną w kolejnym artykule.
Na rysunku 9 przedstawiono drogę
wciekania wody w oknie z fotografii 20.

Zakończenie

Pokazane przykłady w zasadzie
można mnożyć w nieskończoność. Tak
na dobrą sprawę kolejne ekspertyzy
i badania wykazują nowe wady.

Producenci uważają, że badania ICH
okien są zbędne. Wystarczy, że przed-

stawią dowolny dokument, określający
„wysoką jakość produkowanych okien”
i „zgodność okien z normą”. Tymcza-
sem niezależnie jaki jest to „dokument”,
to wydawany jest on przez producenta
na podstawie badań laboratoryjnych
wyrobów, które są standardowe i obej-
mują zazwyczaj: wodoszczelność, prze-
puszczalność powietrza, odporność
na obciążenie wiatrem, nośność urzą-
dzeń zabezpieczających. Rzeczywi-
stość jest taka, że nieliczni w Polsce
producenci okien legitymują się wynika-
mi takich badań. Odbiorca stolarki – in-
westor, inspektor nadzoru budowlane-
go, prezes spółdzielni mieszkaniowej,
wspólnota mieszkaniowa – powinni wy-
magać, wręcz decydować się na za-
kup stolarki pod warunkiem okazania
takiego dokumentu. Można mieć wąt-
pliwości, że to, co producent przekaże
do badań (okno starannie wykonane,
wręcz modelowe), a to, co produkuje
na sprzedaż to dwa różne wyroby. Jest
w tym część prawdy, jednak, jak to
przedstawiłem w artykule, wiele wad
wykonania – niejednokrotnie drobnych
i na pozór nic nieznaczących – ujawnia
się w badaniach symulujących warun-
ki pogodowe. Wtedy jest możliwe usta-
lenie, bez żadnego problemu, ich przy-
czyny i usunięcie. Należy mieć świa-
domość, że znacznie trudniej wadę
usunąć w oknach wbudowanych, nie
wspominając, że jest to czasami bar-
dzo kosztowne, a niejednokrotnie nie-
możliwe do wykonania. Bezcenne mo-
że się okazać wezwanie specjalisty
z ITB na odbiór okien – wykryją oni
wszystkie niezgodności, wady ukryte,
niedoróbki itp.

Rys.7.Nieprawidłowowykonaneodwodnienie

Rys. 8. Nieuszczelnione styki rygli. Woda
wcieka w nieuszczelniony styk rygla z ramą
i przedostaje się do środka w komory profi-
lu PVC, w tym bezpośrednio do komory ze
stalowym usztywnieniem. Woda, która
wpłynie do komór, nie ma możliwości ani
odsychania, ani odpłynięcia. Zalegając w ko-
morach, powoduje m.in. korozję usztywnień

Fot. 17. Okno z aluminium – wycieki wo-
dy z rygla i spod szyby oraz z zamka!

Fot. 19. Zniszczone, przez pęczniejące
od wody czopy, naroże w oknie z meranti

Fot. 20. Intensywne przecieki wody spod
szyby i to przy niewielkim ciśnieniu badaw-
czym ( woda aż się spienia). Woda wycieka
spod szyby na całej szerokości okna, co wię-
cej – cieknie wrębami odprężającymi
i przy słupku przedostaje się w styk ramy
górnej i dolnej – bez możliwości odpływu

Fot. 18. Szyby są osadzane na silikon, a wo-
da i tak przecieka Fot. Autor

Rys. 9. Schemat wciekania wody (brak kapi-
nosa). W okresie zimowym mostki termicz-
ne (woda pod szybą) będą powodować wy-
kraplanie wilgoci na szybach. Takie okna
w krótkim czasie ulegną zniszczeniu

Fot.Autor
Fot.Autor

Fot.Autor
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Propozycje dla producentów suchych
mieszanek mineralnych

Pierwszy dzień obrad seminarium poświęcony był suchym
mieszankom na bazie cementu i gipsu. Część merytoryczną
rozpoczął Joachim Jung – dyrektor działu chemii budowlanej
w firmie Rettenmaier & Sohne GmbH + CO. KG (JRS) z Nie-
miec, który przypomniał najważniejsze funkcje włókien
Arbocel w wyrobach chemii budowlanej, a następnie zaprezen-
tował nowo opracowane włókna firmy JRS i efekty, jakie daje
ich zastosowanie. Pierwsza grupa wyrobów to żele w formie su-
chej przeznaczone do tynków akrylowych. Mają one na celu za-
stąpienie zagęstników ksantanowych, które podlegają dużym
wahaniom ceny, a ponadto dosyć trudno je mieszać. Korzyści
z zastosowania żeli to lepsze właściwości tynków akrylowych,
redukcja spływu oraz zmniejszenie kosztów produkcji.

Kolejna nowość to Arbocel ZZC 700 stosowany już w kle-
jach cementowych do systemów ociepleń, ale również zale-
cany do hydrofobowych pokryć dachów na bazie dyspersji
akrylowej. Najnowszym produktem firmy JRS jest Arbocel
UFC, powodujący mniejszy wzrost lepkości niż inne rodzaje
Arboceli, szczególnie polecany do klejów, gładzi i tworzyw
na bazie PUR. Jest również szansa, że znajdzie zastosowa-
nie w wyrobach chemii budowlanej, w których dotychczasAr-
bocele nie są stosowane, takich jak posadzki samopoziomu-
jące oraz w betonach.

Marek Matysiak, który kontynuował temat zastosowania
włókien Arbocel w klejach do płytek ceramicznych, rozpoczę-
ty rok temu podczas seminarium Zakobuilding 2008, stwier-
dził, że Arbocel ZZC 700 nie jest nowością na polskim ryn-
ku, ponieważ został opracowany na zamówienie polskich
odbiorców i jest już w Polsce stosowany, natomiast w Niem-
czech i na innych rynkach jest wyrobem nowym. Z badań
przeprowadzonych przez firmę Rettenmaier Polska mają-
cych na celu ocenę wpływu Arboceli na najważniejsze para-
metry, optymalizację kosztów i poprawę jakości klejów ce-
mentowych do płytek wynika, że najlepiej sprawdzają się
włókna długie.

W przypadku badanego kleju o podwyższonych parame-
trach, zawierającego metylocelulozę i proszek redyspergo-
walny, dodawano Arbocel ZZ8 – 2CA 1 o długości włókien
1000 µm oraz Arbocel ZZC 500 o długości włókien 400 cm,
a jednocześnie zmniejszano ilość drogiej metylocelulozy, tak
aby koszt wprowadzeniaArbocelu wyniósł 0. Dodatek obu ro-
dzajów badanych włókien rzędu 0,25% spowodował reduk-
cję obsuwu (poślizgu) do zera nawet w przypadku dużych,
ciężkich płytek. Ponadto Arbocele poprawiają wyraźnie właś-
ciwości robocze kleju, a więc łatwiejsze jest jego mieszanie
z wodą, nakładanie i rozprowadzanie, następuje redukcja
przyczepności do narzędzi, a ponadto Arbocel ZZC 500
zwiększa podatność na odkształcenie poprzeczne (nowy

parametr wg normy EN 12002), będące miarą elastycznoś-
ci kleju, o przeszło 10%. Z przedstawionych danych wynika,
że zastępując Arbocelem część metylocelulozy można, bez
zwiększenia kosztów produkcji, otrzymać klej do płytek o lep-
szych parametrach.

Drugi bardzo ważny temat poruszony podczas semina-
rium Zakobuilding 2009 dotyczył hydrofobizacji mieszanek
mineralnych. W to zagadnienie wprowadził słuchaczy pan
Ernest Carozini – dyrektor sprzedaży firmy FACI na rynek
europejski. Firma ta w ciągu 70 lat istnienia stała się najwięk-

Innowacyjne włókna
do produkcji chemii budowlanej

Już po raz trzeci w Zakopanem odbyło się seminarium
Zakobuilding organizowane przez firmę Rettenmaier
Polska Sp. z o.o. W tym roku 19 i 20 lutego przeszło stu
przedstawicieli producentów chemii budowlanej, prelegen-
ci z firm krajowych i zagranicznych, przedstawiciele orga-
nizatora imprezy oraz prasy branżowej obradowali w sali
konferencyjnej im. Marszałka Piłsudskiego w hotelu Belwe-
dere. Gości serdecznie powitali Piotr Kurach – prezes za-
rządu Rettenmaier Polska oraz Marek Matysiak – szef
działu chemii budowlanej. Następnie prezes Kurach w te-
legraficznym skrócie zaprezentował osiągnięcia firmy Ret-
tenmaier Polska od początku działalności, czyli od 1995 r.
Wtedy mieli trzech odbiorców, obecnie obsługują ok. 1500
firm, a sprzedaż w 2008 r. wyniosła ok. 30 tys. t wartości
82 mln PLN. W trudnym 2009 r. będziemy zadowoleni
z osiągnięć na poziomie ubiegłorocznym – stwierdził pre-
zes Kurach. Dodał też, że ponieważ w obecnej sytuacji
producenci nastawieni są na maksymalne oszczędności,
powinni wdrażać innowacyjne rozwiązania technologicz-
ne, stosować nowoczesne maszyny i urządzenia oraz
wprowadzać zmiany w sferze zarządzania, bo to wszystko
daje wymierne korzyści ekonomiczne. Dwa pierwsze ele-
menty tej kryzysowej strategii zdominowały seminarium
Zakobuilding 2009.

Uczestnicy seminarium Zakobuilding 2009

Fo
t.

ar
ch

iw
um

Re
tte

nm
ai

er
Po

ls
ka



89

TARGI, KONFERENCJE

4 ’2009 (nr 440)

szym na świecie producentem stearynianów i oleinianów,
stanowiących główną bazę do produkcji środków hydrofobo-
wych. Następnie Marek Matysiak omówił wyniki badań hy-
drofobizacji tynku mineralnego za pomocą stearynianów
cynku o różnej granulacji oraz koproduktów. Okazało się, że
czyste stearyniany cynku są o 50% mniej skuteczne niż te,
które zawierają dodatek oleinianu sodu, a więc Edilstol 4
i Zinastol firmy FACI. Produkty te redukują współczynnik ab-
sorpcji wody wywołanej podciąganiem kapilarnym do
0,010 – 0,018 kg/m2 min0,5 oraz przepuszczalność wody
z 8,1 kg/m2 do 0,5 kg/m2 w przypadku Zinastolu i 0,18 kg/m2

w przypadku Edilstolu 4. Ustalono, że optymalna ilość tych
produktów jako hydrofobizatorów tynku mineralnego wyno-
si 0,2%. Sposoby hydrofobizacji systemów ociepleń z wypra-
wami mineralnymi omówił Grzegorz Cholewa. Podkreślił, jak
duży wpływ na trwałość elewacji budynków ma nasiąkliwość
tynków, a także zaprezentował mechanizm samooczyszcza-
nia się powierzchni (efekt „kwiatu lotosu” i fotokataliza). Pa-
rametry różnych rodzajów cementu – podstawowego skład-
nika wyrobów mineralnych chemii budowlanej oraz kierunki
jego rozwoju przedstawił Michał Gołofit reprezentujący Gru-
pę Ożarów, a następnie Krzysztof Duralski zainteresował
słuchaczy maszynami i urządzeniami do produkcji mieszanek
sypkich, oferowanymi przez firmę RAFIZ z Wierzbicy. Jest to
producent kompletnych linii technologicznych, które znajdują
odbiorców w wielu krajach na całym świecie.

Obrady w pierwszym dniu seminarium Zakobuilding 2009
zakończył wykład Jose Antonio Estauna z firmy FACI ME-
TALEST, która produkuje m.in. sykatywy do wyrobów roz-
puszczalnikowych. Został on przesunięty z programu dnia
następnego, ponieważ prelegent musiał wcześniej niż pla-
nowano wrócić do Hiszpanii. W swoim wykładzie omówił
sposoby skrócenia czasów schnięcia wyrobów na bazie ży-
wic alkidowych oraz zasady właściwego doboru środków
suszących i ich dozowania. Najbardziej aktywne są sole
kwasów organicznych zawierające kobalt. W celu zmniejsze-
nia ilości tego metalu można stosować dodatkowe środki su-
szące na bazie wapnia i cyrkonu, ale jak wykazały badania,
kobalt jest trudny do zastąpienia, stwierdził Estaun. Rozwiał
tym samym nadzieję producentów rozpuszczalnikowych farb
i lakierów na wyeliminowanie tego metalu ciężkiego.

Optymalizacja receptur wyrobów ciekłych
na bazie dyspersji polimerowych
oraz cementu i gipsu

W drugim dniu seminarium Zakobuilding 2009 omówiono
sposoby modyfikacji farb, tynków, gładzi w celu poprawy ich
parametrów i zwiększenia efektywności stosowania. Andre
Schaller z firmy CHT Beitlich GmbH przedstawił ofertę
Agoceli, czyli zagęstników na bazie guaru i ksantanu. Wy-
bór Agocelu zależy od tego, jaki typ farby chcemy uzyskać.
Agocele o małej lepkości umożliwiają poprawę właściwości
technologicznych wyrobu, zwiększenie rozlewności i krycia
oraz ułatwiają aplikację, natomiast Agocele o wyższej lep-
kości pozwalają na redukcję kosztów produkcji. Prelegent
omówił też Agocele na bazie eterów skrobi, przeznaczone
przede wszystkim do tynków i gładzi gipsowych, które zwięk-
szają czas otwarty i sprawiają, że tynki łatwo się nakłada.
Druga grupa wyrobów firmy CHT to środki hydrofobowe
Agochem, na bazie żywic silikonowych i siloksanowych,

zwiększające odporność na wodę, a jednocześnie poprawia-
jące paroprzepuszczalność farb i tynków.

Iwona Rąpała oraz Krzysztof Dziubek z firmy Synthos
omówili efekty zastosowania Arboceli i wzmacniacza bieli ty-
tanowej – Sodasilu P95 w farbach elewacyjnych. Efekty sto-
sowania Sodasilu P95 to poprawa białości powłoki farby,
zwiększenie siły krycia, uzyskanie efektu matującego powło-
kę, poprawa stabilności farby oraz obniżenie kosztów recep-
tury dzięki zastąpieniu TiO2. Zalecana ilość Sodasilu P95 wy-
nosi 2 – 5%. W przypadku dodatku włókien Arbocelowych
istotny wpływ na parametry farby elewacyjnej ma ich długość.
Im dłuższe włókna, tym większa elastyczność powłoki i od-
porność na szorowanie. Najlepsze efekty uzyskano w przy-
padku dodania 1,5% Arbocelu BWW40.

Optymalizacji receptur wodnych farb dyspersyjnych za po-
mocą Agocelu jako zagęstnika, Sodasilu P95 jako rozbiela-
cza optycznego i włókien Arbocel poświęcona była prezen-
tacja dra Bogdana Thomalli z firmy Tomchem. Natomiast
zastosowanie Arbocelu w wyrobach bitumicznych omówił
J. Jung z firmy JRS.

W drugim dniu obrad nie zabrakło tematyki maszyn
do produkcji ciekłych mieszanek, m.in. farb, lakierów, tyn-
ków, gładzi. Swoją ofertę zaprezentowała firma TEJA, zna-
na z mieszalników szybkoobrotowych różnej wielkości.

Ostatnia prezentacja podczas seminarium Zakobuil-
ding 2009 było podsumowaniem stosowania włókien
Arbocel na przykładzie systemu dociepleń, którego dokonał
Marek Matysiak wspólnie z Michałem Nowickim z firmy
Henkel Bautechnik Polska. Prelegenci odnieśli się również
do wcześniejszych wykładów. Dobranie odpowiedniego ty-
pu Arbocelu do klejów służących do przyklejania styropianu
i wełny mineralnej oraz do zatapiania siatki zbrojącej powo-
duje redukcję spływu, ułatwia nakładanie, zwiększa elastycz-

ność kleju i działa jak mikrozbrojenie. Identyczne efekty uzy-
skuje się w przypadku tynków akrylowych. Za parametry re-
ologiczne poszczególnych elementów systemu dociepleń,
takie jak urabialność, nakładanie, wyprowadzenie faktury
odpowiadają włókna długie, natomiast za parametry tech-
niczne, a więc poprawę przyczepności, długi czas otwarty,
większą trwałość – włókna krótkie. Na fotografiach prelegen-
ci zaprezentowali przykłady wielu realizacji systemów ocie-
pleń, wskazując na to, co decyduje o ich trwałości.

Podczas dwudniowych obrad sala konferencyjna była wypełniona
po brzegi Fot. archiwum Rettenmaier Polska

(dokończenie na str. 93)
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19 – 22 lutego 2009 r. odbyły się
w Łodzi XVI Targi Budownictwa
INTERBUD, których organizatorem
jest firma INTERSERVIS. Honorowy
patronat objął Minister Infrastruktu-
ry oraz Polska Izba Przemysłowo-
-Handlowa Budownictwa. W uroczy-
stym otwarciu targów uczestniczył
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie
Infrastruktury Olgierd Dziekoński
oraz Wojewoda Łódzki Jolanta Cheł-
mińska.

Wiceminister zwrócił uwagę na
wprowadzone od stycznia 2009 r. świa-
dectwa charakterystyki energetycznej,
które spowodują spopularyzowanie bu-
downictwa energooszczędnego. Wyra-
ził też nadzieję, że uchwalona przed
trzema miesiącami ustawa o wspiera-
niu remontów i termomodernizacji
zwiększy zainteresowanie racjonalnym
wykorzystaniem energii.

W tegorocznych targach na 9 tys. m2

powierzchni wystawienniczej swoją
ofertę prezentowało 350 firm z Polski
i zagranicy: Niemiec, Finlandii, Austrii,
Kuwejtu. Najliczniejszą grupę stanowi-
ły firmy prezentujące pokrycia dacho-
we, stolarkę okienną, materiały ścien-
ne oraz technikę grzewczą, wentyla-
cyjną, gazową, klimatyzacyjną i sani-
tarną. Obecni byli również przedstawi-
ciele banków, firm deweloperskich
i biur projektowych. Jak co roku odby-
ło się wiele konferencji i seminariów,
m.in. Ogólnopolska Konferencja Towa-
rzystw Budownictwa Społecznego,
V Forum Budownictwa Wiejskiego,
Konferencja Budownictwo Pasywne
od A do Z, Konferencja Zarządców Nie-
ruchomości oraz Giełda Domów
i Mieszkań. Była to doskonała okazja
do spotkań z producentami, projektan-
tami, wykonawcami, inwestorami.

Budownictwo pasywne
W XI Konferencji Towarzystw Bu-

downictwa Społecznego, zorganizowa-
nej przy współudziale Polskiej Izby Go-
spodarczej, Towarzystw Budownictwa
Społecznego oraz firmy INTERSERVIS,
uczestniczyli przedstawiciele Zarzą-
dów TBS, prezydenci i burmistrzowie

miast, dziennikarze. Tematem konfe-
rencji były zagadnienia związane z pro-
blematyką oszczędności energii oraz
poprawą funkcjonalności i wygody
użytkowania istniejących zasobów
mieszkaniowych. Przedstawiono roz-
wój budownictwa pasywnego na prze-
strzeni 10 lat i możliwości finansowego
wspierania rozwoju tego rodzaju bu-
downictwa.

Konferencja Zarządców
Nieruchomości

Zarządcom nieruchomości zostały
przybliżone technologie oraz koszty
budowy domów pasywnych na pod-
stawie doświadczeń niemieckich.
Omówiono także zasady i możliwości
wykorzystania Obserwatorium Kosz-
tów Nieruchomości, od lat działają-
cego we Francji, w celu sprawniejsze-
go zarządzania nieruchomościami
w spółdzielniach mieszkaniowych,
wspólnotach mieszkaniowych i zaso-
bami w gminach.

Medaliści
Jak co roku wystawcy współzawod-

niczyli o Złoty Medal, o nagrodę Wo-
jewody Łódzkiego, Złoty Kask Polskiej
Izby Przemysłowo-Handlowej Budow-
nictwa oraz Laur Instalatora.

Złote Medale Targów INTERBUD
2009 przyznano za:

• profile elewacyjne „Fasada Sys-
tem” oraz listwę do boniowania, Fa-
sada System S.C. Łódź;

• okno wykonane z tworzywa naj-
nowszej generacji RAU-FIPRO z pro-
fili REHAU-GENEO, PPHU Petecki
Łódź;

• ofertę handlową konstrukcyjne-
go drewna litego KVH łączonego
na mikrowczep, PH Sopexim Sp.J.
Aleksandrów Łódzki.

Wyróżnienia przyznano firmom:
� Sapro Engineering Łódź – za pom-

pę ciepła IVT Premium Line X15;
� Śliwińska Deco Studio Aranżacji

Wnętrz i Dekoracji Okien – za system
rolet rzymskich FABER 30 oraz tkani-
ny na ścianę ADO COVERTEX;

� PH Sopexim Sp.J. Aleksandrów
Łódzki – za typoszereg drewnianych
wiat garażowych CARPORT;
� Spiroflex Sp. z o.o. Mielec – za

izolowany komin stalowy zewnętrzny
z wkładem ceramicznym „Komin Hy-
brydowy”;
� Kler S.A. Dobrodzień – za pro-

gram meblowy W050.
Nagrodą Wojewody Łódzkiego

uhonorowano firmę Zamek Sp. z o.o.
z Łodzi – za wdrażanie nowoczesnych
technologii dekarskich oraz promowa-
nie systemu rynnowego PLASA.

W konkursie Polskiej Korporacji
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazo-
wej i Klimatyzacji Laur Instalatora
otrzymała firma Bomex Sp.J. z Łodzi –
za układ mieszający z rozdzielaczem
umr firmy Kisan, a wyróżnienia Polar-
heat Sp. z o.o., Łódź – za komplek-
sowy system ogrzewania promienni-
kowego oraz Amplus, Łódź – za ener-
gooszczędne folie okienne.

Nowości na targach
Firma PPHU Petecki zaprezentowa-

ła okna z profili REHAU-GENEO. Ich
nowatorstwo polega na zastosowaniu
zaawansowanego technologicznie
tworzywa z włókna szklanego oraz
specjalnej receptury i technologii pro-
dukcji, dzięki którym uzyskuje się do-
skonałe parametry statyczne.

Interesująca propozycja firmy Abatex
to „superciepłe szyby”, wykorzysty-
wane przy budowie domów pasywnych.
Szyby te wykonane są jako jedno-
lub dwukomorowe z zastosowaniem
podwójnej powłoki niskoemisyjnej,
z jednoczesnym wypełnieniem komór
gazem szlachetnym, zwykle krypto-
nem. Pozwala to osiągnąć współczyn-
nik przenikania ciepła U = 0,5 Wm2/K.

Serię ochronnych antypromien-
nych tynków i szpachli FARADAYUS
prezentowała firma INTERBAUVER-
TRIEB ZIELIŃSKI Keg. Są to pierwsze
na świecie tynki i szpachle, zachowu-
jące w 99% właściwości neutralizujące
szkodliwe dla zdrowia oddziaływanie
smogu elektromagnetycznego.

Agnieszka Miecznikowska

XVI Targi Budownictwa
– INTERBUD 2009



Parametry oceny i zasady
klasyfikacji akustycznej
drzwi

Do 1999 r., tj. do czasu obowiązywa-
nia normy PN-87/B-02151/03 Akustyka
budowlana. Ochrona przed hałasem
w budynkach. Izolacyjność akustyczna
przegród w budynkach oraz izolacyjność
akustyczna elementów budowlanych.
Wymagania, do oceny akustycznej drzwi
stosowano wskaźnik izolacyjności akus-
tycznej Rw. W zależności od jego wartości
przypisywano go do jednej z klas akus-
tycznych Rw = 22; 27; 32; 37 i 42 dB.

Obecnie, zgodnie z normą PN-EN
ISO 717-1:1999 Akustyka. Ocena
izolacyjności akustycznej w budyn-
kach i izolacyjności akustycznej ele-
mentów budowlanych. Izolacyjność
od dźwięków powietrznych, izolacyj-
ność od dźwięków powietrznych
przegród budowlanych (w tym drzwi)
określa:

Rw (C, Ctr) lub R’w (C, Ctr)
gdzie:
Rw – ważony wskaźnik izolacyjności aku-
stycznej właściwej [dB];
R’w – j.w., lecz odnoszący się do przybliżo-
nej izolacyjności akustycznej właściwej [dB];
C – widmowy wskaźnik adaptacyjny,
uwzględniający widmo wewnętrznego hała-
su bytowego [dB];
Ctr – widmowy wskaźnik adaptacyjny,
uwzględniający widmo hałasu niskoczęsto-
tliwościowego, m.in. hałasu drogowego [dB].

Na podstawie tych wskaźników wy-
znacza się wskaźniki oceny izolacyj-

ności akustycznej właściwej (w stosun-
ku do konkretnego widma hałasu, przy-
pisanemu danemu wskaźnikowi ada-
ptacyjnemu) wg wzorów:

RA1 = Rw + C oraz R’A1 = R’w + C
RA2 = Rw + Ctr oraz R’A2 = R’w + Ctr
W normie PN-B-02151-3:1999 Aku-

styka budowlana. Ochrona przed hała-
sem w budynkach. Izolacyjność aku-
styczna przegród w budynkach oraz
izolacyjność akustyczna elementów
budowlanych. Wymagania podano na-
stępującą interpretację wymaganej izo-
lacyjności akustycznej drzwi w budyn-
ku w stosunku do uzyskanych wyników
badań przeprowadzonych w warun-
kach laboratoryjnych:

● można pominąć wpływ bocznego
przenoszenia dźwięku, tzn. przyjąć, że
R’A1 ≈ RA1 oraz R’A2 ≈ RA2;

● w projektowaniu, wartości wskaź-
ników RA1 lub RA2 drzwi, wyznaczone
w warunkach laboratoryjnych, należy
zmniejszyć o 2 dB, tzn. przyjmować war-
tości RA1R = RA1 – 2 lub RA2R = RA2 – 2.

Wymagania dotyczące izolacyjności
akustycznej drzwi wewnętrznych po-
dane w normie PN-B-02151-3:1999
odnoszą się do wskaźnika oceny przy-
bliżonej izolacyjności akustycznej drzwi
w budynku R’A1. Poziom tych wyma-
gań jest różny i zależny od miejsca za-
stosowania drzwi, np. dla budynków
biurowych norma ta podaje wymaganie
R’A1 = 20 – 30 dB (w zależności od ro-
dzaju pomieszczenia), dla budynków
mieszkalnych (w przypadku drzwi wej-
ściowych do mieszkań) – R’A1 = 25 dB.
Wymagania uzupełniające, wyrażone
za pomocą wskaźnika R’A2, są stosowa-
ne tylko w szczególnych przypadkach,
określonych normą (dotyczy to np. sy-
tuacji, gdy drzwi do pomieszczenia ma-
ją chronić przed hałasem o przewadze
niskich częstotliwości). Nie stawia się
natomiast wymagań w stosunku do izo-
lacyjności akustycznej zewnętrznych
drzwi wejściowych. Wymagania takie
mogą być jednak przyjęte indywidual-
nie dla określonego obiektu, przy czym
podstawowym parametrem oceny
jest wskaźnik oceny RA2 (w szczegól-
nych przypadkach, określonych normą
PN-B-02151-3:1999, wskaźnik uzupeł-
niający RA1).

Zastosowanie nowych parametrów
oceny akustycznej spowodowało
utworzenie nowej klasyfikacji aku-
stycznej drzwi wewnętrznych. Zakwa-
lifikowanie poszczególnych rozwią-
zań do danej klasy następuje na pod-
stawie zmniejszonych o 2 dB wartości
odpowiednich wskaźników RA1 lub
RA2, tzw. wartości projektowych RA1R
lub RA2R. Zasady klasyfikacji aku-
stycznej drzwi wewnętrznych podano
w tabeli 1.
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* Instytut Techniki Budowlanej

Izolacyjność akustyczna drzwidr Anna Iżewska*

W 2007 r. w numerze wrześniowym miesięcznika „Materiały Budowlane” (nr 9/07),
w ramach „Podręcznika fizyki budowli”, rozpoczęliśmy cykl artykułów „Akustyka w bu-
downictwie”. Dotychczas omówiono: rodzaje akustyki technicznej i źródła hałasu; zjawi-
sko fizyczne, jakim jest dźwięk; parametry niezbędne do omówienia zagadnień technicz-
nych związanych z ochroną przed hałasem i drganiami w budynkach i ich otoczeniu; zja-
wisko rozchodzenia się dźwięku w przestrzeni otwartej oraz zamkniętej; parametry okre-
ślające poziom głośności hałasu – fony i skorygowane (ważone) poziomy dźwięku A,
B, C; parametry hałasu uwzględniające jego zmienność w czasie; podstawowe pojęcia
opisujące drgania i metody oceny drgań ze względu na ich wpływ na konstrukcję budyn-
ków i ludzi w nich przebywających; pojęcia i parametry oceny odnoszące się do właści-
wości dźwiękochłonnych wyrobów budowlanych oraz do izolacyjności od dźwięków po-
wietrznych i uderzeniowych przegród budowlanych; dokumenty stanowiące podstawę
prawną ochrony przeciwhałasowej i przeciwdrganiowej w budynkach; wymagania i obo-
wiązujące przepisy w tej dziedzinie, a także metody wyznaczania bocznego i pośred-
niego przenoszenia dźwięku w budynku, właściwości akustyczne masywnych ścian
wewnętrznych, zewnętrznych i stosowanych do nich ustrojów izolacyjnych, lekkich ścian
wewnętrznych i zewnętrznych oraz stropów i stosowanych na nich ustrojów izolacyjnych.

Tabela 1. Klasyfikacja akustyczna drzwi wewnętrznych

Klasyfikacja podstawowa Klasyfikacja uzupełniająca
Symbol klasy Wartości pro- Wartości labo- Symbol klasy Wartości pro- Wartości labo-
akustycznej jektowe RA1R ratoryjne RA1 akustycznej jektowe RA2R ratoryjne RA2

objęte daną stanowiące pod- objęte daną stanowiące pod-
klasą akus- stawę do zali- klasą akus- stawę do zali-
tyczną [dB] czenia drzwi do tyczną [dB] czenia drzwi do

danej klasy danej klasy
akustycznej [dB] akustycznej [dB]

D1 – 20 20 – 24 22 – 26 D2 – 20 20 – 24 22 – 26
D1 – 25 25 – 29 27 – 31 D2 – 25 25 – 29 27 – 31
D1 – 30 30 – 34 32 – 36 D2 – 30 30 – 34 32 – 36
D1 – 35 35 – 39 37 – 41 D2 – 35 35 – 39 37 – 41
D1 – 40 40 – 44 42 – 46 D2 – 40 40 – 44 42 – 46



Czynniki wpływające na
izolacyjność akustyczną
drzwi

Ze względu na złożoność konstruk-
cji, izolacyjność akustyczna drzwi w po-
szczególnych pasmach częstotliwości
R(f) jest wypadkową izolacyjności po-
szczególnych jego elementów skła-
dowych (przede wszystkim skrzydła
drzwiowego – jego części pełnej
i ewentualnego oszklenia) oraz izola-
cyjności przymyków.

gdzie
Sj – powierzchnia poszczególnych
elementów drzwi [m2];
n – liczba elementów składowych okna
(j = 1,...n);
S – całkowita powierzchnia drzwi [m2];
R(f)j – izolacyjność akustyczna elementu
składowego [dB];
Rp(f) – obniżenie izolacyjności akustycznej
przez przymyki okienne [dB].

Konstrukcje skrzydeł drzwiowych są
zróżnicowane w zależności od zakresu
ich stosowania i związanych z tym wy-
magań w zakresie odporności ognio-
wej, odporności na włamanie oraz izo-
lacyjności akustycznej. W przypadku
najczęściej stosowanych w praktyce
skrzydeł grubości 42 – 65 mm, ich izo-
lacyjność akustyczna, w zależności
od budowy, wynosi RA1 = 25 ÷ 45 dB.
Kilka przykładów parametrów drzwi,
charakteryzujących się różnymi właści-
wościami akustycznymi (a więc należą-
cych do różnych klas akustycznych)
przedstawiono w tabeli 2.

Wypełnienie skrzydła drzwiowego
mogą stanowić płyty pełne lub drążo-
ne (np. z materiałów drewnopochod-
nych) lub układy warstwowe, w których
skład wchodzą płyty z materiałów
drewnopochodnych, wełna mineralna,
blacha stalowa, warstwy wtryskiwanej
pianki poliuretanowej itp. Stosowane
są także przeszklenia szybami poje-
dynczymi lub zespolonymi, których
właściwości akustyczne oraz wielkość
powierzchni ma istotny wpływ na ja-
kość akustyczną wyrobu. Wpływ wy-
pełnienia skrzydła drzwiowego na izo-
lacyjność akustyczną drzwi obrazuje
rysunek 1. Przedstawiono na nim cha-
rakterystyki izolacyjności akustycznej
podobnych konstrukcji drzwi pełnych
(ta sama grubość i poszycie skrzydła,
ten sam rodzaj uszczelek), różniących

się jedynie tym, że wypełnienie pianką
poliuretanową zastąpiono wełną mine-
ralną. Izolacyjność akustyczna drzwi
byłaby równa izolacyjności skrzydła,
gdyby nie straty wynikające z przenika-
nia dźwięku przez przymyki. W rzeczy-
wistości jest ona tym mniejsza, im
mniej dokładne jest uszczelnienie przy-
myków (rysunek 2). Przymyki boczne
i górny są zazwyczaj uszczelniane
przez wprowadzenie uszczelek we
wrębach skrzydła i/lub ościeżnicy.
W drzwiach dwuskrzydłowych, wystę-
pujący w nich dodatkowo przymyk
środkowy powoduje obniżenie izolacji
akustycznej o 1 – 2 dB w stosunku
do izolacyjności drzwi jednoskrzydło-
wych o takiej samej konstrukcji (rysu-
nek 3). Uszczelnienie przymyków dol-

nych uzyskuje się przez stosowanie
progu z uszczelką przylgową (zazwy-
czaj taką samą jak w ościeżnicy) lub
– w drzwiach bezprogowych – przez
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Tabela 2. Przykłady izolacyjności akustycznej drzwi wewnętrznych jednoskrzy-
dłowych (na podstawie badań Zakładu Akustyki ITB)

Uszczelnienie przymyków Klasa akustyczna
Budowa skrzydła górnego progowego D1 D2

i bocznych
Obudowa z laminatu poliestrowego uszczelki bez D1 – 20 D2 – 20
wypełniona wtryskiwaną pianką pojedyncze uszczelnienia
poliuretanową; zamocowane
grubość skrzydła 40 mm w ościeżnicy
Wypełnienie z płyty wiórowej pra- jw. uszczelka D1 – 25 D2 – 25
sowanej 33 mm, otworowej, okła- w progu
dziny z płyt HDF 3,2 mm;
grubość skrzydła 40 mm
Wypełnienie z trzech płyt wiórowych jw. uszczelka D1 – 30 D2 – 30
12 mm, okładziny z płyt HDF 3,2 mm; opadająca
grubość skrzydła 42 mm
Wypełnienie z wełny mineralnej jw. uszczelka D1 – 35 D2 – 30
100 kg/m2, okładziny z blachy sta- w progu
lowej grubości 1,2 mm;
grubość skrzydła 45 mm
Wypełnienie z trzech warstw płyt uszczelki uszczelka D1 – 40 D2 – 35
wiórowych (wkład przygotowywany podwójne w progu lub
fabrycznie jako „akustyczny”), opadająca
okładziny z podwójnych płyt
HDF 2 x 3,2 mm;
grubość skrzydła 62 mm

Rys. 1. Izolacyjność akustyczna drzwi o po-
dobnej konstrukcji, różniących się jedynie
wypełnieniem skrzydła

Rys. 2. Wpływ szczelności przymyków na
izolacyjność akustyczną drzwi

Rys. 3. Wpływ przymyku środkowego na
izolacyjność akustyczną drzwi
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stosowanie montowanych w dolnej kra-
wędzi skrzydła uszczelki samoopada-
jącej lub uszczelki elastycznej (rysu-
nek 4). Istotny jest właściwy dobór

kształtu uszczelki i jej właściwości aku-
stycznych oraz właściwy montaż za-
pewniający opadanie uszczelki na ca-
łej długości. W drzwiach o wymaganej
izolacyjności akustycznej RA1 > 35 dB
stosuje się często uszczelki podwój-
ne (rysunek 5). W takich przypadkach
należy zwracać szczególną uwagę
na właściwy dobór rodzaju uszczelek
pod kątem ich właściwości akustycz-
nych. Najpewniejszym, pod względem
akustycznym, rozwiązaniem jest sto-
sowanie progu z uszczelką przylgową.

Izolacyjność akustyczna takich drzwi
jest zazwyczaj o 1 – 2 dB większa niż
drzwi z uszczelką opadającą (rysu-
nek 6) i mimo nieznacznej różnicy, czę-
sto powoduje zakwalifikowanie takie-
go rozwiązania do klasy akustycznej
o jeden stopień wyższej.

Izolacyjność akustyczna drzwi – ze
względu na różnorodność konstrukcji
oraz sposobów uszczelniania przymy-

ków – zawiera się w dość szerokim za-
kresie wartości. Umożliwia to projek-
tantom właściwy dobór elementów
pod kątem spełnienia wymagań aku-
stycznych stawianych obiektom bu-
dowlanym. Istotnym czynnikiem mają-
cym wpływ na właściwości akustyczne
drzwi jest jakość wykonania, która po-
winna być potwierdzona odpowiedni-
mi certyfikatami (dotyczyć to powinno
zarówno procesu produkcji, jak i mon-
tażu w budynku).
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Rys. 5. Wpływ sposobu uszczelnienia dol-
nego przymyku (za pomocą dwóch uszcze-
lek opadających o różnych lub takich sa-
mych właściwościach akustycznych)
na izolacyjność akustyczną drzwi

Rys. 6. Wpływ sposobu uszczelnienia dol-
nego przymyku (za pomocą progu lub
uszczelki opadającej) na izolacyjność aku-
styczną drzwi

Rys. 4. Przykłady uszczelnienia przymyku
dolnego: 1 – skrzydło drzwiowe; 2 – uszczelka
opadająca; 3 – posadzka; 4 – próg z uszczelką

Innowacyjne włókna do produkcji chemii...
Na zakończenie obrad pan Marek Matysiak podziękował

prelegentom i uczestnikom Zakobuilding 2009 i krótko przy-
pomniał tematykę seminarium, która w tym roku została
wzbogacona o maszyny, urządzenia i całe linie technologicz-
ne do produkcji wyrobów chemii budowlanej, co spotkało się
z dużym uznaniem. O właściwym doborze tematów prezen-
tacji świadczyły liczne pytania uczestników seminarium
do prelegentów oraz ożywiona dyskusja w kuluarach.

* * *
Tegoroczne seminarium Zakobuilding odbyło się w pięk-

nej zimowej scenerii. Tak obfitych opadów śniegu nie było
w Zakopanem od kilku lat. Goście firmy Rettenmaier Pol-
ska korzystali więc nie tylko z atrakcji hotelu Belwedere.
Wolny czas wykorzystywali również na spacery po okolicy
i obowiązkowo po urokliwych Krupówkach. Podobnie jak
na innych imprezach, organizowanych przez Rettenmaier
Polska, uwagę zwracała doskonała organizacja i życzli-
wość przedstawicieli firmy, dlatego też dla uczestników
seminarium równie ważne, jak bogaty ładunek wiedzy
merytorycznej, były spotkania po wykładach. Do wyjątko-
wo udanych należały także wspólne uroczyste kolacje.
Pierwszego dnia bawiono się w restauracji hotelu Belwe-
dere do białego rana. Do tańca grał zespół Taryfa Nocna
z Nowego Targu, a wyjątkową atrakcją wieczoru były gry
hazardowe: poker, Black Jack i ruletka, które po uszy wcią-

gały nawet najbardziej odpornych na hazard. Każdy z go-
ści otrzymał od organizatorów 1000 dolarów JRS, które
po wymianie na żetony pozwoliły spróbować szczęścia
w grze. Przy wszystkich stołach nie brakowało chętnych
i często trzeba było czekać na wolne miejsce. Gratuluję or-
ganizatorom wspaniałego pomysłu, gdyż była to okazja
do naprawdę świetnego spędzenia czasu i zdobycia
nowych doświadczeń. W atmosferze kasyna nie mogło też
zabraknąć dobrych cygar i markowych trunków. Wszyscy,
zarówno wygrani, jak i spłukani do ostatniego dolara, wy-
szli z restauracji w doskonałym humorze.

Pożegnalna kolacja w drugim dniu Zakobuilding 2009 od-
była się w zupełnie innej, ale również niezwykłej atmosferze
w karczmie Sywor w Kościelisku. Pstrągi pływające w sta-
wie wewnątrz drewnianej chaty, które można było własno-
ręcznie złowić, a następnie smakować grillowaną rybę i in-
ne regionalne dania przy dźwiękach góralskiej muzyki, po-
zostawiły niezapomniane wrażenia.

Gościnność organizatorów oraz doskonała zimowa pogo-
da sprawiły, że niektórzy uczestnicy seminarium jeszcze na-
stępnego dnia, w sobotę 21 lutego, korzystali ze sportów
zimowych. Zakobuilding 2009 to kolejna udana impreza
firmy Rettenmaier Polska. Jeśli za rok zostanie zorganizo-
wane kolejne seminarium, frekwencja gwarantowana.

Krystyna Wiśniewska

(dokończenie ze str. 89)
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W artykule przedstawię najważniejsze informacje doty-
czące windykacji należności z uwzględnieniem formy praw-
nej, w jakiej prowadzi działalność gospodarczą dłużnik.
Na wstępie warto przypomnieć kilka bardzo istotnych prawd
dotyczących postępowania z dłużnikami. Po pierwsze, nie
należy zwlekać z rozpoczęciem procedury odzyskiwania
należności. Każdy kolejny dzień bezczynności upewnia bo-
wiem dłużnika, że w stosunku do Państwa może pozwolić
sobie na pewien luz finansowy, dlatego też następne kilka
dni po upływie terminu płatności dobrze jest zadzwonić
do dłużnika i poprosić o podanie konkretnej daty zapłaty na-
leżności. Jest to niesłychanie ważne. Z jednej strony zmu-
szamy bowiem dłużnika do zastanowienia się, kiedy będzie
w stanie pieniądze oddać, z drugiej natomiast pokazujemy,
że jesteśmy bardzo skrupulatni i rzeczowi w działaniu, gdyż
oczywiście po upływie terminu, który sam dłużnik wyznaczył,
od razu do niego dzwonimy i rozliczamy z dotrzymania obiet-
nic. Jeśli dłużnik kilkakrotnie nie dotrzyma terminów, istnie-
je duże prawdopodobieństwo, że albo faktycznie nie dyspo-
nuje pieniędzmi, albo po prostu nie zapłaci dobrowolnie.
Druga, bardzo ważna kwestia, o której nie można zapomi-
nać, to asertywność w relacjach z dłużnikiem. Jeśli chce-
cie Państwo dłużnikowi współczuć lub nawet pomóc, to za-
wsze proście o dowody sytuacji, na jakie się powołuje. Zbyt
często się zdarza, że podejmujecie Państwo próby walki
o swoje pieniądze po roku lub dwóch. W tym miejscu warto
zaznaczyć, że większość wierzytelności przedawnia się
po 2 latach, wbrew obiegowej opinii, iż jest to 3 lata. Błąd
ten wynika z wielu przepisów Kodeksu Cywilnego dotyczą-
cych przedawnienia roszczenia. Zgodnie z zasadą ogólną,
roszczenia przedawniają się po 10 latach, natomiast w re-
lacjach między przedsiębiorcami jest to 3 lata, a na podsta-
wie sprzedaży 2 lata. Zdarzają się również wierzytelności,
które przedawniają się po roku, ale przepisy te dotyczą
przede wszystkim transportu. Ostatnim faktem, który trzeba
sobie uzmysłowić, jest to, że postępowanie sądowe wcale
nie musi oznaczać ostateczności. Po pierwsze, opłaty są-
dowe w sprawach do 10 tys. złotych nie przekraczają 300 zł
(część tej opłaty oddaje sąd po uprawomocnieniu się ko-
rzystnego dla nas wyroku, a część sąd zasądza od dłużni-
ka). Po drugie, wcale nie ma konieczności stawania w są-

dzie i spotkania z dłużnikiem. Większość spraw o zapłatę na-
leżności to sprawy rozpatrywane w postępowaniu gospodar-
czym, w którym co do zasady sąd orzeka wyłącznie na pod-
stawie dokumentów, wzywając strony w ostateczności, jeśli
ma wątpliwości co do istnienia wierzytelności. Po trzecie,
sporządzenie pozwu w sprawie, w której wartość przedmio-
tu sporu nie przekracza 10 tys. złotych, nie jest wyjątkowo
skomplikowane. Wystarczy wypełnić ogólnie dostępny for-
mularz pozwu i udokumentować go odpowiednimi dowoda-
mi. Należy podkreślić, że podpis na fakturze w relacjach
między przedsiębiorcami nie jest już warunkiem koniecz-
nym, alet faktura niepodpisana jest dość marnym dowodem
w sądzie. Ciężko jest bowiem wykazać, że dłużnik faktycz-
nie kupił towar, jeśli faktura jest niepodpisana, a dłużnik
twierdzi, że do transakcji nie doszło. Podpisana przez oso-
bę upoważnioną jest nie tylko doskonałym dowodem w są-
dzie, ale również jedną z przesłanek do zastosowanie przez
sąd trybu nakazowego, czyli mówiąc kolokwialnie najszyb-
szego i najbardziej korzystnego dla wierzyciela. Z dodatko-
wych dokumentów, jakie dobrze byłoby odbierać od kontra-
hentów, to na pewno zamówienia i dokumenty potwierdza-
jące odbiór towarów – potocznie nazywane WZ. Jeśli nato-
miast państwa działalność koncentruje się na wykonywaniu
prac budowlanych, to bezwzględnie musicie Państwo pamię-
tać o posiadaniu podpisanych protokołów odbioru robót (pro-
tokół końcowy) do szybkiego odzyskania należności na dro-
dze sądowej. Podobnie zresztą jest w wypadku konieczności
skierowania sprawy do komornika. Czyli należy pamiętać
o odpowiednim przygotowaniu dowodowym. Rzadko się
zdarza, że samo skierowanie sprawy do komornika prowa-
dzi do szybkiego odzyskania pieniędzy. Należy przede
wszystkim podać (jeśli znamy) rachunek bankowy dłużnika,
informacje dotyczące pojazdów, jakimi dysponuje, gdzie pra-
cuje lub jeśli prowadzi działalność gospodarczą, to kto mo-
że dłużnikowi zalegać z pieniędzmi lub gdzie i dla kogo wy-
konuje usługi. Jeśli jednak nie dysponujemy takimi informa-
cjami, to trzeba się liczyć z tym, że egzekucja nie będzie
przeprowadzona szybko.

Piotr Swaczyński
p.swaczynski@admonitor.pl; tel. 504 770 860

O czym warto wiedzieć,
gdy kontrahent nie płaci?

W systemie wentylacji grawitacyjnej świeże powietrze na-
pływa do pomieszczenia przez nawiewniki dzięki różnicy ciś-
nienia pomiędzy pomieszczeniem a otoczeniem. W okresie
zimowym oraz w czasie wietrznej pogody przez ten sam
otwór w nawiewniku tradycyjnym przepływa kilkakrotnie wię-
cej powietrza niż w normalnych warunkach. Powoduje to na-
pływ zimnego powietrza w ilości przekraczającej nawet kil-

kakrotnie zalecane wartości, doprowadzając do wyziębienia
pomieszczenia. Automatyczny nawiewnik V40P zastosowa-
ny w oknach dachowych FAKRO niezależnie od różnicy ciś-
nienia oraz wielkości podmuchu wiatru, wpuszcza do po-
mieszczenia zawsze tę samą optymalną ilość powietrza.
Chroni przed wychładzaniem pomieszczenia, a w efekcie
zmniejsza koszty ogrzewania.

Automatyczny nawiewnik V40P



95

Zmiana ustawy PZP nie ominęła przepisów regulują-
cych kwestię środków ochrony prawnej. Już pierwsze
miesiące stosowania nowych przepisów pokazały, że
zmiany są bardziej korzystne dla zamawiających niż wy-
konawców.

Odwołania od 14 000 euro
Dotychczas w przypadku zamówień o wartości mniejszej

od 206 000 lub 133 000 euro, w zależności od rodzaju za-
mawiającego, wykonawcy nie mogli sięgać po środek ochro-
ny prawnej, jakim było odwołanie. Nowa ustawa przyniosła
w tej kwestii daleko idące zmiany. Podmiotom uczestniczą-
cym w przetargu przysługuje prawo do złożenia odwołania
w przypadku zamówień o wartości od 14 000 euro. W związ-
ku z tym, że znaczna część protestów była dotychczas od-
rzucana przez zamawiających, postanowiono przywrócić
wykonawcom ochronę prawną w przypadku zamówień
mniejszej wartości.

Przykład 1. Nasza firma złożyła ofertę w przetargu na do-
stawę urządzeń dla ZGKIM. Wartość zamówienia była niż-
sza od 206 000 euro. Po otwarciu ofert zamawiający zba-
dał złożone oferty i wybrał najkorzystniejszą. Naszym
zdaniem wybór był niesłuszny i niezgodny z prawem,
dlatego też złożyliśmy protest, który został jednak odrzu-
cony. Postanowiliśmy więc wnieść odwołanie. Czy mamy
do tego prawo?

W opisanej sytuacji wykonawcy nie przysługuje prawo
do wniesienia odwołania. Ustawodawca określił cztery sy-
tuacje, w których wykonawcy mogą sięgnąć po odwołanie.
Zgodnie z nowym brzmieniem ustawy w postępowaniu
o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wy-
danych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje
wyłącznie od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego:

1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia
z wolnej ręki i zapytania o cenę;

2) opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału
w postępowaniu;

3) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie
zamówienia;

4) odrzucenia oferty.

Przykład 2. W postępowaniu na remont drogi, którego
wartość była poniżej progów unijnych, nasza firma zamie-
rza wnieść odwołanie na okoliczność wyboru wykonawcy.
Naszym zdaniem jego oferta była niezgodna z SIWZ. Czy
mamy szansę na obronę swojego interesu prawnego?

Niestety nie. Wykonawca będzie mógł złożyć odwołanie
na okoliczność warunków udziału w postępowaniu. Nato-

miast nie można podważyć oferty innej firmy, doszukując się
w niej najdrobniejszych potknięć.

Tego typu zapis z pewnością będzie rodził poważne pro-
blemy w praktycznym stosowaniu, gdyż w katalogu czynno-
ści, na które można wnosić odwołanie, nie zawiera czynno-
ści wyboru oferty najkorzystniejszej. Należy pamiętać, iż
protest można wnieść wówczas, gdy zachowanie zamawia-
jącego skutkuje powstaniem lub groźbą powstania uszczerb-
ku w interesie prawnym polegającym na uzyskaniu zamó-
wienia. Zarzut niezasadnego odrzucenia oferty powinien być
powiązany z wnioskiem o dokonanie ponownej oceny ofert
z udziałem oferty uprzednio odrzuconej. Ponowną ocenę
ofert można przeprowadzić jedynie po tym, jak wybór pier-
wotnie wybranej zostanie unieważniony. W związku z tym,
że KIO nie może orzekać co do zarzutów, które nie były za-
warte w proteście, to wykonawcy wnoszący protest powin-
ni wskazać (zarówno w proteście, jak i w odwołaniu) zarzut
wadliwego wyboru oferty, obok zarzutu niezasadnego odrzu-
cenia oferty protestującego.

Wniesienie odwołania
W zależności od wartości zamówienia wykonawcy mają

różny czas na wnoszenie odwołania. W postępowaniach
od progów unijnych termin ten, w myśl nowych przepisów,
wynosi 10 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, a jeżeli roz-
strzygnięcie nie nastąpiło, od upływu terminu na rozstrzyg-
nięcie. W postępowaniach o wartości mniejszej odwołanie
wnosi się w terminie pięciu dni. Utrzymano zasadę, iż w celu
zachowania terminu wniesienia odwołania do prezesa UZP
wystarczające jest złożenie pisma w placówce operatora
publicznego.

Kopia odwołania musi być jednocześnie przekazana za-
mawiającemu – nie ma w tym wskazania, iż nadanie kopii
w placówce operatora publicznego jest wystarczające. Aktu-
alne orzecznictwo potwierdza, że najlepszym rozwiązaniem
jest doręczenie kopii bezpośrednio zamawiającemu lub prze-
słanie kopii odwołania z takim wyprzedzeniem, żeby zama-
wiający otrzymał je przed upływem terminu złożenia odwo-
łania. Tezę tę potwierdza orzecznictwo. Jeśli zamawiający
nie otrzyma kopii odwołania przed upłynięciem terminu na
jego wniesienie, to takie odwołanie podlega odrzuceniu
(sygn. KIO/UZP 44/07). Złożenie odwołania w placówce pocz-
towej jest równoznaczne z jego wniesieniem, ale odnosi sku-
tek prawny wyłącznie wobec prezesa UZP (KIO/UZP 31/07).
Kopia odwołania musi trafić do zamawiającego przed upły-
wem terminu na jego wniesienie. Samo nadanie kopii na
poczcie nie wystarcza (sygn. UZP/ZO/0-971/07).

Na gruncie przepisów regulujących kwestię odwołań powsta-
je problem, czy wraz z kopią odwołania zamawiający powi-

PRAWO W BUDOWNICTWIE

4 ’2009 (nr 440)

Środki ochrony prawnej i zasady poprawy
omyłek rachunkowych w świetle

znowelizowanego PZP



nien otrzymać załączniki, nawet jeżeli je już posiada. Orzecz-
nictwo jest w tej kwestii rozbieżne. W jednym z wyroków Ze-
spółArbitrów zaprezentował taką oto tezę: Nieprzekazanie za-
mawiającemu, wraz z kopią odwołania, załączników nie będzie
skutkować odrzuceniem odwołania (sygn. akt KIO/UZP 91/08).
Większość tez z wyroków jest jednak dokładnie odwrotna. Wy-
konawca jest zobowiązany przekazać zamawiającemu nie tyl-
ko kopię odwołania, ale także komplet załączników do tego do-
kumentu (sygn. akt KIO/UZP 1403/07). W innym wyroku czy-
tamy: odwołanie wnosi się do prezesa UZP jednocześnie prze-
kazując jego kopię zamawiającemu. Przy czym kopią odwoła-
nia jest także całość załączników, o których mowa w odwoła-
niu (sygn. akt UZP/ZO/0-966/07.) Zmiany dotyczące odwołań
objęły także wysokość wpisu od odwołania, która została
znacznie obniżona.

Roboty budowlane
w trybie licytacji elektronicznej

Licytacja elektroniczna to tryb udzielenia zamówienia,
w którym za pomocą formularza umieszczonego na stronie
internetowej, umożliwiającego wprowadzenie niezbędnych
danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną,
wykonawcy składają kolejne korzystniejsze oferty, podlega-
jące automatycznej klasyfikacji. Zupełną nowością na grun-
cie ustawy PZP jest możliwość zamawiania robót bu-
dowlanych w trybie licytacji elektronicznej, jeżeli war-
tość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w prze-
pisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. Jest to roz-
wiązanie dość kontrowersyjne. O opinię w tej sprawie po-
prosiliśmy Lecha Wendełowskiego, właściciela firmy „Ju-
kam”, która jest liderem w organizacji licytacji i aukcji elek-
tronicznych. Oto komentarz do nowych rozwiązań. Noweli-
zacja Prawa Zamówień Publicznych wprowadza zmianę
w zakresie stosowania tzw. bezpiecznego podpisu elektro-
nicznego. Został zniesiony wymóg jego obligatoryjności
w odniesieniu do licytacji (pozostał jednak nadal w aukcji)
w celu zachęcenia większej liczby podmiotów do udziału
w tego typie przetargu. Czy taka zachęta jest niezbęd-
na – czas pokaże, jednak warto zauważyć, że w ostatnim
roku przeważała liczba aukcji elektronicznych nad licytacja-
mi nawet z obowiązkowym podpisem elektronicznym (da-
ne z platformy e-przetarg.pl). Brak podpisu elektroniczne-
go wprowadza niestety niepewność co do ważności oferty
(a więc oświadczenia woli) przez nikogo w żaden sposób
niepodpisanej i będzie jeszcze z pewnością przedmiotem
wielu rozbieżnych opinii ekspertów. Krótko mówiąc, zama-
wiający nie dysponuje dowodem na to, czy ofertę złożyła

osoba uprawniona do reprezentacji firmy wykonawcy. Więk-
szy problem tkwi jednak gdzie indziej, a mianowicie w sce-
nariuszu licytacji nie występuje SIWZ (to ma być prosta
procedura). Jego rolę pełni trochę ułomnie ogłoszenie o li-
cytacji, które może zawierać pełny opis przedmiotu zamó-
wienia. Łatwo sobie taki opis wyobrazić w przypadku za-
kupu papieru czy tonerów do drukarek, ale na roboty bu-
dowlane już trochę trudniej. Brak SIWZ i brak me-
chanizmu oceny zgodności szczegółów oferty z wymaga-
niami może znacznie utrudnić zastosowanie licytacji w ro-
botach budowlanych ze szkodą dla zamawiających, gdyż
wyhamowanie gospodarki może oznaczać nadwyżkę mo-
cy produkcyjnych w robotach budowlanych w 2009 r. w sto-
sunku do lat 2007/2008, a więc większą skłonność do ne-
gocjacji cen ze strony wykonawców. Doświadczenie kilku
lat pokazuje, że oczekiwania zamawiających dotyczące
redukcji cen spełniają się. Średni poziom oszczędności
to 20%, ale bywały spektakularne redukcje sięgające na-
wet 80% (dla ceny oprogramowania). Do tej pory w licyta-
cjach dominowały dostawy. Wielu zamawiających oczeki-
wało jednak na możliwość prowadzenia licytacji elektro-
nicznej robót budowlanych. Czy spełnią się te oczekiwania
i czy poradzą sobie z problemami proceduralnymi – zoba-
czymy w najbliższym czasie. Ta opinia jasno pokazuje, że
zniesienie podpisu elektronicznego jest bardzo niebezpiecz-
ne i w zasadzie niezgodne z przepisami kodeksu cywilne-
go. Mamy bowiem sytuację, w której podmiot składa
oświadczenie woli bez podpisu, co w świetle przepisów k.c.
ma wadę i nie ma mocy prawnej.

Poprawa omyłek rachunkowych
Dotychczas zamawiający często narzekali na to, że z po-

wodu omyłek rachunkowych musieli odrzucać najtańsze
oferty. Ustawodawca postanowił więc na nowo uregulo-
wać kwestię poprawy omyłek rachunkowych. Niestety, no-
we przepisy są chyba jeszcze bardziej kontrowersyjne niż
dotychczasowe. Nie ma w nich przede wszystkim zamknię-
tego katalogu sposobu poprawiania omyłek rachunkowych.
Zamawiającemu pozostawiono jedynie ogólną wskazówkę,
że ma on poprawiać wszelkie omyłki rachunkowe. Sam
pomysł pozbycia się zamkniętego katalogu możliwych
do poprawy omyłek jest może i zasadny, gorzej jednak
z zastosowaniem tego przepisu. Otóż w obecnym kształ-
cie zamawiający będzie mógł poprawiać wszelkie oczywi-
ste omyłki rachunkowe. Niestety, ustawodawca dał zama-
wiającemu narzędzie bez instrukcji obsługi, mówiąc inaczej
bez definicji „omyłki rachunkowej”. Zgodnie z nowymi wy-
tycznymi zamawiający poprawia także dwa inne rodzaje
omyłek: pisarskie oraz inne omyłki polegające na nie-
zgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia niepowodujące istotnych zmian w treści
oferty. W zasadzie tylko pojęcie omyłki pisarskiej jest
w miarę jasne.

Oczywistą omyłką pisarską może być zarówno zwykła li-
terówka, jak i inny błąd, gdy z całokształtu oferty jasno i nie-
zaprzeczalnie wynika intencja piszącego. Nie można nato-
miast mówić o oczywistości w przypadku takiej omyłki, któ-
rej wyjaśnienie wymaga przeprowadzenia dodatkowych
czynności.
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Rodzaj Wcześniejszy Wysokość wpisu
prac stan prawny po nowelizacji PZP

Dostawy 20 000 zł 7 500 zł, jeżeli wartość dostawy
i usługi i usług jest poniżej progu unij-

nego, natomiast 15 000 zł po-
wyżej progu unijnego

Roboty 20 000 zł, jeżeli 10 000 zł, jeżeli wartość robót
budowlane wartość robót jest jest poniżej progu unijnego

poniżej progu
unijnego
40 000 zł powyżej 20 000 zł powyżej progu
progu unijnego unijnego
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Przykład 3. Z załączonego do oferty harmonogramu prac
wynika, że zamówienie zostanie wykonane przez wykonaw-
cę w wymaganym terminie. Termin ten został powtórzony
wielokrotnie w różnych częściach oferty. W jednym z załącz-
ników wykonawca przez pomyłkę podał jednak inną datę za-
kończenia budowy. W związku z tym, że dla wszystkich za-
interesowanych oczywiste jest, że popełniono błąd, zama-
wiający powinien poprawić nieprawidłowo wskazaną datę,
jako oczywistą omyłkę pisarską.

Dotychczas ustawa określała, jakie omyłki rachunkowe
można poprawić. Obecnie, po wykreśleniu art. 88, poprawie
podlega każda omyłka rachunkowa.

Przykład 4. Niemożliwe jest poprawienie podanej ceny ry-
czałtowej w sytuacji, gdy wykonawca poda różniące się
od siebie wartości, np. liczbową i wyrażoną słownie. Nie
można takiego błędu zakwalifikować do omyłki w obliczeniu
ceny, ponieważ, co do zasady, wynagrodzenie ryczałtowe
jest określane na podstawie bardzo różnych przes-
łanek znanych zazwyczaj wyłącznie wykonawcy, który
nierzadko do realnych przewidywanych kosztów i przyjętej
marży dorzuca jeszcze ryzyko związane z zawarciem umo-
wy ryczałtowej. Nie ma zatem możliwości przesądzenia, któ-
ra z podanych wartości jest poprawna. Niestety, ten przypa-
dek, co do zasady, należałoby kwalifikować do złożenia
przez wykonawcę w tym samym postępowaniu dwóch ofert,
co w myśl art. 82 ust. 1 PZP nie jest możliwe.

Inna omyłka w ofercie, to najbardziej kontrowersyjny
zapis, gdyż dotyczy poprawy omyłek niepowodujących istot-
nych zmian w treści oferty. Jakie będą te istotne zmiany, kto
wyznaczy granice? Pozostawianie zamawiającemu tak da-
leko idącej swobody nie wróży nic dobrego. Nie jestem zwo-
lennikiem ostrego rygoru, ale o wiele lepiej wyglądałby ten
przepis w praktyce, gdyby poszerzono zakres omyłek
w art. 88, np. zamiast ośmiu dotychczas wymienionych
wskazać kilkanaście. Tego typu zmiana spowoduje nad-
użycia ze strony zamawiających. Sami oni będą decydowa-
li w majestacie prawa, czy dana firma „pozostanie w prze-
targu”, czy jej oferta zostanie odrzucona. Poza tym proble-
mem pozostaje sposób poprawy przez zamawiających te-
go typu omyłek.

Przykład 5. W postępowaniu na remont obiektu zamawia-
jący określił kosztorysową formę rozliczania. W jednej z ofert

w kosztorysie brakowało jednej pozycji. Wartość zadania
wynosiła 500 000 złotych. Pozycja, której brakowało, kosz-
towała ok. 500 złotych. I teraz powstaje pytanie, czy taką
omyłkę można poprawić? A jeżeli tak, to w jaki sposób? Te-
go ustawodawca nie precyzuje.

Wydaje się, że w przedstawionej sytuacji tego typu omył-
ka powinna zostać poprawiona, gdyż w stosunku do warto-
ści zadania nie wpływa w sposób istotny na treść oferty. Po-
zostaje tylko pytanie, na jaką kwotę powinna zostać wyce-
niona owa pozycja? Pomocny może być dla zamawiających
kosztorys inwestorski. W mojej ocenie to właśnie z koszto-
rysu inwestorskiego zamawiający powinien wziąć kwotę bra-
kującej pozycji i doliczyć ją do kwoty oferty. Dokument ten
zawiera obiektywne ceny i żadna ze stron postępowania nie
będzie mogła zarzucić zamawiającemu, że doliczona kwo-
ta jest za niska bądź zawyżona.

Odrzucenie ofert
w kontekście omyłek rachunkowych

Zgodnie z nowymi zapisami zamawiający odrzuca ofertę,
jeżeli jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem
art. 87 ust. 2 pkt 3, a więc z wyjątkiem sytuacji, kiedy roz-
bieżności pomiędzy treścią oferty a SIWZ nie są istotne. Za-
mawiający odrzuca także ofertę, kiedy wykonawca w termi-
nie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się
na poprawienie oczywistej omyłki, o której mowa w art. 87
ust. 2 pkt 3. Zmiana tych przepisów polega na tym, że do-
tychczas wykonawca wyrażał zgodę na poprawę omyłki ra-
chunkowej i miał na to 7 dni, natomiast po zmianie przepi-
sów będzie musiał wyrazić zgodę na poprawę innych omy-
łek w terminie zaledwie 3 dni. Konsekwencją tych dwóch za-
pisów jest pozostawienie przesłanki nakazującej zamawia-
jącemu odrzucenie oferty w sytuacji, kiedy zawiera błędy
w obliczeniu ceny. Takim błędem w obliczeniu ceny będzie
błędnie podana stawka VAT. Zgodnie z bogatym orzecznic-
twem błędna stawka VAT zastosowana przez wykonawcę
w ofercie oznacza konieczność odrzucenia oferty, nawet
gdy cena jest podawana ryczałtowo – orzekli arbitrzy w wy-
roku z 5 września 2006 r. (sygn. akt UZP/ZO/0-2416/06).
Nieprawidłowo wyliczony VAT jest błędem w obliczaniu ce-
ny, a nie oczywistą omyłką rachunkową.

Marcin Melon

PRAWO W BUDOWNICTWIE
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Nowa papa zgrzewalna swisspor BIKUTOP
W marcu 2009 r. firma SWISSPOR Polska Sp. z o.o.

wprowadziła do oferty papę zgrzewalną swisspor
BIKUTOP. Papa jest produkowana w Szwajcarii od po-
nad 30 lat. Dzięki doskonałej jakości, łatwości monta-
żu i trwałości jest bardzo dobrze oceniana przez inwesto-
rów oraz dekarzy. Nowa linia produktów BIKUTOP bę-
dzie obejmowała papy podkładowe i nawierzchniowe,
m.in. BIKUTOP 250 (PYE PV250 S52H) oraz produkty spec-

jalistyczne, m.in. do obiektów inżynierskich. Nowością
w ofercie jest papa BIKUTOP podkładowa 200, która może
być stosowana jako bariera antyradonowa.

Dzięki wprowadzeniu marki BIKUTOP na polski rynek, fir-
ma SWISSPOR chce zasygnalizować jeszcze mocniej niż
dotychczas, że jest godnym zaufania partnerem z kilkudzie-
sięcioletnim doświadczeniem w hydroizolacjach.

�



98 4 ’2009 (nr 440)

INFORMATOR GŁÓWNEGO URZĘDU NADZORU BUDOWLANEGO

W ojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego
w Szczecinie realizuje zadania nadzoru bu-
dowlanego w województwie zachodniopomor-
skim i jest aparatem pomocniczym Zachodnio-

pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budow-
lanego (ZWINB). Inspektorat został utworzony na ba-
zie jednostki organizacyjnej Głównego Urzędu Nadzoru
Budowlanego – XI Terenowego Biura Inspekcyjno-Kon-
trolnego, które swoimi działaniami obejmowało obszar
trzech województw: szczecińskiego, koszalińskiego i go-
rzowskiego.

Działalność merytoryczna Inspektoratu wynika z prze-
pisów ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz usta-
wy z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. Inspek-
torat działa w ramach zespolonej administracji rządowej
pod zwierzchnictwem Wojewody Zachodniopomorskiego
Marcina Zydorowicza. Nadzór merytoryczny i instancyjny
nad jego działalnością sprawuje Główny Inspektor Nadzoru
Budowlanego Robert Dziwiński.

Pierwszym Zachodniopomorskim Wojewódzkim Inspek-
torem Nadzoru Budowlanego był mgr inż. arch. Jan
Łukaszewski, który budował strukturę urzędu i pełnił funk-
cję WINB do października 2002 r. Kolejnym Wojewódzkim
Inspektorem Nadzoru Budowlanego była – do czerw-
ca 2007 r. – mgr inż. Ewa Madeja, a obecnie Wojewódz-
kim Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Szczecinie jest
mgr inż. Ryszard Kabat, natomiast jego zastępcą
mgr inż. Henryk Świtaj.

Jak jesteśmy zorganizowani?
W skład Inspektoratu wchodzą:
● Wydział Inspekcji i Kontroli, którego naczelnikiem jest

Andrzej Gałkiewicz;
● Wydział Orzecznictwa Administracyjnego z naczel-

nikiem Anną Snarską;
● Wydział Kontroli Wyrobów Budowlanych z naczelni-

kiem Witoldem Reiterem;
● Zespół ds. Budownictwa Obronności i Bezpieczeń-

stwa z kierownikiem ppłk. Kazimierzem Henem;
● samodzielne stanowisko ds. ochrony informacji nie-

jawnych.
Ważną rolę w Inspektoracie pełnią panie: główna księ-

gowa – Anna Kopiejka, kadro-
wa – Zuzanna Grabowska i od-
powiedzialna za prowadze-
nie spraw kancelaryjnych
– Lucyna Mocek.

W Inspektoracie zatrudnio-
nych jest 36 osób. Ponad 70%
to pracownicy merytoryczni,

z czego pięciu pracowników – zatrudnionych w Wydzia-
le Orzecznictwa Administracyjnego – ma wykształce-
nie prawnicze. Z powodu wzrastającego zapotrzebowa-
nia na rynku pracy na osoby z doświadczeniem i upraw-
nieniami budowlanymi, występuje znaczna rotacja pra-
cowników. Zarobki, jakie może zapewnić praca w nadzo-
rze budowlanym, są niestety niekonkurencyjne w sto-
sunku do oferowanych na rynku pracy, a zwłaszcza
w wykonawstwie budowlanym. W celu zapewnienia właś-
ciwego funkcjonowania Inspektoratu, w szczególności
Wydziału Inspekcji i Kontroli, zatrudniani są również eme-
ryci w niepełnym wymiarze czasu pracy. Trudności kadro-
we nadzoru budowlanego w województwie zachodnio-
pomorskim pogłębia dodatkowo brak na tutejszym rynku
pracy doświadczonych pracowników z uprawnieniami
hydrotechnicznymi.

Inspektorat rozpoczął swoją działalność w pomieszcze-
niach wynajmowanych, co w znacznym stopniu wpływa-
ło na koszty działania urzędu. Obecnie, dzięki przychyl-
ności wojewody zachodniopomorskiego, wszystkie wy-

działy Inspektoratu pracują
w pięknym zabytkowym gma-
chu Urzędu Wojewódzkiego
w Szczecinie. Przyznane
w ostatnich latach środki finan-
sowe umożliwiły optymalizację
warunków pracy przez pełną
komputeryzację WINB, zakup

Wojewódzki Inspektorat
Nadzoru Budowlanego w Szczecinie

Kierownictwo Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowla-
nego w Szczecinie. Od lewej: Kazimierz Hen – Kierownik Zespo-
łu ds. Budownictwa Obronności i Bezpieczeństwa, Andrzej Gałkie-
wicz – Naczelnik Wydziału Inspekcji i Kontroli, Anna Snarska
– Naczelnik Wydziału Orzecznictwa Administracyjnego, Witold
Reiter – Naczelnik Wydziału Kontroli Wyrobów Budowlanych,
Anna Kopiejka – Główna Księgowa, Ryszard Kabat – Zachodnio-
pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, Henryk
Świtaj – Zastępca Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspek-
tora Nadzoru Budowlanego

Zachodniopomorski WINB
75-502 Szczecin, ul. Wały Chrobrego 4

tel./fax (0-91) 43-03-250, 43-03-351, 43-03-348,
43-03-349, 43-03-369

winb@szczecin.uw.gov.pl
http://bip.winb.pomorzezachodnie.pl
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oprogramowania, utworzenie elektronicznego obiegu pocz-
ty oraz księgowości komputerowej i wydzielenie pomiesz-
czenia do obsługi interesantów. Istotnym ułatwieniem pra-
cy inspektorów nadzoru budowlanego był zakup nowych sa-
mochodów służbowych. Są one niezbędne, aby móc szyb-
ko przemieszczać się i sprawnie przeprowadzać kontrole
nawet w najdalszych częściach terenu objętego nadzorem
Zachodniopomorskiego WINB, który swoją siedzibę ma nie-
malże na krańcu województwa.

Jak działamy?

Specyficzne położenie województwa, w szczególności
bardzo długi pas nadmorski, sprawia, że szczególnego
znaczenia nabiera problem wykonywania zadań, dotyczą-
cych obiektów i robót budowlanych usytuowanych na te-
renie: pasa technicznego; portów i przystani morskich, mor-
skich wód wewnętrznych i morza terytorialnego, a także
na innych terenach przeznaczonych do utrzymania ruchu
i transportu morskiego. Podobny zakres zadań ma jedynie
Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego.
Wieloletnie zaniedbanie wielu obiektów hydrotechnicz-
nych i innych obiektów służących kształtowaniu zaso-
bów wodnych powoduje – szczególnie w świetle przyz-
nanych środków unijnych – zwiększone zapotrzebowanie
na czynności inspekcyjno-kontrolne obowiązkowe przed
wydaniem pozwolenia na użytkowanie oraz działania pre-
wencyjne.

W ostatnich latach nadzór budowlany w województwie
zachodniopomorskim prowadzi bardzo intensywną działal-
ność związaną z kontrolą, nie tylko obiektów hydrotech-
nicznych potencjalnie stanowiących zagrożenie, ale rów-
nież obiektów wielkopowierzchniowych podlegających
specjalnym obowiązkom ustawowym. Ważnym elemen-
tem są również działania związane z nadzorem nad fer-
mami wielkoprzemysłowymi oraz nad legalnością dzia-
łalności stacji paliw zlokalizowanych na terenie woje-
wództwa.

Konsekwencje dla nadzoru budowlanego rodzi również
szczególna atrakcyjność turystyczna regionu. Żeby za-
spokoić dodatkowe zapotrzebowanie na usługi turys-
tyczne i handlowe, miejscowa ludność buduje oraz prze-
budowuje budynki gospodarczo-produkcyjne na turys-
tyczne lub handlowe. Zdarza się niestety, że zmiana spo-
sobu użytkowania odbywa się bez wymaganego zgło-
szenia i wtedy nadzór budowlany jest zobowiązany
do działania.

Ryszard Kabat
Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor

Nadzoru Budowlanego

Charakterystyka obszaru działalności WINB

Województwo zachodniopomorskie powstało z daw-
nych województw szczecińskiego, koszalińskiego oraz
fragmentów gorzowskiego, pilskiego i słupskiego. 87%
obszaru województwa zajmuje Pomorze Zachodnie, 11%
to Krajna, czyli tereny od Choszczna po Wałcz, a 1% to
część Pomorza Gdańskiego (Biały Bór).

Zachodniopomorskie to piąty co do wielkości region
Polski o powierzchni 22 892 km2 i 1 692 355 mieszkań-
cach. Aż 70% mieszkańców zamieszkuje w 62 miastach
województwa, w tym w 3 miastach na prawach powia-
tu: Koszalinie, Szczecinie i Świnoujściu. Oprócz 3 wy-
mienionych powiatów grodzkich województwo podzielo-
ne jest na 18 powiatów ziemskich. Granicą północną wo-
jewództwa jest Morze Bałtyckie. Od północnego zacho-
du Zalew Szczeciński stanowi teren morskich wód we-
wnętrznych administrowanych przez Urząd Morski
w Szczecinie, któremu podlegają dwa duże, połączone
w jeden zespół, porty morskie: Szczecin i Świnoujście
oraz 10 mniejszych: Dziwnów, Mrzeżyno, Rewal, Nie-
chorze, Sierosław, Wicko, Wolin, Międzyzdroje, Kamień
Pomorski, Lubin.

Urząd Morski w Szczecinie zarządza: 15,1 tys. m na-
brzeży, 2 tys. m umocnień, 1 tys. m falochronów, 1 tys. m
pomostów i pirsów. Infrastrukturę uzupełnia m.in.: sieć
torów kolejowych (73 tys. m), place i drogi kołowe
(ok. 60 tys. m²), stacje transformatorowe (ok. 50 szt.),
kotłownie ciepłownicze (ok. 40 szt.), wszystkie rodzaje
sieci (330 tys. m) oraz wiele dalb wyciągowych, cumow-
niczych i sygnalizacyjnych, ostrogi palisadowe, wyciągi
łodziowe, stawy nabieżnikowe i bram torowych oraz pła-
wy świetlne.

W części wybrzeża znajdującego się w jurysdykcji Urzę-
du Morskiego w Słupsku, któremu podlegają porty w: Ko-
łobrzegu, Darłowie, Dźwirzynie, znajduje się: 6 tys. m na-
brzeży, 1,4 tys. m bieżących umocnień, 2 tys. m falochro-
nów, 220 m pomostów i pirsów.

Województwo jest bardzo atrakcyjne dla osób cenią-
cych piękno dziewiczej przyrody. Ma czyste jeziora, nad-
morskie kurorty, unikatowe parki i rezerwaty przyrody.
Przygraniczne i nadmorskie usytuowanie województwa
sprawia, że istnieje tu również sprzyjający klimat dla go-
spodarki. Istotną rolę pełni jego położenie na skrzyżowa-
niu dwóch ważnych szlaków transportowych: z północy
na południe – drogą S-3 ze Skandynawii przez Bałtyk
do Czech i na południe Europy oraz wzdłuż wybrzeża
– od Szczecina przez Koszalin, Gdańsk i dalej na wschód
kontynentu.

Do Inspektoratu wpływa rocznie ok. 7000 spraw. Po-
mimo znacznych trudności kadrowych, w 2008 r. pra-
cownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budow-
lanego w Szczecinie wydali 1101 rozstrzygnięć admi-
nistracyjnych oraz przeprowadzili 415 kontroli w te-
renie. ZWINB, jako organ wyspecjalizowany w spra-
wach wyrobów budowlanych, przeprowadził w 2008 r.
kontrole u 96 podmiotów – producentów i sprzedaw-
ców, dotyczące 281 wyrobów budowlanych, w tym
95 oznakowanych CE. Systematycznie wzrasta licz-
ba wydawanych przez ZWINB decyzji administracyj-
nych dotyczących obiektów będących w złym stanie
technicznym oraz wybudowanych samowolnie – 111
w 2006 r., 124 w 2007 r., 172 w 2008 r.
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Katastrofą budowlaną jest nie-
zamierzone,gwałtowneznisz-
czenie obiektu budowlane-
go lub jego części, a także

konstrukcyjnych elementów ruszto-
wań, elementów formujących, ścianek
szczelnychiobudowywykopów(art.73
ust. 1 ustawy – Prawo budowlane).

Postępowanie wyjaśniające w sprawie
przyczyn katastrof prowadzi właściwy
miejscowo organ nadzoru budowlane-
go I instancji – powiatowy lub wojewódz-
ki inspektor nadzoru budowlanego (art. 76
ust. 1 pkt 1 w związku z art. 74 ustawy
– Prawo budowlane). Może je przejąć or-
gan wyższego stopnia – wojewódzki in-
spektor nadzoru budowlanego oraz
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
(art. 77 ustawy – Prawo budowlane).

Osoby winne powstania katastrofy bu-
dowlanej podlegają odpowiedzialności
zawodowej oraz karnej. Odpowiedzial-
ność zawodowa dotyczy osób pełniących
samodzielne funkcje techniczne w bu-
downictwie, które posiadają odpowiednie
uprawnienia budowlane i są członkami
właściwej okręgowej izby zawodowej, tj.
projektanta, kierownika budowy (robót),
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Informacje o katastrofach przekazy-
wane są do GUNB przez powiatowych
lub wojewódzkich inspektorów nadzo-
ru budowlanego w ramach zadań
i kompetencji określonych w art. 76
ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo budowlane.
Na podstawie tych informacji powstaje re-
jestr katastrof budowlanych. Od 2008 r.
rejestr jest prowadzony w formie elektro-
nicznej za pomocą systemu e-katastro-
fy, zbudowanego w GUNB i współfinan-
sowanego ze środków unijnych.

W 2008 r. zarejestrowano 1113 kata-
strof budowlanych (stan na koniec lute-
go 2009 r.), w tym 8 na terenach zamknię-
tych. Struktura katastrof budowlanych (ry-
sunek 1) z uwagi na czas ich wystąpienia:

● 19 – podczas budowy obiektu;
● 23 – w istniejącym obiekcie podczas

rozbudowy, nadbudowy, przebudowy
i remontu;

● 4 – podczas rozbiórki całego obiektu;
● 1067 – podczas utrzymania obiektu.

Na rysunku 2 przedstawiono wykaz
katastrof budowlanych, w poszczegól-
nych województwach, zarejestrowa-
nych w 2008 r.

Katastrofy budowlane zostały po-
dzielone na dwie kategorie:

● I – obejmuje katastrofy niewynika-
jące ze zdarzeń losowych, których
przyczyną były: zły stan techniczny;
wadliwe wykonawstwo; błędy podczas
rozbiórki; zawalenie rusztowania; wad-
liwa eksploatacja; inne;

● II – obejmuje katastrofy zaistniałe
z przyczyn losowych. Zalicza się do nich
katastrofy powstałe na skutek działania
sił natury (powodzie, silne wiatry, obfity
śnieg, uderzenia pioruna), jak również
wybuchy gazu, uderzenia samochodu
w budynek, wybuchy kotłów c.o. itp.

Wśród zarejestrowanych w 2008 r.
katastrof budowlanych, było 49 w kate-
gorii I oraz 1064 w kategorii II (tabela).
Postępowanie wyjaśniające przyczyny
i okoliczności wystąpienia katastrof
przez organy terenowe nadzoru bu-
dowlanego zostało zakończone w przy-
padku 404 katastrof (ankiety zamknię-
te), natomiast w przypadku 709 kata-
strof postępowanie to nie zostało za-

Katastrofy budowlane w 2008 roku

Rys. 1. Katastrofy obiektów budowlanych
w 2008 r.

Rys. 2. Wykaz katastrof budowlanych zarejestrowanych w 2008 r. z podziałem na
województwa

Województwo Silny Poża- Osu- Wyładowa- Wybuchy Uderze- Inne Ogó-
wiatr ry wiska nia atmo- gazu nia samo- łem

sferyczne chodu
Dolnośląskie 0 0 0 0 2 1 2 5
Kujawsko-Pomorskie 11 0 0 0 2 0 2 15
Lubelskie 0 1 0 0 0 1 1 4
Lubuskie 2 2 0 0 0 0 0 4
Łódzkie 542 0 0 0 1 0 3 546
Małopolskie 1 4 0 0 7 3 4 19
Mazowieckie 76 3 0 0 4 0 1 84
Opolskie 237 1 0 0 1 0 0 239
Podkarpackie 1 0 0 0 1 0 0 2
Podlaskie 114 0 0 2 0 0 3 119
Pomorskie 0 1 1 0 0 0 1 3
Śląskie 9 0 0 0 1 1 0 11
Świętokrzyskie 2 0 0 0 1 0 0 3
Warmińsko-Mazurskie 0 0 1 0 0 0 0 1
Wielkopolskie 5 1 1 0 0 1 1 9
Zachodniopomorskie 0 0 0 0 0 0 0 0
Razem 1000 13 3 2 20 8 18 1064

Katastrofy wynikające ze zdarzeń losowych w poszczególnych województwach
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kończone, a przyczyny ich powstania
zostaną podane w terminie później-
szym (ankiety zgłoszone). Analiza zos-
tała opracowana na podstawie wszyst-
kich zgłoszonych ankiet.

Udział katastrof budowlanych zali-
czonych do kategorii I w ogólnej liczbie
katastrof wynosił 4,4%. Podstawową
przyczyną tych katastrof był zły stan
techniczny obiektów budowlanych.
Zdecydowanie więcej katastrof zareje-
strowano w kategorii II, ponieważ ich
udział w ogólnej liczbie katastrof wyno-
sił aż 95,6%. Powodem 94% katastrof
w tej kategorii były silne wiatry, głównie
w województwach:

■ łódzkim (powiat Radomsko, Piotrków
Trybunalski i Wieluń) 15 sierpnia 2008 r.
– 541 katastrof;

■ opolskim (powiat Strzelce Opol-
skie) 15 sierpnia 2008 r. – 236 katastrof;

■ podlaskim (powiat Zambrów i Wy-
sokie Mazowieckie) 16 sierpnia 2008 r.
– 113 katastrof;

■ mazowieckim (powiat Ostrów Ma-
zowiecka, Węgrów, Sokołów Podlaski)
16 sierpnia 2008 r. – 73 katastrofy.

W zarejestrowanych w 2008 r. katas-
trofach budowlanych 14 osób poniosło
śmierć, a 76 osób zostało rannych.

Najwięcej katastrof odnotowano
w budynkach gospodarczych lub inwen-
tarskich (577) oraz w budynkach miesz-
kalnych (409). Najczęstszą ich przyczy-
ną były silne wiatry. Zdecydowanie
mniej katastrof wystąpiło w obiektach
przemysłowych (32), użyteczności pu-
blicznej (21), magazynowych (27), za-
mieszkania zbiorowego (1), rekreacji in-
dywidualnej (2) oraz w innych budow-
lach (44). Na rysunku 3 przedstawiono
strukturę katastrof wg rodzajów obiek-
tów budowlanych. Natomiast ze wzglę-
du na technologię wykonania obiektów,
które uległy katastrofie, najwięcej kata-
strof zarejestrowano w przypadku

obiektów zrealizowanych w technologii
tradycyjnej – 1068, a w uprzemysłowio-
nej – 45. Ze względu na konstrukcję
nośną, dominowały katastrofy obiektów
murowanych (787), drewnianych (154)
oraz o konstrukcji mieszanej (105), co
przedstawiono na rysunku 4.

Najczęściej katastrofom ulegały
obiekty wieloletnie eksploatowane (ry-
sunek 5):

● 30 ÷ 70 lat (521 obiektów);
● 10 ÷ 30 lat (360 obiektów).
Najczęstszą ich przyczyną były eks-

tremalne zjawiska pogodowe.
Ze względu na wysokość obiektów

budowlanych, w 2008 r. odnotowano
najwięcej katastrof (807) obiektów ni-
skich (do 12 m wysokości nad pozio-
mem terenu), natomiast ze względu
na kubaturę – w budynkach o kubatu-
rze do 1000 m3 oraz w obiektach nie-
kubaturowych (587 obiektów). Na ry-
sunku 6 przedstawiono wykaz katastrof
budowlanych wg kryterium wysokości
obiektu, a na rysunku 7 wg kryterium
kubatury.

Analiza katastrof budowlanych, któ-
re zarejestrowano w 2008 r., a także
wyniki działań inspekcyjno-kontrol-

nych prowadzonych przez organy
nadzoru budowlanego wskazują, że
decydujący wpływ na skalę i zak-
res katastrof miały, podobnie jak
w 2007 r., zdarzenia losowe. Wśród
nich dominowały katastrofy związane
z bardzo silnym wiatrem. W trzech
ostatnich latach zaobserwowano
znaczne zwiększenie liczby takich ka-
tastrof. W 2006 r. było ich 55 (16%
wszystkich katastrof), w 2007 r. – 401
(77% wszystkich katastrof), natomiast
w 2008 r. aż 912 (82% wszystkich

katastrof). Potwierdzają to wnioski
klimatologów, którzy uważają, że eks-
tremalne zjawiska przyrodnicze, typu
trąby powietrzne i tym podobne, są
skutkiem globalnego ocieplenia i nale-
ży liczyć się z tym, że w przyszłych
latach nie tylko wzrośnie ich liczba,
ale również gwałtowność.

W związku z tym, że w 2007 r. głów-
ną przyczyną katastrof spowodowa-
nych zdarzeniami losowymi był silny
wiatr, Główny Inspektor Nadzoru Bu-
dowlanego uznał za celowe podjęcie
działań przyspieszających przyjęcie
pakietu Eurokodu 1 do przepisów
obowiązujących w Polsce, ponieważ
posiada on parametry obliczeniowe
o ok. 40% wyższe niż obowiązująca
Polska Norma PN-77/B-02011 Obcią-
żenia w obliczeniach statycznych. Ob-
ciążenia wiatrem i 4 lipca 2008 r. wy-
stąpił do Ministra Infrastruktury z proś-
bą o przyspieszenie tych działań.
W odpowiedzi uzyskał zapewnienie,
że sprawa znajdzie rozwiązanie
z chwilą zakończenia prac nowelizują-
cych rozporządzenie Ministra Infra-
struktury z 12 kwietnia 2002 r. w spra-
wie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usy-
tuowanie.

Przyjęcie zwiększonych parame-
trów nie zabezpieczy nas całkowicie
przed skutkami ekstremalnych zjawisk
pogodowych, lecz może w znacznym
stopniu uchronić przed dużym wia-
trem dachy budynków, które będą pro-
jektowane wg znowelizowanej normy
PN-77/B-02011.

Rys. 3. Struktura katastrof wg rodzajów
obiektów budowlanych

Rys. 4. Katastrofy obiektów w 2008 r.
wg kryterium technologii budowy

Rys. 5. Czas eksploatacji obiektów budow-
lanych, które uległy katastrofie w 2008 r.

Rys. 6. Katastrofy budowlane wg kryte-
rium wysokości obiektu

Rys. 7. Katastrofy obiektów budowlanych
w 2008 r. wg kryterium kubatury
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W latach 2007 – 2013 w poszczegól-
nych województwach, obok pięciu ogól-
nopolskich programów operacyjnych,
wdrażane są zdecentralizowane regio-
nalne programy operacyjne, które cie-
szą się największym zainteresowaniem
wśród potencjalnych beneficjentów. Jest
to 16 Regionalnych Programów Opera-
cyjnych (RPO) wynikających ze strategii
rozwoju poszczególnych województw.
Na ich realizację przeznaczono po-
nad 16,5 mld euro. Po uwzględnieniu
wkładu krajowego oraz środków wła-
snych przedsiębiorców kwota ta wzrasta
do ponad 20 mld euro (tabela 1).

Największymi środkami dysponują
województwa mazowieckie i śląskie,
a najmniejszymi lubuskie, opolskie
i podlaskie. Sytuacja odwraca się jed-
nak, gdy przeliczymy środki programów
na mieszkańca województwa (rysunek).
Liderem zostaje wówczas województwo
warmińsko-mazurskie z kwotą 861 eu-

ro, a najmniej przypada na mieszkań-
ca w województwach mazowieckim
(415) i śląskim (433 euro).

Biorąc po uwagę główne założenie
tego okresu programowania prezento-
wane przez Polskę podczas negocja-
cji z Komisją Europejską, która silnie
akcentowała przeznaczenie środków
na podniesienie konkurencyjności kra-
ju, trudno się oprzeć wrażeniu, że sta-
wiano na konkurencyjność, a posta-
wiono na wyrównywanie szans, prefe-
rując województwa niebędące lidera-
mi gospodarczymi. Być może w tym
tkwi jeden z głównych problemów we
wdrażaniu programów. Sytuacja pogłę-
bia się jeszcze bardziej, gdy przeliczymy
na mieszkańca środki, którymi dysponu-
ją regiony (łącznie środki programów re-
gionalnych, PO Kapitał Ludzki, Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Pro-
gramu Operacyjnego Rozwój Polski
Wschodniej). Na mieszkańca w woje-
wództwie warmińsko-mazurskim przypa-
da 1665, podczas gdy w województwie
śląskim 660, a mazowieckim 763 euro.

Cele RPO
Główne cele Regionalnych Progra-

mów Operacyjnych deklaratywnie zwią-
zane są z podnoszeniem konkurencyjno-
ści poszczególnych regionów oraz pro-
mowaniem zrównoważonego rozwoju.
Cele te będą osiągane przez tworzenie
warunków do wzrostu inwestycji na po-
ziomie regionalnym i lokalnym oraz two-
rzenie warunków do wzrostu zatrudnie-
nia. Jedynie dla województwa łódzkiego
cel programu został sprecyzowany na
bardzo ogólnej płaszczyźnie i nie odno-
si się bezpośrednio do konkurencyjności
gospodarki regionu. Koncentruje się on
na integracji regionu z ogólnoświatową
przestrzenią gospodarczą. Wykaz celów

i priorytetów poszczególnych progra-
mów, ze względu na ich objętość, za-
mieściliśmy na stronie internetowej mie-
sięcznika „Materiały Budowlane” (patrz:
www.materialybudowlane.info.pl). Warto
się z nimi zapoznać, by wiedzieć, w jakich
obszarach można poszukać wsparcia we
własnym województwie. Nie należy się
jednak sugerować kolejnością prioryte-
tów, ponieważ nie zawsze odpowiada
ona hierarchii wartości przypisywanej da-
nemu priorytetowi przez władze woje-

wództwa. O wadze danego priorytetu
decydują kwoty przeznaczone na jego
realizację.

RPO są w całości współfinansowa-
ne z Europejskiego Funduszu Rozwo-
ju Regionalnego, zgodnie z unijną za-
sadą uzyskania wsparcia tylko i wy-
łącznie z jednego funduszu. W ramach
RPO o unijne pieniądze można się sta-
rać na realizację wielu inwestycji
z dziedziny edukacji, ochrony zdrowia,
infrastruktury drogowej i ochrony śro-
dowiska, społeczeństwa informacyjne-
go, kultury, turystyki, sportu, a także
przyczyniających się do wzrostu kon-
kurencyjności przedsiębiorstw. W po-
równaniu z poprzednim okresem, reali-
zowanym w latach 2004 – 2006, zmie-
niło się właściwie wszystko: wielkość
funduszy (kilkakrotny wzrost), ich prze-
znaczenie (nowe cele, priorytety i dzia-
łania), a także sposób wyboru projek-
tów (prekwalifikacja) i zarządzania po-
szczególnymi RPO (funkcję tę spełnia-
ją zarządy województw). W ramach
programów najwięcej środków zostało
przeznaczonych na realizację przed-
sięwzięć z dziedziny transportu. Prze-
ciętnie co czwarte euro wydatkowane
w ramach RPO będzie wykorzystane

Regionalne Programy Operacyjne
Z danych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego wynika, że od początku uru-

chomienia programów do 29 marca 2009 r. złożono 50,5 tys. wniosków (po-
prawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania
(zarówno środki unijne, jak i środki krajowe) 99,9 mld zł. W tym samym okre-
sie podpisano z beneficjentami prawie 10 tys. umów na kwotę dofinansowa-
nia UE 15,6 mld zł, co stanowi 5,1 proc. alokacji na lata 2007 – 2013. Wartość
wydatków beneficjentów uznanych za kwalifikowalne wynikająca ze złożo-
nych wniosków o płatność wyniosła prawie 2 mld zł, a w części dofinanso-
wania UE ponad 1,6 mld zł. Jeśli to tempo nie zostanie zwiększone, na rozli-
czenie pełnej kwoty przyznanej Polsce na lata 2007 – 2013 potrzeba ponad
300 lat. Określa to skalę opóźnień i problemów we wdrażaniu programów.

Tabela 1. Środki na realizację RPO łącz-
nie z wkładem krajowym [mln euro]

Województwo Środki RPO
Dolnośląskie 1 561,10
Kujawsko-pomorskie 1 118,52
Lubelskie 1 359,97
Lubuskie 516,67
Łódzkie 1 282,34
Małopolskie 1 517,97
Mazowieckie 2 154,70
Opolskie 502,52
Podkarpackie 1 344,57
Podlaskie 750,25
Pomorskie 1 227,16
Śląskie 2 016,69
Świętokrzyskie 853,89
Warmińsko-mazurskie 1 228,46
Wielkopolskie 1 639,80
Zachodniopomorskie 982,87
Polska 20 057,48

Środki RPO w przeliczeniu na mieszkańca [euro]



1034 ’2009 (nr 440)

VADEMECUM UNIJNE

na budowę i remont dróg oraz trans-
port miejski. Następną dziedziną,
pod względem wysokości przyznanych
środków, jest wspieranie badań i roz-
woju technologicznego oraz rozwo-
ju przedsiębiorczości, co stanowi
przeciętnie 24% środków w tych pro-
gramach. Kolejną dziedziną o znacz-
nym udziale środków w ramach 16
RPO są inwestycje w infrastrukturę
społeczną. Przeciętnie co dziesiąte eu-
ro będzie przeznaczone na inwestycje
w tym zakresie (tabela 2).

W zależności od regionu Urzędy
Marszałkowskie różnie sprecyzowały
priorytety. Wielkość procentowa środ-
ków przeznaczonych na dany obszar
nie oznacza jednak rzeczywistych na-

kładów. Jeśli procentowo są one wy-
sokie, a kwota alokacji na dany pro-
gram niska, wówczas rzeczywiste na-
kłady mogą być w danym wojewódz-
twie niższe niż w innych. Oznacza to,
jak samorządy traktują nakłady inwe-
stycyjne w danej dziedzinie (tabela 3).
Zaskoczeniem z pewnością jest brak
liderów gospodarczych w dziedzinie
badań i rozwoju. Pojawiają się oni na-
tomiast w obszarze społeczeństwa in-
formacyjnego. Analiza nakładów
wskazuje na rzeczywiste, a nie dekla-
ratywne cele regionalnych progra-
mów operacyjnych. W kilku przypad-
kach cele i rzeczywiste działania nie
są zbieżne.

RPO dla przedsiębiorczości
Wdrażaniem programów zajmują się

Urzędy Marszałkowskie. Pełnią one
funkcję Instytucji Zarządzających da-
nym programem, co oznacza, że są
ostateczną instancją w granicach obo-
wiązującego prawa w zakresie wdraża-
nia i przyznawania środków na dofi-
nansowanie projektów. Swoje funkcje
sprawują albo bezpośrednio przez po-

wierzenie zadań konkretnym departa-
mentom lub też powierzenie zadań jed-
nostkom zewnętrznym, jak np. w woje-
wództwie mazowieckim – Mazowiec-
kiej Jednostce Wdrażania Programów
Unijnych. Wykaz instytucji zarządza-
jących wraz z danymi teleadreso-
wymi znajduje się na stronie interne-
towej miesięcznika „Materiały Bu-
dowlane”.

Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa
Rozwoju Regionalnego, 36% środków
w ramach RPO powinno być przezna-
czone na sferę produkcyjną (m.in. bez-
pośrednie wsparcie przedsiębiorstw
oraz instytucji otoczenia biznesu).
W ramach RPO zaprojektowano
m.in. następujące działania:

● bezpośrednie wsparcie finansowe
na inwestycje przedsiębiorstw;

● wsparcie udziału w targach, wysta-
wach oraz misjach krajowych i zagra-
nicznych;

● wsparcie instytucji otoczenia biz-
nesu;

●wsparcie przedsięwzięć dostoso-
wujących małe i średnie firmy do wy-
magań ochrony środowiska;

● wsparcie na projekty turystyczne;
● wsparcie dla prywatnych praktyk

lekarskich i pielęgniarskich, a także dla
niepublicznych ZOZ-ów.

Nie wszystkie RPO zawierają jed-
nak cały zestaw tych działań, a po-
nadto nie wszystkie przedsięwzięcia
znajdują się w priorytetach dotyczą-
cych rozwoju przedsiębiorczości (wo-
jewództwa miały swobodę w plano-
waniu programów). Natomiast w każ-
dym RPO znajduje się obligato-
ryjnie jeden priorytet skierowany
do przedsiębiorców. Szczególnie
rozbudowany został katalog wspar-
cia w województwach zachodniopo-
morskim i lubelskim, a najwęższy jest
w województwach opolskim, podkar-
packim, podlaskim, pomorskim i świę-
tokrzyskim. Nie oznacza to jednak
mniejszych możliwości dla przed-
siębiorców z tych województw. Peł-
ny wykaz obszarów wsparcia dla
przedsiębiorczości znajduje się na
www.materialybudowlane.info.pl.

Każde województwo ma odrębny
Regionalny Program Operacyjny, ale
najważniejszą rolę spełniają uszcze-
gółowienia do RPO wraz z załączni-
kami, które w sposób precyzyjny okre-
ślają przyjęte tam założenia. Kwoty
wsparcia w ramach Regionalnych Pro-
gramów Operacyjnych (RPO) wynoszą
od kilkuset tysięcy do kilku milio-
nów złotych.

Podstawowymi kryteriami, które czę-
sto przesądzają o uzyskaniu wsparcia
z funduszy strukturalnych Unii Euro-
pejskiej, są – oprócz spełnienia warun-
ków formalnych i merytorycznych wnio-
sku – takie czynniki jak: zatrudnienie
nowych pracowników czy innowa-
cyjność projektu. Unijne środki mają
charakter bezzwrotny, dodatkowy (nie
zastępują środków krajowych) oraz są
refundowane po zakończeniu kontroli
wniosku i sprawozdań z realizacji pro-
jektu. W celu przyspieszenia absorpcji
środków można, po podpisaniu umów,
otrzymać zaliczkę na realizację projek-
tu. Duże uprawnienia w tym zakresie
mają jednak instytucje wdrażające pro-
gramy i to one decydują, czy taka moż-
liwość istnieje.

Wielkość unijnych dotacji dla
przedsiębiorców wynosi na ogół od
40% do 60% i jest określona przepi-
sami dotyczącymi zasad udzielania
pomocy publicznej. Beneficjentami
dofinansowania w ramach RPO mo-

Tabela 2. Przeciętna wysokość środ-
ków w ramach RPO przeznaczona
na poszczególne dziedziny wsparcia

Dziedzina [mln euro] [%]
Transport 275,5 26,6
BRT 243,2 23,5
Infrastruktura społeczna 114,7 11,1
Ochrona środowiska 109,7 10,6
Społeczeństwo informacyjne 80,4 7,8
Rewitalizacja 57,8 5,6
Turystyka 46,2 4,5
Kultura 38,1 3,7
Energia 31,1 3,0

Tabela 3. Województwa, które przeznacza-
ją najwięcej środków na daną dziedzinę
wsparcia w ramach przyznanej alokacji (%)

Dzie- Województwo Udział środków
dzina przeznaczonych

na daną dziedzinę
w RPO w danym
województwie [%]

Transport warmińsko-mazurskie 34,00
podlaskie 32,20
pomorskie 32,10

Badania opolskie 33,00
i rozwój zachodniopomorskie 27,90
technolo- kujawsko-pomorskie 26,50
giczny
Infrastru- dolnośląskie 14,80
ktura spo- małopolskie 14,10
łeczna lubelskie 13,90
Ochrona podkarpackie 17,10
środo- dolnośląskie 13,30
wiska lubuskie 12,60
Społe- śląskie 11,70
czeństwo mazowieckie 11,20
informa- dolnośląskie 9,90
cyjne
Rewitali- śląskie 13,50
zacja łódzkie 8,20

świętokrzyskie 8,10
Turystyka zachodniopomorskie 9,00

warmińsko-mazurskie 7,10
świętokrzyskie 6,00

Kultura małopolskie 7,80
lubelskie 5,10
zachodniopomorskie 5,10

Energia łódzkie 4,90
zachodniopomorskie 4,30
pomorskie 4,30
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gą być m.in. przedsiębiorstwa, insty-
tucje otoczenia biznesu, szkoły wyż-
sze, jednostki naukowe, stowarzysze-
nia, organizacje pozarządowe, jed-
nostki samorządu terytorialnego, ad-
ministracja rządowa, kościoły i związ-
ki wyznaniowe, zakłady opieki zdro-
wotnej działające w publicznym sys-
temie ochrony zdrowia oraz spół-
dzielnie i wspólnoty mieszkaniowe.

Obowiązuje zasada, że dniem kwa-
lifikowania wydatków (wydatki kwalifi-
kowane to te, które są objęte wspar-
ciem Unii Europejskiej) jest 1 stycz-
nia 2007 r. Jednak każde wojewódz-
two, w zależności od potrzeb, przyjmu-
je własne kryteria momentu kwalifi-
kowalności wydatków, jak np. dzień
złożenia wniosku czy moment uzyska-
nia pisemnego potwierdzenia przyzna-
nia pomocy. W dużej mierze jest to
uzależnione od rodzaju priorytetów
i poszczególnych działań oraz decyzji
instytucji wdrażającej. W ramach re-
gionalnych programów można sfinan-
sować wyłącznie projekty „twarde” (bu-
dowa infrastruktury, zakup urządzeń
itp.). Nie ma możliwości sfinansowania
elementów „miękkich” projektu typu
przeszkolenie pracowników do nowo
zakupionej linii produkcyjnej. W niektó-
rych przypadkach istnieje jednak moż-
liwość skorzystania z zasady tzw.
cross-financingu, czyli sfinansowania
w ramach projektu działań, które są
niekwalifikowane w ramach EFRR,
lecz w ramach Europejskiego Fundu-
sze Społecznego (z reguły do 10%
wartości kosztów kwalifikowanych).

Wszelkie informacje dotyczące kwa-
lifikowalności wydatków, harmonogra-

mu naboru wniosków i kryteriów ich
wypełniania można uzyskać na stro-
nach internetowych bądź skontakto-
wać się telefonicznie z punktami infor-
macyjnymi poszczególnych woje-
wództw. Wykaz instytucji zarządza-
jących programami znajduje się
na stronie internetowej materialybu-
dowlane. info. pl w pliku „Wykaz insty-
tucji zarządzających RPO”. Wskazali-
śmy w nim również działania w ramach
poszczególnych programów skierowa-
ne do przedsiębiorców. Wiele przed-
sięwzięć będzie można realizować
w ramach partnerstwa publiczno-pry-
watnego (PPP). Jest to, oparta na umo-
wie, współpraca podmiotu publicznego
i partnera prywatnego, służąca realiza-
cji zadania publicznego, w przypadku
której w ramach tej współpracy partner
prywatny w całości albo w części ponie-
sie nakłady na wykonanie danego
przedsięwzięcia lub zapewni ich ponie-
sienie przez osoby trzecie. W zamian
otrzyma profity określone w umowie.
Podstawowym problemem dla przed-
siębiorców aplikujących o dotacje są
jednak procedury określone przez sa-
morządy. Zaprojektowały one własne
kryteria formalne i merytoryczne. O ile
zróżnicowanie pod względem meryto-
rycznym może być zrozumiałe i wynika
z innych strategii rozwoju, o tyle zróżni-
cowanie w zakresie formalnym budzi
obawy. Kryteria formalne są pierwszym
testem procedur konkursowych w dzia-
łaniach współfinansowanych z fundu-
szy unijnych. To one determinują po-
ziom obciążeń biurokratycznych zwią-
zanych z ubieganiem się o dotację. Ja-
kość, czytelność i przejrzystość kryte-

riów formalnych skierowanych do
przedsiębiorców w Regionalnych Pro-
gramach Operacyjnych jest bardzo róż-
na, a wiele z nich nie ma żadnego me-
rytorycznego uzasadnienia. W woje-
wództwie małopolskim stosuje się je-
dynie 9 kryteriów formalnych, w łódz-
kim 41, a w lubuskim aż 48. Z założe-
nia więc dostęp do dotacji jest dla
przedsiębiorców w poszczególnych
województwach różny, co nie jest
zgodne z unijnymi zasadami. Wszys-
cy przedsiębiorcy, niezależnie od miej-
sca prowadzenia działalności, powinni
mieć równe warunki dostępu do środ-
ków UE.

Obecne tempo wdrażania funduszy
unijnych jest niezadowalające. Środ-
ki, które z założenia miały sprzyjać
szybkiemu rozwojowi polskiej gospo-
darki, z niezrozumiałych przyczyn
w dalszym ciągu pozostają nieosią-
galne dla wielu przedsiębiorców. Jed-
ną z głównych przyczyn są zbyt skom-
plikowane procedury ich uzyskania.
Bez ich uproszczenia przyśpieszenie
procesu wdrażania funduszy unij-
nych wydaje się wręcz niemożliwe.
W związku z tym, aby wiadomo było,
o czym dyskutować i w jakiej formie
mają pisać, proponujemy organiza-
cję forum dyskusyjnego wspierające-
go działania na rzecz uproszczenia
procedur uzyskania dofinansowania
w ramach Regionalnych Programów
Operacyjnych. Zasady funkcjono-
wania forum unijnego zostały za-
mieszczone na stronie internetowej
www.materialybudowlane.info.pl.

mgr Jacek Skwierczyński

Rigips i Isover przygotowały
Termo MATRIX – katalog specjal-
nych rozwiązań zabudowy dachów
skośnych z płyt gipsowo-kartono-
wych z izolacją z wełny szklanej, po-
zwalających na ich precyzyjny do-
bór tak, aby spełnione zostały wy-
magania dotyczące izolacyjności
termicznej poddaszy użytkowych,
wg aktualnie obowiązujących regu-
lacji prawnych. Przedstawia on naj-
istotniejsze wymagania związane z izo-
lacyjnością termiczną dachów wg zno-
welizowanego w listopadzie 2008 r.
Rozporządzenia Ministra Infrastru-

tury z 12.04.2002 r. w sprawie warun-
ków technicznych, jakim powinny od-
powiadać budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. nr 75 z 2002 r., poz. 690 z póź-
niejszymi zmianami). Termo MATRIX
pozwala projektantowi bezbłędnie przejść
przez kolejne etapy projektowania, tj. pre-
cyzyjnie ustalić wymagania w zakre-
sie izolacyjności termicznej, czyli współ-
czynnik Umax, a następnie dobrać, speł-
niające te wymagania, systemowe roz-
wiązanie zabudowy poddasza z płyt gip-
sowo-kartonowych Rigips z optymalnie
dobraną izolacją termiczną z wełny
Isover. Termo MATRIX zawiera tabe-

le pozwalające na dobór rozwiązań
z uwzględnieniem negatywnego wpływu
liniowych mostków termicznych wzdłuż
drewnianych elementów więźby dacho-
wej oraz niejednorodności przegrody.

Katalog przyczyni się do skrócenia cza-
su projektowania i ograniczy ilość błędów
związanych z niewłaściwą lub niepełną
interpretacją aktów prawnych. Przedsta-
wione w publikacji rozwiązania systemo-
we zostały sprawdzone w wielu próbach
badawczych przez Instytut Techniki Bu-
dowlanej w Warszawie, a wydawnictwo
uzyskało pozytywną opinię i rekomenda-
cję Zakładu Fizyki Cieplnej ITB.

Termo MATRIX – zimna kalkulacja dla ciepłego poddasza
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L uty 2009 r. to kolejny miesiąc bar-
dzo słabych wyników produkcji
większości wyrobów budowla-
nych, podlegających obserwacji

statystycznej w dużych przedsiębior-
stwach przemysłowych zatrudniających
50 i więcej osób. W porównaniu z lutym
2008 r. aż w 37 grupowaniach (spośród 43
notowanych) odnotowano spadek produk-
cji nawet o ok. 70%. Należy zwrócić jed-
nak uwagę na fakt, że produkcja tych ma-
teriałów w 2008 r. rozwijała się wyjątkowo
dynamicznie i porównywanie tegoroczne-
go, mniejszego poziomu produkcji do wy-
sokiej bazy roku ubiegłego potęguje dra-
matyzm sytuacji. Pewną nutę optymizmu
wnosi analiza danych za luty 2009 r. w po-
równaniu ze styczniem 2009 r., z której
wynika, że w 30 pozycjach wielkość pro-
dukcji wytworzonej w lutym była wyższa
niż w styczniu 2009 r.1) Nie wpłynęło to
znacząco na poprawę wyników produkcji
wytworzonej w okresie narastającym, sty-
czeń – luty 2009 r., bowiem w 38 grupowa-
niach produkcja była niższa niż w analo-
gicznym okresie 2008 r., ale skala spadków
była niższa niż notowana w styczniu br.

Spadek produkcji w lutym, w porów-
naniu ze styczniem br., wykazali produ-
cenci tylko 13 grup wyrobów. Największy
spadek odnotowano w produkcji pusta-
ków stropowych ceramicznych – o 83,6%
i płyt parkietowych do podłóg niemozaiko-
wych – o 21,2%, natomiast spadek nie-
przekraczający 15% w produkcji wodo-
mierzy – o 15,9%, farb i pokostów na ba-
zie poliestrów, o masie rozpuszczalnika
organicznego powyżej 50% – o 14,8%, wy-
robów sanitarnych z porcelany – o 14,4%,
filców i płyt z włókna szklanego – o 9,4%,
dachówek ceramicznych – o 8,3%, okien,
drzwi, ościeżnic i progów drewnianych
– o 6,5% (przy wzroście produkcji okien,
drzwi, ościeżnic i progów z tworzyw
sztucznych – o 20,0%), płyt wiórowych

Produkcja materiałów budowlanych
w lutym 2009 roku

Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych stosowanych w budownic-
twie w lutym 2009 r. (cd. na str. 107)

Tarcica [dam3] 162 295 63,2 121,3
w tym: tarcica iglasta [dam3] 141 254 62,6 124,1
Sklejka składająca się wyłącznie
z arkuszy drewna [m3] 9 771 23 704 85,2 101,3
Płyty wiórowe i podobne płyty
drewnopodobne [dam3] 343 709 82,5 93,9
Płyty pilśniowe z drewna lub innych
materiałów drewnopodobnych [tys. m2] 31 199 57 301 76,6 121,0
Okna i drzwi, ościeżnice i progi
drewniane [tys. m2] 849 1 735 91,3 93,5
Płyty parkietowe z drewna, do
podłóg mozaikowych [tys. m2] 147 245 115,9 149,4
Płyty parkietowe z drewna,
pozostałe [tys. m2] 1 944 4 413 78,4 78,8
Farby i lakiery (łącznie z emaliami
i lakierami) na bazie polimerów
akrylowych lub winylowych,
w środowisku wodnym [hl] 131 886 265 633 80,8 98,6
Farby i pokosty (łącznie z emaliami
i lakierami) na bazie poliestrów o ma-
sie rozpuszczalnika organicznego
większej niż 50% masy roztworu [hl] 2 048 4 453 57,8 85,2
Farby i pokosty (łącznie z emaliami
i lakierami) na bazie poliestrów,
pozostałe [hl] 19 815 35 319 82,6 127,8
Farby i pokosty (łącznie z emaliami
i lakierami) na bazie polimerów
akrylowych lub winylowych,
w których masa rozpuszczalnika
organicznego przekracza 50%
masy roztworu [hl] 2 339 3 930 76,7 148,6
Farby i pokosty (łącznie z emaliami
i lakierami) chlorokauczukowe,
chemoutwardzalne, epoksydowe
oraz poliuretanowe, w których masa
rozpuszczalnika organicznego
przekracza 50% masy roztworu [hl] 6 800 13 462 70,5 102,1
Rury, przewody i węże sztywne
z polimerów chlorku winylu [t] 6 717 11 839 81,4 131,1
Wykładziny podłogowe, ścienne lub
sufitowe z tworzyw sztucznych [tys. m2] 1 151 2 059 78,6 126,8
Wykładziny podłogowe z polimerów
chlorku winylu [tys. m2] 820 1 404 103,1 140,4
Drzwi, okna i ich ościeżnice oraz
progi, z tworzyw sztucznych [tys. szt.] 294 539 74,4 120,0
Szyby zespolone jednokomorowe
[tys. m2] 686 1325 72,1 107,4
Szyby zespolone wielokomorowe
[tys. m2] 24,0 46,0 72,7 109,1
Filce, materace i płyty z włókna
szklanego [t] 1 792 3 770 88,8 90,6
Cegły i elementy budowlane,
ceramiczne, wypalane z gliny [dam3] 263 537 82,3 96,5
w tym: cegła wypalana z gliny [dam3] 27 53 56,2 101,4
pustaki ścienne, ceramiczne [dam3] 233 473 80,4 97,2
Pustaki stropowe ceramiczne [tys. szt.] 89 632 28,3 16,4

Wyroby

II I – II II

liczby bezwzględne II I
2008 = 100 2009 = 100

1) W związku z wprowadzeniem od stycz-
nia 2009 r. nowej Klasyfikacji Wyrobów
i Usług – PKWiU 2008 (o czym pisałam w lu-
towym numerze „Materiałów Budowlanych”)
oraz nową, elektroniczną formą pozyskiwa-
nia danych od sprawozdawców, korekcie
uległy dane za styczeń 2009 r. Wskaźniki
dynamiki w lutym 2009 r. obliczone zostały
z uwzględnieniem korekt za styczeń 2009 r.
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– o 6,1% (przy wzroście produkcji płyt pil-
śniowych – o 21,0%), cegieł i elementów
budowlanych ceramicznych, wypalanych
z gliny – o 3,5%, przy spadku produkcji pu-
staków ściennych ceramicznych o 2,8%
i wzroście cegły wypalanej z gliny o 1,4%,
gąsiorów dachowych ceramicznych wy-
produkowano o 3,4% mniej, a farb i lakie-
rów na bazie polimerów akrylowych lub wi-
nylowych, wodorozpuszczalnych – o 1,4%.
W pozostałych grupach produkcja wytwo-
rzona w lutym 2009 r. była wyższa niż
w styczniu, przy czym w niektórych nawet
ponad dwukrotnie; np. papy wyproduko-
wano o 326,5% więcej, a betoniarek
o 113,3% więcej. O ponad 20% większą
produkcję niż w styczniu wykazali produ-
cenci 15 grup wyrobów, w 5 pozycjach
wzrost wyniósł 10 – 20%, a w pozosta-
łych 7 nie przekraczał 10%.

W lutym 2009 r., w porównaniu z lu-
tym 2008 r., wzrost produkcji zanotowa-
no jedynie w 5 grupach wyrobów. Wzrosła
produkcja blachy walcowanej na zimno
– o 34,7%, gąsiorów dachowych cera-
micznych – o 21,7%, płyt parkietowych do
podłóg mozaikowych – o 15,9%, przy
spadku płyt do podłóg niemozaikowych
o 21,6%, gazomierzy – o 9,4% i wodomie-
rzy – o 1,5%.

W grupie wyrobów o największym
spadku produkcji w lutym 2009 r. w po-
równaniu z lutym 2008 r., o ponad 40%,
znalazły się: papa – spadek o 71,9%, pu-
staki stropowe ceramiczne – o 71,7%, be-
toniarki – o 42,9%, farby i pokosty na ba-
zie poliestrów, o masie rozpuszczalnika
organicznego powyżej 50% – o 42,2%,
oraz cementu – o 40,2%. Bardzo duży
spadek, o 30 – 40%, zanotowano w pro-
dukcji tarcicy – o 36,8%, masy betonowej
– o 34,8%, elementów ściennych silikato-
wych – o 30,9%, wapna – o 30,2%. Najlicz-
niejszą grupę stanowiły wyroby o spad-
ku produkcji w granicach 20 – 30%. Pro-
dukcja farb i pokostów chlorokauczuko-
wych, chemoutwardzalnych, epoksydo-
wych oraz poliuretanowych, o masie roz-
puszczalnika organicznego powyżej 50%
w lutym 2009 r. była niższa niż w lu-
tym 2008 r. o 29,5%, dachówek ceramicz-
nych – o 28,4%, szyb zespolonych jedno-
komorowych – o 27,9%, a wielokomoro-
wych – o 27,3%, bloków ściennych z beto-
nu lekkiego – o 27,8%, w tym autoklawizo-
wanego betonu komórkowego – o 25,4%,
okien, drzwi, ościeżnic i progów z tworzyw
sztucznych – o 25,6%, a okien, drzwi,
ościeżnic i progów drewnianych – o 8,7%,
rur stalowych – o 24,8%, w tym rur bez

szwu o 37,3% i ze szwem o 12,3%, płyt
pilśniowych – o 23,4%, a płyt wiórowych
– o 17,5%, farb i pokostów na bazie poli-
merów akrylowych lub winylowych, o ma-
sie rozpuszczalnika organicznego powy-
żej 50% – o 23,3%, wyrobów sanitarnych
z porcelany – o 23,1%, wyrobów izolacji
termicznej z wełny mineralnej – o 20,9%
oraz wykładzin podłogowych, ściennych lub
sufitowych z tworzyw sztucznych – o 21,4%,
przy wzroście produkcji wykładzin podłogo-
wych z PVC – o 3,1%. O 10 – 20% mniej
niż w lutym 2008 r. wyprodukowano farb
i lakierów na bazie polimerów akrylowych
lub winylowych, wodorozpuszczalnych
– o 19,2%, rur, przewodów i węży sztyw-
nych z PVC – o 18,6%, cegieł i elementów
budowlanych ceramicznych, wypalanych
z gliny – o 17,7%, w tym pustaków ścien-
nych ceramicznych – o 19,6% i cegły
wypalanej z gliny – o 43,8%, niektórych
rodzajów farb na bazie poliestrów
– o 17,4%, sklejki – o 14,8% oraz filców
i płyt z włókna szklanego – o 11,2%. Blo-
ków i płyt ściennych gipsowych wyprodu-
kowano o 6,4% mniej niż przed rokiem.

Wielkość produkcji wytworzonej
w ciągu dwóch miesięcy (styczeń – lu-
ty 2009 r.) przewyższała poziom produkcji
z analogicznego okresu ub. roku jedynie
w 5 grupach wyrobów, przy czym pusta-
ków stropowych ceramicznych wyprodu-
kowano o 16,2% więcej, natomiast w po-
zostałych 4 pozycjach (gazomierze, płyty
parkietowe do podłóg mozaikowych, wo-
domierze i sklejka) wzrost produkcji nie
przekraczał 1,5%.

Największy spadek produkcji, o po-
nad 40%, wykazali producenci papy
– o 75,8%, betoniarek – o 54,7%, farb i po-
kostów na bazie poliestrów, o masie roz-
puszczalnika organicznego powyżej 50%
– o 41,5%, cementu – o 40,5% oraz tarci-
cy – o 40,4%. Mniej o 30 – 40% wytwo-
rzono bloków ściennych z betonu lekkie-
go – o 35,5%, w tym autoklawizowanego
betonu komórkowego – o 33,8%, farb
i pokostów na bazie polimerów akrylo-
wych lub winylowych, o masie rozpusz-
czalnika organicznego powyżej 50%
– o 33,8%, elementów ściennych silikato-
wych – o 31,8%, masy betonowej
– o 31,7%, farb i pokostów chlorokauczu-
kowych, chemoutwardzalnych, epoksy-
dowych oraz poliuretanowych, o masie
rozpuszczalnika organicznego powy-
żej 50% – o 30,9%, płyt pilśniowych
– o 30,4%, a wiórowych – o 17,5%.

Dachówki ceramiczne [tys. szt.] 11 854 24 780 71,6 91,7
Gąsiory dachowe, ceramiczne
[tys. szt.] 515 1 048 121,7 96,6
Wyroby sanitarne z porcelany [t] 3 359 7 281 76,9 85,6
Cement [tys. t] 647 1 155 59,8 127,6
Wapno [tys. t] 113 218 69,8 108,8
Bloki ścienne z betonu lekkiego
[tys. t] 277 477 72,2 138,7
w tym: autoklawizowany beton
komórkowy
[tys. t] 274 472 74,6 139,0
[dam3] 414 678 79,6 164,2
Elementy ścienne silikatowe [dam3] 65 115 69,1 128,6
Bloki i płyty ścienne gipsowe [tys. t] 93 173 93,6 115,7
Masa betonowa [tys. t] 1 254 2 319 65,2 117,8
Papa [tys. m2] 1 804 2 227 28,1 426,5
Wyroby izolacji termicznej z wełny
mineralnej [tys. t] 22 44 79,1 105,5
Rury stalowe [tys. t] 26 50 75,2 112,4

rury bez szwu [tys. t] 11 20 62,7 118,9
rury ze szwem [tys. t] 15 30 87,7 108,2

Blachy walcowane na zimno [tys. t] 55 94 134,7 141,9
Betoniarki z wyłączeniem
drogowych [szt.] 1 992 2 926 57,1 213,3
Gazomierze [tys. szt.] 47 87 109,4 115,4
Wodomierze [tys. szt.] 204 447 101,5 84,1

Wyroby

II I – II II

liczby bezwzględne II I
2008 = 100 2009 = 100

Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych stosowanych w budownic-
twie w grudniu 2008 r. (cd. ze str. 105)

(dokończenie na str. 109)
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Sprzedaż produkcji budowlano-
-montażowej (tabela 1) zrealizowana
w lutym br. na terenie kraju przez
przedsiębiorstwa budowlane o liczbie
pracujących powyżej 9 osób była
o 1,9% wyższa niż przed rokiem (wo-
bec wzrostu o 21,3% w lutym ub. roku).
Po wyeliminowaniu wpływu czynników
o charakterze sezonowym produk-
cja zwiększyła się w ujęciu rocznym
o 2,3%, a w porównaniu ze styczniem
br. o 0,5%.

W okresie styczeń – luty br. sprzedaż
produkcji budowlano-montażowej
zwiększyła się w stosunku do analo-
gicznego okresu ub. roku o 2,0%.
Wzrost sprzedaży odnotowano w pod-
miotach zajmujących się głównie bu-
dową obiektów inżynierii lądowej i wod-
nej oraz robotami budowlanymi spe-
cjalistycznymi, natomiast spadek
– w jednostkach zajmujących się budo-
wą budynków. Znacznie zwiększyła się
sprzedaż robót o charakterze remon-
towym (o 32,1%). Mniejsza niż przed
rokiem była natomiast sprzedaż robót
o charakterze inwestycyjnym (o 10,8%),
przy spadku ich udziału w ogólnej war-
tości sprzedaży robót budowlano-mon-
tażowych o 8,8 pkt, tj. do 61,3%.

W okresie dwóch miesięcy br. prze-
ciętne zatrudnienie w budownictwie by-
ło o 5,0% wyższe niż przed rokiem,
przy wzroście przeciętnych miesięcz-
nych wynagrodzeń brutto o 7,3%.

Produkcja sprzedana budownic-
twa (tabela 2) – obejmująca przycho-
dy z działalności budowlanej i niebu-
dowlanej, tj. ze sprzedaży wyrobów
własnej produkcji, robót i usług – zre-
alizowana w okresie dwóch miesię-
cy 2009 r. przez przedsiębiorstwa bu-
dowlane o liczbie pracujących powy-
żej 9 osób była (w cenach bieżących)
o 13,6% wyższa niż przed rokiem
(w analogicznym okresie 2008 r. wyż-
sza o 26,0%). Znaczny wzrost zrealizo-

wanej sprzedaży odnotowano we
wszystkich województwach, poza
podlaskim, w którym odnotowano spa-
dek: o 11,4% (przed rokiem wzrost
o 44,8%), kujawsko-pomorskim
– o 21,4% (przed rokiem wzrost
o 24,5%) i śląskim – o 2,8% (wzrost
o 23,7%). Najwyższy wzrost odnoto-
wano w przedsiębiorstwach z siedzibą
na terenie województwa: zachodniopo-
morskiego – o 54,5% (przed rokiem
wzrost o 12,9%), opolskiego – o 20,3%
(przed rokiem wzrost o 18,3%), war-
mińsko-mazurskiego – o 17,4% (wzrost
o 35,0%), lubelskiego – o 17,0%
(wzrost o 24,9%) i świętokrzyskie-
go o 15,7% (przed rokiem spadek

Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej
i produkcja sprzedana budownictwa1

w okresie styczeń – luty 2009 roku

Tabela 1. Dynamika (w cenach stałych) sprzedaży produkcji budowlano-monta-
żowej w jednostkach budowlanych o liczbie pracujących powyżej 9 osób

2008 r. 2009 r.
Wyszczególnienie II I – II II I – II

analogiczny okres roku poprzedniego = 100
Ogółem 121,3 117,0 101,9 102,0

budowa budynków 125,7 121,6 98,6 99,4
budowa obiektów inżynierii lądowej
i wodnej 111,1 106,0 107,0 105,6
roboty budowlane specjalistyczne 121,6 117,0 104,9 105,1

Województwa
Produkcja sprzedana Przeciętne zatrudnienie

[mln zł] I – II 2008 [tys.] I – II 2008
= 100 = 100

Polska 15 486,8 106,7 426 105,0
dolnośląskie 958,3 104,6 33 118,8
kujawsko-pomorskie 411,8 78,6 20 103,2
lubelskie 333,5 117,0 16 105,5
lubuskie 193,6 103,2 8 118,4
łódzkie 568,7 103,0 21 105,8
małopolskie 1 319,1 112,3 38 109,4
mazowieckie 5 268,6 106,0 86 100,6
opolskie 292,9 120,3 8 107,2
podkarpackie 397,5 100,1 17 101,9
podlaskie 328,0 88,6 8 112,0
pomorskie 971,1 113,5 25 103,5
śląskie 1 606,6 97,2 62 101,6
świętokrzyskie 344,5 115,7 12 113,1
warmińsko-mazurskie 367,6 117,4 14 101,8
wielkopolskie 1 539,1 110,1 44 103,8
zachodniopomorskie 585,7 154,5 14 103,4

Tabela 2. Produkcja sprzedana i przeciętne zatrudnienie w budownictwie
w okresie styczeń – luty 2009 r.

1 Od stycznia 2009 r. dane prezentowane są
w układzie Polskiej Klasyfikacji Działalno-
ści (PKD 2007) opracowanej na podstawie
Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gos-
podarczej we Wspólnocie Europejskiej
– NACE Rev.2. PKD 2007 wprowadzona
została 24 grudnia 2007 r. (Dz.U. nr 251,
poz. 1885), w miejsce stosowanej dotych-
czas klasyfikacji PKD 2004. W Sekcji F Bu-
downictwo wg nowej klasyfikacji wprowa-
dzono trzy działy: 41. Roboty budowlane
związane ze wznoszeniem budynków, 42.
Roboty związane z budową obiektów in-
żynierii lądowej i wodnej oraz 43. Robo-
ty budowlane specjalistyczne. Zasadni-
czą zmianą jest również zaklasyfikowanie
do Sekcji F jednostek realizujących projek-
ty budowlane związane ze wznoszeniem bu-
dynków (Grupa 41.1), tj. deweloperów, za-
klasyfikowanych według starej klasyfikacji
do Sekcji K Obsługa nieruchomości, wyna-
jem i usługi związane z prowadzeniem dzia-
łalności gospodarczej – do klasy 70.11 Za-
gospodarowanie i sprzedaż nieruchomości
na własny rachunek.
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o 46,1%). Najmniejszy wzrost – o 0,1%
(przy wzroście przed rokiem o 40,7%)
odnotowano w województwie podkar-
packim. Wzrostowi przychodów ze
sprzedaży wyrobów i usług towarzy-
szył także wzrost przeciętnego zatrud-
nienia w przedsiębiorstwach budowla-
nych (o 5,6%), odnotowany we wszyst-
kich województwach. Największy
wzrost przeciętnego zatrudnienia wys-
tąpił w firmach z siedzibą na terenie wo-
jewództw: dolnośląskiego – o 18,8%,
lubuskiego – o 18,4%, świętokrzyskie-
go – o 13,1% i podlaskiego – o 12,0%.
Najmniejszy wzrost – o 0,6% odnoto-
wano w województwie mazowieckim.

W marcu wskaźnik ogólnego kli-
matu koniunktury w budownictwie
był zbliżony do lutowego, ale gorszy
niż w analogicznym miesiącu ostatnich
dziewięciu lat. Spowodowane to było
niekorzystnymi ocenami bieżącego
portfela zamówień, produkcji budowla-
no-montażowej oraz sytuacji finanso-

wej (która oceniana jest gorzej niż w lu-
tym br.) badanych przedsiębiorstw.
Ujemny wskaźnik notuje się już
od czterech miesięcy. Mniej pesymi-
styczne niż przed miesiącem są nato-
miast prognozy dotyczące portfela za-
mówień na roboty budowlano-monta-
żowe, produkcji budowlano-montażo-
wej i sytuacji finansowej przedsię-
biorstw budowlanych. Prognozowany
jest ponadto dalszy, szybszy niż w lu-
tym br., spadek cen realizacji robót bu-
dowlano-montażowych. Przedsiębior-
cy przewidują, że nakłady na działal-
ność inwestycyjną w budownictwie mo-
gą znacznie zmniejszyć się w stosun-
ku do poniesionych w 2008 r. Najczę-
ściej wybieranym przez przedsiębior-
stwa źródłem finansowania inwestycji,
podobnie jak przed rokiem, pozostają
środki własne (odsetek przedsiębior-
ców wskazujących to źródło finanso-
wania wyniósł 90%). Zmniejszył się po-
ziom zainteresowania kredytem ban-

kowym krajowym (z 40% do 38%) i le-
asingiem (z 39% do 36%).

Najbardziej uciążliwymi barierami są
konkurencja ze strony innych firm, nie-
dostateczny popyt i koszty zatrudnienia,
przy czym uciążliwość dwóch pierw-
szych barier zwiększyła się znacząco
w skali roku. W porównaniu z marcem
ub. roku wzrosło również znaczenie
trudności z uzyskaniem kredytów.
Zmniejszyła się natomiast dotkliwość
barier związanych z niedoborem wy-
kwalifikowanych pracowników, kosztami
materiałów i kosztami zatrudnienia.

Zmniejsza się zgłaszane przez
przedsiębiorców wykorzystanie mo-
cy produkcyjnych. W marcu br.
ukształtowało się ono na poziomie
70%, a w lutym 71% wobec 81%
w marcu 2008 r.

mgr Janusz Kobylarz
Główny Urząd Statystyczny

Spadek produkcji o 20 – 30% zanoto-
wano w produkcji wykładzin podłogowych,
ściennych lub sufitowych z tworzyw sztucz-
nych – o 30,0%, w tym wykładzin podłogo-
wych z PVC – o 15,2%, wapna – o 29,4%,
wyrobów izolacji termicznej z wełny mine-
ralnej – o 26,6%, szyb zespolonych wielo-
komorowych – o 25,8%, a jednokomoro-
wych– o 25,6%, okien, drzwi, ościeżnic
i progów z tworzyw sztucznych – o 23,8%,
a okien, drzwi, ościeżnic i progów drew-
nianych – o 7,0%, rur stalowych – o 22,7%,

w tym rur bez szwu – o 32,2%, a ze szwem
– o 14,5% oraz dachówek ceramicznych
– o 21,9%. O 10 – 20% mniejsza, w po-
równaniu z okresem styczeń – luty 2008 r.,
była produkcja wyrobów sanitarnych z por-
celany – o 19,6%, rur, przewodów i węży
sztywnych z PVC – o 18,3%, cegieł i ele-
mentów budowlanych ceramicznych, wy-
palanych z gliny – o 17,1%, w tym pusta-
ków ściennych ceramicznych – o 19,2%
i cegły wypalanej z gliny – o 46,1%, bloków
i płyt ściennych gipsowych – o 15,6%, bla-

chy walcowanej na zimno – o 14,6%, filców
i płyt z włókna szklanego – o 12,3% oraz
płyt parkietowych do podłóg niemozaiko-
wych – o 11,1%. Spadek produkcji nie-
przekraczający 10% wykazali producenci
farb i lakierów na bazie polimerów akrylo-
wych lub winylowych, wodorozpuszczal-
nych – o 9,5% oraz gąsiorów dachowych
ceramicznych – o 3,1%.

mgr Małgorzata Kowalska
Główny Urząd Statystyczny

26 – 29 maja 2009 r. odbędzie się w Międzyzdro-
jach XXIV Konferencja Naukowo-Techniczna „Awarie
budowlane”. Organizatorami spotkania są: Polska Aka-
demia Nauk, Polski Związek Inżynierów i Techników Bu-
downictwa, Instytut Techniki Budowlanej oraz Politech-
nika Szczecińska. Przewodniczącym Komitetu Organi-
zacyjnego jest dr inż. Maria Kaszyńska.

Tematyka konferencji:
■ podstawy formalnoprawne zapewnienia jakości i bezpie-

czeństwa obiektom budowlanym;
■ zagadnienia diagnostyki konstrukcji i zapobieganie awa-

riom budowlanym;

■ analiza przyczyn katastrof i awarii budowlanych;
■ sposoby naprawy poawaryjnej i rekonstrukcji;
■ ocena i analiza procesów projektowania i wykonawstwa

oraz aktów prawnych dotyczących bezpiecznej eksploatacji
obiektów budowlanych.

Konferencja „Awarie Budowlane” od ponad 30 lat stano-
wi forum wymiany poglądów i doświadczeń naukowców, in-
westorów, projektantów, wykonawców oraz przedstawicieli
administracji budowlanej w zakresie szeroko pojętego bez-
pieczeństwa konstrukcji budowlanych.

Wszystkich chętnych zapraszamy.

Konferencja „Awarie budowlane”

Produkcja materiałów budowlanych w lutym 2009 roku
(dokończenie ze str. 107)
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Grupa PSB S.A. śledzi ceny
najważniejszych materiałów budow-
lanych, co pozwala obserwować
zmiany trendów cen.

W marcu 2009 r., w porównaniu
z poprzednim miesiącem, w hurtow-
niach PSB spadły ceny w pięciu gru-
pach towarowych, w pięciu wzrosły,
a w jednej nie zmieniły się. Najbardziej
staniały silikaty (o 2,8%) i izolacje wodo-
chronne (o 1,8%). W przypadku pokryć
i folii dachowych, rynien, chemii budow-
lanej oraz suchej zabudowy wnętrz ce-
ny spadły o ok. 0,5%. Cena ceramicz-
nych materiałów ściennych nie zmieni-
ła się, o 5,6% wzrosła cena betonu ko-
mórkowego, a o 3,3% materiałów izola-
cji termicznej. Drewno i materiały drew-
nopochodne podrożały o 0,5%, a stolar-
ka otworowa, parapety o 0,8%. Wzrost
cen aż o 7,3% nastąpił w grupie narzę-
dzi i sprzętu budowlanego.

W kategorii „inne” aż o 11,5% stania-
ły wyroby stalowe, a o 3% płytki cera-
miczne oraz wyposażenie łazienek
i kuchni. Natomiast najwyższy wzrost
cen odnotowano w przypadku bram
i ogrodzeń (o 2,7%).

W PSB popyt na materiały budowla-
ne w marcu 2009 r. był o ponad 30%
większy niż w lutym br. Obecnie
wielkość sprzedaży materiałów bu-
dowlanych jest taka sama jak w bardzo

dobrym 2007 r. Wynika to głównie
z faktu, że hurtownie Grupy PSB
w dużej mierze obsługują indywidualne
budownictwo mieszkaniowe. W tym
segmencie większość inwestycji to
kontynuacja prac rozpoczętych w ubieg-
łym sezonie.

Obecnie materiały są znacznie tań-
sze niż w analogicznym okresie ubie-
głego roku. Ekipy fachowców są chęt-
ne do pracy od zaraz i za niższe staw-
ki. Jest to więc najlepszy okres, aby
rozpocząć budowę domu.

Dane Grupy PSB

Trendy zmiany cen materiałów
budowlanych w marcu 2009 roku

Trendy zmiany cen materiałów budowlanych w marcu 2009 r.

Grupa Trendy (III 2008 = 100)
asortymentowa 2008 2009

III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III
Materiały ścienne
– silikaty 100 102,7 102,3 101,2 100,2 98,9 98,0 96,7 95,4 94,8 81,8 80,4 78,2
Materiały ścienne
– beton komórkowy 100 101,8 101,3 95,3 92,1 88,4 91,9 90,2 88,8 88,5 88,3 87,7 92,6
Materiały ścienne
– ceramiczne 100 91,0 86,5 76,0 69,9 69,9 69,9 69,9 69,9 69,9 69,9 69,9 69,9
Pokrycia i folie
dachowe, rynny 100 99,8 98,8 98,4 96,7 95,0 96,0 96,0 96,0 96,0 97,0 98,0 97,4
Materiały izolacji
termicznej 100 94,5 90,5 92,6 88,3 86,4 84,1 82,2 82,0 79,3 76,6 78,7 81,3
Chemia budowlana 100 99,3 100,5 103,3 103,9 102,7 103,2 102,9 104,0 104,5 102,5 105,1 104,6
Drewno i materiały
drewnopochodne 100 98,9 99,0 99,0 98,2 93,9 93,7 93,3 93,2 93,2 93,2 95,5 96,0
Sucha zabudowa
wnętrz 100 98,1 98,1 98,1 96,2 96,2 96,3 96,8 94,8 94,8 94,8 93,9 93,4
Stolarka otworowa,
parapety 100 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 101,3 102,2 102,9
Materiały izolacji
wodochronnej 100 95,7 96,4 98,1 106,4 106,4 106,4 110,3 104,9 102,3 102,3 99,6 97,8
Narzędzia i sprzęt
budowlany 100 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 102,4 100,0 102,4 115,2 115,2 123,6
Inne 100 101,6 103,2 103,5 107,1 106,3 99,8 97,9 96,9 96,5 97,1 97,6 96,7

Spółki Saint-Gobain Weber Terranova oraz maxit po-
łączyły się i od lutego 2009 r. kontynuują działalność
pod marką Weber w ramach Saint-Gobain Construction
Products Polska. Fuzja jest kolejnym etapem procesu
tworzenia w Polsce jednej stabilnej organizacji skupia-
jącej producentów materiałów budowlanych z rodziny
Saint-Gobain. Pierwszymi członkami Saint-Gobain Con-
struction Products Polska zostały firmy Isover i Rigips.

Celem integracji spółek Saint-Gobain Weber Terranova, maxit
oraz Saint-Gobain Construction Products Polska jest wzmoc-
nienie pozycji na rynku, stworzenie szerokiej, komplementar-
nej oferty produktowej, udoskonalenie logistyki i serwisu,
a także usprawnienie bieżącej administracji i optymalizacja
kosztów. Marka Weber (wraz ze wspomagającymi ją marka-
mi maxit i Deitermann) zachowa niezależność rynkową.

W Polsce Weber zatrudnia ponad 400 pracowników, ma
6 fabryk wytwarzających gotowe mieszanki budowlane (w Gdy-

ni, Górze Kalwarii, Ostrowcu Świętokrzyskim, Tarnowie Podgór-
nym, Wrocławiu) i keramzyt (w Gniewie) oraz terminale logis-
tyczne. Dostępność do bogatego asortymentu produktów za-
pewnia ogólnopolska sieć ok. 1000 punktów dystrybucji: hur-
towni, punktów sprzedaży detalicznej i marketów budowlanych.
Atutem nowej organizacji pozostaną stale doskonalone roz-
wiązania, takie jak systemy elewacyjne (w tym systemy ocie-
pleń), samopoziomujące podkłady podłogowe i posadzki prze-
mysłowe, systemy do układania płytek, zaprawy murarskie, ke-
ramzyt, hydroizolacje oraz materiały do napraw konstrukcji.

Dzięki połączeniu szybciej zrealizujemy wiele długotermino-
wych planów strategicznych, wytyczonych zarówno przez We-
ber, jak i maxit, dotyczących m.in. budowy i lokalizacji kolej-
nych zakładów, wzmocnienia potencjału produkcyjnego, zwięk-
szenia udziałów rynkowych, intensyfikacji działań i uspraw-
nienia logistyki. Przed nową organizacją otwierają się całko-
wicie nowe perspektywy, w skali niedostępnej dla każdej ze
spółek z osobna – powiedział Piotr Dauksza, Dyrektor Gene-
ralny Weber w Saint-Gobain Construction Products Polska.

Fuzja firm Weber i maxit
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Prenumerata roczna miesięcznika „Materiały Budowlane”
jest możliwa w dwóch wariantach:
•• pre nu me ra ta we rsji pa pie ro wej;
•• pre nu me ra ta w pa kie cie (pa kiet za wie ra ca ło rocz ną

pre nu me ra tę we rsji pa pie ro wej + rocz nik cza so pi sma na
pły cie CD, wy sy ła ny po za koń cze niu ro ku wy daw ni cze go). Dla
tych pre nu me ra to rów Wy daw nic two ofe ru je do dat ko wo
rocz ni ki ar chi wal ne mie sięcz ni ka „Ma te ria ły Bu dow la ne” z lat
2004 – 2008 na pły tach CD w ce nie 20 PLN net to (+ 22% VAT)
za każ dy rocz nik.

Pre nu me ra tę moż na za mówić:
za po śre dnic twem re dak cji „Ma te ria ły Bu dow la ne”:
• fa ksem: (22) 827 52 55, 826 20 27;
• e-ma i lem: ma ter bud@sig ma-not.pl;
• przez In ter net: www.ma te ria ly bu dow la ne.in fo.pl;
• li stow nie: Re dak cja „Ma te ria ły Bu dow la ne”,

00-950 War sza wa, ul. Świę to krzy ska 14A, skr. po czt. 104.
Uwa ga! Druk za mówie nia na www.ma te ria ly bu dow la ne.in fo.pl
za po śre dnic twem Za kła du Kol por ta żu Wy daw nic twa
SIG MA-NOT Sp. z o.o.:
• fa ksem: (22) 891 13 74, 840 35 89, 840 59 49;
• e-ma i lem: kol por taz@sig ma-not.pl;
• przez In ter net: www.sig ma-not.pl;
• li stow nie: Za kład Kol por ta żu Wy daw nic twa SIG MA-NOT Sp. z o.o.,

ul. Ku Wi śle 7, 00-707 War sza wa.
Po otrzy ma niu za mówie nia wy sta wiamy fak tu rę VAT. 

Człon ko wie sto wa rzy szeń na u ko wo-tech nicz nych zrze szo nych
w FSNT-NOT oraz ucznio wie szkół i stu den ci wy dzia łów o kie run ku
bu dow la nym ma ją pra wo do prenumeraty ulgo wej – pod wa run kiem
prze sła nia za mówie nia ostem plo wa ne go pie czę cią ko ła SNT lub
szko ły.

Więcej informacji na stronie www.materialybudowlane.info.pl

Należność za prenumeratę miesięcznika „Materiały Budowlane”
należy wpłacać na konto:

BANK PEKAO S.A. 81 1240 6074 1111 0000 4995 0197

Ce na (brutto) pre nu me ra ty
mie sięcz ni ka „Ma te ria ły Bu dow la ne”

na 2009 r.*

Ce na 1 eg zem pla rza 18,50 PLN

Ce na pre nu me ra ty rocz nej w we rsji pa pie ro wej 222 PLN

Ce na pre nu me ra ty rocz nej w pa kie cie 246,40 PLN

Pre nu me ra ta ulgo wa – ra bat 50% od ce ny we rsji pa pie ro wej
(ra bat do ty czy tyl ko tej we rsji)

Odbiorcy zagraniczni: cena rocznej prenumeraty 156 EUR dla
prenumeratorów z Europy oraz 180 USD spoza Europy.

Warunki prenumeraty na 2009 r. WYDAWNICTWO SIGMA-NOT

UWAGA! Wszy scy pre nu me ra to rzy mie sięcz ni ka „Ma te ria ły
Bu dow la ne” na 2009 r. otrzymają bez płat ny kod do stę pu
do ar chi wum elek tro nicz ne go z lat 2004 – 2008 na Po rta lu
In for ma cji Tech nicz nej www.sigma-not.pl.

* W przy pad ku zmia ny ceny w okre sie ob ję tym pre nu me ra tą lub zmiany staw ki
VAT, Wy daw nic two za strze ga so bie pra wo do wy stą pie nia o do pła tę róż ni cy cen
oraz pra wo do re a li zo wa nia pre nu me ra ty tyl ko w peł ni opła co nej.

In for ma cje dla Au to rów
Re dak cja przyj mu je do pu bli ka cji tyl ko pra ce ory gi nal ne, nie pu bli ko wa ne wcze śniej w in nych cza so pi smach ani 

ma te ria łach z kon fe ren cji (kon gre sów, sym po zjów), chy ba że pu bli ka cja jest za ma wia na przez re dak cję. 
Ar ty kuł prze ka za ny do re dak cji nie mo że być wcze śniej opu bli ko wa ny w ca ło ści lub czę ści w in nym cza so pi śmie ani
jed no cze śnie prze ka za ny do opu bli ko wa nia w nim. Fakt nade sła nia pra cy do re dak cji uwa ża się za jed no znacz ny
z oświad cze niem Au to ra, że wa ru nek ten jest speł nio ny.

Przed pu bli ka cją Au to rzy otrzy mu ją do pod pi sa nia umo wę z Wy daw nic twem SIG MA-NOT Sp. z o.o. o prze -
nie sie niu praw au tor skich na wy łącz ność wy daw cy, umo wę li cen cyj ną lub umo wę o dzie ło – do wy bo ru 
Au to ra. Ewen tu al ną re zy gna cję z ho no ra rium Au tor po wi nien prze słać w for mie oświad cze nia (z nu me rem
NIP, PE SEL i ad re sem).

Au to rzy ma te ria łów nad sy ła nych do pu bli ka cji w cza so pi śmie są od po wie dzial ni za prze strze ga nie pra wa au tor skie -
go – za rów no treść pra cy, jak i wy ko rzy sty wa ne w niej ilu stra cje czy ze sta wie nia po win ny sta no wić wła sny do ro bek
Au to ra lub mu szą być opi sa ne zgo dnie z za sa da mi cy to wa nia, z po wo ła niem się na źródło cy ta tu.

Z chwi lą otrzy ma nia ar ty ku łu przez re dak cję na stę pu je prze nie sie nie praw au tor skich na Wy daw cę, który
ma od tąd pra wo do ko rzy sta nia z utwo ru, roz po rzą dza nia nim i zwie lo krot nia nia do wol ną tech ni ką, w tym
elek tro nicz ną, oraz roz po wszech nia nia do wol ny mi ka na ła mi dys try bu cyj ny mi.

Fir ma So kół ka Okna i Drzwi S.A., je -
den z naj więk szych w Pol sce pro du -
cen tów okien, wpro wa dzi ła na ry nek
in no wa cyj ne okna drew nia no -alu mi -
nio we ALU+ w wer sji STY LE 68 -ALU+,
THER MO80 -ALU+, ELI TE 92 -ALU+.

Zbudowane są one z drewnianej ramy
grubości 68, 80, 92 mm oraz otwieranej
ramy aluminiowej z dodatkową szybą
grubości 6 mm. Dostępne dotąd okna
drewniano-aluminiowe miały nakładki
aluminiowe od strony elewacji. Okna są

ener go osz częd ne, np. ELI TE 92 -ALU+ ma-
ją współ czyn nik przenikania cie pła 
Uw = 0,8 [W/m2/K], co do nie daw na 
by ło moż li we wy łącz nie w przy pad ku
okien prze zna czo nych do bu dow nic twa
pa syw ne go.

Pierwsze w Polsce okna ALU+
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Prenumerata dla szkół średnich

Prenumerata dla uczelni wyższych

W 2009 r. miesięcznik „Materiały Budowlane” dociera do średnich szkół budowlanych w całej Polsce dzię-
ki firmom Sopro Polska i Solbet.

W br. studenci wybranych wydziałów o profilu budowlanym otrzymują miesięcznik „Materiały Budowlane”
dzięki firmom: Athenasoft, Hufgard i ViaCon oraz Stowarzyszeniu Producentów Betonów.

Sopro Polska Sp. z o.o. to firma chemii budowla-
nej działająca na polskim rynku od 1994 r. Oferta han-
dlowa obejmuje: kleje i zaprawy do spoinowania okła-
dzin z płytek ceramicznych i kamienia naturalnego;
systemy uszczelnień tarasów, basenów i innych po-
mieszczeń wilgotnych; systemy renowacji betonu;
szpachle do naprawy ścian i podłóg; szpachle samo-
poziomujące; zaprawy do murowania; spoiwa i zap-
rawy do wykonywania jastrychów; szybkowiążące
zaprawy montażowe; preparaty gruntujące; dodatki
do zapraw; środki do czyszczenia i pielęgnacji okła-
dzin. W bogatym asortymencie produktów jest wiele
nowości, wykorzystujących najnowsze osiągnięcia
naukowe.

Wszystkie wyroby Sopro oferowane na rynku cha-
rakteryzują się bardzo dobrymi parametrami, co jest
potwierdzone certyfikatami niezależnych i uznanych in-
stytutów naukowych.

Sopro to silna marka dobrze znana i ceniona
na polskim rynku budowlanym.

Grupa Kapitałowa SOLBET jest polską firmą sku-
piającą w swoich strukturach zakłady produkujące:
• beton komórkowy;
• chemię budowlaną;
• urządzenia do produkcji betonu komórkowego.
Jest to największy producent betonu komórkowego

w Polsce. Z pięciu zakładów firmy na europejskie ryn-
ki trafia co roku prawie 2 mln m3 najwyższej jakości
produktów z betonu komórkowego. Oprócz rynku pol-
skiego produkty SOLBET można kupić m.in. w Niem-
czech, Danii, Szwecji, Norwegii, Belgii, Słowacji, Cze-
chach, Rosji, na Litwie, Łotwie i Ukrainie. Wyroby te
niczym nie ustępują jakością wyrobom renomowa-
nych zakładów europejskich.

Obecnie firma poleca system SOLBET Perfekt, na
który składają się elementy murowe z betonu komór-
kowego oraz chemia budowlana w postaci zapraw,
klejów, tynków itp. Wszystko do siebie perfekcyjnie
dopasowane.

System SOLBET Perfekt – by budowało się lepiej.

Athenasoft Sp. z o.o., znany producent
najpopularniejszych i najnowocześniejszych
programów do kosztorysowania, takich jak:
Norma PRO i Norma STANDARD, wspiera
i realizuje projekty edukacyjne skierowane
do szkół średnich i uczelni wyższych o profi-

lu budowlanym oraz organizuje szkolenia w ramach
Akademii Athenasoft. Z myślą o instytucjach edukacyjnych
i ich słuchaczach firma wprowadziła program Norma PRO
Edukacyjna.

Firma Hufgard Polska Sp. z o.o.,
przedstawiciel na polskim rynku niemiec-
kiej firmy P&T Technische Mörtel, oferuje
bogaty asortyment suchych zapraw tech-
nicznych do naprawy i wzmacniania kon-

strukcji betonowych i żelbetowych, m.in. EuroCret®; Topolit®;
Topolan® oraz profesjonalne doradztwo techniczne, poparte
wieloletnim doświadczeniem. Wszystkie produkty charakte-
ryzują się doskonałymi właściwościami.

Posiadamy dobre argumenty i jeszcze lepsze rozwiązania.

Stowarzyszenie Producentów Betonów to
ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca produ-
centów bogatego asortymentu wyrobów z betonu
komórkowego oraz prefabrykatów betonowych,

projektantów, a także producentów surowców, materiałów oraz
maszyn i urządzeń do prefabrykacji. Stowarzyszenie zostało za-
łożone w 1994 r. Prowadzi szeroką działalność w branży beto-
nów i m.in. jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Auto-
klawizowanego Betonu Komórkowego EAACA i Międzynarodo-
wego Stowarzyszenia Prefabrykatów Betonowych BIBM.

ViaCon Polska Sp. z o.o. należy
do europejskiej Grupy ViaCon, która ma
firmy w takich krajach, jak np. Czechy,

Dania, Estonia, Finlandia, Norwegia, Szwecja, Litwa i Łotwa.
Oferta firmy obejmuje produkcję i sprzedaż: rur oraz konstruk-
cji podatnych z blach falistych i rur z tworzywa sztucznego
do budowy oraz naprawy przepustów, mostów, wiaduktów, tu-
neli, przejazdów gospodarczych, przejść dla zwierząt; syste-
mu kanalizacji deszczowej; zbiorników retencyjnych, a także
sprzedaż geosyntetyków: geowłóknin, geosiatek i geotkanin.








