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W Dzienniku Ustaw nr 56/2009, poz. 961 opubliko-
wano rozporządzenie Ministra Infrastruktury
z 12 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządze-
nie w sprawie warunków technicznych, jakim po-

winny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Weszło ono
w życie 12 czerwca br. Podstawowym powodem zmiany
rozporządzenia, w części dotyczącej bezpieczeństwa poża-
rowego, było wprowadzenie klasyfikacji wg ustaleń obowią-
zujących w Unii Europejskiej, ale wprowadzono też inne
zmiany.

Nowe rozporządzenie nie poprawiło w istotnym stopniu
niedoskonałości rozporządzenia z 2002 r. Podstawą wszyst-
kich nowych wersji oraz zmian warunków technicznych, ja-
kim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, jest
rozporządzenie z 1980 r., a więc dokument sprzed 29 lat. Je-
go nowelizacje były wprowadzane pod presją chwilowych
potrzeb, na zasadzie przerobienia poprzednich wersji. Pra-
ce merytoryczne związane z przygotowaniem kolejnej nowe-
lizacji trwały od kilku tygodni do kilku miesięcy. W tak krót-
kim czasie nie mogła powstać nowa jakość przepisów czy
nowelizacja na przyzwoitym poziomie. Ani razu nie przepro-
wadzono analizy funkcjonalnych warunków technicznych,
tzn. analizy funkcji użytkowej poszczególnych wymagań.
Nie przygotowano także norm, wytycznych, instrukcji i całej
obudowy technicznej, przez co stały się one nadmiernie dro-
biazgowe. W artykule omówię tylko niektóre zamiany w prze-
pisach dotyczące bezpieczeństwa pożarowego, gdyż przed-
stawienie wszystkich zajęłoby zbyt dużo miejsca.

Istotna zmiana wprowadzona rozporządzeniem doty-
czy określenia wysokości budynku.

§ 6. Wysokość budynku, służącą do przyporządkowania
mu odpowiednich wymagań rozporządzenia, mierzy się
od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do bu-
dynku lub jego części, znajdującym się na pierwszej kondy-
gnacji nadziemnej budynku, do górnej powierzchni najwyżej
położonego stropu, łącznie z grubością izolacji cieplnej i war-
stwy ją osłaniającej bez uwzględnienia wyniesionych ponad
tę płaszczyznę maszynowni dźwigów i innych pomieszczeń
technicznych, bądź do najwyżej położonego punktu stropo-
dachu lub konstrukcji przekrycia budynku znajdującego się
bezpośrednio nad pomieszczeniami przeznaczonymi na po-
byt ludzi. Z jednej strony niektóre budynki mogą być zalicza-
ne do niższej grupy wysokościowej niż dotychczas, gdyż
przy określeniu wysokości budynku nie będą wliczane pod-
dasza nieprzeznaczone na pobyt ludzi, a z drugiej nie jest
jasne, jak będzie określana wysokość budynku, jeżeli od naj-
niżej położonego wejścia będzie prowadziła pochylnia znaj-
dująca się powyżej poziomu gruntu (rozwiązanie takie jest
często stosowane w budynkach z wielkiej płyty).

Przytoczona zmiana sposobu określania wysokości
budynku będzie miała znaczenie tylko wtedy, jeżeli bu-
dynek będzie przystosowany do innych celów niż miesz-
kalne, a także w przypadku przeznaczenia pomieszczeń
na poddaszu do przebywania ludzi. Ogólnie biorąc, zmia-
na jest korzystna i pozwala na uniknięcie wielu nieporozu-
mień i wątpliwości przy ustalaniu wysokości budynku. Zmia-
na ta jednak nie dotyczy istoty problemu. Z uwagi na bez-
pieczeństwo pożarowe ważna jest nie tyle wysokość budyn-
ku, ile jego wysokość operacyjna, tzn. wysokość liczona
od poziomu, na którym może stanąć wóz strażacki lub pod-
nośnik do otworu w ścianie zewnętrznej, przez który będzie
można dostać się do wnętrza budynku.

Stosunkowo dużo ważnych zmian wprowadzono
do § 216:
• ust. 1; powołano § 213, w którym zwolniono niektóre bu-

dynki z wymagań wynikających z zaliczenia ich do klasy od-
porności pożarowej. Zmiana ta w sposób niebudzący wąt-
pliwości rozstrzyga o tym, że budynki wymienione w § 213
nie muszą spełniać wymagań podanych w tabeli zamiesz-
czonej w § 216;
• tabela; w kolumnie 5 tabeli wprowadzono oznaczenie

(o ↔ i), dotyczące oddziaływania ognia na ścianę zewnętrz-
ną, przy którym określa się klasę odporności ogniowej.
Zgodnie z odnośnikiem (2) pod tabelą, klasa odporności
ogniowej dotyczy pasa międzykondygnacyjnego wraz z po-
łączeniem ze stropem. Ogień oddziałuje na pas z dwóch
stron: od zewnętrznej (outdoor – o) i jednocześnie (↔) od
wewnętrznej (in side – i). Szczelność E i izolacyjność I okreś-
la się wg rysunku 1 w badaniu ściany w częściowej kon-
figuracji. Zdarzają się jednak sytuacje, w których pasa mię-
dzykondygnacyjnego nie ma, gdyż cała ściana musi spełniać
wymagania dotyczące odporności ogniowej (np. jeżeli są
zbyt małe odległości między budynkami). W tym przypadku
powinna być zapewniona odporność ogniowa z uwagi
na kryterium E lub EI i odporność ogniowa styku ściany ze
stropem z uwagi na kryteria EI (rysunek 2). Ogień oddziału-
je wtedy tylko od wewnątrz. Klasę odporności ogniowej
określa się badaniami ściany zewnętrznej w pełnej kon-
figuracji.

* Instytut Techniki Budowlanej

Nowelizacja
warunków technicznych

prof. PW, dr hab. inż. Mirosław Kosiorek*

Rys. 1. Wyjaśnienie do § 216 (tabela): 1 – strop; 2 – ściana osłono-
wa; 3 – styk; 4 – ogień od zewnątrz; 5 – ogień od wewnątrz
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• odnośniki:
– *) zwrócono uwagę na § 219 ust. 1, w którym sformuło-

wano dodatkowe wymagania dotyczące przekryć zawiera-
jących izolacje palne;

– 3) uzupełnienie to wprowadzono, gdyż czasami na da-
chu umieszczone są różnego rodzaju elementy architekto-
niczne wypełnione szkłem lub elementami z tworzyw sztucz-
nych. Jeżeli są one wydzielone od kondygnacji budynku
przegrodą poziomą o odpowiedniej odporności ogniowej,
wówczas nie ma potrzeby stawiać dodatkowych wymagań
dotyczących odporności ogniowej tego rodzaju elementom;

– 5) uzupełnienie wprowadzono, gdyż klasy odporności
ogniowej podane w tabeli dotyczą elementu budynku, a nie
elementu budowlanego, z którego wykonuje się budynek,
a więc np. ściany budynku wraz z dylatacjami, czy stykami
w przypadku elementów prefabrykowanych. Klasyfikacje
ogniowe odnoszą się do elementu budowlanego o określo-
nej budowie bez uwzględnienia połączeń, styków i dylatacji.
W związku z tym należy stosować, jeżeli zachodzi taka po-
trzeba, odpowiednie uszczelnienia tak, aby cały element bu-
dynku (np. ściana) spełniał wymagania dotyczące klasy od-
porności ogniowej.

W § 218. Dodanie słów „... w pasie tym...” jednoznacznie
ustala, że wymagania dotyczą tylko tej części budynku, któ-
ry znajduje się w pasie szerokości 8 m od budynku wyższe-
go. Poprzednio czasami przyjmowano, że wymagania doty-
czące odporności ogniowej konstrukcji dachu i przekrycia
dachu dotyczą całego budynku. Co to jest konstrukcja i prze-
krycie dachu, zilustrowano na rysunku 3.

Kolejną zmianą jest zastąpienie klasy odporności
ogniowej przekrycia dachu E 30 klasą RE 30. Symbol R
wprowadzono, gdyż oceniając odporność ogniową przekry-
cia należy uwzględniać, poza ciężarem własnym, 20% ob-
ciążenia śniegiem i ewentualny ciężar elementów podwie-
szonych do przekrycia.

Ad. § 219.1. Zmiana wprowadzona w tym paragrafie po-
lega na lepszym dostosowaniu treści przepisu do intencji,
która leżała u podstaw jego sformułowania. Wynika ona tak-
że z faktu, że pojawiły się rozwiązania, które spełniając cel

postawiony przy formułowaniu przepisu, nie były częścią
nośną przekrycia. Istotą tego wymagania jest zabezpie-
czenie wnętrza budynku przed spadającymi z dachu pło-
nącymi fragmentami izolacji na skutek rozszczelnienia
blachy fałdowej, styków płyt betonowych itd. Przegrodą
taką może być blacha fałdowa, płyty żelbetowe, na których
ułożono palną izolację, ale także inna przegroda, np. sufit
podwieszony, jeżeli spełnia ona kryterium szczelności E,
a cały układ kryterium nośności R w ciągu co najmniej 15 min.
Kryterium R uwzględnia 20% obciążenia charakterystycz-
nego śniegiem oraz ciężar podwieszonych instalacji i innych
elementów (rysunek 4).

Ad. § 235, ust. 3. Wymaganie podano, aby ograniczyć
możliwość rozprzestrzeniania pożaru przez dach. Konstruk-
cja nośna dachu nie może być przyczyną rozprzestrzeniania
pożaru, gdyż znajduje się poza ścianą oddzielenia przeciw-
pożarowego lub stanowi element ściany oddzielenia przeciw-
pożarowego. W drugim przypadku może być ona wykonana
tylko z materiałów niepalnych (klasy: A1; A2-s1, d0; A2-s2,
d0; A2-s3, d0), które nie mają udziału w rozwoju pożaru. Wy-
maganie to powinno dotyczyć tylko przekrycia, a nie ca-
łego dachu, tzn. przekrycia wraz z konstrukcją nośną.

W poprzedniej wersji przepisu podano wymaganie doty-
czące rozdzielenia palnej izolacji pasem izolacji niepalnej
szerokości co najmniej 1 m, zakładając, że pas ten powinien
biec wzdłuż ściany oddzielenia przeciwpożarowego. Inten-
cja techniczna była oczywista, ale formalnie mógł to być do-
wolny pas. W obecnej wersji jednoznacznie określono usy-
tuowanie tego pasa, aby wykluczyć dowolne interpretacje,
które się zdarzały. Konsekwencją wprowadzonych zmian
jest uściślenie wymagań w nawiązaniu do celu, w jakim
zostały sformułowane i ograniczenie formalnych interpreta-
cji niemających sensu technicznego.

Ad. § 259, ust. 2. Paragraf ten uzupełniono o kable elek-
tryczne. Rozróżnienie między przewodem a kablem elek-
trycznym nie jest jasne. Kable stosuje się przy wyższych na-
pięciach i mają bardziej złożoną budowę niż przewody. Uzu-
pełnienie to wprowadzono, aby uniknąć nieporozumień i dys-
kusji, czego dotyczy przepis. Obecnie dotyczy on linio-
wych elementów służących do przesyłania energii elek-
trycznej w palnych izolacjach.

Kolejna zmiana w rozporządzeniu w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usy-
tuowanie, dotyczy uzupełnienia przepisu o przestrzeń
ponad sufitem podwieszonym (między sufitem podwie-

Rys. 2. Wyjaśnienie do § 216 (tabela)

Rys. 3. Wyjaśnienie do § 218

Rys. 4. Wyjaśnienie do § 219
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szonym a stropem). Celem jest ograniczenie rozprzestrzenia-
nia dymu w budynku przez systemy wentylacyjne lub
zapalenie przewodów i kabli elektrycznych oraz innych pal-
nych instalacji. Zarówno w przypadku przestrzeni pod podło-
gą podniesioną, jak i nad sufitem podwieszonym obudową ta-
ką jest podłoga lub sufit podwieszony o odpowiedniej klasie
odporności ogniowej (EI 30 lub EI 60). Jeżeli otwory dopro-
wadzające i odprowadzające systemu wentylacji lub ogrzewa-
nia są zamykane automatycznie klapami odpowiedniej klasy
EI 30 lub EI 60, rozwiązanie jest równoważne obudowie.

W przypadku wentylacji pożarowej, rozwiązaniem równo-
ważnym jest zastosowanie przewodów odpowiednio klasy
EI 30 lub EI 60. Klasyfikację obowiązującą w Unii Europej-
skiej wprowadzono, przyporządkowując określeniom wystę-
pującym w przepisie tzw. euroklasy (tabela 1 i 2).

Niektóre wyroby są klasyfikowane decyzjami Komisji Eu-
ropejskiej bez potrzeby wykonywania badań (chyba że pro-
ducent chce uzyskać lepszą klasyfikację, niż podano w de-
cyzji). Wykazy tych wyrobów są publikowane w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej. Podane w tabelach oznacze-
nia d0, d1, d2 dotyczą właściwości z uwagi na kapanie i od-
padanie płonących fragmentów (d0 oznacza wyroby nieka-
piące), a oznaczenia s1, s2, s3 dotyczy dymienia (s3 ozna-
cza wyroby intensywnie dymiące).

Badania reakcji na ogień są związane ze scenariuszem
pożaru w narożu pomieszczenia. Nie obejmują natomiast
scenariusza oddziaływania zewnętrznego pożaru na ścianę
zewnętrzną. W związku z tym, określeniom: nierozprzestrze-
niający ognia, silnie i słabo rozprzestrzeniający ogień, przy-
porządkowano klasy odnoszące się do całego wyrobu lub
klasy poszczególnych warstw.

Ściany zewnętrzne podlegają podwójnej klasyfikacji wg:
• euroklas od strony pomieszczenia,
• normy na badania rozprzestrzeniania ognia od strony ze-

wnętrznej.
Określeniom opisowym, takim jak: palny, niezapalny,

łatwo zapalny itd. przyporządkowano więc znaczenie
wg załącznika 3. W treści rozporządzenia nie operowano
euroklasami (poza nielicznymi wyjątkami), gdyż wyma-
gałoby to znacznej zmiany sformułowań i byłoby mało
czytelne.

Nie dotyczy to wprawdzie działu „Bezpieczeństwo poża-
rowe, ale warto zwrócić uwagę, że w par. 181 wprowadzo-
no nowe określenia awaryjne oświetlenie ewakuacyjne,
awaryjne oświetlenie zapasowe, oświetlenie dodatkowe
zamiast dotychczas stosowanego określenia oświetlenie
przeszkodowe.

Tabela 2. Przyporządkowanie euroklas określeniom występują-
cym w przepisie – posadzki

Określenia dotyczące palności Klasy reakcji na ogień
stosowane w rozporządzeniu zgodnie z PN-EN 13501-1:2008

Niepalne A1fl; A2fl-s1; A2fl-s2;
Trudno zapalne Bfl-s1; Bfl-s2; Cfl-s1; Cfl-s2;
Łatwo zapalne Dfl-s1; Dfl-s2; Efl; Ffl;

Intensywnie dymiące A2fl-s2; Bfl-s2; Cfl-s2; Dfl-s2; Efl; Ffl;

Tabela 1. Przyporządkowanie euroklas określeniom występują-
cym w przepisie (z wyjątkiem podłóg)

Określenia dotyczące palności Klasy reakcji na ogień
stosowane w rozporządzeniu zgodnie z PN-EN 13501-1:2008

Niepalne A1;
A2-s1, d0; A2-s2, d0; A2-s3, d0;
A2-s1, d1; A2-s2, d1; A2-s3, d1;
A2-s1, d2; A2-s2, d2; A2-s3, d2;

niezapalne B-s1, d0; B-s2, d0; B-s3, d0;
B-s1, d1; B-s2, d1; B-s3, d1;
B-s1, d2; B-s2, d2; B-s3, d2;
C-s1, d0; C-s2, d0; C-s3, d0;

Palne trudno zapalne C-s1, d1; C-s2, d1; C-s3, d1;
C-s1, d2; C-s2, d2; C-s3, d2;
D-s1, d0; D-s1, d1; D-s1, d2;
D-s2, d0; D-s3, d0;
D-s2, d1; D-s3, d1;

łatwo zapalne D-s2, d2; D-s3, d2
E-d2; E
F
A1;
A2-s1, d0; A2-s2, d0; A2-s3, d0;

Niekapiące B-s1, d0; B-s2, d0; B-s3, d0;
C-s1, d0; C-s2, d0; C-s3, d0;
D-s1, d0; D-s2, d0; D-s3, d0;

Samogasnące co najmniej E
A2-s3, d0; A2-s3, d1; A2-s3, d2;
B-s3, d0; B-s3, d1; B-s3, d2;

Intensywnie dymiące C-s3, d0; C-s3, d1; C-s3, d2;
D-s3, d0; D-s3, d1; D-s3, d2
E-d2; E
F

Serdecznie dziękujemy
prof. dr. hab. inż. Mirosławowi Kosiorkowi
Kierownikowi Zakładu Badań Ogniowych

w Instytucie Techniki Budowlanej
za pomoc merytoryczną w przygotowaniu bloku tematycznego

„Bezpieczeństwo pożarowe”

Redakcja
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Seria ostatnich pożarów z ofiarami śmiertelnymi spo-
wodowała żywą reakcję społeczeństwa. Ci, którzy
zawodowo zajmują się ochroną przeciwpożarową,
pytani są nie tylko przez dziennikarzy, ale również

przez znajomych i najbliższych: co jest powodem, że takie
zdarzenia mają miejsce, że giną ludzie, że są ranni, że są
duże straty pożarowe (i popożarowe). Gdyby analizować ta-
kie sytuacje w kontekście uwarunkowań formalnoprawnych
i technicznych, należałoby stwierdzić, że do takich zdarzeń
nie powinno w ogóle dochodzić. Mamy bowiem niezłe prze-
pisy techniczno-budowlane i przeciwpożarowe, normy tech-
niczne, no i …dzielną straż pożarną. Przepisy i normy okreś-
lają zasady projektowania, wykonywania i użytkowania bu-
dynków, zapewniając adekwatny do zagrożeń w tych budyn-
kach poziom bezpieczeństwa, a w przypadku powstania po-
żaru działania podejmuje, w zasadzie dobrze wyszkolona
i coraz lepiej wyposażona, straż pożarna. Dlaczego więc
dochodzi do tragedii o tak dużym wydźwięku społecznym?
W artykule postaram się prześledzić poszczególne elemen-
ty mające wpływ na bezpieczeństwo pożarowe budynków.

Etap projektowania
Uważam, że pomimo głosów niezadowolenia (na ogół ze

strony architektów) z obecnych przepisów są one na śred-
nim europejskim poziomie i pozwalają na projektowanie bez-
piecznych budynków. Słabą stroną przepisów są m.in. ich
zbyt „sztywne zapisy” uniemożliwiające np. projektowanie
dużych budynków wielofunkcyjnych (galerie handlowe) czy
też wielkopowierzchniowych (np. parkingi) bez czasochłon-
nej procedury związanej z odstępstwami i opiniami oraz nie-
zbyt precyzyjne niektóre przepisy powodujące rozterki pro-
jektantów i rzeczoznawców. Nad zachowaniem odpowied-
nich standardów bezpieczeństwa na tym etapie dbają rze-
czoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, którzy
konsultują i uzgadniają poszczególne rozwiązania architek-
toniczno-konstrukcyjne i instalacyjne oraz operacyjno-tech-
niczne związane z warunkami działania straży pożarnej.
Podstawowym problemem jest jednak to, że projektanci
na ogół nie są przygotowani do prowadzenia merytorycznej
dyskusji na temat ochrony przeciwpożarowej i zabezpie-
czeń technicznych budynków, ponieważ nie są tego uczeni
na studiach lub przekazywana im wiedza jest szczątkowa.
Rolę edukacyjną przejęło więc na siebie Stowarzyszenie In-
żynierów i Techników Pożarnictwa, które organizuje szkole-
nia i konferencje branżowe z udziałem ekspertów krajowych
i zagranicznych. Również rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń
przeciwpożarowych edukują projektantów przy realizacjach
kolejnych projektów. Wzrost zainteresowania tego środowi-
ska (aczkolwiek nie tylko tego) zabezpieczeniami przeciw-
pożarowymi można zaobserwować po większych pożarach,
a także po emisji w TV filmów o tematyce pożarniczej
(na ogół katastroficznych, typu „Płonący wieżowiec” itp.).
Gwoli sprawiedliwości trzeba dodać, że ta tematyka powo-
duje duże zainteresowanie i dociekliwość projektantów,

a także niektórych studentów, na ogół z wydziału architek-
tury, których prace dyplomowe konsultowałem. Niestety zda-
rzają się przypadki realizacji obiektów na podstawie pro-
jektu niespełniającego wymagań ochrony przeciwpożaro-
wej. W dużych aglomeracjach miejskich służby kontrolne
PSP (przy obecnych stanach osobowych) nie są w stanie
uczestniczyć w odbiorze każdego budynku, a wiadomo, że
brak stanowiska w takiej sprawie jest stanowiskiem pozytyw-
nym. Nieprawidłowości „wychodzą” więc po latach, podczas
rutynowej kontroli, a wówczas rozmówcą może być już inny
użytkownik nieświadomy istniejącego zagrożenia w budyn-
ku. Czy można było tego uniknąć?

Etap wykonawstwa
Najlepszy projekt nie zapewni końcowego sukcesu, jeże-

li do realizacji budynku zastosowano materiały i elementy
o niskich parametrach bezpieczeństwa, a ekipy wykonaw-
cze dopiero uczyły się stosownych technologii. Połowa suk-
cesu każdej realizacji to właściwa koordynacja pomiędzy
projektantem, generalnym wykonawcą, podwykonawcami
i inwestorem. Obieg ustaleń, decyzji i rozwiązań projekto-
wych powinien być maksymalnie krótki i przejrzysty. Zdarza-
ły się sytuacje, że po zamknięciu bryły budynku przypomnia-
no sobie o bramach przeciwpożarowych, które z uwagi
na swoje gabaryty wymagały ponownego otwarcia ścian,
o konieczności zastosowania czujników ciśnienia do wenty-
lacji pożarowej klatek schodowych, zastosowania piano-
wych instalacji gaśniczych do ochrony zbiorników z paliwem
do agregatów prądotwórczych itp. Wszystko oczywiście
można wykonać, ale pojawia się czynnik braku czasu – im
bliżej wyznaczonego terminu zakończenia inwestycji, tym
stres dla wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego
większy. Wiadomo, że w pośpiechu jest większe niebezpie-
czeństwo złego wykonawstwa. Stres potęguje się w przy-
padku opóźnień w realizacji np. dużych obiektów handlo-
wych, w których kilkuset najemców oczekuje od inwestora
terminowego przejęcia obiektu – zwłaszcza gdy nadchodzi
okres największej przedświątecznej sprzedaży. W takich
kompleksach handlowych, kiedy jednocześnie prowadzone
są prace przez ekipy generalnego wykonawcy oraz dziesiąt-
ki ekip wykonawczych najemców, nie zawsze jest pełna
zgodność pomiędzy oczekiwaniami najemcy a możliwościa-
mi generalnego wykonawcy. Dotyczy to np. zmiany lokaliza-
cji otworów drzwiowych, dodatkowych przejść instalacyj-
nych, dodatkowych instalacji itp. W takich sytuacjach celowe
jest, aby w imieniu inwestora ten sam zespół rzeczoznaw-
ców, który pracował przy projekcie budynku, konsultował
i akceptował rozwiązania projektowe każdego z najemców.
Ma to szczególne znaczenie w sytuacji, gdy inwestycja jest
realizowana na podstawie odstępstw od przepisów, które
warunkowane były konkretnymi rozwiązaniami rekompensu-
jącymi udzielone odstępstwa.

Końcowym etapem prowadzonych prac jest odbiór inwe-
stycji przez władze budowlane z udziałem m.in. przedstawi-
cieli straży pożarnej. Wydaje się, że technika odbioru poża-
rowego przez PSP jest dobra. Wymagane są projekty uzgod-

Bezpieczeństwo pożarowe – TEMAT WYDANIA

7 ’2009 (nr 443)

* Biuro Konsultingowe Feniks

Czy można było tego uniknąć?inż. Roman Kaźmierczak*



6

nione przez rzeczoznawców i zatwierdzone przez stosow-
ne władze budowlane, aprobaty, certyfikaty itp. oraz proto-
koły badań technicznych instalacji i urządzeń. Dokonuje się
wyrywkowych prób instalacji i urządzeń na ogół na podsta-
wie opracowanego scenariusza pożarowego. Warto jednak
zwrócić uwagę na fakt, że to rzeczoznawca ds. zabezpie-
czeń przeciwpożarowych ma największą wiedzę o obiekcie,
systemach bezpieczeństwa i zastosowanych w nim instala-
cjach i urządzeniach. Wskazane więc byłyby przedodbioro-
we spotkania ekip kontrolnych z rzeczoznawcą.

Zdarza się, że nie wszystkie instalacje i urządzenia mają
wymagane parametry techniczne. Podwykonawcy podpisu-
ją protokoły sprawności instalacji i urządzeń, ponieważ są
uzależnieni od generalnego wykonawcy. Planują na ogół, że
po odbiorze dokończą robotę, ale często okazuje się, że nie
ma czasu na podłączenie czujek SAP-u, głośników DSO
(spotykałem przypadki, że kilka miesięcy po odbiorze obiektu
czujki miały jeszcze zamontowane kapturki ochronne), mon-
taż kurtyn przeciwpożarowych na otworach okiennych czy
przepustów ogniochronnych w oddzieleniach przeciwpoża-
rowych (zwłaszcza w miejscach trudno dostępnych).

W konsekwencji: brak alarmowania lub opóźnione alarmo-
wanie to ofiary w ludziach, rozprzestrzenianie pożaru poza
strefę pożarową – ponadnormatywne straty. Czy można by-
ło tego uniknąć?

Etap eksploatacji
Najlepiej zaprojektowany i wykonany budynek nie obroni

mieszkańców i innych użytkowników przed pożarem i jego
skutkami, jeżeli administrator nie zapewni przestrzegania prze-
pisów przeciwpożarowych. Przeanalizujmy przypadki dwóch
pożarów budynków, w których zginęli ludzie, tj. pawilonu han-
dlowego w Giżycku i budynku mieszkalnego w Kamieniu Po-
morskim. W pierwszym zginęły dwie ekspedientki, w drugim 23
mieszkańców. Podstawowa różnica między tymi obiektami wy-
nika z tego, że pierwszy był adaptowany zgodnie z przepisa-
mi, a więc projekt został uzgodniony z rzeczoznawcą ds. za-
bezpieczeń przeciwpożarowych i zatwierdzony przez stosow-
ne władze budowlane, drugi natomiast był zaadaptowany bez
zachowania wymaganego procesu techniczno-formalnego.

W przypadku pawilonu w Giżycku przyczyną tragedii był
prawdopodobnie (trwa postępowanie w tej sprawie) brak sku-
tecznego nadzoru nad bezpieczeństwem. Budynek spełniał
wymagania przeciwpożarowe, był wyposażony w instalację
wykrywania pożaru i klapę dymową w klatce schodowej, ale:

■ prawdopodobnie na skutek wcześniejszych „fałszywych”
alarmów ze strefy, w której później powstał pożar, czujkę
zaklejono taśmą, a strefę dozorową zablokowano;

■ zaklejono taśmą szybkę ręcznego ostrzegacza pożaro-
wego, z którego rejestrowano alarmy;

a ponadto:
■ magazynowano towar na biegach i spocznikach klatki

schodowej;
■ zdemontowano klamkę wewnętrzną w drzwiach ewaku-

acyjnych;
■ klapę dymową w stropodachu zamknięto na kłódkę (co

stwierdziłem osobiście).
W przypadku budynku mieszkalnego w Kamieniu Pomor-

skim popełniono, moim zdaniem, istotny błąd, ponieważ
przed wprowadzeniem lokatorów (lub nawet w trakcie eks-

ploatacji) nie wykonano ekspertyzy określającej niezbędne
zabezpieczenia przeciwpożarowe i instrukcji określającej
zasady eksploatacji (nie tylko dla mieszkańców).

W latachsiedemdziesiątych XXw.pracowałem wSłużbiePre-
wencjiKomendyGłównejStrażyPożarnej, dlatego teżmamjesz-
cze w pamięci okoliczności importów budynków z byłej NRD.

Budynek typu BERLIN, który przeznaczono na cele miesz-
kalne, tak jak i inne tego typu budynki o konstrukcji stalowej,
tj. DAMM, LIPSK, KAUFHALLE, C IV, sprowadzono do Pol-
ski w ramach rozliczeń handlowych z NRD. Budynki te
(ok. 300 szt.), jako niespełniające ówczesnych polskich prze-
pisów, wykonywane były zgodnie z odstępstwem od przepi-
sów „warunków technicznych”. Odstępstwa dotyczyły klasy
odporności ogniowej, strefy pożarowej oraz długości dojść
ewakuacyjnych. Przeznaczenie budyków określono jako:
biurowe (LIPSK – 5-kondygnacyjny); hotelowe i socjalne
(BERLIN, DAMM – 2-kondygnacyjne); pawilony handlowe
(KAUFHALLE – 1-kondygnacyjne) i magazynowe (C IV –
1- kondygnacyjne). Instytut Techniki Budowlanej opracował
„Instrukcję dostosowania budynków typu LIPSK do wyma-
gań przepisów przeciwpożarowych”. Zdarzały się sytuacje
(tak jak w Kamieniu Pomorskim), kiedy dwukondygnacyjne
konstrukcje stawiano na skrzyni żelbetowej w celu zwiększe-
nia powierzchni użytkowej, nie analizując konsekwencji
dotyczących np. ewakuacji. W tych budynkach nie przewi-
dywano elementów palnych na drogach ewakuacji.

Z relacji poszkodowanych, ratowników, władz lokalnych
i mediów oraz własnej wiedzy mogę wysnuć następujące
wnioski dotyczące pożaru w Kamieniu Pomorskim:

■ budynek nie był zaadaptowany z uwagi na wymagania
ochrony przeciwpożarowej;

■ przekroczona została długość dojścia ewakuacyjnego
z uwagi na niewydzieloną pożarowo klatkę schodową;

■ zastosowano łatwo zapalne okładziny ścian na drogach
ewakuacyjnych;

■ prawdopodobnie dochodziło w mieszkaniach do samo-
woli budowlanej polegającej na demontażu płyt typu „Soka-
lit”, stanowiących osłonę ogniochronną konstrukcji stalowej
(celowo pomijam aspekt kultury użytkowania budynku przez
mieszkańców).

Zginęło 23 ludzi. Czy można było tego uniknąć?

Odpowiedzialność
Warto w tym miejscu uświadomić wójtom, burmistrzom

i prezydentom miast, że ich urzędy są zakładami pracy, do
których także odnosi się ustawa o ochronie przeciwpożaro-
wej. To oni są odpowiedzialni nie tylko za majątek urzędów
i bezpieczeństwo pracowników, ale również za bezpieczeń-
stwo mieszkańców tymczasowych budynków stanowiących
własność gminną (miejską) lub przez te organy zarządza-
nych. W urzędach powinni być wyznaczeni pracownicy o od-
powiednich kwalifikacjach, którzy w imieniu wójta, burmi-
strza lub prezydenta prowadzą sprawy ochrony przeciwpo-
żarowej, w tym nadzorują stan bezpieczeństwa pożarowe-
go w obiektach, takich jak w Kamieniu Pomorskim.

Zgodnie z art. 4 ust. 1. ustawy o ochronie przeciwpożarowej:
Właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, za-

pewniając ich ochronę przeciwpożarową, jest obowiązany:
1) przestrzegać przeciwpożarowych wymagań technicz-

no-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych;
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(dokończenie na str. 26)



W yroby gipsowe niezawiera-
jące domieszek lub warstw
organicznych są klasyfiko-
wane (uznaniowo) jako nie-

palne. Klasyfikację w zakresie reakcji
na ogień płyt gipsowo-kartonowych
bez badań podano w tabeli 1 (klasy płyt
gipsowo-kartonowych podano na pod-
stawie decyzji Komisji Europejskiej
nr 2003/593/EC z sierpnia 2003 r.).

Gips związany zawiera ok. 20% wo-
dy krystalicznej, tzn. że w 1 m² płyty
gipsowej grubości 12,5 mm znajduje
się 2 ÷ 2,5 l wody. Wzrost temperatury
wywołuje przemiany chemiczne gipsu
związane z odwodnieniem. Uwalnia-
na woda odparowuje, a na tę przemia-
nę fazową potrzeba 5-krotnie więcej
ciepła niż na ogrzanie wody od 20
do 100 ºC. Ten mechanizm sprawia, że
gips ma właściwości ogniochronne.

Nowe normy dotyczące
badań i klasyfikacji
odporności ogniowej
ścian nienośnych

Obecnie w Polsce odporność ognio-
wą lekkich nienośnych ścian działo-
wych określa się na podstawie badania
wg PN-EN 1364-1:2001 Badanie od-
porności ogniowej elementów nośnych.
Część 1: Ściany. Metoda badawcza po-
daje informacje na temat: elementu
próbnego, wytycznych dotyczących

projektu elementu próbnego, obszaru
bezpośredniego zastosowania wyni-
ków badania. Wymiary ściany działo-
wej – elementu badanego muszą wyno-
sić 3 x 3 m. Z trzech stron ściana musi
być zamocowana do ramy badawczej,
a jedna krawędź pozostaje swobod-
na – wypełniona skalną wełną mineral-
ną grubości 2,5 – 5 cm. W piecu badaw-
czym temperatura spalin kontrolowa-
na jest za pomocą termometrów płytko-
wych. W trakcie badania należy mie-
rzyć ciśnienie na poziomie 290 cm
nad podłogą pieca. Powinno ono wyno-
sić 20 Pa. Na nienagrzewanej po-
wierzchni ściany przyklejane są termo-
elementy powierzchniowe do pomiaru
temperatury. W trakcie badania prowa-
dzone są pomiary przemieszczeń po-
ziomych elementu badanego, promie-
niowania oraz temperatury na niena-

grzewanej powierzchni. Badania są
zazwyczaj przeprowadzane do osią-
gnięcia kryterium E – szczelności
ogniowej i/lub I – izolacyjności og-
niowej. Zasady prowadzenia pomia-
rów w trakcie badania zostały okreś-
lone w PN-EN 1363-1:2001 Badania
odporności ogniowej. Część 1: Wy-
magania ogólne, a sposób nagrze-
wania w PN-EN 1363-1:2001 lub
PN-EN 1363-2:2001 Badania odporno-
ści ogniowej. Część 2: Procedury alter-
natywne i dodatkowe.

Klasyfikację w zakresie odporności
ogniowej nienośnych ścian działowych

przeprowadza się na podstawie kry-
teriów podanych w pkt 7.5.2
PN-EN 13501-2:2008 Klasyfikacja
ogniowa wyrobów budowlanych i ele-
mentów budynków. Część 2: Klasyfi-
kacja na podstawie badań odporności
ogniowej, z wyłączeniem instalacji
wentylacyjnej.

Przy ocenie szczelności ogniowej
należy wziąć pod uwagę:
• wystąpienie pęknięć lub otworów

przekraczających podane wymiary;
• zapalenie tamponu bawełnianego;
• utrzymywanie się płomienia na po-

wierzchni nienagrzewanej.
Do wyznaczenia izolacyjności ognio-

wej przyrost średniej temperatury na
powierzchni nienagrzewanej powinien
być ograniczony do 140 °C powyżej
początkowej średniej temperatury,
a przyrost temperatury maksymalnej
w dowolnym punkcie ograniczony
do 180 °C powyżej początkowej śred-
niej temperatury.

Klasyfikacja dotycząca promienio-
wania – W powinna być określona cza-
sem, przez który mierzone natęże-
nie promieniowania, jak to określono
w normie, nie przekracza 15 kW/m2.

W przypadku określania klasyfikacji
w zakresie odporności na oddziaływa-
nie mechaniczne – M, element powi-
nien wytrzymywać uderzenie w sposób
określony w normie badawczej, nie po-
garszając zachowania w zakresie
E i/lub I. Warto jednak nadmienić, że w
przypadku badań odporności ogniowej
ścian nienośnych z okładzinami z płyt
g-k zazwyczaj nie jest badane W – pro-
mieniowanie oraz M – oddziaływanie
mechaniczne.

W tabeli 2 podano zdefiniowane
klasy odporności ogniowej nienoś-
nych ścian działowych wg normy
PN-EN 13501-2:2008. Z uwagi na
powoływanie się na starą normę
PN-B-02851-1:1997 oraz zapisy
w jeszcze ważnych aprobatach tech-
nicznych nienośne ściany działowe
w zakresie odporności ogniowej klasy-
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* Instytut Techniki Budowlanej

Nowe klasyfikacje
odporności ogniowej ścian działowych

z okładzinami z płyt gipsowo-kartonowych

mgr inż. Bogdan Wróblewski*
dr Andrzej Borowy*

Tabela 1. Klasyfikacja płyt gipsowo-kartonowych w zakresie reakcji na ogień – bez badań

Płyty Nominalna Rdzeń płyty Gramatura Klasa reakcji
gipsowo- grubość papieru1) na ogień2)

-kartonowe płyty [mm] [g/m2] płyt g-k
gęstość klasa reakcji (z wyłącze-
[kg/m3] na ogień niem

posadzek)
Zgodne ≥ 9,5 ≥ 600 ≤ 220 A2-s1, d0

z EN 520
≥ 12,5 ≥ 800 A1 > 220 ≤ 300 B-s1, d0(z wyjątkiem

perforowanych)

1) Określone zgodnie z EN ISO 506 i przy zawartości organicznych dodatków (modyfikatorów) nie
większej niż 5%.

2) Klasy określone wg tabeli 1 załącznika do decyzji 2000/147/EC.



fikuje się również jeszcze wg kry-
teriów tej normy. W najbliższym czasie
można oczekiwać wycofania tej normy.

PN-EN 520 i badania
odporności ogniowej ścian
nienośnych z okładzinami
z płyt g-k

PN-EN 520:2006 wprowadziła istot-
ne zmiany dotyczące technologii,
nazw, typów i metod badań płyt gipso-
wo-kartonowych. Wprowadzenie tej
normy oraz zmiana norm badawczych
i klasyfikacyjnych dotyczących odpor-
ności ogniowej spowodowały koniecz-
ność przeprowadzenia badań odpor-
ności ogniowej ścian nienośnych
z okładzinami z innych płyt g-k – ina-
czej oznakowanych i wg nowych norm
badawczych.

Badano ściany z okładzinami z płyt
g-k typu: F, DF, FH2, A na konstrukcji
z różnymi profilami stalowymi i z wypeł-
nieniem różnego rodzaju wełnami mine-
ralnymi skalnymi i szklanymi oraz zpust-
kamipowietrznymi.Elementybadanemia-
ły wymiary: 3 x 3 m; 3,7 x 3 m (wysokość x
szerokość) lub ok. 6,0 x 2,4 m (wysokość
x szerokość). W 2008 r. zakończono
praktycznie programy badawcze odpor-
ności ogniowej ścian nienośnych z okła-

dzinami z płyt gipsowo-kartonowych
i przystąpiono do opracowania klasyfika-
cji w zakresie odporności ogniowej.

Klasyfikacja odporności
ogniowej ścian działowych
nienośnych z okładzinami
z płyt g-k
wg PN-EN 13501-2:2008

W nowej klasyfikacji podano: klasy od-
porności ogniowej ścian od EI 15 do
EI 120, maksymalne wysokości ścian
wg PN-EN 13501-2:2008 (maksimum
4 m) i wg kryteriów PN-B-02851-1:1997
oraz PN-EN 13501-2:2008 (maksi-
mum 6 m lub 6,5 m); podano także sze-
reg szczegółowych informacji na temat
płyt g-k, systemów profili nośnych, ro-
dzajów i rozstawów wkrętów w po-
szczególnych warstwach okładzin, in-
formacji dotyczących rodzajów mas
szpachlowych i sposobu szpachlowań;
opisano wypełnienia ścian z podaniem
grubości, gęstości i producenta wełny
mineralnej skalnej lub szklanej; za-
mieszczono informacje dotyczące roz-
wiązań ścian z instalacjami wewnątrz,
z puszkami z podaniem zasad umiej-
scowienia puszek elektrycznych w ścia-
nach oraz detale połączeń z podłogą,
stropem i ścianami krańcowymi. Poda-

no rozwiązania dla ścian samonośnych
pełniących funkcję oddzielenia przeciw-
pożarowego i wg warunków technicz-
nych klasyfikowanych w klasie REI 60
lub REI 120. Nowe klasyfikacje zawie-
rają więc szczegółowe opisy klasyfiko-
wanych ścian, przekroje pionowe i po-
ziome ścian oraz detale. Klasyfikacje
zestawione są też formie tabelarycznej.

Na rysunkach 1 – 4 pokazano przykła-
dowe rozwiązania podawane w klasyfika-
cjach bez nazw własnych i parametrów.
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Tabela 2. Klasy odporności ogniowej nienośnych ścian działowych wg normy
PN-EN 13501-2:2008

E 20 30 60 90 120
EI 15 20 30 45 60 90 120 180 240

EI-M 30 60 90 120
EW 20 30 60 90 120

Rys. 1. Ściany działowe nienośne z okładzinami z płyt gipsowo-kartonowych o deklaro-
wanej odporności ogniowej

Rys. 2. Poprawny montaż puszek elek-
trycznych w ścianach z okładzinami
z płyt gipsowo-kartonowych

Rys. 3. Szczelina dylatacyjna w ścianach
działowych nienośnych z okładziną
z dwóch płyt gipsowo-kartonowych

Rys. 4. Szczelina dylatacyjna w ścianach
działowych nienośnych z okładziną
z pojedynczej płyty gipsowo-kartonowej

(dokończenie na str. 43)
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Rozwój technologii systemów lek-
kich konstrukcji stalowych to m.in.
poszukiwanie jak najlepszych roz-
wiązań konstrukcyjno-materiałowych
obudów ścian i dachów. Najczęściej
stosowane są do wznoszenia hal
przemysłowych, magazynowych,
produkcyjnych, sportowych, pawilo-
nów i obiektów handlowych, budyn-
ków biurowych, socjalnych, hanga-
rów, garaży, warsztatów, budynków
administracyjnych oraz użyteczności
publicznej. Jednym z kluczowych pa-
rametrów przy projektowaniu i wzno-
szeniu tego typu obiektów jest od-
porność ogniowa elementów budyn-
ku – istotna ze względu na bezpie-
czeństwo życia ludzkiego oraz
mienia.

Zgodnie z rozporządzeniem Mini-
stra Infrastruktury w sprawie warun-
ków technicznych, jakim powinny od-
powiadać budynki i ich usytuowanie,
elementy budynku powinny w zak-
resie klasy odporności ogniowej speł-
niać wymagania co najmniej takie
jak podano w tabeli. Jednocześnie
rozporządzenie to określa wymaga-
nia dotyczące stopnia rozprzes-
trzeniania ognia przez ściany zew-
nętrzne z wyłączeniem ścian przy
działaniu ognia z zewnątrz budynku.

Skalna wełna mineralna Rockwool
jest klasyfikowana jako niepalna (kla-
sa reakcji na ogień A1). Oznacza to, że
nie uczestniczy w ewentualnym roz-
woju pożaru – jest dla niego barierą.
Ta naturalna cecha skalnej wełny
Rockwool pozwala na dowolne kształ-
towanie przegród obiektów w kon-
strukcji stalowej, z zachowaniem ich
parametrów odporności ogniowej (EI
czy też REI) oraz gwarantuje nie-

rozprzestrzenianie ognia przez ele-
menty konstrukcyjne budynku. Na ry-
sunku 1 przedstawiono optymalne
rozwiązania obudów hal przemys-
łowych wg standardu Rockwool.

Lekka obudowa z kaset
– EI 30, EI 60, EI 90, EI 120

Kaseta ścienna jest doskonałym
materiałem służącym do szybkiej za-
budowy ścian. Największą jej zaletą
jest łatwość montażu, wielofunkcyj-
ność oraz wysoka wytrzymałość ele-
mentów. Całość konstrukcji odznacza
się wysoką sztywnością, szczelnością
oraz małym ciężarem. Dodatkowym
atutem jest estetyka elewacji oraz od-
porność na uszkodzenia mechanicz-

Rozwiązania Rockwool
dla hal przemysłowych

Zapotrzebowanie na obiekty budowlane powstające w jak najkrótszym czasie
i zapewniające dobre warunki ochrony przeciwogniowej wywołało dynamiczny
rozwój rozwiązań obudów lekkich hal stalowych. Wieloletnie doświadczenie
i międzynarodowa współpraca pomiędzy grupami projektowymi koncernu Roc-
kwool pozwalają kadrze inżynierskiej Rockwool Polska na przeprowadzanie
analiz tak, aby rozwiązania były zoptymalizowane pod względem kosztów i ocze-
kiwań inwestora.

Wymagana minimalna klasa odporności ogniowej poszczególnych elementów
budynku w zależności od klasy odporności pożarowej budynków

Klasa odporności ogniowej elementów budynku
Główna Konstrukcja Strop Ściana Ściana Przekrycie

konstrukcja dachu zew- wew- dachu3)

nośna nętrzna1) 2) nętrzna

A R 240 R 30 REI 120 EI 120 (o↔i) EI 60 RE 30
B R 120 R 30 REI 60 EI 60 (o↔i) EI 304) RE 30
C R 60 R 15 REI 60 EI 30 (o↔i) EI 154) RE 15
D R 30 – REI 30 EI 30 (o↔i) – –
E – – – – – –

Klasa
odporności
pożarowej
budynku

– nie stawia się wymagań;
1) Jeżeli przegroda jest częścią głównej konstrukcji nośnej, powinna spełniać także kryteria nośności ognio-

wej (R) odpowiednio do wymagań zawartych kol. 2 i 3 dla danej klasy odporności pożarowej budynku.
2) Klasa odporności ogniowej dotyczy pasa międzykondygnacyjnego wraz z połączeniem ze stropem.
3) Wymagania dotyczą naświetli dachowych, świetlików, lukarn i okien połaciowych, jeśli otwory w po-

łaci dachowej nie zajmują więcej niż 20% jej powierzchni.
4) Dla ścian komór zsypu wymaga się EI 60, a dla drzwi komór zsypu – EI 30

Fot. 1. Ściana z izolacją STALROCK MAX
po badaniu w laboratorium. Widok od stro-
ny źródła ognia. Przegroda zachowuje szczel-
ność i izolacyjność ogniową nawet 120 minut

Fot. 2. STALROCK MAX – płyta ze skal-
nej wełny mineralnej do izolacji ścien-
nych obudów hal z kaset wzdłużnych
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ne. Oprócz tych zalet inwestorzy
oczekują, że obudowa ścienna będzie
miała dobre właściwości termiczne,
akustyczne i ogniowe. Oczekiwania
dotyczące odporności ogniowej ścian
osłonowych są różne w zależności od
przeznaczenia obiektu, czy też prze-
znaczenia pomieszczeń w obiekcie.

Elementem kluczowym dla odporno-
ści ogniowej lekkiej obudowy jest mate-
riał izolacyjny, dlatego też w odpowiedzi
na wymagania dotyczące ochrony prze-
ciwogniowej ścian osłonowych powstał
produkt ze skalnej wełny mineralnej
– płyta STALROCK MAX (fotografia 1).
Przeprowadzone badania odporności
ogniowej ścian osłonowych wykonanych
z kaset stalowych z wypełnieniem ze
skalnej wełny mineralnej Stalrock Max
potwierdziły ich odporność ogniową
od EI 30 do EI 120.

Dzięki unikalnej technologii zabu-
rzania struktury włókien płyty STAL-
ROCK MAX mają zespoloną fabrycz-
nie budowę dwuwarstwową. Warstwa
od wewnątrz kasety ma grubość rów-
ną głębokości kasety, a od strony bla-
chy elewacyjnej przykrywa złożenia

kaset. Na dłuższej powierzchni bocz-
nej płyt STALROCK MAX wykonany
jest kanał, który w trakcie montażu
umożliwia wsunięcie w niego złącza
stalowych kaset (fotografia 2). Warstwa
zewnętrzna wykonana z wełny skalnej
o zwiększonej gęstości – stanowi
utwardzone oraz stabilne podłoże
blach elewacyjnych i jest mniej podat-
na na lokalne odkształcenia. Warstwa
spodnia przylegająca do wnętrza ka-
sety jest bardziej elastyczna, dzięki
czemu łatwo dopasowuje się do prze-
tłoczeń kasety. Grubość płytSTALROCK
MAXodpowiadadostępnymnarynkugru-
bościom kaset: 100, 110, 120, 130, 140,
145, 150 i 160 mm i wynosi odpo-
wiednio 140, 150, 160, 170, 180, 185, 190
i 200 mm.

Dach płaski na blasze
trapezowej – REI 30, REI 45

Podobnie jak w przypadku kaset sta-
lowych, technologię wykonania da-
chów płaskich z użyciem blach trape-
zowych charakteryzuje łatwość reali-
zacji i krótki czas montażu. Ważnym
aspektem jest również uniwersalność

rozwiązania: na płytach z wełny skalnej
można układać dowolne materiały ter-
moizolacyjne i hydroizolacje.

Również w tym przypadku inwestorzy
oczekują rozwiązań o dobrych właści-
wościach termicznych, akustycznych
oraz zapewniających odpowiednie bez-
pieczeństwo pożarowe. Możliwość wy-
boru każdego materiału hydroizola-
cyjnego: papy, membrany PVC, TPO,
EPDM, czy też blach stalowych, alumi-
niowych, miedzianych itp. z wielu wzglę-
dów jest kluczowa dla inwestorów.

Wykonanie dachu z zastosowaniem
płyt dachowych Rockwool: DACHROCK
MAX, MONROCK PRO, MONROCK
MAX i pokrycie go którymkolwiek z wy-
mienionych materiałów hydroizolacyj-
nych nie przysparza problemów. Na fo-
tografii 3 przedstawiono montaż płyt
dachowych z wełny skalnej Rockwool
na blasze trapezowej. Przeprowadzone
badania i testy potwierdziły unikalność
niepalnych produktów Rockwool w kom-
pletnych rozwiązaniach.

Odporność ogniowa przekryć wykona-
nych z zastosowaniem płyt dachowych
Rockwool wynosi REI 30 dla układów

Rys. 1. Standard Rockwool dla hal przemysłowych

** wynik badania dla rozwiązania z MONROCK MAX grubości 15 cm
** wyniki badań dla rozwiązań ze STALROCK MAX grubości 14 cm
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z jedną warstwą wełny oraz REI 45 dla
rozwiązań wielowarstwowych. Do prze-
krycia można jednocześnie podwieszać
obciążenie (różnego typu instalacje). Mo-
że ono wynosić nawet 0,50 kN/m2.

Nie bez znaczenia jest również fakt,
że ze względu na odporność ogniową
przekrycia nie jest konieczne wykony-
wanie specjalnego zabezpieczenia at-
tyki (rysunek 2). Jeszcze raz unikal-
ność skalnych wełen Rockwool prze-
kłada się na korzyści – skrócony czas
realizacji inwestycji i redukcję kosztów jej
wykonania.

Dotychczasowe doświadczenia z re-
alizacji obiektów, w tym opinie uczestni-
ków procesu budowlanego jednoznacz-
nie potwierdzają, że własciwie zamonto-
wane produkty ze skalnej welny mineral-

nej Rockwool znacząco wpływają na
zwiększenie izolacyjności termicznej,
akustycznej oraz bezpieczeństwo poża-
rowe obiektów.

Wsparcie
na wyciągnięcie ręki

Specjalnie dla projektantów i archi-
tektów firma Rockwool stworzyła serwis
www.projektanci.rockwool.pl, planu-
jąc go w taki sposób, aby użyteczne in-
formacje znajdowały się na wyciągnię-
cie ręki. Znajdą tam Państwo:

● katalog rozwiązań i produktów;
● programy kalkulacyjne służące

do odpowiedniego doboru izolacji;
● bibliotekę rysunków technicznych;
● dokumenty dopuszczające pro-

dukty do obrotu (aprobaty techniczne,
deklaracje zgodności).

Na życzenie klienta po dostarczeniu
przez niego niezbędnych danych projek-
towane są zestawy DACHROCK SPS

– płyty dachowe do kształtowania spad-
ków, potrzebnych do odprowadzania wód
opadowych w warstwie termoizolacji.

Doradcy przygotowują szczegółowy
projekt odwodnienia dachu płaskiego,
obejmujący: zestawienie płyt spadko-
wych DACHROCK SP i kontrspadko-
wych DACHROCK KSP,

■ kalkulację cenową;
■ plan ułożenia systemu płyt spad-

kowych na dachu.
Pomocą w rozwiązywaniu problemów

technicznych, doborze optymalnych roz-
wiązań oraz dostosowaniu do oczekiwań
projektanta i inwestora także służą Pań-
stwu przedstawiciele Rockwool Polska.
Kontakt do przedstawiciela w danym re-
gionie znajduje się na www.rockwool.pl.

Rys. 2. Izolacja dachu płaskiego na blasze
trapezowej – nie ma konieczności wykony-
wania zabezpieczeń attyki

Doradztwo Techniczne
czynne pon. – pt. 8.00 – 16.00
e-mail: doradcy@rockwool.pl
0801 660 036; 0601 660 033

www.rockwool.pl

Fot. 3. Płyty dachowe z wełny skalnej
Rockwool mocowane na blasze trapezowej
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S ystem obejmuje ściany z bloków
gipsowych łączonych na wpust
i pióro o grubości 8 i 10 cm, a tak-
że przegrody podwójne z bloków

gipsowych, pomiędzy którymi może wy-
stępować pustka powietrzna lub pustka
powietrzna i materiał izolacyjny. Wysoka
odporność ogniowa bloków gipsowych jest
efektem struktury chemicznej gipsu. W wy-
niku pożaru, w przegrodzie zachodzą
przemiany fazowe związane z dehydrata-
cją gipsu:

CaSO4 x 2H2O → CaSO4 x ½H2O + 3/2 H2O
CaSO4 x ½H2O → CaSO4 + ½H2O

Przemiany te wiążą się z pochłanianiem
dużych ilości energii cieplnej, dzięki czemu
ściana pełni funkcję izolującą pomieszcze-
nia, usytuowane poza strefą pożaru,
przed nadmiernym wzrostem temperatury.

W czerwcu br. zostało wykonane w no-
tyfikowanym laboratorium ogniowym
PAVUS w Czechach badanie odporności
ogniowej ściany z bloków MultiGips
o grubości 8 cm. Przegroda uzyskała bar-
dzo wysoką klasę odporności ogniowej
EI 240 (fotografie 1, 2). Aktualną klasy-
fikację ogniową ścian podano w tabeli 1.
Wysoka odporność ogniowa ścian z blo-
ków MultiGips pozwala stosować je jako
elementy oddzieleń wewnątrz budynku,
dzięki którym obiekt spełnia następujące
wymagania, dotyczące bezpieczeństwa
pożarowego, zgodnie z Dyrektywą Unii
Europejskiej 89/106/EEC:

● zapewnienie w określonym czasie
nośności konstrukcji;

● ograniczenie powstawania i rozprze-
strzeniania się ognia i dymu wewnątrz bu-
dynku;

● ograniczenie rozprzestrzeniania się
pożaru na obiekty sąsiednie;

● umożliwienie ewakuacji;
● zapewnienie odpowiedniego poziomu

bezpieczeństwa ekipom ratowniczym.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra In-

frastruktury w sprawie warunków technicz-
nych, jakim powinny odpowiadać budynki
i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75/2002,
poz. 690), odporność ogniowa ścian dzia-
łowych zależy od klasy odporności poża-
rowej budynku (tabela 2).

W pionach (szachtach) instalacyjnych
prowadzone są przewody elektryczne,
instalacje sanitarne lub wentylacyjne.
W sytuacji braku zastosowania w stropie
od dołu wymaganych przepustów insta-
lacyjnych, których odporność ogniowa
nie powinna być niższa od odporności
ogniowej stropów, może w krótkim czasie
dojść do rozprzestrzenienia się pożaru
na sąsiednie (zwłaszcza wyższe) kondy-
gnacje. Podobnie jest w przypadku szy-

bów dźwigowych oraz komór zsypowych.
Kanały pionowe należy oddzielać
od reszty budynku ścianami o odporno-
ści ogniowej nie niższej niż wymagana w
przypadku przegród dla danej kategorii
pożarowej budynku, np. ściany zsypów
powinny mieć klasę co najmniej EI 60.
Obudowa pionów pełni szczególnie waż-
ną rolę w sytuacji, gdy przecinane nimi
stropy oddzielają od siebie różne strefy
pożarowe budynku. Wykonywanie obu-
dowy z bloków gipsowych nie stwarza
trudności, gdyż jest ona samonośna. Nie
jest potrzebne wiercenie otworów i mon-
taż konstrukcji mocującej, co jest często
utrudnione w przypadku małej szerokości
kanału. Bloki dają się łatwo przycinać za
pomocą piły ręcznej.

mgr inż. Tomasz Kania

Bezpieczeństwo pożarowe
z zastosowaniem
bloków gipsowych

Tabela 1. Klasyfikacja ścian MultiGips pod względem odporności ogniowej

Tabela 2. Wymagania dotyczące odporności ogniowej elementów budowlanych
Klasa odporności ogniowej elementów budynku

A R 240 R 30 REI 120 EI 120 EI 60 E 30
B R 120 R 30 REI 60 EI 60 EI 30 E 30
C R 60 R 15 REI 60 EI 30 EI 15 E 15
D R 30 (-) REI 30 EI 30 (-) (-)
E (-) (-) (-) (-) (-) (-)

Opis przegrody Grubość Klasa Maksymalna wysokość
przeg- odporności odpowiadająca klasie
rody ogniowej odporności ogniowej

Ściana z bloków MultiGips grubości 8 cm 8 EI 240 4,0
Ściana z bloków MultiGips grubości 10 cm 10 EI 240 4,0
Ściana podwójna z dwóch warstw bloków grubości
8 cm połączona przewiązkami z tych samych bloków 30 EI 240 7,5

Klasa
odporności
pożarowej
budynku

główna
konstrukcja

nośna
konstrukcja

dachu strop ściana
zewnętrzna

ściana
wewnętrzna

przekrycie
dachu

Fot. 1. Widok ściany próbnej w 23 minu-
cie badań

Fot. 2. Widok ściany próbnej po upływie
4 godz. 27 minut od rozpoczęcia badań

VG-ORTH POLSKA Sp. z o.o.
tel. (+48 022) 369-65-90
fax (+48 022) 369-65-92

www.multigips.pl

Przegrody MultiGips spełniają wyma-
gania podane w tabeli 2 dotyczące od-
porności ogniowej ścian wewnętrznych
i mogą być stosowane w budynkach za-
liczanych do wszystkich klas odporności
pożarowej.
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Grawitacyjne instalacje oddy-
miające służą do odprowa-
dzania dymu i ciepła z po-
mieszczeń objętych pożarem.

Usuwanie dymu, a wraz z nim wyzwa-
lanego ciepła, odbywa się w sposób
naturalny, tj. z wykorzystaniem siły
unoszenia, wynikającej z różnicy gę-
stości między gorącymi gazami poża-
rowymi a powietrzem zewnętrznym.
W skład grawitacyjnych systemów od-
dymiających wchodzą:

• klapy dymowe montowane na da-
chu budynku, bezpośrednio nad ob-
szarami gromadzenia się dymu i ga-
zów pożarowych;

• kurtyny dymowe montowane bez-
pośrednio pod stropem oddymianych
pomieszczeń, dzielące przestrzeń pod-
stropową na strefy dymowe;

• otwory dolotowe powietrza ze-
wnętrznego umieszczone w dolnych
partiach oddymianego obiektu, którymi
dostarczane jest czyste powietrze ze-
wnętrzne.

Wymienione urządzenia sterowane
są przez wewnętrzne i zewnętrzne źró-
dła zasilania (elektryczne i pneuma-
tyczne). W wielu wybudowanych
w ostatnim czasie obiektach budowla-
nych do grawitacyjnego odprowadza-
nia dymu użyto świetlików dachowych
(pojedynczych i łączonych w pasma)
oraz okien fasadowych. Stosowanie
tych urządzeń w celach oddymiających
jest dopuszczalne, ale pod warunkiem
spełnienia konkretnych wymagań.
Praktyka niestety wykazuje dosyć po-
wszechną beztroskę i brak wymaganej
wiedzy dotyczącej funkcjonowania sys-
temów oddymiających wśród osób zaj-
mujących się tym zagadnieniem.
W wielu przypadkach dobrane urzą-
dzenia nie tylko nie pełnią funkcji oddy-
miającej, ale wręcz przeciwnie – przy-
czyniają się do rozprzestrzeniania się
dymu po całym obiekcie, nawet na ob-

szary położone z dala od źródła poża-
ru. Aby tego uniknąć, należy stosować
się do zasad dotyczących zarówno ty-
pu dobranych urządzeń, jak i sposobu
ich montażu, przedstawionych w arty-
kule.

Podczas doboru urządzeń oddy-
miających należy bezwzględnie
przestrzegać zasad podanych
w normie PN-EN 12101-2:2005 Sys-
temy kontroli rozprzestrzeniania dymu
i ciepła. Część 2: Wymagania technicz-
ne dotyczące klap dymowych. Przed-
stawione w normie wymagania doty-
czą wszelkiego rodzaju urządzeń słu-
żących do grawitacyjnego odprowa-
dzania dymu i ciepła, łącznie z oknami
fasadowymi, mimo że nie są tam wy-
mienione z nazwy. Obecne działania
mające na celu wprowadzenie zmian
do treści normy PN-EN 12101-2:2005
(opracowywane w ramach prac CEN
– Europejskiego Komitetu Normaliza-
cyjnego) uwzględniają wyraźne rozgra-
niczenie między klapami dymowymi,
montowanymi na dachu budynku,
a oknami oddymiającymi montowany-
mi w ścianach zewnętrznych/fasadach
budynku. W każdym przypadku zapro-
jektowane urządzenie oddymiające po-
winno zapewniać niezawodność dzia-
łania bez względu na oddziaływania
zewnętrzne (śnieg, wiatr, mróz) i od-
działywania wewnętrzne (wysoka tem-
peratura gazów pożarowych). W przy-
padku tradycyjnych klap dymowych,
każde urządzenie służące do grawita-
cyjnego odprowadzania dymu i ciepła
musi przejść z wynikiem pozytywnym
wszystkie badania, określone w załącz-
nikach do normy PN-EN 12101-2:2005.

Wymagania

Powierzchnia czynna. W przypad-
ku zastosowania świetlików dacho-
wych i okien fasadowych jako urzą-
dzeń oddymiających, najwięcej proble-
mów występuje przy określaniu ich
współczynnika wypływu. Jeżeli świetlik
dachowy można wyposażyć w układ
napędowy, zdolny do uchylenia kopu-
ły o kąt nie mniejszy niż 140° w czasie
nie dłuższym niż 60 s, wówczas sy-
tuacja jest mało skomplikowana, po-
nieważ w sposób bezpośredni stosu-
je się zasady podane w normie
PN-EN 12101-2:2005. Podobna sytu-
acja występuje przy świetlikach dwu-
skrzydłowych o kącie otwarcia nie
mniejszym niż 90° oraz uchylanych
od góry świetlikach/oknach, umiesz-
czonych w dachach o dużym nachyle-
niu, w przypadku których współczynni-
ki wypływu przyjmują wartości dodat-
nie. Typy takich urządzeń zostały
przedstawione na rysunku 1.

Problemy pojawiają się w momencie,
gdy kąt uchylenia kopuły jest mniejszy,
a w szczególności, gdy jego wartość
spada poniżej 120°. W tej sytuacji współ-
czynnik wypływu, określony z uwzględ-
nieniem wpływu bocznego wiatru, może
przyjmować wartości ujemne. Oznacza
to, że w skrajnych sytuacjach przez da-
ny świetlik wdmuchiwane jest do środka
powietrze zewnętrzne, powodując
przy tym zaburzenia w stabilnej warstwie
dymu, wytworzonej pod stropem po-
mieszczenia. Typy świetlików/klap da-
chowych, w przypadku których może do-
chodzić do opisanego zjawiska, zostały
przedstawione na rysunku 2.

* Instytut Techniki Budowlanej

Zastosowanie świetlików
dachowych i okien fasadowych

jako urządzeń oddymiających

mgr inż. Piotr Głąbski*

Rys. 1. Typy urządzeń oddymiających o dodatnim współczynniku wypływu
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Problem ten jest spotęgowany
w przypadku okien fasadowych,
umieszczonych w zewnętrznych ścia-
nach budynku. Typy takich okien przed-
stawiono na rysunku 3. Prawdopodo-
bieństwo funkcjonowania jednego z tych
okien jako urządzenia „zadymiającego”
jest tak duże, że praktycznie tylko w sy-
tuacji, gdy okno znajdzie się po stronie
zawietrznej, będzie w stanie spełniać

właściwie powierzoną funkcję oddymia-
nia. Czy zatem urządzenie o ujemnym
współczynniku wypływu, określonym
w warunkach oddziaływania bocznego
wiatru, może być stosowane w grawita-
cyjnych systemach oddymiających? Je-
dynym przypadkiem, który pozwala
na udzielenie twierdzącej odpowiedzi
na to pytanie, jest rozwiązanie polega-
jące na zamontowaniu podwójnej liczby
wymaganych okien/świetlików, umiesz-
czonych w dwóch różnych ścianach
(w przypadku okien) lub skierowanych
w dwóch różnych kierunkach (w przy-
padku świetlików montowanych w da-
chach o dużym kącie nachylenia). W tym
przypadku, do celów oddymiania otwiera-
ne byłyby wyłącznie te urządzenia, które
w chwili aktywacji systemu będą się znaj-
dować po stronie zawietrznej. Rodzi to
konieczność zastosowania dodatko-
wego systemu nadzorowania kierunku
wiatru i sprzężenia go w scenariusz po-
żarowy, opracowany dla danego obiektu.
Przy doborze liczby okien/świetlików
można posługiwać się wówczas wielkoś-
cią powierzchni czynnej, określoną przy
pominięciu wpływu bocznego wiatru.

Wymaganie to nie dotyczy urządzeń,
wprzypadkuktórychprzeprowadzoneba-
dania powierzchni czynnej wykazały brak
wpływu bocznego wiatru (np. świetlików
wyposażonych w specjalne osłony wia-
trowe) oraz urządzeń zainstalowanych
w miejscach osłoniętych od wiatru (np.
okien umieszczonych od strony patio).

W przypadku podjęcia decyzji o po-
dwojeniu liczby okien fasadowych lub
świetlików o małym kącie otwarcia nale-
ży pamiętać, że współczynniki wypływu
tych urządzeń, określone przy pominię-
ciu wpływu bocznego wiatru, są relatyw-
nie niskie, co dodatkowo zwiększa ich
wymaganą liczbę. Wartości współczyn-
ników wypływu okien o różnym kącie
otwarcia, które należy przyjmować
do obliczeń, jeśli nie ma szczegółowych
danych doświadczalnych, przedstawio-
no w tabeli.

Niezawodność działania. Podobnie
jak tradycyjne klapy dymowe, świetliki
dachowe oraz okna fasadowe stoso-
wane jako urządzenia oddymiające po-
winny wykazywać pewność działania
i w wyniku badań uzyskać klasę nie niż-
szą niż Re 50 (w przypadku świetli-
ków/okien dwufunkcyjnych, tzn. wyko-
rzystywanych na co dzień do wietrzenia
pomieszczeń, badanie niezawodności
powinno uwzględniać dodakowo prze-
prowadzenie 10 000 cykli otwarć urzą-
dzenia do pozycji wentylacyjnej).

Pewność działania pod obciąże-
niem śniegiem. W przypadku świetli-
ków i okien, których kopuły/skrzydła są
nachylone względem poziomu pod ką-
tem nie większym niż 45°, mają zasto-
sowanie wymagania dotyczące pew-
ności działania pod obciążeniem śnie-

giem analogiczne jak w przypadku tra-
dycyjnych klap dymowych (przy więk-
szym nachyleniu urządzenia są auto-
matycznie klasyfikowane w klasie
SL 0). Urządzenie oddymiające może
być wówczas stosowane tylko wtedy,
gdy będzie w stanie przejść do pozycji
otwartej pomimo obciążenia jego górnej
powierzchni obciążeniem odpowiada-
jącym poszczególnym strefom obcią-
żenia śniegiem i gdy w wyniku badań
uzyska klasę nie niższą niż SL 550.

Odporność na działanie wiatru po-
rywistego. Analogicznie jak ma to miej-
sce w przypadku klap dymowych, świe-
tliki dachowe i okna fasadowe stosowa-
ne jako urządzenia oddymiające powin-
ny wykazywać odporność na działanie
wiatru porywistego. Podczas badania,
polegającego na obciążeniu wiatrem
elementu próbnego, nie powinno dojść
do samoistnego otwarcia świetlika/okna
ani nie mogą wystąpić żadne trwałe
uszkodzenia jego konstrukcji. Uzyskana
klasa nie może być niższa niż WL 1500.

Odporność na działanie niskiej
temperatury. Świetliki dachowe i okna
fasadowe stosowane jako urządzenia
oddymiające powinny wykazywać od-
porność na działanie niskiej temperatu-
ry. Dobór temperatury badawczej jest
dokonywany na podstawie przewidy-
wanego miejsca stosowania. W przy-
padku zastosowania urządzenia w naj-
łagodniejszej strefie klimatycznej (stre-
fa I) powinno być ono sklasyfikowane
w klasie T (-16).

Odporność na działanie wysokiej
temperatury. Ze względu na odprowa-
dzanie dymu i gazów pożarowych
o wysokiej temperaturze, świetliki da-
chowe i okna fasadowe powinny wyka-
zywać skuteczność działania odpowia-
dającą co najmniej klasie B 300.
W przypadku zastosowania urządze-
nia sterowanego wyłącznie w sposób
ręczny, klasa jego skuteczności działa-
nia w warunkach pożarowych powinna
wynosić co najmniej B 600.

Zastosowanie odpowiedniej
liczby otworów dolotowych

Niezależnie od przedstawionych wy-
magań, aby zastosowane świetliki da-
chowe/okna fasadowe mogły spełniać
funkcję oddymiającą, należy przewidzieć
odpowiednią powierzchnię otworów do-
lotowych powietrza zewnętrznego.

Współczynniki wypływu okien oddymiają-
cych określone przy pominięciu wpływu
bocznego wiatru

Typ okna Kąt otwarcia [°]
30 45 60 90

Otwierane
na zewnątrz 0,25 0,30 0,40 0,50
Otwierane
do wewnątrz 0,20 0,25 0,30 0,40

Rys. 2. Typy urządzeń oddymiających o ujemnym współczynniku wypływu (przy nieko-
rzystnym bocznym wietrze)

Rys. 3. Typy okien oddymiających: a) okna
otwierane od góry; b) okna otwierane od
dołu; c) okna żaluzjowe; d) okna obrotowe

(dokończenie na str. 61)
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Głównym celem firmy Promat TOP,
od początku działalności, jest ochro-
na budynków, a co za tym idzie zdro-
wia i życia ludzi, przed niszczyciel-
skim działaniem ognia i dymu pod-
czas pożaru. Firma Promat TOP
opracowała zestaw systemów ognio-
chronnych, dzięki którym rozprze-
strzenianie się pożaru w obiekcie
jest uniemożliwione przez określo-
ny przepisami czas, a ponadto zos-
taje zachowana nośność elementów
konstrukcyjnych.

Przejścia instalacyjne
Instalacje techniczne, przede wszyst-

kim kable i rury, bardzo często przecho-
dzą przez elementy oddzieleń przeciw-
pożarowych. Przejścia te zwane prze-
pustami lub grodziami muszą spełniać,
zgodnie z przepisami, kryteria szczel-
ności i izolacyjności ogniowej EI podob-
nie jak przegrody, w których występują.

Wykorzystując endotermiczne masy
ogniochronne PROMASTOP®-Coating,
PROMASEAL®-Mastic i zaprawy ognio-
chronne PROMASTOP® Typ S oraz
PROMASTOP® MG III, można zabezpie-
czyć przejścia instalacji kablowych (w tym
również światłowodów) oraz rur metalo-
wychdoklasyodpornościogniowejEI120.

W przypadku przejść rur wykonanych
z materiałów palnych, do zabezpieczeń
stosuje się kasety ogniochronne PRO-
MASTOP bądź kołnierze ogniochron-
ne PROMASTOP®-UniCollar. Dzięki
zastosowaniu tych materiałów można
zabezpieczać rury palne o maksymalnej
średnicy do 400 mm. Istnieje możliwość
zabezpieczenia wiązki rur palnych bądź
rury metalowej w izolacji z syntetyczne-
go kauczuku (rysunek 1) za pomocą koł-
nierza UniCollar.

Ogniochronne kanały
wentylacyjne, oddymiające
oraz klimatyzacyjne
PROMADUCT®-500

Podczas pożaru główną przyczyną
ofiar w ludziach jest dym oraz toksycz-
ne produkty rozkładu termicznego ma-
teriałów. Instalacje odprowadzające
dym i ciepło w systemie PROMA-
DUCT®-500 gwarantują zminimalizo-
wanie rozprzestrzeniania się ognia i dy-
mu, ponieważ nie deformują się i nie
tracą szczelności z powodu wysokiej
temperatury. Główne zalety systemu
PROMADUCT®-500 (rysunek 2) to:

● łatwość montażu;
● estetyka wykonania;
● niewielki ciężar przewodu lub obu-

dowy przewodów stalowych;
● klasaodporności ogniowejdoEI120;
● największe na rynku przekroje po-

przeczne przewodów.

Zabezpieczenia ogniochronne
konstrukcji stalowych

Wykorzystując silikatowo-cemento-
we płyty ogniochronne PROMATECT®

można zabezpieczyć konstrukcje stalo-
we, o profilach zamkniętych lub otwar-
tych, w klasach odporności ogniowej
od R 15 do R 240 zarówno w warun-
kach pożaru standardowego, jak i wg
krzywej węglowodorowej. Niewątpliwie
zalety rozwiązania to łatwość wykona-
nia obudowy, brak konieczności stoso-
wania podkonstrukcji do montażu oraz
niewielka grubość okładzin.

Alternatywną metodą jest zastoso-
wanie farby ogniochronnej PRO-

MAPAINT®-S (rysunek 3), dzięki której
w prosty sposób można zabezpieczać
konstrukcje stalowe do klasy odporno-
ści ogniowej R 60 (również w przypad-
ku profili zamkniętych i otwartych).

Za pomocą silikatowo-cementowych
płyt ogniochronnych PROMATECT®

można wykonać ogniochronne zabezpie-
czenia:

■ konstrukcji żelbetowych;
■ konstrukcji z blachy trapezowej;
■ konstrukcji drewnianych;
■ tras kablowych (w celu zachowa-

nia funkcjonalności kabli w warunkach
pożarowych);

■ tuneli komunikacyjnych.
Wykonanie opisanych zabezpieczeń

musi być zgodne z wytycznymi aktual-
nego podręcznika Techniczna ochro-
na przeciwpożarowa w budownictwie
oraz aktualnych Aprobat Technicznych,
dostępnych na stronie internetowej
www.promattop.pl. Można również
kontaktować się bezpośrednio z Dzia-
łem Technicznym, gdzie doradcy tech-
niczni pomogą dobrać odpowiednie
rozwiązanie i materiał.

inż. poż. Kacper Krok
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Systemy ogniochronne firmy Promat TOP

Promat TOP Sp. z o.o.
tel. 022/ 21 22 280; fax 022/ 21 22 290

www.promattop.pl

Rys. 2. Kanał oddymiający
PROMADUCT®-500

Rys. 1. Rura metalowa w izolacji zabezpie-
czonakołnierzemogniochronnymUniCollar

Rys. 3. Profile stalowe zabezpieczone far-
bą ogniochronną PROMAPAINT®-S)
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W związku z przyznaniem
Polsce, przez europejskie
i światowe federacje spor-
towe, organizacji maso-

wych imprez sportowych, takich jak:
Mistrzostwa Europy kobiet w piłce siat-
kowej, Mistrzostwa Europy kobiet w ko-
szykówce czy Mistrzostwa Europy
w piłce nożnej Euro 2012, projektowa-
ne i realizowane są nowe stadiony
i hale sportowe. W fazie projektowania
tych obiektów zakłada się, że będą
wykorzystywane również jako miejsca
koncertów, pokazów filmowych, targów
czy wystaw. Ta wielofunkcyjność obiek-
tów musi być uwzględniona w procesie
projektowania i nie może w żaden spo-
sób wpływać na poziom bezpieczeń-
stwa pożarowego.

Istotnym czynnikiem, jaki powinien
być uwzględniany podczas projekto-
wania systemów bezpieczeństwa po-
żarowego, jest liczba osób mogących
jednocześnie przebywać w obiekcie
budowlanym. Nowa hala widowisko-
wo-sportowa w Łodzi przy Al. ks. Ban-
durskiego (fotografia 1) może pomieść
ponad 13 tys. widzów, a znajdująca się
obecnie w fazie projektowania hala wi-
dowiskowo-sportowa w Czyżynach
w Krakowie będzie w stanie pomieścić
ok. 18 tys. osób.

W przypadku pojawienia się zagroże-
nia ewakuacja tak znacznej liczby osób
wymaga, aby w obiekcie zapewnione by-
ły odpowiednie warunki do jej przeprowa-
dzenia. W przypadku wybuchu pożaru
czynnikami wpływającymi bezpośrednio
na warunki ewakuacji jest temperatura
powietrza w strefie ewakuacji oraz moż-
liwość szybkiej lokalizacji wyjść ewaku-
acyjnych, określana przez spełnienie wy-
magania dotyczącego zasięgu widzial-
ności znaków ewakuacyjnych.

Niezapewnienie wymaganych wa-
runków ewakuacji może wiązać się
z poważnymi konsekwencjami, z utra-
tą życia wielu osób włącznie. W poża-
rze np. w Hali Stoczni Gdańskiej
(24.11.1994 r.), który wybuchł podczas
koncertu zespołu Golden Life, życie
straciło 7 osób (2 osoby na miejscu,
5 w wyniku ciężkich obrażeń w szpita-
lu), a ok. 300 było poszkodowanych.

System wentylacji pożarowej
Celem skutecznie funkcjonującego

systemu wentylacji pożarowej jest za-
pewnienie warunków pozwalających
na bezpieczną ewakuację oraz bezpie-
czeństwa ekip gaśniczo-ratowniczych.
W skład systemu wentylacji pożaro-
wej wchodzi system odprowadzania
dymu i ciepła (system wentylacji od-
dymiającej) oraz system zabezpie-
czenia pionowych dróg ewakuacyj-
nych przed zadymieniem. Oba te
systemy mają zastosowanie w wielu
istniejących czy projektowanych ha-
lach widowiskowo-sportowych.

W przypadku systemu zabezpiecze-
nia pionowych dróg ewakuacyjnych
przed zadymieniem należy spełnić trzy
kryteria projektowe, tj.:

● zapewnienie wymaganej różnicy
ciśnienia, która ma zapobiegać przedo-
staniu się dymu przez nieszczelności
obudowy pionowej drogi ewakuacyjnej,
ze strefy objętej pożarem do strefy
chronionej;

● zapewnienie wymaganej prędkości
przepływu powietrza w otworze drzwio-
wym (powietrze powinno płynąć ze
strefy chronionej do strefy zadymionej);

● siła wymagana do otwarcia drzwi
ewakuacyjnych prowadzących do stre-
fy chronionej nie może przekraczać
100 N.

W zależności od metody odprowa-
dzania dymu i ciepła system wentyla-
cji charakteryzuje powierzchnia
czynna klap dymowychAv [m2] bądź
łączna wydajność kratek/krat wy-
wiewnych Vw [m3/s lub m3/h]. Okreś-
lając wartość Av czy Vw, należy kiero-
wać się lokalizacją pożaru, jego prze-
widywaną mocą, wymaganą wysoko-
ścią strefy wolnej od dymu (strefy o nie-
wielkim zadymieniu). Przyjmowanie
wymaganej wartości powierzchni czyn-
nej klap dymowych na podstawie po-
wierzchni rzutu najniższego pozio-
mu należącego do tej przestrzeni,
a w przypadku wentylacji mechanicz-
nej 10-krotnej wymiany powietrza jest
w bardzo wielu przypadkach niepo-
prawne.

Projektując grawitacyjną wentylację
oddymiającą, należy zwrócić szczegól-
ną uwagę na temperaturę usuwanych
gazów oraz prędkość i kierunki wiatru.
Ze względu na znaczną wysokość sal
głównych hal widowiskowo-sporto-
wych, często sięgającą 40 m, tempera-
tura usuwanych gazów może być na
tyle niska, że dym nie będzie w stanie
dotrzeć do klap dymowych. Z literatu-

Wentylacja pożarowa
w dużych obiektach

widowiskowo-sportowych

* Instytut Techniki Budowlanej

mgr inż. Grzegorz Krajewski*
mgr inż. Grzegorz Sztarbała*

Fot. 1. Wnętrze hali widowiskowo-sporto-
wej w Łodzi

Skutecznie funkcjonujący system
wentylacji oddymiającej powinien być
w stanie odprowadzić dym i ciepło po-
wstające w czasie pożaru z intensyw-
nością zapewniającą, że:

■ przewidywana temperatura w stre-
fie ewakuacji nie będzie przekraczać
60 ºC;

■ przewidywany zasięg widzialnoś-
ci znaków ewakuacyjnych będzie
większy od 10 m.
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ry wynika, że gdy różnica temperatu-
ry pomiędzy warstwą dymu a po-
mieszczeniem objętym pożarem jest
mniejsza niż 20 K, wówczas grawita-
cyjna wentylacja oddymiająca mo-
że być nieskuteczna. Ponadto należy
pamiętać, że nie zawsze przyjęcie
wysokiej mocy pożaru jest scena-
riuszem najbardziej niekorzystnym,
a szczególnie w przypadku systemu
grawitacyjnego. Im wyższa moc poża-
ru, tym ilość generowanego dymu jest
większa. Dodatkowo dym, przemiesz-
czając się ku górze, zwiększa objętość
i mieszając się z powietrzem kompen-
sacyjnym, obniża swoją temperaturę.
Zależność przewidywanej temperatury
warstwy dymu od przewidywanej mo-
cy pożaru dla przykładowej sali głów-
nej w hali widowiskowo-sportowej, któ-
rej wysokość od najniższego poziomu
do dachu wynosi 37,0 m, a założo-
na wysokości strefy wolnej od dy-
mu 29,0 m, przedstawia rysunek 1.

Wraz ze wzrostem możliwości obli-
czeniowych i rozwojem metod oblicze-
niowych możliwa jest ocena skutecz-
ności funkcjonowania proponowanego
rozwiązania systemu wentylacji oddy-
miającej.

Symulacje komputerowe

Obecnie coraz powszechniej stoso-
wane są w naszym kraju metody nu-
meryczne do rozwiązywania zagad-

nień związanych z przepływem płynów,
wymianą ciepła, transportem zanie-
czyszczeń, procesami spalania. W ce-
lu analizy funkcjonowania systemu
wentylacji pożarowej obiektu widowi-
skowo-sportowego, za pomocą symu-
lacji komputerowych, konieczne są:
opracowanie trójwymiarowego modelu
numerycznego analizowanej przes-
trzeni; definicja warunków brzegowych
i początkowych; definicja zmiennych
solvera oraz przeprowadzenie obliczeń
i analiza otrzymanych wyników. Na
rysunku 2 i 3 przedstawiono przykłado-
wy model numeryczny sali głównej ha-
li widowiskowo-sportowej oraz przykła-
dowe wyniki obliczeń numerycznych.

Testy odbiorowe

W celu ostatecznej weryfikacji przy-
jętych założeń i potwierdzenia prawi-
dłowości funkcjonowania zintegrowa-

nego systemu ochrony przeciwpoża-
rowej w wielkokubaturowym obiekcie
widowiskowym (wentylacja pożarowa,
system detekcji pożaru, dźwiękowy
system ostrzegawczy), należy prowa-
dzić testy odbiorowe z tzw. gorącym
dymem (fotografia 2). Podczas tego ty-
pu prób można odwzorować ilość dy-
mu powstającego w czasie normalne-
go pożaru, natomiast niemożliwe jest
określenie mocy pożaru, jaki mógłby
wystąpić w rzeczywistości i powstałych
w jego wyniku uszkodzeń konstrukcji
czy wykończenia obiektu budowlane-
go, który ma zostać oddany do użytko-
wania.

Rys. 2. Numeryczny model hali widowiskowej: a – widok z zewnątrz; b – widok z wnętrza

a) b)

Rys. 3. Rozkład prędkości powietrza na
drogach i przejściach ewakuacyjnych

Fot. 2. Testy odbiorowe z gorącym dymem

Rys. 1. Przewidywana temperatura war-
stwy dymu w zależności od przewidywanej
mocy pożaru

Remmers otrzymał Certyfikat Najwyższej Jakości!
8 czerwca 2009 r. podczas uroczystej

Gali Jakości w Teatrze Nowym w Pozna-
niu Dyrektor Generalny firmy Remmers
Polska Maciej Szkudlarek odebrał z rąk
kapituły konkursowej wyróżnienie Naj-

wyższa Jakość w Budownictwie za kon-
sekwentną i efektywną realizację założo-
nej wizji i strategii rozwoju, niekwestiono-
waną pozycję lidera w branży chemii bu-
dowlanej i produkcji lakierów do drewna.

Certyfikat Najwyższej Jakości
przyznawany jest przez Wielkopolskie
Stowarzyszenie Badań nad Jakością
pod patronatem ministra gospodarki.

■
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Ostatnie dziesięciolecie przyniosło pozytywne zmia-
ny w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej w budow-
nictwie. Standardy europejskie stopniowo wprowa-
dzane do polskiego prawa i praktyki znacznie pod-

niosły poziom bezpieczeństwa budynków, przebywających
w nich ludzi i zgromadzonych tam dóbr. Poprawa ta widoczna
jest w każdym rodzaju budownictwa. Ten pozytywny obraz za-
kłóca jednak poziom zabezpieczenia przeciwpożarowego
otworów w ścianach i stropach oddzielenia stref pożarowych,
przez które przechodzą systemy transportowe. W niekorzyst-
nych warunkach systemy takie mogą być czynnikiem sprzyja-
jącym błyskawicznemu przeniesieniu się ognia do stref poża-
rowych oddalonych od miejsca powstania pożaru.

W Polsce poziom zabezpieczenia przeciwpożarowego
systemów transportowych przechodzących przez ściany od-
dzielenia pożarowego znacznie odbiega od standardów po-
wszechnie przyjętych i stosowanych w Europie. Projektanci
i rzeczoznawcy niezbyt dobrze zdają sobie sprawę z zagro-
żeń wynikających z braku odpowiednich zabezpieczeń sys-
temów transportowych i słabo znają oferowane na rynku
rozwiązania.

Artykuł jest próbą przybliżenia i usystematyzowania pojęć,
wymagań, uwarunkowań i praktycznych uwag związanych
z grodziami przeciwpożarowymi, tj. z zamknięciami prze-
ciwpożarowymi otworów w elementach oddzieleń stref po-
żarowych, przez które przechodzą systemy transportowe.

Grodzie przeciwpożarowe
W przypadku, gdy otwory w ścianach lub stropach oddzie-

lenia przeciwpożarowego wykorzystywane są do przeprowa-
dzenia systemów transportowych, wówczas muszą być za-
bezpieczone przez odpowiednie zamknięcia przeciwpożaro-
we spełniające określone wymagania. Z uwagi na bardzo du-
że ryzyko szybkiego przeniesienia się pożaru do sąsiadują-
cych stref zostały odpowiednio zwiększone wymagania sta-
wiane grodziom przeciwpożarowym w porównaniu z wyma-
ganiami dotyczącymi bram i drzwi przeciwpożarowych:

● w swojej funkcji i wykonaniu grodzie muszą być dosto-
sowane do miejscowych warunków zabudowy, rodzaju i cha-
rakteru systemu transportowego oraz rodzaju transporto-
wanego materiału;

● grodzie przeciwpożarowe, wraz z systemem transporto-
wym, przechodzącym przez chroniony otwór, systemem ste-
rującym pracą grodzi, ewentualnym systemem oczyszczania
obszaru zamykania z transportowanego towaru, sterowaniem
systemem transportowym i systemem awaryjnego zasilania
systemu transportowego, tworzą oddziałujący na siebie wza-
jemnie zespół, który w razie pożaru powoduje samoczynne
zamknięcie grodzią chronionego otworu;

● grodzie przeciwpożarowe przechodzą badania na nie-
zawodność pracy i gotowość do zadziałania. Jest to trzykrot-
na próba pracy non stop, każda po 200 000 cykli;

● zespół stworzony przez gródź i system transportowy
musi gwarantować, że gródź nie zostanie uszkodzona przez
transportowany materiał;

● zespół gródź – system transportowy powinien działać tak,
aby w razie zaniku zasilania płaszcz grodzi (jej ruchoma
część) całkowicie zamknął chroniony otwór, a transportowa-
ny materiał nie zablokował obszaru zamykania;

● sterowanie grodzią powinno synchronizować w jeden
wspólnie działający system niezbędne procesy, np. opóźnio-
ne zamykanie płaszcza grodzi, oczyszczanie obszaru zamy-
kania z transportowanego materiału, ruch lub zatrzymanie
systemu transportowego.

Typy grodzi przeciwpożarowych
Badanie ogniowe grodzi przeciwpożarowych odbywa się

wraz z odcinkiem danego typu systemu transportowego, dla
którego skonstruowany jest ten rodzaj zamknięcia przeciw-
pożarowego. Dobór typu grodzi zależy od rodzaju systemu
transportowego, transportowanego materiału, wymaganych
warunków bezpieczeństwa i warunków zabudowy. Zasadni-
czo determinuje go technologia specyficzna dla danego za-
kładu.

Grodzie przeciwpożarowe dzieli się w zależności od:
■ miejsca zabudowy w elemencie oddzielenia pożarowe-

go na ścienne i stropowe;
■ pozycji podstawowej płaszcza grodzi (jest to planowa-

na, zadana pozycja płaszcza grodzi) na:
– typ podstawowy A (planowo otwarte). Płaszcz grodzi

jest przez cały czas otwarty – przepuszcza transportowany
towar, a zamyka się z chwilą otrzymania sygnału alarmu po-
żarowego. Grodzie typu A mogą występować w wersji z na-
pędem lub bez. Zalecam jednak stosowanie napędu, szcze-
gólnie w przypadku zamknięć instalowanych w miejscach
trudno dostępnych,

– typ podstawowy B (planowo zamknięte). Płaszcz gro-
dzi jest przez cały czas zamknięty, a otwiera się z chwilą
otrzymania sygnału o zbliżaniu się transportowanego ma-
teriału. Grodzie typu B muszą być wyposażone w napęd
do otwierania płaszcza grodzi;

■ rozdzielności systemu transportowego. Norma
PN-EN 1366-7 definiuje trzy stany rozdzielności systemu
transportowego. Każdy z nich jest oznaczony literowo:

U – system transportowy rozdzielny. Część systemu
transportowego znajdująca się w obszarze zamykania
(chronionego grodzią otworu) jest zawsze rozdzielona;

T – system transportowy warunkowo rozdzielny (fo-
tografia 1). Znajdująca się w obszarze zamykania (chronio-
nego grodzią otworu) część systemu transportowego jest
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normalnie nierozdzielna, a zostaje rozdzielona przed lub
w trakcie procesu zamykania płaszcza grodzi. Jeżeli
przed rozpoczęciem procesu zamykania system transpor-
towy był w obszarze grodzi nierozdzielny, to z chwilą jego
zamykania jest całkowicie rozdzielny;

D – system transportowy nierozdzielny. Znajdująca się
w obszarze zamykania część systemu transportowego nie
może być rozdzielona.

Uwaga praktyczna. Istniejące na rynku rozwiązania
umożliwiają instalację grodzi praktycznie w przypadku każ-
dego nierozdzielnego (typ D) systemu transportowego (np.
pasowego, łańcuchowego, rolkowego itp.). Wszystkie za-
mknięcia są dostępne jako szczelne i izolacyjne ogniowo
w klasie do 120 min;

■ rodzaju budowy systemu transportowego na:
– mechaniczne systemy transportowe. Są to stałe lub

ruchome systemy do prowadzenia transportu po wyzna-
czonych na stałe drogach transportowych. Do najczęściej
spotykanych należą systemy transportowe: pasowe, rolko-
we, łańcuchowe, kubełkowe, szalowe, elektryczne podwie-
szane, a także tak specyficzne, jak systemy transportu ga-
zet (fotografia 2) i samojezdne systemy transportowe poru-
szające się po ścieżkach indukcyjnych lub kierowane dro-
gą radiową;

– pneumatyczne systemy transportowe. Są to syste-
my, w których czynnikiem transportującym jest powietrze.
Transportowany materiał zasysa prąd powietrza i w ten spo-
sób przemieszczany jest do miejsca przeznaczenia. Tak
mogą być transportowane materiały stałe, np. wióry i pyły

drewna, włókna, tytoń, granulaty, ścinki papieru. Należy
przy tym dokonać rozróżnienia na materiały palne i niepal-
ne. W przypadku transportowanych materiałów niepalnych
wystarczą zainstalowane w pomieszczeniu czujki poża-
rowe, dające sygnał do zatrzymania wentylatorów wycią-
gowych i uruchomienia wyzwolenia zamykania grodzią
chronionego przekroju rurociągu. Transport materiałów pal-
nych stwarza dodatkowe ryzyko eksplozyjnego rozprze-
strzenienia się ognia wewnątrz rurociągu. W takich przypad-
kach należy stosować dodatkowe środki zabezpieczające,
m.in. czujki iskier i wodne systemy gaszenia iskier (roz-
pylające pod dużym ciśnieniem wodę na określonych od-
cinkach wewnątrz rurociągu). Te dodatkowe zabezpie-
czenia powinny być zintegrowane ze sterowaniem grodzi
przeciwpożarowej i sterowaniem pneumatycznego syste-
mu transportowego. Na fotografii 3 przedstawiono grodzie
zainstalowane w przypadku pneumatycznego systemu
transportowego.

Uwaga praktyczna. Istniejące na rynku rozwiązania
umożliwiają instalację grodzi praktycznie w przypadku każ-
dego pneumatycznego systemu transportowego średni-
cy 100 – 1000 mm. Wszystkie zamknięcia dostępne są jako
szczelne i izolacyjne ogniowo w klasie do 90 min;

– pneumatyczne
systemy wyciągo-
we profesjonalnych
kuchni (fotografia 4).
Szczególnie duże
zagrożenie występu-
je w przypadku sys-
temów odciągowych
kuchni profesjonal-
nych. Zawieszone
w powietrzu tłuszcze,
oleje, olejki eterycz-
ne odkładają się
na ściankach przewodów wyciągowych, stwarzając realne
ryzyko rozprzestrzenienia się pożaru na sąsiednie strefy po-
żarowe. Przechodzący przez elementy oddzielenia pożaro-
wego system wyciągowy musi być w tych miejscach zabez-
pieczony odpowiednią grodzią przeciwpożarową. Stosowa-
ne w wentylacji klapy nie są tu przydatne (niezależnie
od klasy odporności nie są przystosowane do pracy w opa-
rach tłuszczów i olejów, zaklejają się i nie zadziałają).
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Fot. 1. Zastosowanie grodzi przeciwpożarowych w przypadku sys-
temu transportowego warunkowo rozdzielnego

Fot. 2. Grodzie dla systemu transportu gazet

Fot. 3. Zabezpieczenie, które instaluje się w przypadku
pneumatycznych systemów transportowych

Fot. 4. Gródź do systemów wyciągowych
profesjonalnych kuchni
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Uwaga praktyczna. Istniejące na rynku rozwiąza-
nia umożliwiają instalację grodzi w przypadku systemów
wyciągowych kuchni profesjonalnych o przekrojach do
350 x 1200 mm.

Unormowania prawne w Polsce
W polskich unormowaniach prawnych nie dostrzeżono

specyfiki szczególnych zagrożeń dla bezpieczeństwa po-
żarowego w przypadku zastosowania systemów trans-
portowych i ciągów technologicznych. Analizując przepi-
sy można dojść do wniosku, że ustawodawca wręcz ba-
gatelizował zagrożenia wynikające z zastosowania sys-
temów transportowych przechodzących przez ściany od-
dzielenia pożarowego, dopuszczając stosowanie tuneli
z instalacją zraszaczową. W obowiązującym od niedawna
nowym Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury Warunki
techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytu-
owanie w par. 232 ust. 7 zlikwidowano taką możliwość.
Obecnie brzmi on:

Dopuszcza się stosowanie w strefach pożarowych PM
otworu w ścianach oddzielenia przeciwpożarowego, służą-
cego przeprowadzaniu urządzeń technologicznych, chro-
nionego w sposób równoważny wymaganym dla tej ściany
drzwiom przeciwpożarowym pod względem możliwości
przeniesienia się przez ten otwór ognia lub dymu w przypad-
ku pożaru. Jest to więc znaczny postęp.

Aktem normatywnym, który obejmuje tę problematykę,
jest PN EN 1366-7 Badania odporności ogniowej instalacji
użytkowych. Część: systemy transportowe i ich zamknięcia.
Jej przedmiotem są zamknięcia przeciwpożarowe otworów
w ścianach oddzielenia przeciwpożarowego służących
do przeprowadzania urządzeń transportujących materiały.
Norma zdefiniowała te urządzenia. Zdefiniowanie pojęcia
systemów transportowych jest o tyle istotne, że warunkuje
przyjęcie konkretnych rozwiązań przeciwpożarowych.
Z chwilą gdy mamy do czynienia z systemem transporto-
wym, należy stosować specjalne grodzie przeciwpożarowe,
a we wszystkich innych – bramy i drzwi przeciwpożarowe.

Urządzenia do transportu materiałów obejmują:
● systemy ciągłe lub rozdzielne do prowadzenia strumie-

nia transportowanego materiału. Są to np. systemy transpor-
towe pasowe, rolkowe, łańcuchowe, szynowe, sankowe, śli-
makowe, miseczkowe itp., jak również kanały lub rury, w któ-
rych w zawiesinie powietrza przemieszczane są ciecze lub
ciała stałe (pyły, włókna itp);

● urządzenia samojezdne, sterowane zdalnie lub auto-
matycznie, np. automatyczne, samojezdne, bezobsługowe
wózki transportowe poruszające się po torach magnetycz-
nych lub zdalnie sterowane. Takie systemy stosowane są
często w zakładach ceramicznych, gdzie samojezdne wóz-
ki wyjmują wypaloną ceramikę z pieca i transportują ją do ko-
lejnego punktu obróbki technologicznej leżącego zazwyczaj
w sąsiedniej strefie pożarowej.

Dobór rozwiązań technicznych
Zamknięcia przeciwpożarowe pneumatycznych syste-

mów transportowych. Przy doborze tego typu grodzi prze-
ciwpożarowych należy uwzględnić:

● sposób wymuszania ruchu powietrza (system nadciś-
nieniowy czy podciśnieniowy);

● wartość wytworzonego pod- lub nadciśnienia (ssa-
nie/nadmuch), tj. w efekcie prędkości transportu;

● rodzaj transportowanego towaru i jego strukturę (pylisty,
włóknisty), gęstość oraz ciężar właściwy;

● rodzaj elementu oddzielenia przeciwpożarowego, w któ-
rym powinna być zabudowana gródź przeciwpożarowa (ma-
teriał, z jakiego jest wykonany, jego grubość i klasa odpor-
ności ogniowej);

● otoczenie (czy jest to środowisko wilgotne, chemicznie
agresywne, przemysł spożywczy, zapylenie itp.) decyduje
o rodzaju zastosowanego materiału do budowy grodzi (stal
ocynkowana, nierdzewna, kwasoodporna itp.);

● średnice rurociągów pneumatycznych, w których po-
winny być zamontowane grodzie przeciwpożarowe;

● sposób uruchomienia systemu zabezpieczającego
otwór technologiczny (należy sprecyzować, czy sygnał alar-
mu pożarowego do sterowania grodzi dostarczy ogólny sys-
tem wykrywania pożaru w obiekcie, czy też lokalna instala-
cja wczesnego wykrywania pożaru zabudowana wewnątrz
pneumatycznego systemu transportowego). Konieczne jest
także ustalenie wzajemnych powiązań pomiędzy urządze-
niami transportowymi a grodziami przeciwpożarowymi,
zwłaszcza w zakresie sterowania ich ruchem. Jest to
istotne.

W razie wykrycia zagrożenia pożarowego w jednej z są-
siadujących ze sobą stref pożarowych sygnał alarmu po-
winien dotrzeć do centrali sterującej grodzią przeciwpoża-
rową. Płaszcz grodzi nie zamyka natychmiast chronione-
go przekroju otworu w elemencie oddzielenia przeciwpo-
żarowego, tylko oczekuje na sygnał z układu sterowania
systemem transportowym, potwierdzający, że obszar za-
mykania jest wolny od jakichkolwiek materiałów. W przy-
padku systemu pneumatycznego jest to sygnał, że wenty-
latory wyciągowe/nawiewne zostały wyłączone. Wyłącze-
nie wentylatorów powoduje spadek ciśnienia/podciśnienia
do normalnych wartości i obszar zamykania jest wolny.
W razie przekroczenia określonego czasu (o wartości
wcześniej ustalonej) i braku sygnału potwierdzającego
„oczyszczenie” obszaru zamknięcia – musi jednak nastą-
pić uruchomienie elementów zamykających otwór techno-
logiczny.

Zamknięcia przeciwpożarowe mechanicznych syste-
mów transportowych (na przykładzie rolkowych systemów
transportowych). Przy doborze tego typu grodzi przeciwpo-
żarowych należy uwzględnić:

■ rozdzielność systemu transportowego (rolkowy nieroz-
dzielny D, rolkowy warunkowo rozdzielny T, rolkowy roz-
dzielny U);

■ prędkość transportu materiału i jego potokowość (czy to-
wary transportowane są jeden za drugim, wartość odstępów
pomiędzy nimi itp.);

■ rodzaj transportowanego towaru (jego maksymalne i mi-
nimalne wymiary, maksymalny i minimalny ciężar);

■ rodzaj elementu oddzielenia przeciwpożarowego, w któ-
rym powinna być zabudowana gródź przeciwpożarowa (z ja-
kiego materiału jest wykonany, jego grubość i klasa odpor-
ności ogniowej), otoczenie (środowisko wilgotne, chemicz-
nie agresywne itp.);
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■ wielkość otworu w elemencie oddzielenia pożarowego,
przez który przechodzi system transportowy, a który powi-
nien być chroniony grodzią przeciwpożarową;

■ sposób uruchomienia systemu zabezpieczającego
otwór technologiczny (należy sprecyzować, czy sterowa-
nie grodzią zapewni ogólny system wykrywania pożaru
w obiekcie, czy uczyni to lokalna instalacja wczesnego wy-
krywania pożaru zabudowana w pobliżu przejścia techno-
logicznego).

Konieczne jest ustalenie wzajemnych powiązań pomię-
dzy urządzeniami transportowymi a grodziami przeciwpo-
żarowymi w zakresie sterowania ich ruchem. Przed uru-
chomieniem grodzi musi zostać przekazany sygnał
o „oczyszczeniu” obszaru zamykania.

W przypadku systemu transportowego rolkowego
nierozdzielnego D możliwa jest dostawa grodzi z układem
oczyszczania systemu transportowego w obszarze zamy-
kania. Sygnał alarmu pożarowego dociera do centrali ste-
rującej grodzią, a następnie do układu sterującego ruchem
przenośnika transportowego. Układ transportowy zostaje
zatrzymany, sensory będące elementem dostawy spraw-
dzają, czy obszar zamykania jest wolny. Jeżeli tak, to
z chwilą otrzymania takiego sygnału sterowanie grodzi uru-
chamia płaszcz zamykający chroniony otwór. Jeżeli nie,
specjalny oczyszczacz mechaniczny usuwa transportowa-
ny towar z obszaru zamykania i z chwilą otrzymania sygna-
łu od sensorów, że obszar zamykania jest wolny, sterowa-
nie zwalnia płaszcz grodzi (np. stosowane rozwiązania
w fabrykach opon: rolkowy system transportowy na sygnał
centrali zamknięcia zatrzymuje system transportowy;
w świetle chronionego otworu pozostała opona – sensory
zamknięcia stwierdzają, że obszar zamykania nie jest wol-
ny, specjalny pneumatyczny oczyszczacz wyrzuca oponę
poza obszar zamykania i płaszcz grodzi może zamknąć
chroniony otwór). Odmianą tego systemu jest zastosowa-
nie zamiast oczyszczacza mechanicznego rozwiązania
blokującego dopływ nowych towarów do obszaru zamyka-
nia. Wówczas z chwilą alarmu pożarowego sterowanie gro-
dzi uwalnia element mechaniczny blokujący dopływ no-
wych towarów do obszaru zamykania, a system transpor-
towy pracuje w dalszym ciągu, usuwając towary, które
ewentualnie pozostawały jeszcze w obszarze zamykania.
Sygnał z sensorów, że jest on wolny, powoduje zwolnienie
płaszcza grodzi i zamknięcie chronionego otworu. W razie
przekroczenia określonego czasu oraz braku potwierdze-
nia o oczyszczeniu obszaru zamykania i tak nastąpi uru-
chomienie grodzi.

Inną wersją rozwiązań jest zastosowanie grodzi do sys-
temu transportowego z wykorzystaniem opcji jego
sekwencyjnego sterowania. Z chwilą otrzymania sygnału
alarmu pożarowego centrala grodzi przekazuje ten sygnał
do sterowania układem transportowym i zostaje natychmiast
zatrzymany rolkowy system napędowy przenośnika będące-
go przedostatnim elementem systemu. Ostatnim elementem
jest przenośnik przechodzący przez otwór w ścianie oddzie-
lenia pożarowego i na ten przenośnik nie zostają dostarczo-
ne nowe towary. Ostatni przenośnik pracuje jeszcze przez
wcześniej zadany czas (tak wyliczony, że pozwala na zabra-
nie każdego towaru znajdującego się na tym przenośniku).
W tym momencie sensory grodzi sprawdzają, czy obszar za-

mykania jest wolny. Jeżeli tak, to centrala sterująca grodzi
uwalnia jej płaszcz, zamykając przeciwpożarowo chroniony
otwór.

Kolejną odmianą systemu jest wykorzystanie sek-
wencyjnego sterowania, gdy transportowany towar jest
rozmieszczony na przenośniku w stałych odstępach. Sto-
suje się sekwencyjne sterowanie na zasadzie: towar – lu-
ka – towar. Z chwilą otrzymania sygnału alarmu pożaro-
wego centrala grodzi przekazuje go do układu transpor-
towego. Przenośnik pracuje, dopóki transportowany towar
nie opuści obszaru zamykania grodzi (jeżeli się w nim
znajdował) i zostaje zatrzymany z chwilą osiągnięcia lu-
ki (nie ma żadnego towaru w obszarze zamykania grodzi).
Sensory grodzi sprawdzają, czy obszar zamykania jest
faktycznie wolny i płaszcz grodzi zamyka chroniony otwór.

W przypadku systemu transportowego rolkowego wa-
runkowo rozdzielnego (jest to system transportowy, które-
go określony odcinek, znajdujący się w obszarze zamyka-
nia grodzi, może być z niego usunięty – fotografia 5) stosu-
je się następujące rozwiązania: sygnał alarmu pożarowego
dociera do centrali grodzi i dalej do sterowania układem
transportowym. Układ ten zostaje wyłączony, a mechanizm
usuwania odcinka transportowego z obszaru zamykania
– uaktywniony. Po zakończeniu tego cyklu sensory będące
elementem dostawy sprawdzają, czy obszar zamykania jest
wolny. Jeżeli tak, to sterowanie grodzi z chwilą otrzymania
takiego sygnału uruchamia zamykanie płaszczem grodzi
chronionego otworu.

* * *
Chciałbym zwrócić uwagę na dwa podstawowe aspekty

zabezpieczenia otworów, przez które przechodzą systemy
transportowe:

● jest to odrębna grupa rozwiązań przeciwpożarowych,
wymagająca potraktowania jako współdziałający zespół,
w którego skład wchodzą: system transportowy i jego stero-
wanie, sama gródź przeciwpożarowa z jej sterowaniem,
transportowany towar, system detekcji i przekazywania sy-
gnałów alarmu pożarowego (również ze stref pożarowych
granicznych) i system awaryjnego zasilania;

● istniejące na rynku rozwiązania pozwalają praktycz-
nie na zabezpieczenie każdego systemu transportowego
przechodzącego przez ściany i stropy oddzielenia poża-
rowego.
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Fot. 5. Gródź przeciwpożarowa do ciągłego rolkowego systemu
transportowego



S tatystyki pożarowe podają, że
pożary mebli tapicerowanych
powodują śmierć 49% ofiar po-
żarów w domach i 15% ofiar

w budynkach publicznych. Najczęściej
(w 40%) pożary mebli tapicerowanych
są zapoczątkowane od papierosów i za-
pałek. Po okresie tlenia lub ukrytego
„spalania” pojawia się otwarty płomień.
Wtedy rozwój spalania może być tak
szybki, że nie wystarczy czasu do
ucieczki. Przy ocenie ogniowej mebli ta-
picerowanych należy zwrócić uwagę na:

● prawdopodobieństwo zapalenia
od tlącego papierosa;

● prawdopodobieństwo zapalenia
od płomienia zapałki (i innych źródeł
płomieniowych);

● konsekwencje zapalenia (wydziela-
nie ciepła, rozwój spalania, wydzielanie
toksycznych produktów spalania i dymu);

● udział mebli tapicerowanych w po-
żarze (jeśli nie zapalają się pierwsze).

Prawdopodobieństwo zapalenia
od tlącego papierosa i od płomienia za-
pałki nie jest skorelowane; materiały
odporne na zapalenie od tlącego pa-
pierosa (tkaniny termoplastyczne: po-
liamidy, poliestry, polipropylen) mogą
zapalać się od płonącej zapałki. Mate-
riały celulozowe (bawełna, len, kono-
pie) zapalają się trudniej (i spalają wol-
niej), ale mają mniejszą odporność
na zapalenie od płonącego papierosa.

Badania mebli tapicerowanych przy
działaniu tlącego papierosa i równo-
ważnika płomienia zapałki prowadzi się
wg PN-EN 1021-1:2006. Meble. Oce-
na zapalności mebli tapicerowanych.
Źródło zapłonu: tlący papieros oraz
PN-EN 1021-2:2006. Meble. Ocena
zapalności mebli tapicerowanych. Źró-
dło zapłonu: równoważnik płomienia
zapałki. Do oceny mebli stosowane są
również źródła płomieniowe o większej
intensywności (płomienie gazowe i pło-
nące stosy drewna). Przygotowywane
są projekty EN przyjmujące źródła za-
palenia z normy brytyjskiej.

Oprócz mebli tapicerowanych, w bu-
dynkach (i obiektach budowlanych),

stosowane są meble nietapicerowane
(drewniane i z tworzyw sztucznych).
Do oceny ich właściwości ogniowych
stosuje się:

■ badanie właściwości materiałów
(związane z tym jest przygotowanie
próbek z mebla do wybranej metodyki
badawczej);

■ badanie wyrobu w formie użytko-
wej (stosując metody jak w przypadku
mebli tapicerowanych).

Wymagania przeciwpożarowe
dotyczące mebli tapicerowanych.
Polskie przepisy techniczno-budowla-
ne zawarte w rozporządzeniu w spra-
wie warunków technicznych, jakim po-
winny odpowiadać budynki i ich usytu-
owanie, wymagają, aby fotele i inne sie-
dziska (w pomieszczeniach z 200 miej-
scami siedzącymi lub 100 w przypadku
dzieci) były trudno zapalne i wyko-
nane z materiałów niewydzielających
bardzo toksycznych produktów roz-
kładu oraz spalania, zgodnie z Polski-
mi Normami. PN-EN 1021-1:2006 oraz
PN-EN 1021-2:2006 podają kryteria
do określenia palenia się w postaci po-
stępującego tlenia i palenia się płomie-
niem. Do celów oceny zgodności z wy-
maganiami przepisów techniczno-bu-
dowlanych przyjęto, że układy tapicer-
skie oraz fotele niepalące się w posta-
ci postępującego tlenia i palenia się
płomieniem spełniają wymagania trud-
nozapalności.

Dotychczas wymienione normy są je-
dynymi polskimi i europejskimi doku-
mentami, w których podano metody
określania zapalności układów tapicer-
skich i wyrobów tapicerowanych. Za-
warte w nich wymagania są stosunko-
wo łagodne. W przypadku gdy meble
nietapicerowane pełnią te same funkcje
użytkowe co tapicerowane, wówczas
stosuje się też do nich te normy, choć
stwarzają one mniejsze zagrożenie po-
żarowe. Nie jest to pogląd powszechnie
podzielany. Pojawiają się artykuły z in-
nymi propozycjami badań takich sie-
dzisk. Proponowane metody wymagają
specjalnego przygotowania próbek i nie
mają kryteriów oceny (klasyfikacji).

W normie brytyjskiej BS 7176:1995
podaje się reguły stosowania foteli i sie-
dzisk w zależności od wyników badań
wg BS 5852:1990 (tabela 1). Analiza
danych z tabeli 1 wskazuje, że wyma-
gania dotyczące palności zależą od
zagrożenia pożarowego pomiesz-
czeń. W ramach programu CBUF
(Combustion Behaviour of Upholstered
Furniture) zaproponowano metody ba-
dań mebli tapicerowanych zarówno
do celów klasyfikacyjnych, jak i do wy-
korzystania w inżynierii bezpieczeń-
stwa pożarowego. Proponowane me-
tody to kalorymetr meblowy i kalory-
metr stożkowy. Niestety, nie podjęto
dalszych prac ich wdrożenia w norma-
lizacji europejskiej (EN).
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Tabela 1. Wymagania dotyczące foteli i siedzisk w zależności od stopnia
zagrożenia pożarowego (wg BS 7176:1995)

Małe zagrożenie Średnie zagrożenie Wysokie Bardzo wysokie
zagrożenie zagrożenie

Wymaga- odporne na zapale- odporne na zapalenie odporne na zapalenie odporne na zapalenie
nia doty- nie od żarzącego się od żarzącego się od żarzącego się od żarzącego się pa-
czące papierosa i równo- papierosa i równo- papierosa i równo- pierosa i równoważni-
foteli i sie- ważnika płomienia ważnika płomienia ważnika płomienia ka płomienia
dzisk zapałki zapałki zapałki zapałki

odporne na zapale- odporne na zapale- odporne na zapalenie
nie od źródła 5 nie od źródła 7 od źródła 5 wg BS:5852
wg BS:5852 wg BS:5852 umieszczonego

w miejscach wskaza-
nych w rozdziale 5

Typowe biura, szkoły (róż- pokoje hotelowe, noclegownie, przy- cele więzienne
przykłady nych szczebli), mu- budynki użytecz- tułki, niektóre hostele,

zea, wystawy, centra ności publicznej, wieże wiertnicze na
pobytu dziennego restauracje, bary, morzu

kasyna, hale, szpita-
le, hostele



26

W Zakładzie Badań Ogniowych ITB
rozpoczęto w 2008 r. opracowanie me-
tod zapalności mebli i wydzielania pro-
duktów spalania (ciepło, dym i gazy tok-
syczne) z zamiarem wykorzystania wy-
ników do zaproponowania klasyfikacji,
wymagań technicznych i wykorzysta-
nia w inżynierii bezpieczeństwa pożaro-

wego. Zbiorcze wyniki badań siedzisk
wg PN-EN 1021:1:2006 oraz PN-EN
1021-2:2006 i BS 5852:1995 przedsta-
wiono w tabeli 2. Fotele I, II i III miały
pokrycie z tkaniny poliestrowej uodpor-
nionej ogniowo. Różnice w ich zacho-
waniu wynikają z rodzaju warstw po-
średnich znajdujących się pod tkaniną.

Fotel pierwszy miał piankę PU zwykłą
(chociaż z dodatkiem retardantów).
W fotelach II i III zastosowano piankę
CMHR (piankę wysokoplastyczną trud-
nopalną), a w fotelu III dodatkową war-
stwę zaporową z pianki PU z dodat-
kiem grafitu. Fotel IV był tapicerowany
tkaniną bez uodpornienia ogniowego.

TEMAT WYDANIA – Bezpieczeństwo pożarowe

7 ’2009 (nr 443)

Tabela 2. Spełnienie wymagania normy PN-EN 1021 i B5 5852 przez siedziska i fotele (w zależności od źródła ognia)

Charakterystyka PN-EN 1021 BS 5852 – źródło ognia
siedzisk i foteli źródło ognia

papieros zapałka przepływ gazu stos drewna z klocków sosnowych o masie
160±5 ml/min 350±10 ml/min 8,5 ± 0,5 g 17 ± 1 g 60 ± 2 g 126 ± 4 g
czas 40 ± 1 s czas 70 ± 1 s

Siedzisko ze sklejki, oparcie
tapicerowane (pianka PU
i tkanina) + + + – – – – –
Siedzisko z polietylenu + + + + + – – –
Siedzisko z poliestru (zbrojone
włóknem szklanym) + + + + + + – –
Siedzisko z poliamidu + + + + + + – –
Siedzisko sportowe podnoszo-
ne (drewniane) + + + + + + + +
Fotel tapicerowany I + + + + – – – –
Fotel tapicerowany II + + + + + + + –
Fotel tapicerowany III + + + + + – – –
Fotel tapicerowany IV + + + – – – – –

2) wyposażyć budynek, obiekt budowlany lub teren w wy-
magane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice;

3) zapewnić konserwację oraz naprawy urządzeń przeciw-
pożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne
i niezawodne funkcjonowanie;

4) zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiek-
cie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwo i możliwość
ewakuacji;

5) przygotować budynek, obiekt budowlany lub teren
do prowadzenia akcji ratowniczej;

6) zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi;
7) ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania po-

żaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.
Natomiast ust. 1a brzmi:
Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu

ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w ust. 1, stosow-
nie do obowiązków i zadań powierzonych w odniesieniu
do budynku, obiektu budowlanego lub terenu, przejmuje
– w całości lub w części – ich zarządca lub użytkownik, na pod-
stawie zawartej umowy cywilnoprawnej ustanawiającej za-
rząd lub użytkowanie. W przypadku gdy umowa taka nie zo-
stała zawarta, odpowiedzialność za realizację obowiązków
z zakresu ochrony przeciwpożarowej spoczywa na faktycznie
władającym budynkiem, obiektem budowlanym lub terenem.

Podsumowanie
Tylko pożary zboża na pniu, stogów oraz lasów od ude-

rzenia pioruna są poza kontrolą człowieka. Pozostałe
wynikają z działania lub braku działania człowieka.

Buntujemy się najbardziej przeciwko zdarzeniom, gdy gi-
ną ludzie, kiedy media eksponują czyjąś nieudolność, za-
niedbania lub lekceważenie przepisów przeciwpożarowych.

Mogę zrozumieć problemy władz lokalnych z natychmia-
stowym znalezieniem lokali zastępczych dla ofiar pożarów,
powozi lub innych kataklizmów, ale nic nie usprawiedliwia
braku fachowej oceny możliwości adaptacji obiektu na okre-
ślone cele oraz wskazania minimalnych choćby środków do-
stosowujących obiekty do wymagań przeciwpożarowych.

Uważam, że w stosunku do takich obiektów jak opisałem,
a także innych (o konstrukcji palnej) typu Domont, Sępólno,
Namysłów itp., użytkowanych na cele mieszkalne, celowe by-
łoby opracowanie wytycznych (być może przez ITB) dotyczą-
cych minimalnych warunków bezpieczeństwa. Opracowania
takie byłyby z pewnością wielką pomocą szczególnie dla tych
samorządów, których nie stać na natychmiastowe wykwate-
rowanie lokatorów z zagrożonych budynków. Ponadto, czy
nie należałoby np. w gminach lub w starostwach zakupić kil-
ku kontenerów mieszkalnych, aby w razie potrzeby prze-
wieźć je dla poszkodowanych w zdarzeniach losowych?

Jestem daleki od sugerowania wykonywania, w takich budyn-
kach jak w Kamieniu Pomorskim, systemu sygnalizacji pożaru
(kto miałby konserwować i monitorować system) czy też insta-
lacji tryskaczowej (koszty!). Uważam natomiast, że za mało są
rozpropagowane autonomiczne czujki dymu i gaśnice w miesz-
kaniach. Wbrew pozorom, nawet najbiedniejszy człowiek bę-
dzie szanował to, od czego zależy jego życie (edukacja!).

inż. Roman Kaźmierczak

Czy można było tego uniknąć?
(dokończenie ze str. 6)
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W takich krajach jak Niemcy
czy Holandia z silikatów
niejako z urzędu wykonuje
się najbardziej odpowie-

dzialne ze względu na ochronę poża-
rową przegrody. Wynika to nie tyle
z faktu, że w tych krajach silikaty są
jednym z podstawowych materiałów
budowlanych, ale raczej z wieloletniej
praktyki i doświadczeń. Wyjątkowo ko-
rzystne zachowanie się w czasie poża-
rów ścian wykonanych z silikatowych
elementów murowych to zasługa wła-
ściwości materiału i procesu technolo-
gicznego jego produkcji. W porównaniu
z innymi materiałami budowlanymi sili-
katy mają w sobie dużą ilość wody za-
wartej w uwodnionych krzemianach
wapnia. Są to produkty reakcji chemicz-
nych powstających podczas procesu
autoklawizacji. Dodatkowo porowata
struktura umożliwia magazynowanie
w silikatach wody niezwiązanej w pro-
cesie produkcyjnym. Podczas pożaru
uwalniana jest z silikatów najpierw wo-
da wolna, a później woda związana
(w uwodnionym krzemianie wapnia),
chroniąc tym samym jego strukturę. Dzię-
ki temu w temperaturze 300 – 500 °C
następuje nawet przyrost wytrzyma-
łości na ściskanie silikatów. Znaczące
naruszenie struktury silikatów ma miej-
sce podczas pożaru dopiero przy tem-
peraturze powyżej 600 °C.

W 2010 r. powinny zostać wprowa-
dzone do stosowania normy europej-
skie – Eurokody. Wśród nich również
Eurokod 6 (EC 6), czyli europejska
norma murowa. Jedną z części tej nor-
my jest PN-EN 1996-1-2:2005, czyli:
Projektowanie konstrukcji murowych.

Części 1-2: Reguły ogólne – Projekto-
wanie z uwagi na warunki pożarowe.
W niektórych krajach Eurokody wraz
z załącznikami krajowymi już obo-
wiązują, w innych są przygotowane do
wprowadzenia.

EC 6, Część 1-2, Załącznik C zawie-
ra uproszczoną metodę obliczeniową
nośności konstrukcji wyznaczaną
przy wykorzystaniu warunków brzego-
wych w zredukowanym przekroju ścia-
ny murowanej, dla ustalonych czasów
oddziaływania pożaru oraz obciążenia
w temperaturze normalnej. Przyjęto
uproszczone założenia odkształcal-
ności termicznej muru, rozkładu tem-
peratury w nim, stanu zniszczenia itp.
W Załączniku D zawarto zaawansowa-
ne metody obliczeń pozwalające
na wiarygodne przybliżenie przewidy-
wanego zachowania elementu kon-
strukcyjnego w warunkach pożaru oraz
tabelaryczne zestawienia właściwości
materiałów dla murów w wysokiej tem-
peraturze.

W Części 1-2 EC 6 zamieszczone
są również dane tabelaryczne klas od-
porności ogniowej dla różnych rozwią-
zań materiałowo-konstrukcyjnych (tak-
że dla murów z silikatów), z których
można korzystać w sytuacjach, gdy nie
są dostępne modele obliczeniowe.
Wartości te oparte na danych histo-
rycznych wynikających z badań prze-
prowadzonych w różnych okresach
i wg różnych norm nie opisują rzeczy-
wistej odporności ogniowej silikatów.
Wyraźnie zaniżają niektóre parametry
odporności ogniowej murów wykona-
nych z silikatów. W tej sytuacji wpro-
wadzenie do stosowania Eurokodu 6
w jaskrawy sposób kłóci się z wielo-
letnimi doświadczeniami i praktyką.
W związku z tym przedstawiciele kra-
jów i firm zrzeszonych w Europejskim
Stowarzyszeniu Producentów Sili-
katów (ECSPA) podjęli decyzję o prze-
prowadzeniu wspólnego skoordynowa-
nego programu badań. W skład grupy
roboczej weszli przedstawiciele Belgii,
Holandii, Niemiec i Polski.

Od początku jednym z podstawo-
wych celów było, obok przeprowadze-
nia odpowiednich badań odporności
ogniowej murów, opracowanie metody
obliczeniowego prognozowania wyni-
ków tych badań. Oczywiście przy zało-
żeniu dysponowania określonymi para-
metrami technicznymi materiałów: za-
równo silikatowych elementów muro-
wych, jak i zaprawy oraz muru. W przy-
szłości da to możliwość wiarygodnego
obliczeniowego prognozowania klasy
odporności ogniowej ścian murowa-
nych z silikatów przy najróżniejszych
warunkach brzegowych.

Zdefiniowane zostały następujące
cele podstawowe:

● laboratoryjne badania sprawdza-
jące obciążonych (nośnych) ścian z si-
likatów odpowiadających wymaganiom
wynikającym z norm europejskich oraz
z ewentualnych dodatkowych wyma-
gań stawianych przez uczestniczących
w programie członków ECSPA;

● opracowanie podstawowych infor-
macji o właściwościach i zachowaniu się
murów z silikatów w warunkach pożaru;

● kalibrowanie i weryfikacja modelu
obliczeniowego (programu komputero-
wego) do symulacji zachowania się ścian
wykonanych z silikatowych elementów
murowych w warunkach pożarowych.

Analiza wrażliwości
Pierwszym etapem projektu było zi-

dentyfikowanie za pomocą metody ele-
mentów skończonych czynników mają-
cych znaczący wpływ na odporność
ogniową obciążonych ścian silikato-
wych. Wartościami zmiennymi były: ob-
ciążenie, sposób zamocowania krawę-
dzi, parametry geometryczne i mate-
riałowe. Wynikami badań były pomiary
temperatury w różnych punktach na
powierzchni i w przekroju poprzecznym
ściany, odkształcenia (deformacja)
w kierunku prostopadłym do po-
wierzchni ściany w funkcji czasu. Ana-
liza miała pokazać wpływ określonych
parametrów wyjściowych na parametry
termiczne i mechaniczne ściany.
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Badania odporności ogniowej
murów z silikatów

Te bardzo korzystne właściwości
silikatów (wyrobów wapienno-pias-
kowych) zostały w pełni docenione
i uznane przez umieszczenie ich decy-
zją Komisji Europejskiej w wykazie ma-
teriałów klasyfikowanych bez badań
jako produkty niepalne (podobnie jak
mineralne zaprawy murarskie) w naj-
wyższej klasie reakcji na ogień A1.



Jednostronne oddziaływanie ognia
powoduje znaczące zróżnicowanie
temperatury w przekroju ściany. Roz-
grzana płaszczyzna ściany rozciąga
się i powstają odkształcenia – wygięcie
się ściany w kierunku działania ognia.
W środku wysokości ściany przy jej
krawędziach pionowych powstają duże
poziome naprężenia ściskające – na
rozgrzanej krawędzi na skutek rozsze-
rzania, a na zimnej stronie wskutek zgi-
nania. W środkowej części ściany po-
jawiają się naprężenia rozciągające
prowadzące, po przekroczeniu wytrzy-
małości na rozciąganie bloczków,
do zarysowań, a w dalszej kolejności
mogące doprowadzić do zniszczenia
ściany. Ograniczenie możliwości obro-
tu krawędzi dolnej (a w zależności
od sposobu przyłożenia obciążenia
również krawędzi górnej) powoduje po-
jawienie się rys w spoinach wspornych
– strefa ściskana na gorącej stronie
ściany. W zależności od grubości ścia-
ny, sposobu zamocowania krawędzi
oraz wielkości obciążenia może dojść
do kruchego zniszczenia w większym
lub mniejszym stopniu poprzedzonego
pojawieniem się otwartych rys i spę-
kań w bloczkach i spoinach.

Pierwsza seria doświadczeń
W październiku 2008 r. w MPA

w Brunszwiku (fotografia) została
przeprowadzona pierwsza seria ba-
dań. Przy przygotowywaniu badania
uwzględniono dodatkowo wymagania
belgijskie i holenderskie.

Podstawowym celem badań było
osiągnięcie klasy odporności ogniowej
minimum 180 min (REI 180). Odpowia-
da to najwyższemu wymaganiu wyni-
kającemu z holenderskich rozporzą-
dzeń przeciwpożarowych. Obok osią-
gnięcia wymaganego czasu ważne
było uchwycenie deformacji i zmian
temperatury w przekrojach poprzecz-
nych ściany i porównanie ich z warto-
ściami prognozowanymi. Przeprowa-
dzono trzy badania ścian nieotynkowa-
nych. Wyniki zestawiono w tabeli 1.

Należy zaznaczyć, że badania zosta-
ły przerwane po 300 min. Żadna ze
ścian nie wykazywała oznak uszko-
dzeń, a przerwanie badania wynikało
z faktu, że stanowiska badawcze mają
ograniczenie czasu badania do 300 min.

Druga seria doświadczeń
W lutym 2009 r. została przeprowa-

dzona druga seria badań (tabela 2). Ba-
daniom poddano ściany nieotynkowane
i z niewypełnionymi spoinami pionowymi
przy uwzględnieniu założeń niemieckich.

Obciążenie zostało przyjęte na pod-
stawie obliczeń wg nowej niemieckiej
normy murowej DIN 1053 z uwzględ-
nieniem niemieckich częściowych
współczynników bezpieczeństwa. Da-
ło to wartości większe, niż wynikające
z EC 6.

W celu określenia wpływu zamoco-
wania górnej krawędzi ściany (sposób

przyłożenia obciążenia) badania 1 i 2
zostały przeprowadzone na takich sa-
mych ścianach, pod takimi samymi ob-
ciążeniami. Wartość obciążenia zosta-
ła obliczona dla ściany 2. Ściana 1 ze
względu na smukłość i przegubowe za-
mocowanie górnej krawędzi została
o ok. 50% przeciążona.

Badanie ściany 2 z utwierdzoną kra-
wędzią górną zostało przerwane
po 240 min bez oznak zniszczenia. Po-
równanie do badania ściany 1 pokazu-
je bardzo duży wpływ sposobu zamo-

cowania górnej krawędzi (sposobu
przekazania obciążenia na czas odpor-
ności ogniowej). W praktyce oznacza
to, że ściany obciążone bezpośrednio
(przez wieniec) powinny mieć wyraźnie
wyższe klasy odporności ogniowej niż
ściany obciążone stropem za pomocą
przekładki centrującej.

Ściana 3 została poddana badaniu
porównawczemu do ściany 1. Ponieważ
ściana 1 była w znaczący sposób prze-
wymiarowana, bezpośrednie porówna-
nie czasu odporności ogniowej jest moż-
liwe tylko w ograniczonym zakresie.

Badania obliczeniowe
Obliczeniazostaływykonaneprzywyko-

rzystaniu podanych w EN 1996-1-2:2005
zależności właściwości silikatowych
elementów murowych od temperatury.
Jak pokazały wyniki obliczeń podane
wEN1996-1-2:2005,wartościodporności
ogniowej są wyraźnie niedoszacowane.
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Stanowisko badawcze w MPAw Brunszwiku
Fot. Bundesverband Kalksandsteinindustrie eV

Tabela 1. Informacje wyjściowe i wyniki badań z października 2008 r.

Numer Grubość Rodzaj elementów Sposób obciążenia/ Obciążenie Wynik
badania ściany murowych [mm]/ /zamocowanie górnej [kN] badania

[cm] /rodzaj zaprawy krawędzi [min]
1 21,4 KS 20-1.8 na całej powierzchni/ 1740 300 1)

897x214x643/DM /utwierdzenie
2 17,5 KS 28-2.4 na całej powierzchni/ 1560 300 1)

897x175x514/DM /utwierdzenie
3 17,5 KS 36-2.2 na całej powierzchni/ 2000 300 1)

997x175x538/DM /utwierdzenie
1) przerwanie badania bez zniszczenia ściany; DM – zaprawa cienkowarstwowa

Tabela 2. Informacje wyjściowe i wyniki badań z lutego 2009 r.

Numer Grubość Rodzaj elementów Sposób obciążenia/ Obciążenie Wynik
badania ściany murowych [mm]/ /zamocowanie górnej [kN] badania

[cm] /rodzaj zaprawy krawędzi [min]
1 15,0 KS 28-2.08 liniowo/przegubowe 1900 90

248x150x248/DM
2 15,0 KS 28-2.0 na całej powierzchni/ 1900 2401)

248x150x248/DM /utwierdzenie
3 15,0 KS 28-2.0 liniowo/przegubowe 1200 131

248x150x248/M15
1) przerwanie badania bez zniszczenia ściany
DM – zaprawa cienkowarstwowa

(dokończenie na str. 47)



B udynki powinny zostać zapro-
jektowane i wykonane w taki
sposób, aby w czasie pożaru
zapewniona była odpowiednia

nośność ich konstrukcji oraz ograniczo-
ne rozprzestrzenianie się ognia i dymu
zarówno w budynku, jak i na sąsiednie
obiekty. Bardzo ważne jest, aby podczas
pożaru konstrukcja budynku zapewniała
jak najdłuższy czas na ewakuację oraz
bezpieczeństwo ekipom ratowniczym.

Odporność ogniową ścian wyko-
nanych z elementów murowych usta-
la się z uwzględnieniem funkcji ścia-
ny w budynku: ściana nośna; nieno-
śna; oddzielająca; niepełniąca funkcji
oddzielenia, np. przy najwyższej klasie
odporności pożarowej budynku (A), kla-
sa odporności ogniowej głównej kon-
strukcji nośnej nie może być niższa niż
R240. Najwyższym wymaganiem w kla-
syfikacjach odporności ogniowej jest
właśnie 240 min.

Odporność ogniowa ścian muro-
wych zależy od: rodzaju użytych ele-
mentów murowych, np. elementy mu-
rowe silikatowe, ceramiczne itd.; grupy
elementów murowych ustalonej zgod-
nie z PN-B-03002:2007 Konstrukcje
murowe. Projektowanie i obliczanie,
wskaźnika wykorzystania nośności
ściany w warunkach normalnych (α).
Minimalna grubość ścian nośnych

z elementów murowych SILIKAT N, ce-
ramicznych, bloczków betonowych,
z betonu komórkowego, z uwagi na
wymagania stawiane ścianom w kla-
sie REI 240, przedstawione są w tabe-
li 1, a w klasie EI w tabeli 2.

W ramach Unii Europejskiej wpro-
wadzono jednolite klasy ze względu
na reakcję na ogień. Najbezpiecz-
niejszymi materiałami są wyroby nie-
palne w klasie A1. SILIKATY, również

te zawierające pigmenty koloryzujące,
np. SILIKAT S, decyzją Komisji Euro-
pejskiej (nr 96/603/EC, 2000/605/EC,
2003/424/EC) zostały zaklasyfikowa-
ne ze względu na reakcję na ogień
w klasie A1, a więc są materiałem cał-
kowicie niepalnym zapewniającym
maksymalne bezpieczeństwo użyt-
kownikom wzniesionych budynków.
Nośność murów z silikatów jest zde-

cydowanie wyższa niż murów wyko-
nanych z innych elementów muro-
wych. W tabeli 3 przedstawiona jest
nośność ścian zewnętrznych pełnych
wykonanych z silikatowych elemen-
tów murowych Systemu Nowoczesne
SILIKATY.
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Odporność ogniowa
w Systemie Nowoczesne SILIKATY

Tabela 1. Minimalna grubość ścian noś-
nych z drobnowymiarowych elementów
murowych z uwagi na wymagania w kla-
sie REI 240; α = 1,0; Grupa 1

Rodzaj elementu Minimalna gru-
murowego bość ściany [mm]

do uzyskania
klasyfikacji

ogniowej REI 240

SILIKAT N Grupa SILIKATY1) 180

Elementy murowe cera-
miczne tradycyjne2) 240

Bloki i pustaki betonowe2) 300

Elementy murowe z auto-
klawizowanego betonu
komórkowego2) 240

Tabela 3. Nośność ścian zewnętrznych pełnych – NRd [kN/m], spoiny zwykłe i cienkie,
model ciągły

fb t = 250 mm t = 240 mm t = 180 mm
[MPa] M5 M10 cienka M5 M10 cienka M5 M10 cienka

spoina spoina spoina

15 571 712 582 538 671 548 342 422 349
(XIII) (XVI) (XIII) (XII) (XV) (XII) (VIII) (X) (VII)

20 700 870 760 660 821 717 416 520 453
(XVI) (XX) (XVII) (XV) (XIX) (XVI) (X) (XIII) (XI)

30 943 1162 1077 890 1098 1017 564 696 645
(>XX) (>XX) (>XX) (XX) (>XX) (>XX) (XVI) (XVII) (VI)

1) Klasyfikacja Odporności Ogniowej Nr FIRES-
CR-070-07-ASPP

2) Na podstawie instrukcji ITB nr 409/2005
Projektowanie elementów murowych z uwagi
na odporność ogniową

fb – klasy wytrzymałości elementów murowych produkowanych w Systemie Nowoczesne SILIKATY
t – grubość muru

Tabela 2. Minimalna grubość ścian no-
śnych z drobnowymiarowych elemen-
tów murowych z uwagi na wymagania
w klasie EI

Rodzaj elementu Minimalna gru-
murowego bość ściany [mm]

do uzyskania
klasyfikacji

ogniowej EI 120

SILIKAT N Grupa SILIKATY1)

(Grupa 1) 120

Elementy murowe ceramicz-
ne2) (Grupa 1-3) 140

Bloki i pustaki betonowe2)

(Grupa 2) 200

Elementy murowe z autokla-
wizowanego betonu komór-
kowego2) (Grupa 1) 120

1) Klasyfikacja Odporności Ogniowej Nr FIRES-
CR-070-07-ASPP

2) Na podstawie instrukcji ITB nr 409/2005
Projektowanie elementów murowych z uwagi
na odporność ogniową

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

www.grupasilikaty.pl

Ściana o najwyższej, zgodnie z prze-
pisami, odporności ogniowej REI 240
może być wykonana z elementów
SILIKAT N18, SILIKAT NP18 oraz
SILIKATA, czyli ma grubość tylko 18 cm.

SILIKAT N24 SILIKAT N18
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Nowoczesne budownictwo dro-
gowe charakteryzuje się coraz
krótszymi terminami realizacji
robót, co pociąga za sobą ko-

nieczność prowadzenia prac w różnych
warunkach atmosferycznych i pogodo-
wych. Bardzo istotną rolę odgrywa rów-
nież czynnik ekonomiczny, dlatego też
inwestorzy i wykonawcy zmuszeni są
do poszukiwania alternatywnych roz-
wiązań technologicznych o odpowied-
niej jakości oraz zapewniających skró-
cenie czasu realizacji inwestycji. Częs-
to zdarza się, że trzeba poprawić właś-
ciwości geotechniczne gruntu stano-
wiącego podbudowę dróg.

Cel stabilizacji
Proces ulepszania polega na zmniej-

szeniu wskaźnika plastyczności czy
doprowadzeniu wilgotności do pozio-
mu minimalnego. Jedną z form ulep-
szania gruntu przewidzianych do bu-
dowy warstw konstrukcyjnych (gór-
nych, dolnych oraz przewarstwień) jest
stabilizacja. W zależności od nośności
podłoża naturalnego grunty określane
są symbolami G1, G2, G3 i G4. G1
– najbardziej nośne grunty, natomiast
najmniej nośne – G4.

W celu osiągnięcia klasy gruntu
na poziomie G1 można posłużyć się
metodą wymiany lub ulepszenia. Wy-
miana gruntu niesie ze sobą wiele
utrudnień powodowanych m.in.: zaan-
gażowaniem urządzeń, koniecznością
ponoszenia kosztów kruszyw i ich
transportu zazwyczaj z południowej
części Polski. Należy również pamię-
tać o trudnościach logistycznych,
kosztach związanych z wywiezieniem
gruntu rodzimego oraz jego utylizacją,
co w zależności od skali realizowa-
nych prac może wiązać się z poważ-
nym obciążeniem finansowym. Po-
nadto mogą pojawiać się problemy
z przejściowym brakiem kruszyw kwa-
lifikowanych.

Stabilizacja gruntu rodzimego
jest nieporównywalnie tańszą metodą
niż wymiana gruntu, a jednocześnie
zapewnia osiągnięcie zakładanych
parametrów, a także zmniejszenie
grubości warstw konstrukcyjnych oraz
tendencji do odkształceń w porówna-
niu z konstrukcjami tradycyjnymi. Naj-
częściej stosowanymi spoiwami dro-
gowymi są cement i popioły lotne, na-
tomiast do osuszania gruntów stosu-
je się wapno. W ostatnich latach
na rynku pojawiły się nowoczesne
spoiwa hydrauliczne przeznaczone
do inżynierii komunikacyjnej, które
dzięki swoim właściwościom, a przede
wszystkim niskiej cenie mogą być sto-
sowane tam, gdzie użycie tradycyj-
nych materiałów jest ekonomicznie
nieuzasadnione lub nie pozwala osią-
gnąć żądanych parametrów. Podsta-
wowym celem stosowania tech-
nologii stabilizacji nowoczesnymi
spoiwami hydraulicznymi jest wy-
korzystanie gruntu rodzimego
(grunty spoiste i niespoiste) w celu
ulepszania podłoża czy konstru-
owania podbudów, z uwzględnie-
niem możliwości prowadzenia prac
w różnych warunkach atmosferycz-
nych, w tym również ekstremalnie
złych (np. silne przewilgocenia gruntu
czy obecność zanieczyszczeń). Hy-
drauliczne spoiwa z grupy Terramix
umożliwiają stabilizację gruntów o sła-
bej jakości. Wysoka higroskopijność
oraz reaktywność hydrauliczna gwa-
rantują uzyskanie dużej nośności
ulepszanych gruntów oraz trwały efekt
osuszania, bez zjawiska jego wtórne-
go rozmywania. Spoiwa Terramix mo-
gą stanowić alternatywę dla stabiliza-
cji gruntu cementem lub wapnem.
Podczas ich stosowania wykorzysty-
wane są urządzenia i maszyny prze-
znaczone do stabilizacji, takie jak sta-
bilizator gruntu (recykler, frezarko-mie-
szarka), umożliwiający przemieszanie
gruntu na głębokość nawet do 50 cm,
rozsypywacz, który pozwala na rów-
nomierne rozłożenie spoiwa w odpo-
wiedniej ilości oraz równiarka i walec.

Przebieg
procesu stabilizacji

Proces stabilizacji gruntu spoiwami
z grupy Terramix jest analogiczny jak
w przypadku stabilizacji standardowy-
mi spoiwami. Na przygotowanym grun-
cie rozkładane jest spoiwo za pomocą
rozsypywacza, zgodnie z dobraną re-
cepturą (fotografia 1), po czym nastę-
puje mieszanie rozłożonego spoiwa
z gruntem rodzimym na zakładaną głę-
bokość za pomocą recyklera (fotogra-
fia 2). Tak przygotowany materiał jest
równany za pomocą równiarki oraz za-
gęszczany (wałowany) za pomocą wal-
ca (fotografia 3). Przygotowana w ten
sposób warstwa jest mrozoodpor-
na i powinna mieć zakładane w projek-

cie parametry nośności. Cechą charak-
terystyczną spoiw z grupy Terramix jest
to, że procesy wiązania mogą zacho-
dzić w środowisku wodnym, bez ko-
nieczności kontaktu z powietrzem. Sto-
sowanie spoiw hydraulicznych zawie-
rających klinkier powoduje, że materiał
stanowiący wypełnienie (np. piasek)
zostaje trwale związany przez sieć wią-
zań krystalicznych, rozbudowaną pod-
czas procesu hydratacji i tym samym
twardnienia (proces jak w typowej mie-
szance betonowej). Po zastosowaniu
spoiw Terramix powstaje trwale zwią-
zana oraz nośna warstwa, która
przy ponownym kontakcie z wodą nie
ulegnie rozmiękaniu oraz nie pogorszą
się jej parametry. W celu przyspiesze-* Spoiwex Sp. z o.o.

Stabilizacja gruntu
spoiwami hydraulicznymi

Sergiusz Piasecki*

Fot. 1. Załadunek spoiwa Terramix F do
rozsypywacza Fot. S. Piasecki
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nia prac stabilizacyjnych można osu-
szać grunt spoisty z wykorzystaniem
spoiw z grupy Terramix (np. Terramix F)
o wysokiej wodożądności oraz zawar-
tości klinkieru, dlatego też prace za-

gęszczające mogą odbywać się zaraz
po przemieszaniu spoiwa z gruntem.
Należy zwrócić szczególną uwagę
na zapisy w normach wskazujące
na przydatność gruntów do stabiliza-
cji. Z doświadczenia wynika, że uzy-
skanie zakładanej wytrzymałości grun-
tu na poziomie Rm = 5 MPa, przy za-
chowaniu metodyki badań wynikającej
z norm, powoduje, że ilość spoiwa mu-
si być podwyższona i wynosi zazwy-
czaj powyżej 10%. Specyfika cemen-
tów oraz konieczność uzyskania bar-
dzo wysokiej wytrzymałości mogą spo-
wodować usztywnienie podłoża, czego
następstwem, pod wpływem obciąże-
nia ruchem, mogą być spękania odbi-
te. W przypadku, gdy podłoże nie jest
podatne (elastyczne), powstaje rów-
nież skurcz liniowy, powodujący pęka-
nie warstwy nośnej. Dzięki zastosowa-
niu spoiw Terramix unika się usztywnie-
nia podłoża. Właściwie dobrane daw-
kowanie spoiwa powinno zapewnić
uzyskanie zakładanej nośności (bada-
nej np. z użyciem płyty statycznej VSS)
oraz zagwarantować wytrzymałość
przewidzianą w projekcie. Należy pod-
kreślić, że w laboratorium receptury po-
wstają wg metodyki określonej przez
polskie normy. W praktyce jednak czę-
sto okazuje się, że warunki gruntowe
wymagają od wykonawcy zmiany daw-
kowania spoiwa w stosunku do recep-
tury laboratoryjnej. Związane jest to nie

tylko ze zmiennymi warunkami grunto-
wymi, ale również z wykorzystaniem
nowoczesnych maszyn budowlanych
(recyklerów), które umożliwiają uzy-
skanie bardzo wysokiej homogenizacji
stabilizowanego gruntu rodzimego
i spoiwa.

Fot. 2. Mieszanie spoiwa Terramix F
z gruntem i spoiwo tuż po przemieszaniu

Fot. 3. Grunt po wyrównaniu i wałowaniu.
Efekt stabilizacji spoiwem Terramix F

Fot.S
.P

iasecki
Fot.S

.P
iasecki

Drogowe spoiwa stabilizacyjne
Terramix mogą służyć do ulepszania
gruntu wówczas, gdy występują frak-
cje ilaste (nawet do ok. 40%) i pozwa-
lają osiągnąć wytrzymałość na ści-
skanie R28 = 1,5 MPa. Stanowią alter-
natywne rozwiązanie do stabilizacji
cementem i osuszania wapnem oraz
do tradycyjnej metody wymiany grun-
tu. Pozwalają na prowadzenie prac
w trudnych warunkach, trwale osu-
szają, polepszają nośność, umożli-
wiają wzmocnienie oraz stabilizację
gruntów i podłoży. Mogą być stosowa-
ne do stabilizacji mieszanek kruszyw
oraz jako czynnik scalający osady
ściekowe. Z powodzeniem są wyko-
rzystywane do stabilizacji podłoża
pod obiekty kubaturowe, do konstru-
owania podbudowy pod nawierzch-
nię z betonowej kostki brukowej, kon-
struowania górnych i dolnych warstw
podbudowy, a także do budowy nasy-
pów pod drogi krajowe, drogi ekspre-
sowe, autostrady i lotniska.

Wieloletniemu byłemu
Zastępcy Redaktora Naczelnego

miesięcznika „Materiały Budowlane”

dr. inż. Andrzejowi Paszkiewiczowi
wyrazy najszczerszego współczucia

z powodu śmierci

Żony
składa zespół redakcyjny

miesięcznika „Materiały Budowlane”

Drogiemu Koledze,
Prezesowi Honorowemu Stowarzyszenia

Inżynierów i Techników Przemysłu
Materiałów Budowlanych FSN-T NOT

dr. inż. Andrzejowi Paszkiewiczowi
wyrazy najgłębszego współczucia

z powodu śmierci

Żony
składają

Zarząd Główny i członkowie SITPMB
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K otwy gruntowe są coraz sze-
rzej stosowane w geotechni-
ce. Podstawowe zalety wyko-
rzystania technologii kotwie-

nia to:
● duża swoboda kształtowania kon-

strukcji wynikająca z możliwości prze-
noszenia na grunt sił rozciągających;

● możliwość optymalizacji rozwiązań
pod względem ekonomicznym;

● możliwość wykonywania wykopów
w obudowie z różnego rodzaju ścian
i palisad oraz zabezpieczeń zboczy
o parametrach głębokości/wysokości
nieosiągalnych bez kotwienia;

● możliwość znacznego ogranicze-
nia przemieszczeń kotwionych ścian
oporowych przez wprowadzenie ak-
tywnej siły sprężającej, co jest szcze-
gólnie istotne w terenach silnie zurba-
nizowanych i lokalizacji konstrukcji
oporowych w sąsiedztwie istniejących
obiektów.

Kotwy gruntowe
Podstawowe elementy kotwy grun-

towej to buława, długość swobodna
i głowica (rysunek 1). Kotwy, ze wzglę-
du na okres użytkowania, dzielą się
wg PN-EN 1537 Wykonawstwo spe-
cjalistycznych robót geotechnicznych.
Kotwy gruntowe na:

■ tymczasowe – użytkowane w okre-
sie krótszym niż 2 lata;

■ trwałe – użytkowane dłużej niż
2 lata.

W niektórych krajach wydzielono
jeszcze jedną grupę kotew, określo-
nych jako tymczasowe, o wydłużonym
okresie trwałości, użytkowanych od 2
do 7 lat. Kotwy gruntowe to bardzo
odpowiedzialny element konstrukcyj-
ny, co potwierdzają postanowienia za-
warte w normie PN-EN 1537 nakazu-
jące przeprowadzenie obciążenia
próbnego każdej kotwy. W przypad-
ku kotew trwałych niezwykle istotną
kwestią jest właściwe zabezpiecze-
nie antykorozyjne spełniające swoje
zadanie, przy założonym stopniu

agresywności środowiska, w całym
okresie użytkowania. Zwykle przyjmu-
je się, że kotwa trwała powinna za-
chowywać założone parametry pro-
jektowe przez okres 100 lat. Norma
PN-EN 1537 podaje wiele wymagań
dotyczących zabezpieczeń antykoro-
zyjnych, jakie powinny spełniać kotwy
gruntowe. Z uwagi na złożoność za-
gadnienia zawarte są w niej przykła-
dowe rozwiązania zabezpieczenia an-
tykorozyjnego poszczególnych ele-
mentów, tj. buławy, swobodnej długo-
ści cięgna, połączenia pomiędzy swo-
bodną długością cięgna a głowicą
oraz samej głowicy, w zależności
od przewidywanego okresu użytkowa-
nia kotwy. Za wystarczające zabez-
pieczenie kotew tymczasowych uwa-
ża się zaczyn cementowy o wymaga-
nej minimalnej grubości wokół cięgna
równej 10 mm.

Zabezpieczenie kotew trwałych jest
zagadnieniem dużo bardziej skompli-
kowanym. Norma nie dopuszcza sto-
sowania zabezpieczenia w postaci me-
talizacji (np. galwanizowania). Ozna-
cza to, że również zabezpieczenia sta-
nowiące kombinację powłoki metaliza-
cyjnej i epoksydowej nie mogą być

uznawane za trwałe. Zapisy wyklucza-
jące metalizację, jako trwałe zabezpie-
czenie antykorozyjne, dotyczą jedynie
cięgna kotwy i dlatego może ona być
z powodzeniem stosowana do zabez-
pieczania innych elementów stalo-
wych, takich jak płyty oporowe, pokry-
wy, osłony itp.

DCP – podwójne
zabezpieczenia antykorozyjne
dla kotew trwałych

Podstawowym, zalecanym przez
normę PN-EN 1537, sposobem zabez-
pieczenia antykorozyjnego cięgien ko-
tew trwałych jest system DCP (Double
Corrosion Protection). Pręty gwintowa-
ne SAS z zabezpieczeniem tego typu
spełniają najbardziej rygorystyczne wy-
magania stawiane kotwom trwałym (ry-
sunek 2, fotografia 1).

* ATM Sp. z o.o.

DCP – system zabezpieczenia
antykorozyjnego trwałych kotew gruntowych

mgr inż. Grzegorz Badawika*

Rys. 1. Kotwa gruntowa z pojedynczym
zabezpieczeniem antykorozyjnym i kotwa
zabezpieczona systemem DCP

Rys. 2. Przekrój poprzeczny i podłużny
pręta SAS z zabezpieczeniem DCP

Fot. 1. Przekrój poprzeczny pręta SAS
z zabezpieczeniem DCP
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Sposób zabezpieczenia poszcze-
gólnych elementów trwałej kotwy
prętowej SAS:

1. Buława. Pręt gwintowany
umieszczony jest w pojedynczej kar-
bowanej rurze wykonanej z tworzy-
wa PVC lub HDPE. Przestrzeń po-
między osłoną a prętem wypełnia się
specjalnym zaczynem cementowym
wykonanym i badanym zgodnie z po-
stanowieniami norm [PN-EN 445
Zaczyn iniekcyjny do kanałów kablo-
wych. Metody badań; PN-EN 446 Za-
czyn iniekcyjny do kanałów kablo-
wych. Metody iniekcji; PN-EN 447
Zaczyn iniekcyjny do kanałów kab-
lowych. Wymagania dotyczące za-
czynu zwykłego]. Iniekcję tę wykonu-
je się zazwyczaj w kontrolowanych
warunkach wytwórni.

2. Swobodna długość cięgna.
Pręt zabezpieczony jest analogicz-
nie jak buława i dodatkowo wyposa-
żony w zewnętrzną gładką rurę z two-
rzywa, uszczelnioną na jej obu koń-
cach. Rozwiązanie to umożliwia swo-
bodne wydłużanie się cięgna wew-
nątrz rury w trakcie naciągu, a przy
okazji stanowi trzecią barierę anty-
korozyjną.

3. Połączenie swobodnej długoś-
ci cięgna i głowicy kotwy. Do głowi-
cy kotwy mocowana jest (najczęściej
spawana) tuleja stalowa lub wykona-
na z tworzywa. Jest ona szczelnie po-
łączona z gładką rurą osłonową za-
montowaną na swobodnej długości
cięgna oraz szczelnie wypełniona za-
czynem cementowym lub antykorozyj-
nym iniektem trwale plastycznym. Iniekt
trwale plastyczny stosowany jest, gdy
wymagane jest zapewnienie możli-
wości kontroli naciągu kotwy i jej
ewentualnego doprężenia.

4. Głowica kotwy. Do płyty opo-
rowej mocowana jest osłona zabez-
pieczona powłoką epoksydową i/lub
cynkową. Istnieje również możliwość
zastosowania osłony z tworzywa.
Osłona wypełniana jest w sposób ana-
logiczny jak tuleja łącząca długość
swobodną cięgna z głowicą kotwy.

W opisanym systemie bardzo istot-
na jest możliwość potwierdzenia trwa-
łości prętowych kotew gruntowych
SAS przez stały monitoring ich stanu
technicznego oraz kontrolę poziomu
siły sprężającej. Kotwy prętowe SAS
z podwójnym zabezpieczeniem anty-
korozyjnym DCP są powszechnie sto-

sowane w Niemczech od początku lat
siedemdziesiątych XX wieku. Ana-
logicznie zabezpieczone prętowe
gwoździe gruntowe i mikropale są
stosowane w Niemczech od początku
lat osiemdziesiątych XX wieku.

Badania skuteczności
zabezpieczenia DCP

W 2003 r. Niemiecki Instytut Techni-
ki Budowlanej (DIBt) przeprowadził ba-
dania stanu technicznego prętowych
kotew i gwoździ gruntowych z zabez-
pieczeniem trwałym typu DCP, które
wykonano w latach siedemdziesiątych
i osiemdziesiątych XX wieku. Kotwy te
zabezpieczały ściany oporowe, stabi-
lizowały nasypy oraz, w jednym przy-
padku, zaporę wodną. Ich wiek wyno-
sił od 15 do ok. 40 lat. W ramach ba-
dań przeprowadzono inspekcję stanu
ok. 120 kotew. W żadnej z nich nie
stwierdzono uszkodzenia zabezpie-
czenia antykorozyjnego cięgna. Jedy-
nie w kilku przypadkach wystąpiła ko-
rozja elementów głowicy kotwy wyni-
kająca z niewłaściwego zaprojektowa-
nia detali i wad wykonawczych.

System podwójnego zabezpieczenia
(DCP) prętów gwintowanych SAS za
pomocą karbowanych i gładkich osłon
z tworzywa oraz antykorozyjnych iniek-
tów trwale plastycznych i zaczynu ce-
mentowego jest sprawdzonym, efektyw-
nym i bezpiecznym sposobem ochrony
antykorozyjnej trwałych kotew pręto-
wych w całym okresie ich użytkowania.

Przykłady
krajowych realizacji

Gwoździe i kotwy gruntowe z zabez-
pieczeniemantykorozyjnymtypuDCPza-
stosowano w Polsce podczas realizacji
wielu projektów geotechnicznych, m.in.:

● budowy obwodnicy Biecza – dro-
ga krajowa nr 28 (fotografia 2). Wy-
konano kotwienie ściany oporowej
z grodzic stalowych trwałymi kotwami
gruntowymi (2007 r.). Do kotwienia wy-
korzystano prętowe kotwy gruntowe
SAS 1050 Ø 26,5 oraz SAS 1050 Ø 32
z zabezpieczeniem antykorozyjnym
typu DCP. Generalny Wykonawca
– SKANSKA S. A., wykonawca robót
geotechnicznych – Aarsleff Sp. z o.o.;

● budowy autostrady A4 – Zgo-
rzelec – Krzyżowa (fotografia 3).
Przeprowadzono gwoździowanie
skarp przekopu autostrady (2008 r.)
za pomocą trwałych gwoździ grunto-

wych SAS 670 Ø 22 oraz SAS 670
Ø 28 z zabezpieczeniem antykorozyj-
nym typu DCP. Łączna długość gwoź-
dzi to ~10 tys. m. Generalny Wyko-
nawca – DTP Terrassement S.A.,
wykonawca robót geotechnicznych –
Keller Polska Sp. z o.o.;

● budowy wiaduktu Wantowego
w Opolu (fotografia 4). Zastosowano
kotwy gruntowe kotwiące podpory wia-
duktu. Wykorzystano trwałe kotwy
gruntowe 670 Ø 75. Wykonano 104
kotwy długości 15 oraz 20 m. W trakcie
próbnego obciążenia przeprowadzone-
go przez firmę PILETEST kotwy były
obciążone maksymalną siłą 2450 kN.
Generalny Wykonawca – Konsorcjum
HIMMEL&PAPESCH OPOLE Sp. z o.o.
oraz Mostmar SP. J., wykonawca robót
geotechnicznych – SOLEY Sp. z o.o.

Fot. 2. Budowa obwodnicy Biecza – droga
krajowa nr 28 (Fot. J. Krupka)

Fot. 3. Budowa autostrady A4 – Zgorzelec
– Krzyżowa (Fot. A. Kłodnicki)

Fot. 4. Budowa wiaduktu Wantowego
w Opolu (Fot. G. Badawika)
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M etody wzmacniania podłoża
gruntowego powstały jako al-
ternatywa techniczno-ekono-
miczna dla powszechnie sto-

sowanych metod wymiany gruntu oraz
posadowienia pośredniego. Wymaga-
ją one od projektantów nie tylko wyso-
kiego poziomu wiedzy technicznej, ale
również specyficznego podejścia pro-
jektowego, odmiennego niż w przypad-
ku projektowania tradycyjnych funda-
mentów pośrednich. Niezbędna staje
się też kompleksowa analiza współpra-
cy obiektu inżynierskiego z podłożem,
wykonywanie poletek próbnych oraz
dokonywanie bieżących zmian w pro-
jektach i technologii w czasie trwania
robót budowlanych, czyli tzw. projekto-
wanie metodą obserwacyjną, które to
pojęcie wprowadza do naszej nomen-
klatury Eurokod. Tego rodzaju przed-
sięwzięcia geotechniczne można okre-
ślić jako swojego rodzaju eksperymen-
ty w skali 1:1.

Celem wzmacniania podłoża jest
dostosowanie go do wymagań,
umożliwiając tym samym posado-
wienie obiektu na fundamentach
bezpośrednich w postaci stóp, ław
czy płyt fundamentowych lub, w przy-
padku konstrukcji nasypu drogowego,
możliwość wzniesienia go na żądaną
wysokość z zachowaniem dopusz-
czalnych wartości stanów granicznych
nośności i użytkowania. Na etapie pro-
jektowania konstrukcji należy sprawdzić
dwa stany graniczne podłoża budow-
li: I SG – nośności, II SG – przydatno-
ści do użytkowania (osiadania całko-
wite, dopuszczalna różnica osiadań).
Wymagania dotyczące posadowienia
bezpośredniego zawarte są w normie
PN-81/B-03020, a ogólne wytyczne dla
budynków w „Rozporządzeniu w spra-
wie warunków technicznych, jakim po-
winny odpowiadać budynki i ich usytu-
owanie”. Wymagania dotyczace cało-
kształtu projektowania geotechniczne-
go, robót oraz badań podłoża zawiera
norma Eurokod 7, a wymagania

odnoszące się do maksymalnych i nie-
równomiernych osiadań precyzuje nor-
ma PN-81/B-03020. Zgodnie z tą
normą osiadania maksymalne dla po-
szczególnych kategorii obiektów nie
powinny przekraczać następujących
wartości:

● 7 cm dla budynków do 11 kondy-
gnacji naziemnych;

● 10 cm dla budynków powyżej 11
kondygnacji;

● 15 cm dla budynków o wysokości
powyżej 100 m.

Warto zwrócić uwagę, że przytoczo-
na norma podaje te wartości jako do-
puszczalne osiadanie występujące w fa-
zie eksploatacji budowli, a zatem po od-
daniu jej do użytkowania. Osiadania
rzeczywiste mogą być zatem wyższe.

Najczęstszą przyczyną wzmacniania
istniejącego słabego podłoża jest nie-
bezpieczenstwo wystąpienia lub prze-
widywanie nadmiernych lub nierówno-
miernych osiadań. Rzadziej spotyka-
nym przypadkiem jest konieczność
wzmocnienia wynikająca z niedosta-
tecznej nośności podłoża i zabezpie-
czenia budowli przed zagrożeniami
związanymi z brakiem statecznosci
podłoża.

Metoda
dynamicznego zagęszczania

W przypadku występowania warstw
niespoistych luźnych nasypów sku-
tecznym sposobem ich zagęszczenia
jest zastosowanie punktowych uda-
rów o dużej energii, czyli metody dy-
namicznego zagęszczania (Dynamic
Compaction), nazywanego również
ciężkim ubijaniem.

Metoda Konsolidacji Dynamicznej
została wdrożona do praktyki budowla-
nej w 1969 r. przez francuskiego inży-
niera Louisa Menarda, jednego z pio-
nierów w dziedzinie wzmacniania pod-
łoża gruntowego, autora wielu nowa-
torskich rozwiązań w dziedzinie mecha-
niki gruntów. Metoda ta polega na ulep-
szeniu słabego podłoża za pomocą
uderzeń o dużej energii. W wyniku dzia-

łania fali uderzeniowej grunt ulega za-
gęszczeniu zróżnicowanemu w zależ-
ności od jego stanu, struktury i głęboko-
ści zalegania. Energia przekazywana
jest na podłoże za pomocą wielokrot-
nych uderzeń odpowiednio ukształto-
wanych ciężarów (fotografia 1), o ma-
sie 10 – 50 t, spadających z wysokości
5 – 40 m (rysunek 1).

Indywidualne warunki każdej in-
westycji wymuszają projektowanie
wzmocnienia, uwzględniając zróżnico-
wanie faz zagęszczenia, poziomów
energii, a także interwałów, w jakich
zostanie dostarczona. Rozmieszcze-
nie punktów uderzeń oraz dobór innych
parametrów technologicznych nastę-
puje na etapie projektu wstępnego.
Ostatecznie jednak są one weryfiko-
wane dopiero w wyniku prób przepro-
wadzonych w terenie.

Metoda
dynamicznej wymiany

W sytuacji, gdy grunt rodzimy zawie-
ra dużo drobnych cząstek plastycz-
nych, konsolidacja dynamiczna prze-
staje być efektywna. Skutecznym roz-
wiązaniem okazuje się wtedy zastoso-
wanie dynamicznej wymiany (tzw.
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Fot. 1. Tłuczek używany do wykonania
dynamicznego zagęszczania
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kolumn kamiennych). Pozwala ona
zwiększyć wytrzymałość zarówno bar-
dzo wilgotnych gruntów spoistych, jak
i słabych gruntów organicznych. Tech-
nologia wymiany dynamicznej polega
na wykonaniu w spoistym gruncie wiel-
kośrednicowych słupów z materiału
okruchowego. Kolumny (słupy wymia-
ny dynamicznej) formowane są przez
ubijanie ciężarem o masie 15 – 30 t,
opuszczanym z wysokości 10 – 30 m.
Rozpoczęcie procesu ubijania nastę-
puje na powierzchni terenu lub w płyt-
kim wykopie, wypełnianym kruszywem
mineralnym. Kolejne uderzenia wpro-
wadzają materiał gruntu niespoistego
na żądaną głębokość (rysunek 2). Do-
sypywanie kruszywa do wykopu i ubi-
janie powtarza się do momentu ufor-
mowania kolumny DR. Badania prze-
prowadzone na modelach w skali na-
turalnej wykazały wysoką efektywność
tej metody wzmacniania gruntu. Każdą
decyzję dotyczącą zastosowania wy-
miany dynamicznej, jako systemu po-
sadowienia pośredniego, poprzedza
określenie parametrów uformowanych
kolumn oraz otaczającego ich gruntu
naturalnego. Na podstawie doświad-
czeń z projektów, zrealizowanych
na całym świecie, zostały określone
procedury obliczeniowe pozwalające
indywidualnie, dla każdego przypadku,
zaprojektować wzmocnienia podłoża.

Formowane w gruncie kolumny ma-
ją średnicę 2 – 2,5 m, przy rozstawie
3 – 6 m, w zależności od wartości

obciążenia oraz warunków grunto-
wych. Średnia głębokość, przy użyciu
ubijaka o masie ok. 20 t, to 5 – 7 m. Ty-
powe wartości obciążeń naziomem tak
wzmocnionego podłoża wynoszą
50 – 250 kPa. Ograniczenie metody
stanowią drgania powstające w trakcie
zagęszczania, które prowadzą do
uszkodzenia obiektów sąsiadujących
z budowaną drogą, dlatego też zaleca-
na jest bezpieczna odległość 20 – 30 m
od sąsiadujących zabudowań, jak rów-
nież wszelkich instalacji wrażliwych
na wstrząsy.

Wpływ drgań można redukować
przez wykonanie rowów izolujących
obszar, na którym prowadzone jest
wzmocnienie. Dzięki temu zagęszcze-
nie może się odbywać w bliższej odle-
głości od obiektów.

Kolumny betonowe typu CMC
W przypadku zalegania słabonoś-

nych gruntów na dużej głębokości oraz
przy dużych obciążeniach naziomu
skuteczne okazuje się zastosowanie
kolumn betonowych, np. typu CMC,
wykonywanych za pomocą świdra
przemieszczeniowego (fotografia 2),
które zdobywają coraz większe uzna-
nie na całym świecie jako ekonomicz-
na metoda zwiększenia nośności oraz
modułu odkształcenia podłoża. Metoda
ta daje gwarancje spełnienia wymaga-
nych parametrów nośności osiadań
i stateczności globalnej, bez ryzyka

rozpływu kolumny w gruntach orga-
nicznych, co może mieć miejsce
w przypadku kolumn żwirowych.

W trakcie wykonywania kolumn ty-
pu CMC świder przemieszczeniowy
rozpycha istniejący grunt, tworząc prze-
strzeń, w której powstaje kolumna be-
tonowa. Po osiągnięciu wymaganej głę-
bokości rozpoczyna się pompowanie
mieszanki betonowej pod dużym ciśnie-
niem przez otwór umieszczonego
w rdzeniu świdra. Kolumna powstaje
jednocześnie z podciąganiem wiertła
do góry, niemal natychmiast po prze-
mieszczeniu gruntu poza obręb otworu.
Dzięki takiej technologii kolumna wyko-
nywana jest precyzyjnie, zgodnie z za-
łożeniami projektowymi i wyeliminowa-

ne zostaje niebezpieczeństwo uszko-
dzenia ścian otworu. Nie dochodzi też
do mieszania się gruntu z podawaną
mieszanką betonową. Kolumny beto-
nowe typu CMC można stosować
przy zaleganiu gruntów słabonośnych
do głębokości ok. 20 m. Typowe warto-
ści obciążeń naziomem tak wzmocnio-
nego podłoża wynoszą 50 – 400 kPa.
Metoda ta, z uwagi na znaczną reduk-
cję osiadań, jest z powodzeniem stoso-
wana do wzmacniania nasypów dojaz-
dowych do obiektów mostowych. Ko-
lumny typu CMC, wykonane w formie
palisady, mogą również posłużyć jako
zabezpieczenie skarpy (fotografia 3).

Nasyp przeciążający
i drenaż pionowy

Jedną z najtańszych metod konsolida-
cji słabych gruntów spoistych jest wy-
konanie nasypu przeciążającego. Jest
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Rys. 2. Schemat formowania kolumn dynamicznej wymiany

Fot. 2. Sprzęt wykonujący kolumny beto-
nowe typu CMC

Rys. 1. Schemat wykonania dynamicznego zagęszczania (DC)
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to jednak proces bardzo czasochłonny,
a wykonanie nasypu przeciążającego
o wysokości zapewniającej odpowiedni
nacisk na grunt często niemożliwe, ze
względu na słabonośne podłoże.

W celu przyspieszenia procesu kon-
solidacji gruntów nieprzepuszczalnych,
zalegających w podłożu, można zasto-
sować również drenaż pionowy, któ-
ry odpowiednio gęsto zastosowany
(fotografia 4) skraca drogę filtracji
i przyspiesza odprowadzenie wody wy-
ciskanej z gruntu oraz ułatwia jej od-
pływ. Dzięki temu szybciej następuje
konsolidacja gruntu i zanik osiadań.
W celu zwiększenia efektywności me-
tody można stosować dodatkowo kla-
syczne przeciążenie nasypem.

Konsolidacja próżniowa

W przypadku, gdy z uwagi na zbyt
słabe podłoże nie można wznieść na-
sypu przeciążającego, rozwiązaniem

może być konsolidacja próżniowa.
W wyniku zastosowania podciśnienia
wywierany jest nacisk na grunt, porów-
nywalny z tym, jaki wywierałby kilkume-
trowy nasyp. Konsolidacja próżniowa
jest sprawdzonym systemem stosowa-
nym do wzmacniania słabych i bardzo
słabych gruntów niespoistych o bardzo
dużej wilgotności. Procedura polega
na wykonaniu w gruncie drenażu pio-
nowego, a następnie zainstalowaniu,
pod nieprzepuszczalną dla powietrza
membraną, poziomych przewodów (fo-
tografia 5). Pod membraną wytwarza

się podciśnienie wywołujące przyspie-
szoną izotropową konsolidację w ma-
sywie gruntowym. W wypadku posa-
dawiania nasypów drogowych o dużej
wysokości, w celu przyspieszenia kon-
solidacji, budowę nasypu przeprowa-
dza się w trakcie trwania podciśnienia.
Często wykonuje się też dodatkowe
przeciążenie tymczasowe nasypu dro-
gowego, co pozwala na wymuszenie
osiadań nasypu w krótszym czasie.

Podstawowe zalety metody konsoli-
dacji próżniowej to szybkość procesu
oraz możliwość przyłożenia obciąże-
nia już po ok. 2 tygodniach po rozpo-
częciu wytwarzania podciśnienia. Uzy-
skanie przez skonsolidowany grunt
właściwości izotropowych ogranicza
znacznie ryzyko utraty stateczności bu-
dowli wzniesionej na skonsolidowanym
podłożu, a kubatura gruntu potrzebne-
go do uzupełnienia osiadań jest znacz-
nie mniejsza niż przy klasycznym prze-
ciążeniu nasypem.

Technologia Jet-Grouting

W przypadku zalegania soczewek
gruntów słabych na większej głębo-
kości skuteczne, aczkolwiek kosztow-
ne, jest zastosowanie technologii
Jet-Grouting, polegającej na utworze-
niu w gruncie kolumn cementowo-
-gruntowych metodą mieszania gruntu
z zaczynem stabilizującym, wtłacza-
nym pod wysokim ciśnieniem. Metodą
Jet-Grouting można wzmacniać pla-
styczne grunty spoiste oraz luźne pia-
ski o różnych frakcjach, a także grunty
organiczne, torfy i namuły. Kolumny po-
wstałe w ten sposób służą do wzmoc-
nienia podłoża pod wszelkiego rodza-
ju budowle, ściany oporowe, a także
do wykonywania pionowych oraz po-
ziomych przesłon przeciwfiltracyjnych.

Inne metody
wzmacniania podłoża

Oprócz przedstawionych metod
wzmacniania podłoża można wymie-
nić również, chętnie stosowane, ko-
lumny żwirowe lub formowane me-
todą wgłębnego mieszania DSM
(Deep Soil Mixing). Dzięki ich zasto-
sowaniu można bezpiecznie zapro-
jektować drogi przebiegające w trud-
nych warunkach gruntowych, bez ko-
nieczności zmiany ich lokalizacji.

Wobec coraz większej liczby metod
wzmocnienia podłoża należy pamiętać,
iż każdorazowo konieczne jest indy-
widualne podejście do funkcji, jaką
ma ona pełnić. W zależności od rodza-
ju słabych gruntów , ich stanu, miąż-
szości, a także wielkości obciążeń,
jakie mają być przekazywane na pod-
łoże, należy wyodrębnić problemy
i zagadnienia, których rozwiązanie
będzie funkcją wzmocnienia podło-
ża gruntowego. Należy również wziąć
pod uwagę czas potrzebny na wykona-
nie wzmocnienia oraz okres, po którym
można bezpiecznie przyłożyć całkowi-
te projektowane obciążenie na wzmoc-
niony grunt, a także koszt jego wykona-
nia, co często bywa kryterium decydu-
jącym o wyborze danej technologii.

Liczne realizacje oraz poletka prób-
ne wykazują, że wzmocnienie podłoża
gruntowego w wielu przypadkach mo-
że być skutecznym, mniej kosztownym
oraz szybszym rozwiązaniem niż posa-
dowienie pośrednie.

Wszystkie fot. archiwum firmy Menard
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Fot. 3. Palisada wykonana z kolumn
typu CMC

Fot. 4. Proces instalacji drenów w podłożu

Fot. 5. Instalacja poziomych przewodów
pod membranę
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D rewno klejone jest coraz po-
wszechniej stosowane w obiek-
tach infrastruktury. Wynika to
z niezaprzeczalnych jego zalet,

takich jak: łatwość obróbki, mały ciężar
objętościowy oraz względy estetyczne,
ale przede wszystkim z większej trwa-
łości i aspektów technologicznych, któ-
re udało się rozwiązać przy drewnie kle-
jonym. Coraz śmielej materiał ten jest
stosowany do budowy kładek dla pie-
szych, a ostatnio również do budowy
mostów drogowych. Taką spektakularną
konstrukcją jest chociażby, rekordowa
pod względem rozpiętości, podwieszo-
na kładka dla pieszych nad Dunajcem
zbudowana kilka lat temu na terenie
gminy Czorsztyn (wg projektu zespołu
ZBP Mosty-Wrocław pod kierunkiem
prof. J. Biliszczuka). Zagadnienia te zo-
stały również szerzej rozpowszechnio-
ne dzięki działalności prof. H. Zobla i je-
go zespołu z Politechniki Warszawskiej.

Zasady obliczania kładek
Norma europejska dotycząca projek-

towania konstrukcji z drewna dzieli się
na trzy części:

● EN 1995-1-1:2004 Projektowanie
konstrukcji drewnianych. Zasady ogól-
ne i zasady dla budynków;

● EN 1995-1-2:2004: Projektowanie
konstrukcji drewnianych. Odporność
na działanie ognia;

● EN 1995-2:2004 Projektowanie
konstrukcji drewnianych. Mosty.

Przy projektowaniu obiektów mosto-
wych korzysta się przede wszystkim
z części EN 1995-2. Są tam zawarte za-
lecenia dotyczące stanów granicznych
użytkowalności (ugięć oraz drgań), kon-
strukcji pomostów z drewna oraz ogól-
ne zasady projektowania mostów
z drewna. Połączenia oraz inne elemen-
ty w konstrukcjach mostowych spraw-
dza się wg normy EN 1995-1-1, tak jak

w przypadku budynków, lecz modyfiku-
je je o współczynniki przewidziane dla
konstrukcji eksploatowanych na otwar-
tym powietrzu.

Oznaczenia stosowane w nor-
mach europejskich dotyczących
projektowania mostów z drewna
klejonego. Podstawowe oznaczenia
przedstawiono w tabeli 1.

Wartości obliczeniowe wytrzyma-
łości materiałów używanych do pro-
jektowania ściśle wiążą się z wartoś-
ciami charakterystycznymi. Wartości te
wyznacza się wg norm europejskich
EN 1995-1-1 oraz EN 1995-2. Norma
EN 1995-1-1 podaje klasy użytkowania
elementów drewnianych w zależności
od warunków atmosferycznych działają-
cych na elementy konstrukcyjne. W przy-
padku obiektów mostowych jest to klasa
użytkowania 2, która określa wilgotność
względną na poziomie 85% tylko w okre-
sie kilku tygodni w roku. Wartości współ-
czynników obliczeniowych wg wymie-
nionych norm podano w tabelach 2 i 3.

Wartości obliczeniowe materiałów
wyznacza się z zależności:

gdzie:
kmod – współczynnik modyfikujący biorący
pod uwagę obciążenie i zawilgocenie
drewna wg EN 1995-1-1;
Xk – wartość charakterystyczna wytrzyma-
łości materiału;
γM – współczynnik korygujący właściwości
materiałowe wg PN-EN 1995-2.

Kombinacje oddziaływań wg
norm europejskich. Eurokod
PN-EN 1990:2004/Ap1 ściśle definiuje
zasady dotyczące przyjmowania kom-
binacji oddziaływań w stosunku do pro-
jektowania konstrukcji.

W każdym krytycznym przypadku ob-
ciążenia konstrukcji należy wyznaczyć
wartości obliczeniowe, stosując kombi-
nację oddziaływań, które mogą wystą-
pić jednocześnie podczas eksploatacji
obiektu. Kombinacje oddziaływań wg
norm europejskich dzielimy, podobnie
jak w normach polskich, na podstawo-
we oraz wyjątkowe (np. od oddziaływań
sejsmicznych, pożaru itp.). Podstawo-
wa kombinacja jest sumą oddziaływań
stałych i zmiennych i zależy głównie
od stanów granicznych, jakie mamy
za zadanie sprawdzić. W przypadku sta-
nu granicznego nośności STR, kiedy
należy sprawdzić zniszczenie lub nad-
mierne odkształcenia konstrukcji (gdzie
decydujące znaczenie ma wytrzyma-
łość materiałów), kombinację tę może-
my przedstawić wzorem 2, z którego na-
leży wybrać sytuację mniej korzystną:

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

Konstruowanie kładek
dla pieszych z drewna klejonego

zgodnie z eurokodami

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

Tabela 1. Podstawowe oznaczenia sto-
sowane w normach europejskich do
projektowania

Tabela 2. Wartości współczynnika mo-
dyfikującego kmod

Tabela 3. Wartości współczynnika kory-
gującego właściwości materiałowe γγM

Rodzaj materiału γγM
Drewno klejone 1,25
LVL 1,20
Drewno lite 1,30
Połączenia 1,30

Materiał Klasa Obciążenie
użyt-

kowania
Laminaty 
klejone 2 0,60 0,90
LVL 2 0,60 0,90
Drewno 
lite 2 0,60 0,90

Oznaczenie Nazwa
G oddziaływanie stałe
Q oddziaływanie zmienne
R nośność
X właściwość materiału
F oddziaływanie
A pole przekroju
E moduł sztywności podłużnej

(1)

stałe krótko-
trwałe

(2)
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gdzie:
γG,j Gk,j – ob li cze nio we od dzia ły wa nie sta łe;
γp,P – ob li cze nio we od dzia ły wa nie sprę ża-
ją ce;
γQ,1Ψ0,1Qk,1 – ob li cze nio we wio dą ce od dzia -
ły wa nie zmien ne;
γQi Ψ0,1Qk,1 – ob li cze nio we to wa rzy szą ce od -
dzia ły wa nie zmien ne;
“+” – na le ży uwzględ nić w kom bi na cji „z”;
Σ – łącz ny efekt;
ξ – współ czyn nik re duk cyj ny od dzia ły wa nia
sta łe go.

W przy pad ku sta nu gra nicz ne go
użyt ko wal no ści (kiedy roz pa tru je my
nie od wra cal ne sta ny gra nicz ne kon -
struk cji), kom bi na cję cha rak te ry stycz -
ną mo żna przed sta wić wzorem 3:

gdzie:
Gk,j – cha rak te ry stycz ne od dzia ły wa nie sta łe;
P – cha rak te ry stycz ne od dzia ły wa nie sprę -
ża ją ce;
Qk,1 – cha rak te ry stycz ne wio dą ce od dzia ły -
wa nie zmien ne;
Ψ0,1Qk,1 – cha rak te ry stycz ne to wa rzy szą ce
od dzia ły wa nie zmien ne;
“+” – na le ży uwzględ nić w kom bi na cji „z”;
Σ – łącz ny efekt.

Ze sta wie nie ob cią żeń sta łych
i zmien nych. W za łącz ni ku nor ma tyw -
nym A1 nor my PN -EN 1990: 2004/Ap1
Pod sta wy pro jek to wa nia kon struk cji
po da no war to ści współ czyn ni ków ob li -
cze nio wych w za leż no ści od ro dza ju
od dzia ły wa nia (tabela 4). Sto sun ko wo
ma łe war to ści współ czyn ni ków roz sze -
rzal no ści ter micz nej drew na są ko -
rzyst ne w przy pad ku obiek tów mo sto -
wych i po zwa la ją na nie uwzględ nia nie
ich przy pro jek to wa niu. 

Ob cią że nia zmien ne to obciąże-
nie tłumem pieszych, śniegiem 
i wiatrem. Ob cią że nie kładek tłu mem
pie szych w peł ni de fi niu je część dru -
ga nor my EN 1991. Nor ma ta za kła da,
że ob cią że nie rów no mier nie roz ło żo ne
qfl na le ży okre ślać i sto so wać w kie run -
ku po dłuż nym i po przecz nym tyl ko
na nie ko rzyst nych czę ściach po -
wierzch ni wpły wu. W ce lu okre śle nia
war to ści te go ob cią że nia na le ży sko -
rzy stać ze wzoru 4, ale w przy pad ku gdy

chce my uwzględ nić efek ty sta tycz ne
cią głe go gę ste go tłu mu pie szych, war -
to ścią za le ca ną wg EN jest 5,0 kN/m2.

L – dłu gość ob cią że nia
Ob cią że nie śnie giem na le ży

uwzględ niać głów nie w przy pad ku kła -
dek o kon struk cji za da szo nej. De fi niu -
je je EN 1991-1-3:2003. Nor ma ta jest
bar dzo zbli żo na do pol skiej nor my 
do ty czą cej ob cią że nia śnie giem 
PN -80/B -02010. Róż ni ce po le ga ją na
wiel ko ściach cha rak te ry stycz nych ob cią -
że nia. Pol ska nor ma okre śla ob cią że nie
śnie giem na po zio mie 0,7 kN/m2, na to -
miast nor ma eu ro pej ska trak tu je tę war -
tość ja ko mi ni mal ną, tj. Sk > 0,7 kN/m2.

War tość ob li cze nio wą ob cią że nia
śnie giem wy zna cza się ze wzoru (4):

S = µi • Ce • Ct • Sk [kN/m2]       (4)
gdzie:
µi – współ czyn nik kształ tu da chu;
Sk – ob cią że nie cha rak te ry stycz ne śnie giem;
Ce – współ czyn nik wa run ków at mos fe rycz -
nych;
Ct – współ czyn nik ter micz ny.

Współ czyn nik wa run ków at mos fe -
rycz nych Ce za le ży od usy tu owa nia
obiek tu w te re nie. W przy pad ku, gdy
kład ka dla pie szych znaj du je się w te -
re nie za bu do wa nym, współ czyn nik ten
wy no si 1,0. Współ czyn nik ter micz ny Ct
za le ży od róż ni cy tem pe ra tury między
ze wnętrz ną a we wnętrz ną po wierzch -
nią da chu. Uwzględ nia on moż li wość
to pie nia się war stwy śnie gu za le ga ją -
cej na da chu w wy niku pod grza nia jej
od spodu. W przy pad ku kon struk cji
mo sto wych róż ni ca tem pe ra tury prak -
tycz nie nie ist nie je, za tem współ czyn -
nik ten wy no si 1,0.

Cha rak te ry stycz ną war tość ob cią -
że nia śnie giem wy zna cza się z za leż -
no ści (5).

Sk = 0,007 • A [kN/m2]         (5)
gdzie:
A – wy so kość te re nu nad po zio mem mo rza,
na któ rym znaj du je się obiekt.

Ob cią że nie wia trem de fi niu je
EN 1991-1-4. War tość ob li cze nio wą
ob cią że nia bocz ne go mo stów wy zna -
cza się z za leż no ści (6).

gdzie:
ρ – gę stość po wie trza;
Vb – pręd kość wia tru (wy zna czo na z za leż -
no ści 7);
C – współ czyn nik si ły wia tru (wy zna czo ny
z za leż no ści 8);
ARef, X – po le po wierzch ni, na któ re dzia ła
wiatr (np. po le po wierzch ni kra tow ni cy net to).

Vb = Cdir • Cseason • Vb0 [m/s]       (7)
gdzie:
Cdir – współ czyn nik kie run ku wia tru; za le ca -
na war tość wy no si 1,0;
Cse ason – współ czyn nik po ry ro ku; za le ca na
war tość wy no si 1,0;
Vb0 – pręd kość wia tru z nor my kra jo wej. 

C = Ce • Cf,X (8)
gdzie:
Ce – współ czyn nik ek spo zy cji od czy ta ny
z wy kre su w za leż no ści od wy so ko ści obiek -
tu nad po zio mem mo rza Ce = 3,70;
Cf, X – współ czyn nik si ły; war tość dla mo s-
tów wy no si 1,30.

Stan gra nicz ny no śno ści. W sta -
nie gra nicz nym no śno ści STR wg nor -
my PN -EN 1990 ma my za za da nie
spraw dzić wy trzy ma łość kon struk cji
pod wzglę dem ma te ria ło wym. Na le ży
wy ka zać, że na prę że nia w ele men tach
wy wo ła ne ob cią że niem sta łym i zmien -
nym nie prze kro czą no śno ści prze kro -
jów tych ele men tów, czy li mu szą speł -
niać wy ra że nie (9).
Ed ≤ Rd Rd = Xd Ed => {σ, τ ...}   (9)

gdzie:
Ed – ozna cza war tość ob li cze nio wą od dzia -
ły wań, a Rd re pre zen tu je no śność ob li cze -
nio wą ma te ria łu kon struk cji. 

W za leż no ści od ro dza ju od dzia ły -
wań na ele men ty kon struk cyj ne z drew -
na kle jo ne go ja ko ma te ria łu nie jed no -
rod ne go na le ży spraw dzić:
σt,0,d ≤ ft,0,d – w przy pad ku roz cią ga nia
rów no le gle do włó kien;
σc,0,d ≤ ft,0,d – w przy pad ku ści ska nia
rów no le gle do włó kien

– w przy pad ku zgi na nia
wzglę dem osi głów nych;

σv,g,d ≤ fv,g,d – w przy pad ku ści na nia;
σt,90,d ≤ kc,90 • ft,90,d – w przy pad ku ści ska -
nia pro sto pa dle do włó kien;
kc90 – współ czyn nik uwzględ nia ją cy
usta wie nie ob cią żeń, naj czę ściej 1,00.

No śność po łą czeń wy zna cza się
zgod nie z czę ścią pierw szą nor my 
PN -EN 1995. Przed sta wi my przy kła -
do wą pro ce du rę ob li cze nio wą dla po łą -
cze nia wy ko rzy stu ją ce go wie lo krot ne
łącz ni ki sta lo we oraz blach sta lo wych
wkle ja nych w ele ment drew nia ny. 

Cha rak te ry stycz ną no śność po łą cze -
nia sworz nio we go na wy ry wa nie (wy -
cią ga nie) wy zna cza się z za leż no ści 10:

(3)

Tabela 4. Współczynniki obliczeniowe
oddziaływań STR

Oddziaływanie Symbol Wartość
Stałe niekorzystne γG,sup 1,35

korzystne γG,inf 1,00
Wiodące zmienne γQ,1 1,50

Towarzyszą- główne γQ,1 1,50
ce zmienne pozostałe γQ,i 1,50

(4)

[N]    (6)
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Fax,α,Rk = nef(π • d • lef)0,8 • fax,α,k (10)
gdzie:
nef – efek tyw na licz ba łącz ni ków nef = n0,9;
d – śred ni ca łącz ni ka [mm];
lef – efek tyw na dłu gość pe ne tra cji łącz ni ka
lef = l – d;
fax,α,k – cha rak te ry stycz na wy trzy ma łość na
wy cią gnię cie łącz ni ka pod ką tem α

Cha rak te ry stycz ną no śność łącz ni ka
na ści na nie z za sto so wa niem cien kiej
pły ty sta lo wej o t < d z jed ną płasz czy -
zną ści na nia wy zna cza się ze wzoru:

gdzie:
fh,k – cha rak te ry stycz na wy trzy ma łość osa -
dze nia łącz ni ka;
d – śred ni ca łącz ni ka [mm];
t1 – głę bo kość osa dze nia łącz ni ka;
My,Rk – cha rak te ry stycz ny mo ment upla -
stycz nie nia łącz ni ka.

Sta ny gra nicz ne użyt ko wa nia.
W sta nie gra nicz nym użyt ko wa nia wg
PN -EN 1990 na le ży spraw dzić, czy
war to ści ugięć ele men tów kon struk cyj -
nych oraz drgań kon struk cji nie są prze -
kro czo ne. Do okre śle nia tych war to ści
sto suje się od dzia ły wa nia cha rak te ry -
stycz ne, czy li kom bi na cję wg wzoru 12:

War to ści gra nicz ne wa run ków użyt -
ko wa nia za war te są w po szcze gól nych
pa kie tach norm eu ro pej skich w za leż -
no ści od ro dza ju kon struk cji i wy ko rzy -
sty wa nych ma te ria łów:

● war tość gra nicz na ugięć kra tow -
nic, be lek i płyt przy ob cią że niu tłu mem
pie szych (kład ki dla pie szych) wg czę ści
dru giej PN -EN 1995 po win na wynosić
L/200 do L/400, gdzie L jest roz pię tością
obiek tu lub ele men tu. Za le ca ną przez
nor mę war to ścią jest L/200;

● stan gra nicz ny drgań ma szcze -
gól ne zna cze nie w przy pad ku lek kich
kon struk cji, takich jak kład ki dla pie -
szych. Zgodnie z normami eu ro pej -
skimi na le ży spraw dzić „od po wiedź”
dy na micz ną kon struk cji. Pod sta wo wą
war to ścią, któ rą na le ży wy zna czyć, jest
czę sto tli wość drgań wła snych. Ba da -
nia dy na micz ne po zwa la ją rów nież
na szyb kie okre śle nie sztyw no ści ca łej
kon struk cji. 

Ob cią że nie tłu mem pie szych do nie -
daw na trak to wa ne by ło ja ko od dzia ły -

wa nie sta tycz ne. Roz wój kon struk cji
kła dek dla pie szych spra wił, że ko -
niecz ne jest spraw dze nie kry te rium
kom for tu użyt ko wa nia. Usta lo no, że
czę sto tli wość drgań wła snych w za kre -
sie 1,6 Hz do 2,4 Hz jest nie ko rzyst na
dla użyt kow ni ków obiek tu i wy wo łu je
uczu cie dys kom for tu. Gra nicz ną war -
tość drgań, przy któ rej ko niecz na jest
ana li za dy na micz na, EN 1995-2 usta -
la ja ko 5,0 Hz. Je że li czę sto tli wość tych
drgań jest więk sza od gra nicz nej,
wówczas ta ka ana li za nie jest wy ma ga -
na. Nor ma określa rów nież spo sób wy -
zna cza nia po szcze gól nych przy spie -
szeń kon struk cji wy wo ła nych przez:
jed ną oso bę; nie licz ną gru pę osób; po -
tok lu dzi. Gór ną gra ni cą przy spie szeń
jest 0,7 m/s2. W do ku men cie tym za -
war to rów nież uprosz czo ną me to dę
ana li zy dy na micz nej kła dek dla pie -
szych po le ga ją cą na spraw dze niu, czy
war to ści przy spie szeń pio no wych i po -
zio mych nie zo sta ły prze kro czo ne.

Przy spie sze nie pio no we wy wo ła -
ne przez jed ną prze cho dzą cą oso bę
wy ra ża się wzo rem 13:

gdzie:
M – cał ko wi ta ma sa mo stu;
fvert – czę sto tli wość drgań wła snych;
ζ – współ czyn nik tłu mie nia.

Współ czyn nik tłu mie nia w przypadku
mo stów z po łą cze nia mi me cha nicz ny mi
(kła dek dla pie szych) wy no si ζ = 0,015.

Przy spie sze nie pio no we wy wo ła ne
przez tłum lu dzi opisuje wzór 14:

avert,n = 0,23 • avert,1 • n • kvert (14)
gdzie:
n – licz ba pie szych;
kvert – współ czyn nik od czy ta ny z rysunku 1;
avert,1 – przy spie sze nie pio no we wy wo ła ne 
przez jed ną oso bę.

Licz ba prze chod niów n po win na być
przyj mo wa na ja ko:

n = 13 dla dużej gru py pie szych;
n = 0,6 A dla cią głe go tłu mu pie -

szych, gdzie A jest to po wierzch nia
użyt ko wa kład ki. Przy spie sze nie pio -
no we wy wo ła ne przez bie gną cą oso bę
wy ra ża się wzo rem 15:

Konstruowanie detali 
kładek dla pieszych

Przy kła do we roz wią za nie kon -
struk cyj ne po łą cze nia krzy żul ców
i słup ków z pa sem dol nym i gór nym
kra tow ni cy sta no wią cej dźwi gar
głów ny kład ki dla pie szych z drew -
na kle jo ne go. W ta kim przy pad ku
moż na za sto so wać no wo cze sne wie lo -
krot ne po łą cze nie sworz nio we. Idea ta -
kie go po łą cze nia (ry su nek 2) po le ga
na za sto so wa niu ja ko łącz ni ka blach
nie rdzew nych naj czę ściej gru bo -
ści 5 mm i sworz ni. Bla chy wkle ja się
w pas gór ny i pas dol ny kra tow ni cy
w uprzed nio wy fre zo wa ne miej sca.
Licz ba blach oraz łącz ni ków za le ży
od wiel ko ści sił sta tycz nych w pro jek -
to wa nym węź le. Sworz nie po win ny być
od po wied nio przy go to wa ne, aby nie
ka le czy ły drew na pod czas mon ta żu. 

Przy kła do we roz wią za nie kon struk -
cyj ne po łą cze nia po przecz ni cy z dźwi -
ga rem głów nym. Do po łą cze nia tych
ele men tów kon struk cyj nych, wgnor m eu -
ro pej skich, moż na z po wo dze niem wy ko -
rzy stać spe cjal nie pro fi lo wa ne oku cie wy -
ko na ne zblach sta lo wych, tzw. oku cie bel -
ko we (rysunek 3). Za sto so wa nie ta kie go
roz wią za nia za pew nia zmniej sze nie mo -
men tu skrę ca ją ce go prze no szo ne go
na bel kę po przecz ną, w tym przy pad ku
na dźwi gar głów ny. Ja ko łącz ni ki moż na
sto so wać ko twy sta lo we, na co nor ma 
PN -92/S -10082 nie ze zwa la ła.

Fv,Rk = min

avert,1 =

Rys. 1. Zależność między fvert a kvert

Rys. 2. Idea połączenia z wykorzystaniem
blach stalowych

(11)

(12)

(13)

(15)
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Kon struk cja za da sze nia. W przy -
pad ku kła dek dla pie szych z drew -
na kle jo ne go czę sto wy ko rzy stu je się
za da sze nie. Mo że być ono wy ko na ne
w spo sób po ka za ny na ry sun ku 4 z za -
sto so wa niem po łą cze nia kle jo ne go.

Podsumowanie

Eu ro ko dy dotyczące drew na kle jo -
ne go ujed no li ca ją wy ma ga nia sta wia -
ne tym kon struk cjom, tak aby by ły one
bez piecz ne, trwa łe i przy ja zne użyt -
kow ni kom. Po nad to za wie ra ją czy tel -
ne i zro zu mia łe pro ce du ry ob li cze nio -

we. W związ ku z tym mamy na dzie ję,
że wpro wa dze nie do sze ro kiej prak ty -
ki in ży nier skiej eu ro ko dów upo -
wszech ni sto so wa nie drew na kle jo ne -
go w in fra struk tu rze ko mu ni ka cyj nej.
Do ty czy to za rów no kon struk cji kła dek
dla pie szych, jak rów nież mo stów dro -
go wych. 

Rys. 3. Sche mat oku cia bel ko we go moż li -
we go do za sto so wa nia przy po łą cze niu po -
przecz ni cy z dźwi ga rem głów nym

Rys. 4. Układ kon struk cyj ny za da sze nia
kład ki

Roz po rzą dze nia i nor my
● PN -92/S -10082. Obiek ty mo sto we. Kon struk cje drew nia ne. Pro jek to wa nie.
● PN -EN 338:2004. Drew no kon struk cyj ne. Kla sy wy trzy ma ło ści.
● PN -EN 1194:2000. Kon struk cje drew nia ne. Drew no kle jo ne war stwo wo. 

Kla sy wy trzy ma ło ści i okre śle nie war to ści cha rak te ry stycz nych.
● PN -B -03150:2000. Kon struk cje z drew na i ma te ria łów drew no po chod nych.

Ob li cze nia sta tycz ne i pro jek to wa nie.
● PN -EN 1194:2000. Kon struk cje drew nia ne. Drew no kle jo ne war stwo wo. 

Kla sy wy trzy ma ło ści i okre śle nie war to ści cha rak te ry stycz nych.
● PN -EN 10088-1:2007. Sta le od por ne na ko ro zję. Część 1: Ga tun ki sta li 

od por nych na ko ro zję.
● EN 1995-1-1:2004. Pro jek to wa nie kon struk cji drew nia nych. Za sa dy ogól ne

i za sa dy dla bu dyn ków.
● EN 1995-2:2004. Pro jek to wa nie kon struk cji drew nia nych. Mo sty.
● PN -EN 1990:2004/Ap1. Pod sta wy pro jek to wa nia kon struk cji. 
● EN 1991-1-1:2002. Od dzia ły wa nia na kon struk cje. Za sa dy ogól ne.
● EN 1991-2:2003. Od dzia ły wa nia na kon struk cje. Ob cią że nia ru cho me mo stów.
● EN 1991-1-3:2003. Ge ne ral ac tions. Snow lo ads.
● PN -80/B -02010. Ob cią że nia w ob li cze niach sta tycz nych. Ob cią że nie śnie giem.
● EN 1991-1-4: 2005. Ge ne ral ac tions. Wind lo ads.
● Roz po rzą dze nie Mi ni stra Trans por tu i Go spo dar ki Mor skiej z 30 ma ja 2000 r.

w spra wie wa run ków tech nicz nych, ja kim po win ny od po wia dać dro go we
obiek ty in ży nier skie i ich usy tu owa nie.

Wnio ski

■ No we kla sy fi ka cje w za kre sie od -
por no ści ognio wej ścian nie no śnych są
bar dziej szcze gó ło we i obej mu ją
znacz nie wię cej de ta li.

■ Obec ne roz wią za nia pro jek to we
ścian nie no śnych bliż sze są sta wia nym
wy ma ga niom.

■ Roz wią za nia z punk tu wi dze nia od -
por no ści ognio wej ścian nie no śnych są
znacz nie bar dziej wraż li we na błę dy
pro jek to we, ma te ria ło we, wy ko naw cze.

■ Ze wzglę du na szcze gó ło wość kla -
sy fi ka cji ognio wych do ku men ty te sta -
no wią lep szy i do kład niej szy ma te riał
do we ry fi ka cji w pro ce sie in we sty cyj nym.

■ Sze ro ki za kres ma te ria ło wy w da -
nych kla sach od por no ści ognio wej
ścian nie no śnych z okła dzi na mi z płyt
g -k (róż ne pro fi le, wy peł nie nia, spo -
so by mo co wań, szpa chlo wań itd.)
daje więk sze moż li wo ści przy pro-
jek to wa niu i wy ko ny wa niu tych ele -
men tów.

Za kład Ba dań Ognio wych In sty tu tu
Tech ni ki Bu dow la nej prze dłu żył ter mi n
waż no ści kla sy fi ka cji ognio wych, na
ścia ny nie no śne wydanych do tych czas,
do 31.12.2009 r., a mak sy mal nie
do 6.07.2012 r., zwra ca jąc jed no cze -
śnie uwa gę, że zgod nie z roz po rzą dze -
niem Mi ni stra In fra struk tu ry z 12 mar -
ca 2009 r. zmie nia ją cym wa run ki tech -

nicz ne, ja kim po win ny od po wia dać bu -
dyn ki i ich usy tu owa nie, od 7.07.2009 r.
kla sy fi ka cje w za kre sie od por no ści
ognio wej po win ny być okre ślo ne zgod -
nie z PN -EN 13501-2. Kla sy fi ka cje
w za kre sie od por no ści ognio wej okre -
ślo ne w od nie sie niu do PN -B -02851-1
mo gą być wy ko rzy sta ne na po trze by in -
we sty cji bu dow la nych, któ re uzy ska ły
po zwo le nie na bu do wę przed wej ściem
w ży cie wymienionego roz po rzą dze nia
(zgodnie z § 2 i § 3).

mgr inż. Bogdan Wróblewski
dr Andrzej Borowy

Nowe klasyfikacje odporności ogniowej ścian...
(dokończenie ze str. 8)
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We wczesnych latach pięć-
dziesiątych XX wieku
dr Fernando Lizzi zapo-
czątkował nowy sposób my-

ślenia o fundamentach. Obserwując
naturę, opracował i rozwinął pomysł
„pali korzeni” (pali radice), o niewielkiej
średnicy, które wykonane w odpowied-
nim układzie – długości, nachylenia
i rozstawu – tworzą wraz z podłożem
strukturę podobną do systemu korze-
niowego drzew, zdolną do przenosze-
nia sił pionowych i poprzecznych, za-
równo wciskających, jak i wyrywają-
cych. Pomysł ten pozwolił na tworzenie
lekkich, wyrafinowanych konstrukcji
fundamentów o pełnych możliwościach,
a niekiedy nawet większych niż stoso-
wane powszechnie masywne bloki lub
pełnowymiarowe pale. Ograniczenia
tradycyjnych technik wykonywania mi-
kropali, związane głównie z wydajno-
ścią i ekonomiką spowodowały jednak,
że doskonała koncepcja przez długie
lata pozostawała praktycznie niewyko-
rzystana. Mikropale stały się ubogimi
krewnymi „prawdziwych” pali pełnowy-
miarowych, a ich stosowanie zmargi-
nalizowano. Dopiero rozwój technolo-
gii mikropali samowiercących nadał
właściwego znaczenia tej niezwykle
wygodnej i elastycznej metodzie kons-
trukcji fundamentów specjalnych. Ele-
mentem decydującym o sukcesie oka-
zały się: łatwość stosowania; możli-
wość pracy w trudnym terenie i na
ograniczonej przestrzeni, a przede
wszystkim bardzo duża wydajność in-
stalacji mikropali niezależna od warun-
ków gruntowych. Biorąc pod uwagę
stopień technicznego wyrafinowania
fundamentów mikropalowych, niezwy-
kle ważny jest również duży zakres no-
śności, pozwalający na stworzenie
układu optymalnie przenoszącego siły
działające od obiektu. Idea systemu
samowiercącego TITAN była już opi-
sywana na łamach miesięcznika „Ma-
teriały Budowlane”. Warto jednak za-
znaczyć, że to elastyczne narzędzie
projektantów, dzięki któremu wizja
dr. Lizzi staje się rzeczywistością, po-
za wymiarem technologicznej supre-

macji, znalazła odzwierciedlenie w nor-
mach. System TITAN jest zgodny
z normą PN-EN 14199 Wykonawstwo
specjalnych robót geotechnicznych,
zarówno jeśli chodzi o technologię wy-
konania mikropala (wiercenie z jedno-
czesną iniekcją przy użyciu przewodu
traconego jako zbrojenie), jak i wyma-
gań materiałowych (gatunek stali) oraz
niezbędnej ochrony antykorozyjnej.
Szybkie tempo prac, łatwość predykcji
osiadań oraz duża skuteczność ukła-
dów mikropalowych w relacji obciąże-
nie/osiadanie, zachęcają do stosowa-
nia tej technologii w wymiarze pełno-
skalowym.

Rozwiązanie projektowe
Doskonałym przykładem zastosowa-

nia mikropali jest most łukowy zloka-
lizowany w miejscowości Lubień
w ciągu przebudowywanej drogi krajo-
wej nr 7 Kraków – Zakopane (rysunek).
Nowa droga, o parametrach drogi eks-
presowej, omija Lubień po zboczu przy-
legającym do doliny Lubieńki, przekra-
czając przy tym wiele mniejszych doli-
nek wyżłobionych w nim przez potoki.
Nad jedną z takich dolinek, na wyso-
kości ok. 14 m od jej dna, wykonany
został most łukowy, posadowiony za
pomocą mikropali TITAN.

Projekt obiektu wraz z fundamenta-
mi powstał w pracowni projektowej
„Andrzej Kulawik biuro inżynierskie”
z Zabrza. Warunki geologiczno-inży-
nierskie panujące w obrębie dolinki są
trudne, gdyż podłoże składa się ze sła-

bych gruntów zwietrzelinowo-deluwial-
nych, reprezentowanych głównie przez
gliny pylaste z rumoszem oraz rozlaso-
wane łupki ilasto-mułowcowe. Nato-
miast głębsze podłoże fliszowe charak-
teryzuje się dużą zmiennością, co do li-
tologii i mikrotektoniki. Tworzą je łupki
mułowcowo-ilaste przewarstwione pia-

skowcami. Ponadto, z uwagi na liczne
obszary źródliskowe oraz wyjątkową
wrażliwość deluwiów tworzących zbo-
cza dolinki, jej obszar został uznany
za potencjalnie osuwiskowy. Warunki
terenowe również nie były sprzyjające.
Młoda rzeźba dolinki, wyrażająca się
w dosyć stromym zboczu, utrudniała
wprowadzenie ciężkiego sprzętu. Nale-
ży dodać, że wykonywanie pali dużych
średnic, w warunkach fliszu karpackie-
go, jest obarczone sporą niewiadomą.
Duże opory wiercenia, potęgowane do-
datkowo przy natrafieniu na wkładki
piaskowcowe, mogą przyczynić się
do spadku wydajności lub konieczności
stosowania mocniejszych narzędzi, co
wiąże się zazwyczaj ze wzrostem
przewidywanych kosztów. W związku
z tym, że system TITAN nie wymaga
stosowania ciężkiego sprzętu, a tech-
nologia jest wolna od wspomnianych
ograniczeń związanych ze sposobem
wiercenia, fundamenty obiektu mosto-
wego zdecydowano się wykonać w tej
technologii (fotografia 1).

Przyczółki mostu oparto na dwurzę-
dowym układzie pionowych mikropali
TITAN 130/51 długości 9 i 12 m. Siły
poprzeczne działające na fundament
zostały przejęte przez jeden rząd ukoś-
nych mikropali kotwiących TITAN 73/53
długości 12 m.

* TITAN Polska Sp. z o.o.

Wielkie możliwości małych palimgr inż. Jakub Sierant*

Widok koncepcyjny mostu łukowego, DE S7, Lubień, autor: „Andrzej Kulawik biuro
inżynierskie”, Zabrze, 2007 r.

Fot. 1. Wykonywanie mikropali w funda-
mencie przyczółka

(dokończenie na str. 68)
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I niekcyjne kotwy samowiercące,
gwoździe gruntowe lub mikropale
stosowane są w budownictwie na-
ziemnym, podziemnym i geotechni-

ce do wzmacniania gruntu pod nowo
budowanymi i istniejącymi obiektami,
stabilizacji skarp nasypów lub osuwisk,
bezpośredniego zabezpieczania wyko-
pów lub kotwienia grodzic głębokich
wykopów fundamentowych. W artyku-
le przedstawimy trzy główne rodzaje
zastosowania wyrobów firmy Gonar-
-Systems International wraz z przykła-
dami realizacji.

Gwoździe gruntowe
Gwoździe gruntowe służą do stabili-

zacji zboczy skalnych i nasypowych,
stateczności podcinanych zboczy, osu-
wisk i rumowisk, a także ścian wyko-
pów lub nasypów. Po zagwoździowa-
niu gruntu wytwarza się blok z tworzy-
wa zespolonego – gruntu i elementów
zbrojenia, który zachowuje się jak kon-
strukcja masywna.

Gwóźdź gruntowy, jak każda kotwa
gruntowa (rysunek), jest elementem

zbrojenia w postaci rury stalowej na-
gwintowanej na całej długości. Gwint
na żerdzi tworzy zakotwienie w kamie-
niu cementowym, umożliwia monto-
wanie gwoździ przez wiercenie udaro-
wo-obrotowe, pozwala na zamonto-
wanie płyty oporowej i nakrętki na koń-
cu każdej kotwy, a dzięki odpowied-
nim tulejom możliwe jest łączenie kil-
ku odcinków. Gwoździowanie odby-
wa się metodą bezpośrednią przez
wprowadzenie w grunt pręta metodą
wiercenia udarowo-obrotowego z jed-
noczesnym podawaniem płuczki lub
nie. Aby umożliwić mocowanie kotew
(gwoździ) w różnych ośrodkach grun-
towych, na czole pierwszej żerdzi
mocowana jest koronka wiertnicza.
Kształt koronki, średnica i dodatkowe
zbrojenie węglikami spiekanymi do-
pasowuje się indywidualnie do wa-
runków gruntowych. Każdy gwóźdź
(kotwa) jest zwykle zakończony płytą
oporową oraz nakrętką, łączącą go
z powłoką i przenoszącą na niego ob-
ciążenia. Na fotografiach 1 i 2 przed-

stawiono dwa przykłady zastosowa-
nia kotew GSI w formie gwoździ grun-
towych.

Kotwy iniekcyjne czynne
(kotwy gruntowe sprężane)

W budownictwie kotwy służą głównie
do wzmacniania obudów wykopów
i przenoszenia sił wyciągających (prze-
ciwdziałają wyporowi wody). Mogą być
wykonywane we wszystkich gruntach,
ale buławy kotwiące należy lokalizować
w mocnych gruntach lub skale. Kotwy,
tak jak gwoździe gruntowe, zespalane
są z podłożem metodą iniekcyjną, zwy-
kle zastrzykiem cementowym jedno- lub
wielokrotnym. Po stwardnieniu iniektu
każda kotwa jest sprężana do wyma-
ganej siły i sprawdzane są przemiesz-
czenia. Kotwy osadza się głęboko
w warstwach stabilnych i wytrzymałych.
Zazwyczaj nie są stosowane samodziel-
nie, lecz jako dodatkowe elementy,
współpracujące z odciągami lub mura-
mi oporowymi (fotografie 3 i 4).

* Gonar-Systems International Sp. z o.o.

System GSI w budownictwiemgr inż. Piotr Józefoski*
mgr inż. Mariusz Maltazar*

Schemat kotwy gruntowej

Fot. 1. Gwoździowanie skarpy (Gdynia)

Fot. 2. Zabezpieczenie wykopu (Lublin)

Fot. 3. Zakotwienie ścianki szczel-
nej (Wenecja)

Fot. 4. Zakotwienie obudowy wyko-
pu (Gdynia)
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Kotwy iniekcyjne bierne
(mikropale)

Kotwy te służą do wzmacniania
podłoża pod fundamentami, jeśli wa-
runki gruntowe są niewystarczające,
a budowa głębokiego fundamentu
zbyt droga. Można je również zastoso-
wać do wzmocnienia fundamentów
istniejących budynków (fotografie 5

i 6) w przypadku ich osiadania lub roz-
budowy budynku. Na wystającą część
kotwy zakłada się odpowiednio grub-
szą podkładkę, a następnie zalewa
mieszanką betonową zespalającą
z fundamentem budynku. W przypad-
ku zastosowania kotew iniekcyjnych
jako mikropali stosuje się jak najwięk-
sze koronki wiertnicze w celu uzyska-
nia dużej średnicy buławy, a w efekcie
jej nośności.

Podsumowanie
System GSI ma wiele zalet, do któ-

rych można zaliczyć głównie korzyści
wynikające z krótkiego czasu instala-
cji, ponieważ wszystkie operacje, tj.
wiercenie, iniekcja, zbrojenie, są wy-
konywane podczas jednego procesu
oraz brak konieczności wykorzystania
ciężkiego sprzętu budowlanego i two-
rzenia szeroko zakrojonego frontu bu-
dowlanego. Obniża to znacznie kosz-
ty inwestycji oraz zwiększa dostęp-
ność i możliwość pracy w trudnych
warunkach terenowych lub w ograni-

czonej przestrzeni. Nie bez znacze-
nia jest także lokalizacja zakładu pro-
dukcyjnego w kraju, co zmniejsza
koszty transportu, daje większą ela-
styczność i niezawodność w planowa-
niu dostaw na miejsce budowy. Sys-
tem firmy Gonar zastosowano również
w przypadku budowy metra w New
Delhi (Indie).

Fotografie – archiwum firmy GONAR
Fot. 5. Wzmocnienie istniejącego funda-
mentu (Gdańsk)

Fot. 6. Wzmocnienie gruntu pod funda-
ment (Ostrowiec Świętokrzyski)

Aby zwiększyć pewność zaplanowa-
nych i przygotowywanych badań, po-
przedzano je każdorazowo prognozą
obliczeniową. Z tego wynikała następna
korzyść. Porównanie szczegółowych
wyników badań z wcześniejszą progno-
zą pozwalało na każdorazową poprawę
jakościmodeluobliczeniowego.Model ten
w ramach realizowanego programu ba-
dawczego powinien zostać wykorzystany
do określenia takich parametrów, jak np.
rozkład temperatury, odkształcenia, czas
odporności ogniowej dla ścian, które nie
zostały poddane badaniom.

Podsumowanie

Wyniki badań odporności ogniowej
w laboratorium i wyniki symulacji kompu-
terowych potwierdzają to, co wielokrot-
nie było zauważane i potwierdzane
na pogorzeliskach: silikaty w warunkach
pożaru zachowują się bardzo dobrze.
Klasy odporności ogniowej silikatowych
ścian nośnych (klasyfikacja REI) powin-
ny być znacznie wyższe, niż wynika to
z tabel zamieszczonych w części 1-2
Eurokodu 6.

Czas odporności ogniowej jest
w bardzo znacznym stopniu zależny

od sposobu przekazania obciążenia
na ścianę podczas badania w labora-
torium. Dlatego podjęte zostały kroki
w celu zmiany dotychczasowej normy
badawczej, tak aby praktyka budowla-
na miała odzwierciedlenie w sposobie
badania. Odpowiednie wnioski zostały
już złożone w CEN przez narodowe or-
ganizacje normalizacyjne.

Program badawczy w ramach
ECSPA jest kontynuowany.

Günter Meyer, Ronny Leineweber
Bundesverband Kalksandsteinindustrie eV

Tłumaczył
mgr inż. Lech Misiewicz

Badania odporności ogniowej...
(dokończenie ze str. 28)

Nowa fabryka firmy Euronit
Firma Euronit, producent dachówek

cementowych, otworzyła nowy za-
kład w Chojnicach. Fabryka znajduje
się na terenie Pomorskiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej. Łączny koszt
inwestycji to ok. 60 mln zł. Powstanie
nowego zakładu jest częścią szeroko
zakrojonych planów rozwojowych
właściciela Euronitu – międzynaro-
dowego koncernu Etex Group. No-
wą fabrykę Euronitu oficjalnie otwarto

5 czerwca br., choć pierwsza dachówka
została wyprodukowana już 12 lutego br.
To druga fabryka tej firmy w Polsce
(pierwsza znajduje się w Olkuszu w woj.
małopolskim), a zarazem jeden z najno-
wocześniejszych zakładów Etex Group.
W chojnickiej fabryce będą praco-
wać dwie wydajne linie produkcyjne.
Na pierwszej z nich, o wydajności na-
wet 140 dachówek na minutę, będą
powstawać dwa modele dachówek

podstawowych: Euronit Profil S oraz
Euronit Ekstra. Druga linia posłuży do
produkcji 7 rodzajów dachówek kształ-
towych oraz kalenicowych dla obu pro-
fili – gąsiorów, półdachówek itp. Nowa
inwestycja pozwala obecnie rocznie
wyprodukować 10 mln dachówek. Do-
celowo, moce produkcyjne wzrosną do
30 mln dachówek. Lokalizacja fabryki
w północnej Polsce ułatwi firmie Euronit
ekspansję w tej części kraju.
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PrzedsiębiorstwoWielobranżoweCOMFORTSp.zo.o.
to nowoczesna firma, oferująca produkty na wyso-
kim, europejskim poziomie. COMFORT należy
do czołowych polskich producentów prefabrykatów

żelbetowych. Oferta przedsiębiorstwa obejmuje wszystkie ty-
py elementów konstrukcyjnych, a doświadczony zespół sta-
le wprowadza nowe rozwiązania oraz dba o najwyższą ja-
kość oferowanych wyrobów. Od 1995 r. P.W. COMFORT
jest członkiem Niemieckiego Związku Producentów Betonu
i posiada niemiecki znak jakości. W styczniu 2007 r. firma
podjęła również współpracę ze szwedzkim Stowarzyszeniem
Systemu Certyfikacji NORDCERT, uzyskując certyfikat jakości
na rynek szwedzki oraz znak CE dla swoich wyrobów. Wybrane realizacje:

■ Most Milenijny we Wrocławiu: deski gzymsowe;
■ Autostrada A4 – odcinek Zgorzelec – Bielany Wrocław-

skie: przepusty prefabrykowane, belki KUJAN, belki
typu T, belki DS9;

■ Autostrada A18 – belki KUJAN;
■ Most w Parkoszowie – belki łukowe;
■ Autostrada A6 – belki KUJAN;
■ Droga S3 Gorzów Wlkp. – Szczecin: belki KUJAN,

belki typu T;
■ Obwodnica Stargardu Szcz. – belki KUJAN oraz KUJAN

NG; belki typu T;
■ Most nad Dunajcem – elementy pylonu;
■ Autostradowa Obwodnica Wrocławia – przepusty pre-

fabrykowane, deski gzymsowe.
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Prefabrykaty żelbetowe firmy Comfort
dla budownictwa drogowego i mostowego

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe COMFORT Spółka z o.o.

tel. 075 784 03 00; fax 075 784 03 10
e-mail: sekretariat@pw-comfort.com.pl; www.pw-comfort.com.pl

Oferta produkcyjna dla budownictwa drogowego
i mostowego obejmuje m.in.:
● prefabrykowane belki mostowe typu KUJAN oraz

KUJAN NG;
● prefabrykowane belki mostowe typu T;
● ściany ekranów akustycznych na bazie keramzytu;
● przepusty drogowe otwarte oraz zamknięte;
● prefabrykowane elementy gzymsowe wiaduktów, wyko-

rzystywane jako elementy elewacyjne;
● panele Terra Class firmy Freyssinet, stosowane do

wzmacniania przyczółków wiaduktów, oraz pale, ściany
oporowe i inne elementy prefabrykowane na indywidu-
alne zamówienie.
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M iejsce, w którym projektowa-
na jest kładka, znajduje się
w południowo-zachodnim
narożniku Starego Miasta we

Wrocławiu. W miejscu tym fosa miej-
ska i biegnące do niej równolegle: uli-
ca Podwale i Promenada Staromiej-
ska, załamują się pod kątem 90°, tzn.
z kierunku wschód-zachód na kierunek
północ-południe. W sąsiedztwie zako-
la fosy, po stronie południowej, zbieg
Podwala z ulicami Piłsudskiego, Tę-
czową i Braniborską tworzy plac Orląt
Lwowskich, będący obecnie ruchliwym
węzłem komunikacyjnym.

Zadania stawiane przed kładką to
połączenie placu Orląt Lwowskich ze
strefą Starego Miasta. Kładka nie sta-
nowi przedłużenia żadnego z ciągów
pieszych przy promenadzie, usytuowa-
na jest raczej w osi dawnego bastionu
Psiego (fotografia 1). Zgodnie z zapisa-
mi planu zagospodarowania prze-
strzennego, kładka projektowana jest
jako pieszo-rowerowa. Od strony pół-
nocnej przez placyk przy przyczół-
ku łączy się z ciągiem projektowa-
nych ścieżek rowerowych biegnących
wzdłuż promenady. Od strony połu-
dniowej trasa rowerowa przebiegająca
przez kładkę kończy się na chodniku
przy ul. Podwale.

Poziom terenu istniejącego w rejonie
południowego przyczółka kładki odpo-
wiada poziomowi chodnika biegnącego
wzdłuż ulicy Podwale. Chodnik ten w ob-
szarze opracowania znajduje się na
rzędnych od 117,05 do 117,40 m n.p.m.
Przy projektowanym przyczółku kładki
rzędna chodnika ulicy Podwale to
117,27 m n.p.m. Na obszarze wokół
północnego przyczółka rzędna terenu
istniejącego wynosi 119,90 m n.p.m. Ze
względów ochrony konserwatorskiej nie

jest zalecane obniżanie terenu w tym
rejonie, zaleca się nawet, w miarę moż-
liwości, jego podwyższenie. Założono
miejscowe wyniesienie chodnika przy
przyczółku południowym tak, aby zna-
lazł się on na rzędnej 117,38 m n.p.m.
(podniesienie o ok. 11 cm). Przy długo-
ści kładki wynoszącej ok. 42 m pozwa-

la to na uzyskanie spadku podłużnego
ok. 6%. Przyjęto szerokość kładki pie-
szo-rowerowej 3,50 m. W planie zago-
spodarowania przestrzennego założo-
no, że planowany obiekt nie może domi-
nować w otoczeniu.

Wstępnie przedstawiono do zatwier-
dzenia dwie koncepcje obiektu speł-

*** Politechnika Wrocławska, Zespół Badaw-
czo-Projektowy MOSTY-WROCŁAW s.c.
*** isba _ GRUPA PROJEKTOWA
*** Zespół Badawczo-Projektowy MOSTY –
WROCŁAW s.c.

Kładka pieszo-
-rowerowa w rejonie placu

Orląt Lwowskich we Wrocławiu

prof. dr hab. inż. Jan Biliszczuk*, dr inż. Jerzy Onysyk*
mgr inż. arch. Joanna Styrylska**,
mgr inż. arch. Tomasz Boniecki**,
mgr inż. Wojciech Barcik***,
mgr inż. Mariusz Sułkowski***

Fot. 1. Widok z budynku Centrum Orląt na projektowaną kładkę (wizualizacja –
isba _ GRUPA PROJEKTOWA)

Rys. 1. Konstrukcja kładki w postaci niesymetrycznego łuku stalowego
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niającego założenia planu. Oba roz-
wiązania zostały pozytywnie zaopinio-
wane przez właściwe urzędy miejskie.
Ostatecznie do realizacji został wybra-
ny wariant nr 2. W artykule przedsta-
wiono charakterystykę obu koncepcji.

Wariant nr 1
Kładkę zaprojektowano w formie jed-

noprzęsłowej konstrukcji łukowej (ry-
sunek 1) o rozpiętości łuku 35,55 m
i wyniosłości 2,83 m oraz rozpiętości
między łożyskami pomostu 38,85 m.
Szerokość użytkowa pomostu, zgod-
nie z planem zagospodarowania prze-
strzennego, 3,50 m. Całkowita długość
konstrukcji to 41,21 m, a spadek po-
dłużny niwelety kładki 6,0%.

Od strony pl. Orląt Lwowskich kon-
strukcję łuków zamocowano w poprzecz-
nicy podporowej o konstrukcji skrzynko-
wej opartej na 2 łożyskach garnkowych
przesuwnych, natomiast po przeciwnej
stronie osadzono w sposób sztywny na
korpusie podpory. Łuki zaprojektowano
z rur stalowych o średnicy 323,9 mm
i grubości ścianki 20 mm. Pomost ma
formę stalowej płyty ortotropowej z po-
przecznicami o rozstawie 1,0 m.

Płycie pomostowej nadano 2,5% spa-
dek poprzeczny w kierunku do osi kład-
ki. Blachę pomostu oraz żebra podłuż-
ne i poprzecznice zaprojektowano
z blach stalowych różnej grubości.
Główny element nośny pomostu tworzą
podłużne żebra i jednościankowe po-
przecznice. Pomost podwieszono do
konstrukcji łuków za pomocą 10 wiesza-
ków o przekroju dwuteowym oraz opar-
to w części dolnej łuków na dwóch słup-
kach o podobnym przekroju. Rozstaw
wieszaków wynosi 2,0 m. Zabezpiecze-
nie antykorozyjne elementów stalowych
zaprojektowano w postaci metalizacji
o grubości min. 200 µm i zewnętrznych
powłok malarskich grubości min. 200µm.

Nawierzchnię pomostu zaprojekto-
wano z desek drewnianych grubo-
ści 50 mm frezowanych poprzecznie
do osi kładki na głębokość 1,0 cm
(fotografia 2). Dylinę pomostu zamo-
cowano do drewnianych podłużnic
o przekroju 80 x 80 mm. Zastosowano
rozwiązanie sprawdzone w kładce Pia-
skowej we Wrocławiu.

Wariant nr 2 – zrealizowany
Kładkę zaprojektowano w formie

jednoprzęsłowej konstrukcji belkowej
(rysunek 2) o rozpiętości teoretycz-

nej 40,59 m. Szerokość użytkowa po-
mostu wynosi 3,50 m, natomiast sze-
rokość całkowita 4,0 m. Całkowita dłu-
gość konstrukcji to 43,35 m, a spadek
podłużny niwelety kładki wynosi 6,0%.

Konstrukcję nośną przęsła tworzą trzy
dźwigary główne o zmiennej wysokości
przekroju. Dźwigary wykonano z drew-
na klejonego świerkowego klasy GL32h
(fotografia 3). Wysokość dźwigarów

Fot. 3.Wizualizacja kładki z drewna klejonego (wizualizacja – isba _ GRUPAPROJEKTOWA)

►

Fot. 2. Wizualizacja kładki w postaci niesymetrycznego łuku stalowego (wizualizacja
– isba _ GRUPA PROJEKTOWA)

Rys. 2. Konstrukcja kładki belkowej z drewna klejonego
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zmienia się w przedziale 0,95 ÷ 2,35 m,
natomiast wszystkie mają stałą szero-
kość wynoszącą 0,30 m. Skrajne dźwi-
gary pochylono o 17,50° względem
płaszczyzny pionowej. Belki główne stę-
żono na długości przęsła poprzecznica-
mi z blachy stalowej grubości 12 mm.
Zabezpieczenie antykorozyjne elemen-
tów stalowych wykonano w postaci me-
talizacji grubości min. 200 µm i zew-
nętrznych powłok malarskich grubości
200 µm.

Płyta pomostowa ma formę pozio-
mego blatu z klejonego drewna świer-
kowego klasy GL32h grubości 12 cm,
na którym oparto konstrukcję pomostu
przedstawioną na rysunku 2. Do po-
kładu przytwierdzono belki profilujące
spadek poprzeczny w rozstawie 60 cm.
Na belkach tych oparto płyty BFU gru-
bości 2,5 cm, na których została poło-
żona mata wodoszczelna.

Nawierzchnię kładki wykonano z de-
sek z drewna egzotycznego Bongossi
o podwyższonej stabilności wilgotno-
ściowej oraz odpornego na działanie
czynników biologicznych, grubości
50 mm, frezowanych podłużnie. Na-
wierzchnię zamocowano do pomostu
na drewnianych legarach podłużnych
10 x 10 cm. Na krawędziach pomostu
zaprojektowano balustrady z wypełnie-
niem ze szkła hartowanego zwieńczo-
ne pochwytem z litego drewna, pod
którym ukryto oświetlenie pomostu.

Konstrukcję przęsła oparto na przy-
czółku nr 1 w sposób przegubowo
przesuwny na stalowych łożyskach
stycznych, natomiast podpory nr 2
utwierdzono w korpusie w sposób
sztywny za pomocą 160 prętów wyso-
kiej wytrzymałości średnicy 30 mm. Oś
podparcia na łożyskach jest w skosie
75,0° w stosunku do osi podłużnej.

Przyczółek nr 1 zaprojektowano, jako
zatopiony w skarpie, w formie ukośnej
belki (skos podpory 75,0°) szeroko-
ści 0,87 m i długości 4,14 m, zwieńcza-

jącej 3 pale wiercone średnicy 0,60 m
i długości 6,00 m. Belka wraz ze ścian-
ką żwirową oraz ścianami bocznymi
tworzą niszę, w której usytuowano łoży-
ska. Przyczółek przeciwległy zaprojek-
towano w formie masywnego korpusu
grubości 1,65 m zamkniętego z ze-
wnątrz ścianami bocznymi tworzącymi
gniazdo, w którym osadzono i zakotwio-
no konstrukcję przęsła. Korpus oparto
na płycie fundamentowej o wymia-

rach 4,90 x 8,05 m i grubości 1,70 m bę-
dącej zwieńczeniem 11 pali wierconych
średnicy 0,60 m i długości 10,00 m. Obie
podpory wykonano z betonu B40, nato-
miast pale z betonu B30.

Obliczenia statyczne
i wymiarowanie

Konstrukcję kładki zaprojektowano
z wykorzystaniem systemu ROBOTv6.
Obliczenia statyczne konstrukcji w fa-
zach montażowych oraz fazie eksplo-
atacji wykonano zgodnie z opisem nu-
merycznym konstrukcji przedstawio-

nym na rysunku 4. Opis ten wykorzy-
stano również do wyznaczenia podsta-
wowych cech dynamicznych. Kon-
strukcję kładki opisano numerycznie ja-
ko układ przestrzenny klasy e2, p3, od-
zwierciedlający jej kształt zarówno
w planie, jak i przekroju poprzecznym
łącznie ze sposobem podparcia kon-
strukcji przęsła.

Na rysunku 4 pokazano przykładową
obwiednię wytężenia dźwigarów w wy-
niku zginania w fazie użytkowej kładki.
Kładka przeszła pomyślnie testy obcią-
żeniowe potwierdzające słuszność
przyjętych założeń obliczeniowych.

W chwili składania artykułu do dru-
ku, kładka znajdowała się w końco-
wej fazie budowy. Koszt kładki wraz
z przebudową fragmentu promenady
wyniósł 3,4 mln zł. Wydaje się, że za-
stosowane rozwiązania dotyczące
konstrukcji, oraz architektury kładki są
nowatorskie.
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Rys. 3. Opis numeryczny konstrukcji przęsła

Rys. 4. Obwiednie wytężenia dźwigarów głównych w fazie użytkowej

Uczestnicy
procesu inwestycyjnego:

Zamawiający: Zarząd Dróg
i Utrzymania Miasta we Wrocławiu
Projekt koncepcyjny: konsorcjum
ZB-P MOSTY-WROCŁAW s.c.
oraz isba _ GRUPA PROJEKTOWA
Projekt wykonawczy: konsorcjum
ZB-P MOSTY-WROCŁAW s.c.
oraz isba _ GRUPA PROJEKTOWA
Wykonawca: Schmees & Luhn
Polska sp. z o.o.
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M ost na Skawie zaprojektowa-
no w obrębie planowanego
obejścia Zembrzyc, w ciągu
drogi wojewódzkiej nr 956,

na terenie wsi Zembrzyce. W obrębie
mostu rzeka ma kręte, nieuregulowane
koryto, a jej brzegi nie są umocnione.
Ze względu na górski charakter rzeki
i ryzyko wystąpienia nagłych przybo-
rów wód została ograniczona koniecz-
ność rusztowania konstrukcji mostu
nad korytem rzeki i w bezpośrednim
jego sąsiedztwie przez planowane
podwieszenie konstrukcji mostu.

Most projektowany był z myślą
o stworzeniu charakterystycznego ele-
mentu w krajobrazie, który mógłby stać
się swego rodzaju punktem odniesie-
nia w przestrzeni. Elementem tym ma
być pylon, który za pomocą stalowych
want będzie utrzymywał pomost mo-
stu. Dzięki niemu osoby podróżujące
nową trasą będą łatwiej orientować się
w terenie. Kształt pylonu, złożonego
z dwóch asymetrycznych podpór ma
nawiązywać do lokalnego krajobrazu
beskidzkiego, przywołując skojarzenia
z żerdziami góralskiego szałasu. Most
ma szansę zaistnieć jako symbol i wi-
zytówka regionu.

Obiekt został zaprojektowany jako
most podwieszony, wantowy, jedno-
pylonowy, czteroprzęsłowy o belko-
wo-płytowej konstrukcji pomostu,
podwieszonej za pomocą cięgien

stalowych, ukształtowanych w for-
mie wachlarza. Jego szerokość wy-
niesie w świetle Lnetto = 233,36 m. Most
będzie miał najwyższą klasę obciąże-
niową „A” – 50 t. Przęsła P1-P2 i P2-
-P3 o rozpiętości 21,00 i 35,00 m zo-
staną wykonane z betonu sprężonego,
a przęsła P3-P4 i P4-P5 o rozpiętości
105,00 m i 83,08 m z betonu sprężo-
nego oraz podwieszone do pylonu za
pomocą pięciu par want dla każdego
przęsła.

Konstrukcja nośna mostu, o wysoko-
ści 220 cm, będzie belkowo-płytowa,
dwubelkowa o rozstawie belek 6,30 m,
monolityczna, z betonu sprężonego.
Podwieszenie konstrukcji przęseł
P3-P4 i P4-P5 za pomocą want nastą-
pi przez poprzecznice wykonane z be-
tonu sprężonego. Niweleta jezdni prze-
biega w rejonie mostu w planie na pro-
stej oraz w łuku pionowym o promieniu
R = 6000 m. Żadna z podpór mostu
nie będzie usytuowana w korycie rze-
ki, co wymaga zastosowania przęsła
rozpiętości ok. 100 m. Na końcach
obiektu zaprojektowano przyczółki żel-
betowe, pełnościenne z betonu mono-
litycznego oraz dwa filary pełnościen-
ne z betonu monolitycznego i wspo-
mniany pylon, w którym zamocowane
będą wanty przęseł podwieszonych
mostu. Wysokość pylonu wynie-
sie 50,95 m. Składa się on z dwóch
asymetrycznych ramion, wychodzą-

cych z trzonów, połączonych trzema
belkami. Trzony oparte są na palach
o średnicy 120 cm i długości 8 m.

Generalnym wykonawcą obiektu
jest firma Mota Engil, natomiast
kompleksowym dostawcą desko-
wań i rusztowań Ulma Construccion
Polska. Podczas realizacji elementów
monolitycznych wykorzystywane są
następujące systemy firmy ULMA:
uniwersalny system dźwigarkowy
Enkoform V-100, deskowanie ścienne
Orma, system konsol wznoszących
CR-250, wieże T-60 oraz schodnia Brio.

Pylon realizowany jest przy uży-
ciu systemu wznoszącego opartego
na konsolach przestawnych CR-250,
które umożliwiają obsługę ustawio-
nego na nich deskowania ścienne-
go, bez konieczności odkładania
na podłoże całego systemu, w celu
wyczyszczenia deskowania przed
wykonaniem kolejnego taktu.
Wspornik systemu CR-250 wyposażo-
ny jest w przesuwny wózek umożliwia-
jący odsunięcie oraz odchylenie desko-
wania ściennego od wykonywanego
elementu na odległość ok. 70 cm, co
pozwala na swobodne czyszczenie
oraz obsługę deskowania. Pomosty ro-
bocze układu wyposażono w bariery
bezpieczeństwa oparte na słupkach
o wysokości 1,50 m. Na konsolach
ustawiono uniwersalne deskowanie

Budowa mostu na rzece Skawie

Do budowy pylonu zastosowano system wznoszący oparty na konsolach przestawnych
CR-250, na których ustawiono deskowanie dźwigarkowe Enkoform V-100

Pylon mostu złożony z dwóch asy-
metrycznych podpór
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dźwigarkowe Enkoform V-100, którego
konstrukcja opiera się na dźwigarach
DU-100, wykonanych z dwóch ceowni-
ków o wysokości środnika 100 cm oraz

belek drewnianych HT20. Poszycie
stanowi sklejka fenolowa grubości
21 mm. Wysokość deskowania ścien-
nego wynosi 3,90 m. Płyty deskowania
zamontowano do masztów opartych
na konsolach, a maszty ustawiono
za pomocą trzpieni regulacyjnych mon-
towanych w wózkach. Zmienna geo-
metria ramion pylonu wymusiła zapro-
jektowanie indywidualnego rozwiąza-
nia umożliwiającego zmianę wymiaru
deskowania ściennego. Dla skrajnych
części płyt zastosowano krótkie rygle
pozwalające na demontaż części ścia-
ny o szerokości 20 i 40 cm. Najniższą
belkę łączącą ramiona pylonu wykona-
no metodą rusztowań stacjonarnych.
Konstrukcja deskowania ścian wyko-
nana została z użyciem systemu Orma
i oparta na wieżach podporowych T-60.
Kolejne dwie belki będą wykonane
za pomocą wsporników kotwionych
w ścianach ramion pylonu. Na wsporni-
kach zostaną ułożone profile HEB 450,
które będą stanowiły podparcie dla de-

skowania Orma. Deskowanie przesta-
wiane jest w cyklach jednotygodnio-
wych za pomocą żurawia.

Komunikację pionową na obiekcie
zapewniają dwie schodnie Brio, usta-
wione przy ramionach pylonu. W mia-
rę postępu prac schodnie będą rozbu-
dowywane w dolnych partiach oraz do-
datkowo łączone mostkami na różnej
wysokości w celu zachowania odpo-
wiedniej stabilności układu.

Budowa mostu rozpoczęła się w lu-
tym bieżącego roku i potrwa do poło-
wy 2010 r.

mgr Joanna Kargul
mgr inż. Dariusz Nowak

ULMA Construccion Polska S.A.
tel. (22) 506 70 00

www.ulma-c.pl
Budowa pylonu mostu
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Systemy geotechniczne ofero-
wane przez firmę DYWIDAG-
-Systems International (DSI),
to:

• kotwy gruntowe: prętowe (DYWI-
DAG Threadbar Anchors), linowe
(DYWIDAG Strand Anchors), samo-
wiercące (DYWI® Drill);
•gwoździe gruntowe i skalne: pręto-

we (DYWIDAG Soil Nails, DYWIDAG
RockBolts), samowiercące (DYWI®Drill);
•mikropale: prętowe (GEWI® Piles),

samowiercące (DYWI®Drill), rury z że-
liwa ciągliwego (DYWIDAGDuctile Iron
Piles);
•ściągi:prętowe(DYWIDAGTieRods).
Większość naszych wyrobów dostęp-

na jest również w trwałej ochronie anty-
korozyjnej DCP (zgodnej z wymagania-
mi obowiązujących norm). W artykule
przedstawię kilka ciekawych realizacji
z zastosowaniem systemów geotech-
nicznych DSI.

Droga S35 w Austrii
W austriackiej prowincji Steiermark

trwa obecnie budowa drogi S35 łączą-
cej miasto Bruck ze stolicą regionu
– miejscowością Graz. Zakończenie
robót budowlanych planowane jest
wiosną 2010 r., a budżet przeznaczo-
ny na tę inwestycję wynosi ok. 190 mln
EUR. Siedmiokilometrowy odcinek
od miejscowości Mautstatt w kierunku
Bruck biegnie przez bardzo malowni-
czą okolicę (dolina rzeki Mur, zbiornik
Zlatten), co wymusiło konieczność wy-
konania dwóch tuneli, stabilizacji zbo-
czy oraz wielu murów oporowych
wzdłuż projektowanej trasy. Systemy
geotechniczne oferowane przez firmę
DYWIDAG-Systems International zna-
lazły zastosowanie przy zabezpiecze-
niu zboczy oraz budowie estakady
umożliwiającej przeprowadzenie drogi
wzdłuż brzegu zbiornika Zlatten.

W celu wykonania żelbetowej ściany
kotwionej zabezpieczającej zbocze,

w pierwszym etapie wykonano gwoź-
dziowanie skarpy wraz z nałożeniem
warstwy betonu natryskowego. Do te-
go celu użyto 10 000 m systemu samo-
wiercącego DYWI® Drill R32L oraz
R32N. Kolejnym etapem był montaż
prefabrykowanych belek żelbetowych
zamocowanych do skarpy za pomo-
cą 1300 szt. kotew linowych DYWIDAG
Strand Anchor. Zastosowano kotwy
zbudowane z 2 – 6 splotów, o długości
13 – 40 m. Końcowym etapem będzie
montaż betonowych koryt, wspartych
na wspornikach prefabrykowanych be-
lek, w których posadzone zostaną ro-
śliny w celu ukrycia konstrukcji żelbe-
towej (fotografia 1). Tą metodą zabez-
pieczono zbocze na sześciu odcin-
kach. Jeden z nich, długości 300 m,
zlokalizowany pomiędzy dwoma tu-
nelami, został wykonany przy użyciu
450 szt. kotew linowych, wbudowanych
w dziewięciu rzędach.

Odcinek drogi biegnący wzdłuż linii
brzegowej zbiornika Zlatten został po-
prowadzony na estakadzie posadowio-
nej na 370 szt. pali wierconych o łącz-
nej długości 900 m. Ze względu na
ograniczone miejsce wzdłuż brzegu
konstrukcja oporowa została dodat-
kowo podparta za pomocą linowych
kotew gruntowych w trwałej ochronie
antykorozyjnej DCP (rysunek 1). Za-
stosowano kotwy (294 szt.) długości
25 – 40 m, zbudowane z 4 – 6 splotów.
Kotwy zostały zaprojektowane na pra-
cę pod obciążeniem 650 – 1000 kN.
Proces sprężania prowadzono dwueta-
powo. Częściowe sprężenie wykonano

na czas budowy ściany oporowej,
a sprężenie do docelowej wartości siły
zrealizowano po wykonaniu wspornika
(fotografia 2).

Nabrzeże kanału Kiel
w Niemczech

Kanałem Kiel co roku przepływa
ok. 43 000 statków, co sprawia, że jest
on najczęściej uczęszczaną drogą
wodną zbudowaną przez człowieka.
W południowej części kanału zlokali-
zowany jest port Kiel-Wik z nabrzeżem
długości 797 m, które zostało zbudo-
wane w latach 1911 – 1912. Konstruk-
cję nabrzeża oparto na drewnianych
palach. Lata eksploatacji oraz obecno-
ści Skałotocza – gatunku małża wystę-
pującego u wybrzeży Europy, który
za pomocą przyssawki przyczepia się
do kamieni lub drewna i dzięki twardej* SUSPA – DSI Polska Sp. z o.o.

Systemy geotechniczne
DYWIDAG-Systems International

wybrane realizacje

mgr inż. Adam Czapelka*

Fot. 1. Widok na umocnioną skarpę

Rys. 1. Przekrój poprzeczny estakady

Fot. 2. Kotwy częściowo sprężone
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krawędzi muszli drąży w nim tunele –
spowodowały uszkodzenie drewnia-
nych pali. Pierwsza naprawa została
wykonana w 1957 r. przez pogrążenie
wspornikowej ściany z grodzic stalo-
wych wzmacniającej istniejącą kon-
strukcję nabrzeża.

Po niespełna stuletnim okresie użyt-
kowania kanału uszkodzenia wywoła-
ne upływem lat oraz zjawiskami towa-
rzyszącymi intensywnej eksploatacji
wymusiły konieczność przeprowadze-
nia gruntownego remontu. Zdecydo-
wano się na pogrążenie grodzic stalo-
wych AZ28 długości 19,6 m usytuowa-
nych przed istniejącą ścianą z grodzic.
Nowa ściana nabrzeża została dodat-
kowo podparta przez zastosowanie
skośnych mikropali z prętów GEWI®
(190szt.)średnicy63,5mm(Fyk =1758kN)
i długości 30 m (rysunek 2). Ze wzglę-
du na trwały charakter zabezpiecze-
nia oraz agresywność środowiska
gruntowego mikropale zostały wyko-
nane z użyciem trwałej ochrony anty-
korozyjnej DCP i dostarczone w od-
cinkach 15 m. W celu wyeliminowania
możliwości dodatkowego uszkodze-
nia drewnianej konstrukcji nabrzeża,
przez przekazanie obciążeń z mikro-
pala na pale drewniane, pierw-
sze 15 m każdego mikropala umiesz-
czono w rurze ochronnej z tworzyw
sztucznych, co spowodowało transfer
obciążeń bezpośrednio do warstwy
nośnych glin.

Park wiatrowy Huds Moar
w Szwecji

Energia wiatrowa jest obecnie jed-
nym z ważniejszych źródeł energii odna-
wialnej. Światowa produkcja w 2007 r.
wyniosła ponad 94 MW, a obszar zaję-
ty przez parki wiatrowe powiększył się
o 30%. Celem rządu Szwecji jest osią-
gnięcie w najbliższych kilku latach

produkcji energii wiatrowej na pozio-
mie 10 TWh. W związku z tym rozpo-
częto budowę parków wiatrowych
na terenie całego kraju. Jednym z nich
jest park Huds Moar położony 150 km
na północ od miejscowości Goeteborg.
W skład parku wchodzi 6 turbin typu
N90/2500 (fotografia 3), zainstalowa-
nych na słupach wysokości 100 m,
a długość skrzydeł wirnika wynosi 45 m.

Słupy posadowione są na masyw-
nych fundamentach żelbetowych
zakotwionych za pomocą 27 szt.
(L = 11,5 m) linowych kotew grunto-
wych DCP, zbudowanych z 17 splotów
(fotografia 4). Wiercenie kotew pro-
wadzono w skale granitowej zalegają-
cej płytko pod poziomem terenu. Kotwy
sprężane były do wartości 1,700 kN,
a próbne obciążenie przeprowadzone
na pierwszym fundamencie zakończo-
no sukcesem, osiągając siłę o wartości
3,320 kN.

Obwodnica Limerick
w Irlandii

Limerick jest trzecim co do wielkości
miastem Irlandii, położonym nad ma-
lowniczym brzegiem rzeki Shannon.
Obecnie trwają prace związane z bu-
dową południowej obwodnicy miasta,
która ma zmniejszyć natężenie ruchu
w centrum. Na trasie budowanej ob-
wodnicy zaprojektowano tunel pod rze-
ką Shannon, wykonany metodą zata-
piania prefabrykowanych sekcji o wy-
miarach 100 x 25 x 8,5 m. Do wykona-
nia konstrukcji 5 sekcji tunelu koniecz-
na była budowa suchego doku długo-
ści 550 m.

Obudowę doku stanowiła wan-
na z grodzic stalowych podparta 330
kotwami gruntowymi DYWI®Drill T76S
(fotografia 5). Ze względu na nienośne
grunty rzeczne o miąższości do 20 m,
zalegające na skałach wapiennych,
kotwy zaprojektowano pod katem 45°,
a ich długość wynosiła 30 – 35 m.
Znajdujące się w tym rejonie skały wa-
pienne z przewarstwieniami kwarcu są
szczególnie twarde. W celu uspraw-
nienia prac wiertniczych DSI opraco-
wało nowy model koronki wiercącej
T76 ESS-D-130. Jest to odmiana ko-
ronki słupkowej o średnicy wierce-

nia 130 mm z cofniętą tarczą środko-
wą, wzmocniona węglikami wolframu.
Dodatkowe trzy wcięcia korpusu, wraz
z wstecznymi dyszami płuczkowymi,
zwiększają efektywność usuwania
urobku sprzed głowicy. Obecnie ta ko-
ronka uważana jest za najlepsze roz-
wiązanie w przypadku, gdy zachodzi
konieczność wiercenia z użyciem żer-
dzi o dużej średnicy w trudnych warun-
kach gruntowych.

Wszystkie fot. archiwum
firmy SUSPA-DSI PolskaFot. 4. Zbrojenie fundamentu

Fot. 3. Turbina wiatrowa

Fot. 5. Widok suchego doku

Rys. 2. Przekrój przez nabrzeże
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Spółka FABET Kielce to dzisiaj jeden z największych
zakładów produkcji prefabrykowanych elementów
betonowych łączący z powodzeniem 35-letnie do-
świadczenie z najnowocześniejszymi rozwiązaniami

technicznymi stosowanymi obecnie w budownictwie. Zakład
zlokalizowany jest na działce o powierzchni 10 ha i dyspo-
nuje halami produkcyjnymi o łącznej powierzchni przekra-
czającej 15 tys. m2. Hale podzielone są na poszczególne
nawy, w których pracują po dwie suwnice o udźwigu do
20 ton każda, dzięki czemu zakład może produkować elemen-
ty o dużych gabarytach i masie przekraczającej 40 ton. Dzię-
ki zadaszonemu magazynowi kruszyw oraz systemowi pod-
grzewania wszystkich form FABET Kielce może prowadzić
produkcję niezależnie od warunków atmosferycznych, gwa-
rantując przy tym optymalne warunki dojrzewania betonu.

Największy atut zakładu stanowi uniwersalność i róż-
norodność oferowanych produktów stosowanych z po-
wodzeniem w budownictwie mieszkaniowym, biuro-
wym, przemysłowym, sportowym oraz drogowo-mosto-
wym. Główny potencjał produkcyjny zakładu stanowią:

● cztery tory naciągowe o łącznej długości 350 m, do pro-
dukcji sprężonych, strunobetonowych elementów mosto-
wych i przemysłowych;

● wysokowydajna linia technologiczna, ze stołami do produk-
cji stropów szalunkowych typu „filigran” i innych płaskich ele-
mentów, o łącznej długości 320 m dająca
możliwość produkcji ponad 700 m2 wyro-
bów na jednej zmianie;

● specjalistyczne stanowiska przystoso-
wane do produkcji słupów, belek i podcią-
gów żelbetowych o dowolnych kształtach,
przekrojach i długościach;

● formy uchylne do produkcji ścian jed-
no- i wielowarstwowych o łącznej po-
wierzchni ok. 500 m2.

W dobie intensywnie realizowanej infrastruktury drogo-
wej w naszym kraju, produktami cieszącymi się najwięk-
szym zainteresowaniem jest cała gama prefabrykatów sto-
sowanych w budownictwie mostowym oraz obiektach i bu-
dowlach towarzyszących sieci drogowej. FABET Kielce
posiada pełną ofertę belek mostowych, w tym belki ty-
pu T, typu KUJAN oraz jako jeden z nielicznych producen-
tów – belki typu KUJAN NG. Obiekty mostowe z wykorzy-
staniem naszych belek można spotkać w tak kluczowych
realizacjach, jak np. autostrady A1 i A4.

Nie mniejszym zainteresowaniem cieszą
się produkowane również przez FABET
Kielce żelbetowe ekrany akustyczne.
Gotowe, zespolone panele ekranów skła-
dają się z nośnej warstwy betonowej po-
łączonej z warstwą wygłuszającą. Panele
te dostępne w dowolnej długości, mają
zdolność pochłaniania dźwięku do 8 dB,
spełniając w tym względzie wszelkie wy-
magania techniczne.

PREFABRYKATY
do wykonywania

infrastruktury drogowej
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Infrastruktura drogowo-mostowa to nie tylko komfortowa
jezdnia oraz bezkolizyjne skrzyżowanie. To również wiele
obiektów towarzyszących, a w tym tak potrzebne budow-
le jak wielopoziomowe parkingi budowane zarówno

w centrach miast, jak i na drogach dojazdowych do aglome-
racji, przy dworcach kolejowych czy też centrach handlowych
lub obiektach sportowych. Przykład nowoczesnego rozwiąza-
nia parkingu z wykorzystaniem elementów strunobetonowych
pozwalających kształtować niemalże dowolnie wewnętrzną
powierzchnię obiektu stanowi siedmiokondygnacyjny par-
king z przeznaczeniem dla 1483 samochodów oddawany
obecnie do użytkowania w Kielcach.

Siatka słupów o rozstawie 16 x 8 m pozwala na wygodne,
bezkolizyjne parkowanie samochodów bez konieczności
wjazdu pomiędzy podpory. Parking został wykonany w pre-
fabrykowanej konstrukcji słupowo-ryglowej. Prefabrykowane
elementy parkingu zmontowano głównie za pomocą syste-
mowych, powszechnie stosowanych połączeń. Nowością

techniczną było natomiast wykorzystanie po raz pierwszy
bezwspornikowych połączeń słupów z żebrami w opar-
ciu o system BCC. Słupy o wysokości 22 m połączono ze
stopami za pomocą systemowych, śrubowych łączników ty-
pu PGS/PSF, pozwalających na dokładny montaż bez ko-
nieczności używania rozpór bocznych. Na wspornikach słu-
pów oparto ośmiometrowe strunobetonowe podciągi, które
zbierają obciążenie, z opartych na ich górnych powierzch-
niach strunobetonowych żeber o rozpiętości 16 m, poprzez
systemowe wsporniki BSS. Stropy zespolone wylano na uło-
żonych uprzednio prefabrykowanych płytach szalunkowych
typu „filigran”. Beton konstrukcyjny stropów zaprojektowany
został równocześnie jako posadzka jezdna parkingu (z wy-

jątkiem najwyższego stropu). Sztywność budynku zapewnia-
ją wewnętrzne prefabrykowane trzony „H” o konstrukcji ścia-
nowej. Konstrukcja ramp najazdowych jest taka sama jak kon-
strukcja stropów. Elementy elewacyjne, wykonane na matry-
cy odwzorowującej wybraną przez architekta strukturę beto-
nu, nie wymagają dodatkowej obróbki.

Montaż całego obiektu z prefabrykatów przeprowadzono
zaledwie w trzy zimowe miesiące. Obiekt ten w pełni odzwier-
ciedla możliwości techniczne prefabrykacji oraz jej szerokie za-
stosowanie, zwłaszcza w tak potrzebnych obiektach, jakimi są
parkingi wielopoziomowe.

Produkcję prefabrykatów oraz ich montaż wykonała
spółka FABET S.A. Kielce.

Mosty, kładki, estakady – TEMAT WYDANIA

Przedsiębiorstwo Elementów Budowlanych FABET S.A.

tel. centrala: 041 344 14 94; tel. sekretariat: 041 348 93 00; fax: 041 348 93 50
e-mail: fabet@fabet.com.pl; www.fabet.com.pl

PREFABRYKOWANY PARKING WIELOPOZIOMOWY
jako obiekt towarzyszący budownictwu
między innymi drogowo-mostowemu
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O d kilku lat krajowi produ-
cenci stali zbrojeniowej w ra-
mach klasy A-IIIN oferują
stal B500SP ze znakiem

EPSTAL®, która zgodnie z Euroko-
dem 2 spełnia wymagania klasy C (stal
o dużej ciągliwości). Stanowi ona alter-
natywę dla innych gatunków klasy A-
-IIIN o małej lub średniej ciągliwości
(klasa A lub B) i jest dostępna prak-
tycznie w jednakowej cenie. Nic więc
dziwnego, że projektanci coraz czę-
ściej decydują się na zastosowanie
w konstrukcjach betonowych stali
B500SP ze znakiem EPSTAL.

W 2007 r. na Wydziale Budownictwa
Politechniki Śląskiej wykonano na zle-
cenie CPJS badania belek żelbeto-
wych na ścinanie. Ich celem było zaob-
serwowanie różnic w zachowaniu się
żelbetowych jednoprzęsłowych belek
zbrojonych poprzecznie strzemionami
ze stali o zróżnicowanej ciągliwości
(prostopadłymi do osi podłużnej belek).
Badania przeprowadzono na czte-
rech modelach:

● model 1 – stal gorącowalcowana,
gatunek B500SP – EPSTAL (klasa C),
średnica 8 mm;

● model 2 – stal gorącowalcowana,
gatunek B500SP – EPSTAL (klasa C),
średnica 10 mm;

● model 3 – stal zimnowalcowana,
gatunek St3SY-b500 (klasa B), średni-
ca 8 mm;

● model 4 – stal zimnowalcowana,
gatunek St3SY-b500 (klasa B), średni-
ca 10 mm.

Obydwa gatunki stali zalicza się
do klasy A-IIIN (granica plastyczności
wynosi 500 MPa), różnią się one jedynie
klasą ciągliwości. Zbrojenie podłużne
w każdej z belek wykonane było ze sta-
li EPSTAL. Przyjęto obciążenie przę-
sła belek dwoma siłami skupionymi,
których położenie dobrano tak, aby
uzyskać stałą wartość momentu zgina-
jącego (od obciążenia zewnętrznego)
w środku rozpiętości i możliwie jak naj-
dłuższy odcinek ścinania.

Belki uległy zniszczeniu ze względu
na ścinanie odcinka przypodporowego.

Mechanizm zarysowania i utraty
nośności wszystkich modeli począt-
kowo przebiegał w podobny spo-
sób: rysy ukośne rozwijały się
od podpory do punktu przyłożenia
obciążenia. W przypadku modelu 3,
gdy rysy ukośne osiągnęły punkt
przyłożenia obciążenia, nastąpiło
gwałtowne zerwanie obu ramion jed-
nego ze strzemion (fotografia 1), a
belka upadła na podpory tymcza-
sowe. Podczas oględzin nie stwier-
dzono zarysowań górnej powierzchni
belki ani rozgięcia haków strzemion.
W modelach 1, 2 i 4 pojawiły się, po-
za rysami ukośnymi od podpory
do miejsca przyłożenia obciążenia,
również zarysowania poprzeczne
(nad strzemionami) i podłużne (nad
prętami podłużnymi) górnej po-
wierzchni belek (fotografia 2). Po

zniszczeniu i wykuciu strzemion oka-
zało się, że doszło do odchylenia się
haków niektórych strzemion.

Uzyskane wyniki stały się bardzo
ciekawym punktem wyjścia do dal-
szych rozważań. Utrata nośności ze
względu na ścinanie w belkach 1, 2 i 4
związana była z zarysowaniem strefy
ściskanej betonu oraz prostowaniem
się haków strzemion. Zatem zastoso-
wane zakotwienie (rodzaj haka) nie po-
zwoliło na pełne wykorzystanie nośno-
ści stali. Uzasadnione stały się dalsze

badania w celu rozpoznania, jak po-
winno się wykonywać strzemiona ze
stali klasy A-IIIN, a szczególnie stali
o wysokiej ciągliwości (EPSTAL), aby
pod wpływem sił ścinających nie ulega-
ły prostowaniu. Zadania tego, na zlece-
nie CPJS, podjęła się ponownie Kate-
dra Konstrukcji Budowlanych Politech-
niki Śląskiej. Badanie podzielono
na dwa etapy:

■ I – wykonano testy na betono-
wych elementach drobnowymiaro-
wych z zakotwionym wewnątrz strze-
mieniem ze stali EPSTAL (fotogra-
fia 3). Wyrywanie strzemienia dla
części modeli połączone jest ze

Stal zbrojeniowa B500SP ze znakiem
EPSTAL® – zakotwienie strzemion

Fot. 1. Zerwane strzemię średnicy 8 mm ze
stali zimnowalcowanej

Fot. 2. Widok zarysowania na górnej po-
wierzchni belki (model 2)

Fot. 3. Betonowy element badany w pierw-
szym etapie badań
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ściskaniem całego elementu. W po-
szczególnych modelach zastosowa-
no różne kształty i średnice strze-
mion oraz grubości otulin pręta. Ce-
lem tego etapu badania jest wyło-
nienie najbardziej efektywnego
kształtu strzemion oraz optymalnej
grubości otuliny, dla których nie na-
stąpi prostowanie haków, a pręt zo-
stanie zerwany po osiągnięciu grani-
cy plastyczności oraz wytrzymałości
na rozciąganie, tzn. wykorzystaniu
rezerwy, jaką daje wysoka ciągliwość
stali;

■ II – uzyskane w pierwszym eta-
pie zalecenie zostanie zastosowa-
ne w belkach poddanych badaniu ści-
nania.

Testy pierwszego etapu już zostały
częściowo wykonane. W kwestii
ukształtowania strzemion w bada-

nych modelach zastosowano się
do zaleceń normowych (rysunek 1),
ale zbadano również rozwiązania
pozanormowe (rysunek 2). Modele
różniły się grubością otuliny prętów:
10, 15 i 20 mm.

Po zakończeniu badań ich wyniki
oraz wnioski i zalecenia zostaną
zaprezentowane w Biuletynie Tech-
nicznym CPJS.

Opracowano na podstawie wstępnego
raportu z badań wykonanych na zlecenie

Centrum Promocji Jakości Stali

Rys. 1. Zbrojenie konstrukcyjne modelu
etapu 1 – rozwiązanie normowe

Rys. 2. Zbrojenie konstrukcyjne modelu
etapu 1 – rozwiązanie pozanormowe

Wielu projektantów całkowicie za-
pomina o tym aspekcie funkcjonowa-
nia grawitacyjnego systemu oddymia-
jącego, a przecież bez wystarczającej
liczby otworów dolotowych nie jest
możliwe prawidłowe działania syste-
mu. Jak ważny jest to czynnik obra-
zuje rysunek 4. Z wykresu wynika, że
w sytuacji, gdy powierzchnia czyn-
na otworów dolotowych jest dwa razy
większa od powierzchni czynnej za-
stosowanych urządzeń oddymiają-
cych, wówczas skuteczność całego
systemu, oceniana przez stopień wy-
korzystania powierzchni czynnej tych
urządzeń, wynosi 95% w przypadku,
gdy temperatura podstropowej war-
stwy dymu wynosi 500 °C i 91%, gdy
temperatura dymu wynosi 100 °C.
Jeżeli powierzchnie czynne otworów
dolotowych i urządzeń oddymiają-
cych są równe, skuteczność systemu
wynosi 85% dla temperatury usu-
wanego dymu 500 °C i zaledwie 75%
dla temperatury usuwanego dymu
100 °C. Dalsze obniżanie powierzch-
ni czynnej otworów dolotowych,
w stosunku do powierzchni czynnej
urządzeń oddymiających, prowadzi
do drastycznego zmniejszenia sku-

teczności działania całego systemu
oddymiającego.

Wymaganie zastosowania odpo-
wiedniej liczby otworów dolotowych
często jest spełniane w niewystarcza-
jącym stopniu, nawet w przypadku tra-
dycyjnych klap dymowych. Jeśli funk-
cję oddymiającą będą pełniły okna fa-

sadowe o współczynniku wypływu po-
danym w tabeli, wymagana liczba
otworów dolotowych ulegnie dodatko-
wemu zwiększeniu, co dla wielu obiek-
tów może okazać się warunkiem niere-
alnym do spełnienia.

Świadomość problemów wynikają-
cych z zastosowania świetlików da-
chowych i okien fasadowych, jako
urządzeń oddymiających, jest obec-
nie niewielka. Żądanie od producenta
tego typu urządzeń znakowania CE,
zawierającego wymienione wcześniej
klasy, nie jest powszechne, ponieważ
do tej pory wielu producentów trady-
cyjnych klap dymowych nie uzyskało
prawa do oznaczania tym znakiem
swoich wyrobów i posługuje się apro-
batami technicznymi, mimo zakończe-
nia okresu przejściowego dla normy
PN-EN 12101-2:2005. Należy mieć
nadzieję, że opracowywane obecnie
zmiany do normy w sposób wystar-
czający określą warunki, przy których
spełnieniu będzie możliwe wykorzy-
stanie tego typu urządzeń w grawita-
cyjnych systemach oddymiających.

mgr inż. Piotr Głąbski

Zastosowanie świetlików dachowych
i okien fasadowych jako urządzeń oddymiających
(dokończenie ze str. 15)

Rys. 4. Skuteczność działania systemu od-
dymiającego w zależności od stosunku po-
wierzchni czynnej otworów dolotowych
do powierzchni czynnej urządzeń oddy-
miających
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Odpowiednie materiały

Obciążenia powierzchni ścieżek ro-
werowych i nawierzchni parkingowych
są wyjątkowo niekorzystne, gdyż
oprócz obciążeń mechanicznych war-
stwy te poddawane są obciążeniom
warunkami atmosferycznymi. W związ-
ku z tym należy wykorzystywać prze-
znaczone do tych celów specjalistycz-
ne systemy, takie jak epoksydowe
i poliuretanowe żywice systemów
HARZ marki Weber Deitermann.

Rozwiązania technologiczno-mate-
riałowe z żywic systemów HARZ umoż-
liwiają uzyskanie warstwy użytkowej
cechującej się:
■ odpowiednią wytrzymałością pozwa-
lającą na przeniesienie obciążeń sta-
tycznych, dynamicznych i udarnościo-
wych;
■ niskim skurczem;
■ małą odkształcalnością termiczną;
■ elastycznością (przy zastosowaniu
na zewnątrz);
■ odpornością mechaniczną na ście-
ranie;
■ odpornością na obciążenia che-
miczne;
■ bezpieczeństwem użytkowania (od-
powiednią antypoślizgowością);
■ szybkością wykonania;
■ możliwością szybkiej eksploatacji;
■ trwałością;
■ odpornością na starzenie;
■ łatwością w utrzymaniu czystości.

Ścieżki rowerowe
na podłożach asfaltowych

Podstawowym problemem, który
musiał zostać rozwiązany w przypad-
ku takiego zastosowania, było za-
pewnienie nie tylko dobrej przyczep-
ności do podłoża asfaltowego, lecz
także bezpieczeństwa użytkowania.
W technologii marki Weber Deitermann

wykonano ścieżki rowerowe wokół
dużych węzłów komunikacyjnych
Krakowa – ronda Mogilskiego (foto-
grafia 1) i ronda Grzegórzeckiego
oraz wzdłuż arterii komunikacyj-
nych, m.in. al. Powstania Warszaw-
skiego, al. Pokoju, ul. Grzegórzeckiej,
al. Jana Pawła II. Łączna powierzch-
nia wykonanych w technologii HARZ
ścieżek rowerowych wynosi ponad
11 tys. m2. Jako warstwę użytkową
zastosowano żywicę HARZ PU 3600
posypaną specjalnym piaskiem
kwarcowym do żywic. Lakierowanie
zamykające wykonano z żywicy
HARZ KVN.

HARZ PU 3600 jest dwuskładniko-
wą żywicą poliuretanową o niewielkiej
zawartości rozpuszczalnika. Jej skład
chemiczny został dostosowany do wy-
konywania powłok na podłożach ma-
ło stabilnych, takich jak podłoża asfal-
towe (chodniki na mostach, ścieżki ro-
werowe, ciągi komunikacyjne dla pie-
szych na parkingach, skrzyżowa-
niach). Elastyczność żywicy (wy-
dłużenie przy zerwaniu wynoszą-
ce 60%, wytrzymałość na rozerwanie
ok. 27 kN/m) gwarantuje odpowiednią
odporność na obciążenia termiczne.
Związana żywica jest odporna na ole-
je, smary, ropę, benzynę, wodę mor-
ską, wiele kwasów i zasad (rozcień-
czonych) oraz związki soli. Bardzo

Ścieżki rowerowe i nawierzchnie parkingowe
wykonywane z użyciem żywic syntetycznych

Fot. 1. Ścieżki rowerowe w okolicy węzła komunikacyjnego rondo Mogilskiego w Krakowie

Właściwości żywic syntetycz-
nych pozwalają na ich bardzo
szerokie zastosowanie nie tylko
do wykonywania posadzek prze-
mysłowych, ale także warstwy
użytkowej, np. ścieżek rowero-
wych, chodników, parkingów czy
garaży. Technologia wykonania
warstwy użytkowej (a więc i do-
bór materiałów) musi być poprze-
dzona analizą oddziałujących
na nią obciążeń oraz oczekiwań
inwestora. Wymaga ona stosowa-
nia systemowych, sprawdzonych
rozwiązań w celu zapewnienia go-
towej konstrukcji odpowiednich
właściwości użytkowych.
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ważne jest również zapewnienie bez-
pieczeństwa użytkowania. Powierzch-
nia ścieżki rowerowej nawet podczas
opadów nie powinna być śliska. Ce-
chę tę uzyskano dzięki wykonaniu
na niezwiązanej warstwie żywicy
HARZ PU 3600 posypki ze specjalne-
go piasku kwarcowego o uziarnie-
niu 0,7 – 1,2 mm oraz warstwy zamy-
kającej z żywicy HARZ KVN.

Żywica HARZ KVN jest dwuskład-
nikową, poliuretanową barwioną żywi-
cą cechującą się bardzo dobrą
zdolnością krycia oraz odpornością
na działanie słońca i promieni UV.
Jest ponadto odporna na oddziaływa-
nie ropopochodnych paliw, smarów,
środków odladzających oraz kwasów
i zasad. Należy też podkreślić du-
żą odporność tej żywicy na obciąże-
nia mechaniczne i ścieranie.

Opisane rozwiązanie konstrukcyj-
no-materiałowe spełnia zarówno wy-
magania dotyczące wytrzymałości
na obciążenia mechaniczne i termicz-
ne (przede wszystkim chodzi o cykle
zamarzania i odmarzania oraz tempe-
raturę dochodzącą do 100°C), jak
i wymagania bezpieczeństwa użytko-
wania. Wobec braku krajowych wy-
tycznych do wykonania ścieżek rowe-
rowych, przy dużych węzłach komuni-
kacyjnych Krakowa (fotografia 1) wy-
korzystano niemieckie wymagania
wytycznych BGR 181 Fussboeden in
Arbeitsraumen und Arbeitsbereichen
mit Rutschgefahr. Hauptverband der
gewerblichen Berufsgenossenscha-
ften (X 2003), określające następują-
ce klasy antypoślizgowości R zew-
nętrznych ciągów komunikacyjnych
i przestrzeni wypełnienia V: chodniki
– R11 lub R10 V4; podjazdy dla wóz-
ków (np. inwalidzkich, paletowych)
– R12. Klasa antypoślizgowości jest
określona strukturą wierzchniej war-
stwy, przy której ześlizgnięcie się
osoby w typowym obuwiu nastę-
puje przy określonym kącie nachy-
lenia. W przypadku klasy R10 jest
to kąt 10° – 19°, klasy R11 kąt
19° – 27°, a klasy R12 kąt 27° – 35°.
Przestrzeń wypełnienia natomiast to
parametr mówiący o zdolności po-
wierzchni do gromadzenia zanie-
czyszczeń stałych i/lub ciekłych
w sposób niepowodujący niebezpie-
czeństwa poślizgu. Uzyskuje się ją
dzięki wolnej przestrzeni [cm3/dm2]
pomiędzy najniższym i najwyższym

punktem warstwy użytkowej. W opi-
sywanym zastosowaniu użycie po-
sypki z piasku kwarcowego o uziar-
nieniu 0,7 – 1,2 mm (fotografia 2) po-
zwoliło na uzyskanie klasy porów-
nywalnej z R13V4. Ześlizgnięcie się
z takiej powierzchni następuje
przy kącie nachylenia 35°. Rozwią-
zanie to spełnia więc z zapasem wy-
magania bezpieczeństwa użytko-

wania. Jest to szczególnie istotne,
gdyż ścieżki rowerowe są wykorzysty-
wane zimą.

Nawierzchnie parkingowe
Równie wysokie wymagania stawia

się nawierzchniom parkingowym,
przy czym inne rozwiązania należy za-
stosować w przypadku parkingów od-
krytych (np. na dachach budynków),
inne dla parkingów w pomieszcze-
niach. Do tego dochodzą różne obcią-
żenia – inne dla samochodów osobo-
wych, inne dla ciężarowych. Do wyko-
nania warstwy użytkowej parkingu sto-
suje się żywice epoksydowe albo poli-
uretanowe. Żywice epoksydowe sys-
temów HARZ są odporne na agresyw-
ne media, zarówno kwaśne, jak i alka-
liczne, roztwory kwasów nieorganicz-
nych, roztwory soli nieorganicznych
i wodorotlenków oraz na materiały pęd-
ne. Są też odporne na ścieranie, ude-
rzenia czy zarysowania. Żywice poli-
uretanowe systemów HARZ są od-
porne na obciążenia rozcieńczonymi
kwasami i zasadami, materiałami pęd-
nymi i smarami, olejami, tłuszczami
oraz aromatycznymi węglowodorami
i estrami. Odznaczają się elastyczno-
ścią przy relatywnie wysokich parame-
trach wytrzymałościowych i odporno-
ścią na promieniowanie UV. Typowy
układ warstw nawierzchni parkingów
lub garaży z zastosowaniem żywic
epoksydowych lub poliuretanowych po-
kazano na rysunku 1. Wariant lakiero-

wania z zastosowaniem żywic epoksy-
dowych przedstawiono na rysunku 2.

Zróżnicowanie żywic Weber Deiter-
mann przeznaczonych do wykonywa-
nia warstwy nośnej oraz ich grubości
pozwala na optymalne dobranie roz-
wiązania technologiczno-materiałowe-
go do konkretnych obciążeń, oczeki-
wań inwestora oraz jego możliwości fi-
nansowych.

Marka Weber Deitermann to także
bogaty wybór produktów pozwalają-
cych nie tylko naprawić i przygotować
powierzchnię (zaprawy naprawcze i re-
porofilacyjne, PCC, epoksydowe, spe-
cjalne gruntowniki stosowane na pod-
łoża wilgotne i/lub zaolejone – HARZ
EP SG), lecz także poprawnie wykonać
trudne i krytyczne miejsca, takie jak dy-
latacje, wpusty (liniowe i punktowe),
przejścia rur instalacyjnych oraz innych
elementów konstrukcji.

mgr inż. Maciej Rokiel
marka Weber Deitermann
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Fot. 2. Widok antypoślizgowej powierzch-
ni ścieżki rowerowej

Rys. 1. Typowy układ warstw na-
wierzchni parkingów lub garaży z za-
stosowaniem żywic epoksydowych lub
poliuretanowych: 1 – podłoże; 2 – grun-
townik; 3 – posypka z piasku kwarcowe-
go; 4 – warstwa nośna; 5 – posypka
z piasku kwarcowego; 6 – lakierowanie

Rys. 2. Układ warstw nawierzchni,
w której przypadku zastosowano la-
kierowanie z użyciem żywic epoksy-
dowych: 1 – podłoże; 2 – gruntownik;
3 – posypka z piasku kwarcowego;
4 – lakierowanie
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Wystawcy i ich oferta

Mimo że budownictwo drogowe i inżynieria ruchu stano-
wią w Polsce główny pion inwestycyjny, to na wystawę
do Kielc przyjechało mniej wystawców niż w 2008 r. Zapre-
zentowało się ok. 800 firm z 25 krajów, m.in. Austrii, Belgii,
Chin, Czech, Danii, Niemiec, Szwecji. Co prawda nie zabra-
kło największych firm związanych z budownictwem drogo-
wym, jak np. LOTOS Asfalt, CONSOLIS Polska, ViaCon
Polska, ULMA oraz inżynierią ruchu i bezpieczeństwem dro-
gowym, ale nie pojawili się niektórzy stali wystawcy prezen-
tujący się od wielu lat. Stoiska były również nieco skromniej-
sze niż na AUTOSTRADZIE 2008, z wyjątkiem tych na tere-
nie zewnętrznym, gdzie można było obejrzeć dynamiczne po-
kazy maszyn budowlanych. Niektórzy wystawcy zdecydo-
wali się na wspólne stoiska.

Podobnie jak w roku ubiegłym najliczniej prezentowane
były: maszyny i urządzenia budowlane (do produkcji beto-
nu, robót ziemnych); wyroby, materiały i surowce do budo-
wy dróg i obiektów inżynierskich (beton, cement, kruszy-
wa); technologie stosowane w geotechnice (więcej na
str. 30; 44; 46 w tym numerze); deskowania i rusztowania;
elementy infrastruktury podziemnej. Wystawiały się również
firmy zajmujące się wykonawstwem dróg, mostów, estakad,
tuneli; firmy consultingowe i ubezpieczeniowe; producenci
i dystrybutorzy maszyn budowlanych; stowarzyszenia bran-
żowe, np. Stowarzyszenie Producentów Cementu; instytucje
rządowe odpowiedzialne za rozwój transportu lotniczego i in-
frastruktury lotniskowej oraz banki. Ofertę targową obejrza-
ło ponad 15 tys. zwiedzających.

Imprezy towarzyszące

W program targów wpisano konferencje, seminaria i dy-
namiczne pokazy maszyn. W pierwszym dniu targów
(12.05.2009 r.) odbyła się konferencja prasowa z udziałem
m.in. Ministra Infrastruktury Cezarego Grabarczyka,
Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Ra-
dosława Stępnia, Generalnego Dyrektora Dróg Krajo-
wych i Autostrad Lecha Witeckiego, Dyrektora Instytu-
tu Badawczego Dróg i Mostów Leszka Rafalskiego. Mi-
nister Infrastruktury poinformował, że w ciągu roku nastąpił
przełom, jeśli chodzi o liczbę przygotowanych i ogłoszonych
przetargów. Zostało zmienione prawo, aby inwestycje mo-
gły być realizowane szybciej i sprawniej. W br. zostaną ogło-
szone przetargi na ponad 1600 km nowych dróg, przy czym
w pierwszym kwartale uruchomiono przetargi na budo-
wę 200 km autostrad oraz 152 km dróg ekspresowych i ob-
wodnic, a w trakcie postępowania znajduje się ponad 40
przetargów na budowę 800 km autostrad, dróg ekspreso-

wych i obwodnic, natomiast kolejne zostaną ogłoszone
do końca br. W efekcie zostaną w Polsce wybudowane:
cała autostrada A1; A2 – od granicy Niemiec do Warszawy
oraz A4. Budowa autostrady A2 na odcinku Stryków – Ko-
notopa ma zostać zakończona przed 31 maja 2012 r.
W przypadku kilku przygotowanych projektów konieczne
jest uzupełnienie raportów środowiskowych i to opóźni inwes-
tycje. Minister Grabarczyk mówił również o konieczności po-
prawy jakości infrastruktury drogowej, nie tylko z powodu
Euro 2012. Nowo wybudowane autostrady, drogi ekspreso-
we muszą być bezpieczne i komfortowe. Należy je budować
zgodnie z wymaganiami UE, bo od tego zależy, czy będzie-
my mogli skutecznie wykorzystać środki europejskie.

XV jubileuszowe Międzynarodowe
Targi Budownictwa Drogowego

AUTOSTRADA – POLSKA
W pierwszej połowie maja br. (12 – 15.05.2009 r.) w Cen-

trum Wystawienniczym w Kielcach odbyła się największa
w Polsce wystawa budownictwa infrastrukturalnego
– XV jubileuszowe Międzynarodowe Targi Budownic-
twa Drogowego AUTOSTRADA – POLSKA, zorganizo-
wane pod patronatem Ministra Infrastruktury, którym to-
warzyszyły V Międzynarodowe Targi Infrastruktury
TRAFFIC-EXPO, XI Międzynarodowe Targi Maszyn Bu-
dowlanych i Pojazdów Specjalistycznych MASZBUD
oraz III Targi Technologia i Infrastruktura Lotnisk TIL.
W uroczystym otwarciu targów udział wzięli: Minister
Infrastruktury Cezary Grabarczyk, Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury Radosław Stępień,
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad Lech
Witecki, Dyrektor Instytutu Badawczego Dróg i Mostów
Leszek Rafalski, Prezes Polskiego Kongresu Drogo-
wego Zbigniew Kotlarek, władze miasta i regionu.

Konferencja prasowa podczas targów AUTOSTRADA – POLSKA
2009. Od lewej: Dyrektor Instytutu Badawczego Dróg i Mostów
Leszek Rafalski; Podsekretarz Stanu w Ministerstwie
Infrastruktury Radosław Stępień; Minister Infrastruktury Cezary
Grabarczyk; Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
Lech Witecki Fot. E. Kowałko
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Do 2012 r. na inwestycje drogowe zostanie wydanych
44,5 mld zł, nie licząc kilkunastu miliardów na odcinki auto-
strad budowanych w systemie partnerstwa publiczno-pry-
watnego. Inwestycje na lotniskach to ponad 3,6 mld zł, a ko-
lejowe ok. 10 mld zł.

Minister Grabarczyk przypomniał również, że w 2008 r. na-
kłady na budowę dróg przekroczyły 10 mld zł, a w tym roku
mają wynieść 23 mld zł. Obecnie resort koncentruje się
na drogach przygotowywanych na Euro 2012 oraz na inwe-
stycjach współfinansowanych z UE. Plan na ten rok przewi-
duje wykorzystanie 1,8 mld zł ze środków unijnych, a w przy-
szłym roku – 10 mld zł. Minister poinformował, że w Sejmie
są na ukończeniu prace nad nowelizacją ustawy o autostra-
dach płatnych i Krajowym Funduszu Drogowym (KFD), dzię-
ki której będą zagwarantowane środki na wykonanie wszyst-
kich zaplanowanych w tym roku zadań. KFD będzie mógł ko-
rzystać z dodatkowych, pozabudżetowych źródeł na finan-
sowanie inwestycji, np. z tzw. obligacji infrastrukturalnych
emitowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego na cel
związany z realizacją inwestycji drogowych. Resort zamierza
pozyskać w tym roku na inwestycje z emisji tych obligacji co
najmniej 4 mld zł. GDDKiA może korzystać również z kre-
dytów Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad Lech Wi-
tecki poinformował, że GDDKiA w porozumieniu z resortem
w taki sposób przygotowała plan przetargów, aby jak naj-
szybciej otrzymać refundację z UE. W toku są przetargi
o wartości 34 mld zł, a już wkrótce zostaną ogłoszone ko-
lejne na sumę 20 mld zł. Polska jest największym placem
budowy w UE. Potrzeby w zakresie budowy dróg są duże
i nadal będą duże, ale na mistrzostwa Euro 2012 mają być
gotowe wszystkie planowane odcinki autostrad i dróg ekspre-
sowych.

W pierwszym dniu targów odbyła się również konferencja
„Nowoczesne systemy ochrony antykorozyjnej obiektów
mostowych” zorganizowana przez Instytut Badawczy
Dróg i Mostów. Zaprezentowano technologie i materiały
do zabezpieczania antykorozyjnego betonowych i stalowych
obiektów mostowych, doświadczenia ze stosowania materia-
łów do napraw i reprofilacji betonu oraz zabezpieczenia obiek-
tów mostowych metodą hydrofobizacji i w technologii natry-
skiwania cieplnego. Ponadto omówiono odporność korozyj-
ną powłok międzywarstwowych z płatkowymi wypełniaczami
z tlenku żelaza, problemy renowacji zabezpieczeń antykoro-
zyjnych oraz zagadnienia dotyczące naprawy wg PN-EN 1504.

Ochronę przed korozją konstrukcji można podzielić na:
● zabezpieczenia czynne – polegają na odpowiednim

kształtowaniu konstrukcji obiektu w celu maksymalngo ogra-
niczenia oddziaływań zewnętrznych i wewnętrznych czynni-
ków korozyjnych na konstrukcję i jej poszczególne części
oraz zapewnieniu odpowiednich warunków eksploatacji kon-
strukcji, a zwłaszcza utrzymania wszystkich elementów kon-
strukcji w czystości;

● zabezpieczenia bierne – polegają na stosowaniu stali
lub stopów o podwyższonej odporności na korozję oraz po-
włok ochronnych konwersyjnych, lakierowych, metalowych,
metalowo-lakierowych i izolacyjnych.

Podczas projektowania konstrukcji należy unikać projek-
towania elementów złożonych z wielu małowymiarowych
profili na rzecz elementu z jednego profilu o większych wy-

miarach lub o przekroju zamkniętym oraz elementów o prze-
kroju korytkowym otwartym do góry lub innym, ułatwiającym
osadzanie i gromadzenie wody, kurzu, piasku lub innych za-
nieczyszczeń. Powierzchnie narażone na oddziaływanie
agresywnego środowiska powinny być gładkie, a wzmocnie-
nia i usztywnienia należy projektować od strony o mniej-
szym oddziaływaniu korozyjnym. Wszystkie naroża i krawę-
dzie powinny być zaokrąglone. Połączenia elementów i in-
ne szczegóły konstrukcyjne trzeba tak projektować, aby
możliwe było ich dokładne oczyszczenie metodą strumienio-
wo-ścierną. Urządzenia obce i wyposażenie nie powinny
utrudniać dostępu do elementów konstrukcji w celu wykona-
nia czynności związanych z utrzymaniem i renowacją zabez-
pieczenia antykorozyjnego powierzchni.

W drugim dniu targów (13.05.2009) odbyło się semina-
rium „Szlaki Trakty Autostrady”, zorganizowane przez
GDDKiA, a w trzecim (14.05.2009) Konferencja Technicz-
no-Historyczna w 190. rocznicę powstania Jeneralnej
Dyrekcji Dróg i Mostów „Aby mierzyć drogę przyszłą
– trzeba wiedzieć skąd się wyszło”, zorganizowana przez
Świętokrzyski Klub Drogowca Stowarzyszenia Inżynie-
rów i Techników Komunikacji RP – Oddział w Kielcach,
GDDKiA– Oddział w Kielcach oraz Targi Kieleckie. W 2009 r.
mija 190 lat od utworzenia w Polsce instytucji centralnej od-
powiedzialnej za budowę i funkcjonowanie dróg. W 1819 r.
została powołana bowiem Jeneralna Dyrekcja Dróg i Mo-
stów Królestwa Polskiego, której pierwszym dyrektorem
był generał Franciszek Ksawery Christiani. Właśnie wtedy
powstał system dróg będących fundamentem polskiego dro-
gownictwa. Wybudowano 2195 km dróg bitych i 20 traktów
z mostami na rzekach. Obecnie polską sieć drogową tworzy
ponad 18, 3 tys. km dróg krajowych, w tym autostrad i dróg
ekspresowych, którymi zarządza Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad oraz 28,4 tys. km dróg wojewódzkich,
ponad 128 tys. dróg powiatowych i ponad 203 tys. km dróg
gminnych. W budowie jest 225 km autostrad i 250 km dróg
ekspresowych. W br. do ruchu zostanie oddanych 88,9 km
nowych autostrad i 89,3 km dróg ekspresowych.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad powsta-
ła 1 kwietnia 2002 r. z połączenia Agencji Budowy i Eksplo-
atacji Autostrad oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych.
Jej celem jest zarządzanie drogami i autostradami, łącznie
z utrzymaniem ich w dobrym stanie, zapewnienie możliwo-
ści realizacji programów inwestycyjnych oraz koordynowanie
działań w ramach przedsięwzięć publiczno-prywatnych.
Na czele struktury GDDKiA stoi Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad. Podlega mu Centrala w Warszawie
i 16 Oddziałów Wojewódzkich, a także Rejony Dróg Krajo-
wych zarządzające drogami w terenie. Ponadto w skład Ge-
neralnej Dyrekcji wchodzi Wydział Historii Drogownictwa
w Szczucinie zajmujący się ochroną zabytków drogownictwa.
Podczas targów zaprezentowano ekspozycję, składającą
się z 60 plansz przedstawiających rozwój budownictwa dro-
gowego w Polsce.

W trzecim dniu targów (14.05.2009) swoją działalność za-
inaugurowała Akademia Drogownictwa (AD) utworzona
przez Polski Kongres Drogowy (PKD) i Centrum Kształ-
cenia Ustawicznego w Inżynierii Komunikacyjnej
„IKKU” Sp. z o.o. Celem Akademii Drogownictwa jest

►
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świadczenie usług edukacyjno-szkoleniowych z kluczowych
obszarów tematycznych, w których rozwój i doskonalenie kom-
petencji kadr drogownictwa są niezbędne – powiedział czło-
nek Rady Programowej Stefan Sarna z PKD – oraz wsparcie
efektywności pozyskiwania i prawidłowości wydatkowania
środków unijnych na projekty infrastrukturalne. Przez podno-
szenie poziomu wiedzy i kwalifikacji kadr zajmujących się przy-
gotowaniem i realizacją inwestycji drogowych, Akademia chce
wnieść swój wkład w realizację programu budowy i moderniza-
cji dróg. Szkolenia poświęcone będą zmianom w prawie, Inte-
ligentnym Systemom Transportowym, a także przygotowaniu
i realizacji budowy lub modernizacji drogi lokalnej.

Odbyły się również m.in. konferencje „Oświetlenie dróg,
oznakowanie i sygnalizacja na drogach” (13 – 14.05.2009),
zorganizowana przez Polski Komitet Oświetleniowy, Politech-
nikę Świętokrzyską i Targi Kieleckie oraz „Bezpieczeństwo
pracy w budownictwie – nowe wyzwania” (14.05.2009)
zorganizowana przez Państwową Inspekcję Pracy. Atrakcją
targów były dynamiczne pokazy maszyn budowlanych.

Medaliści
Medale Targów Kielce otrzymały następujące wyroby,

technologie i urządzenia wyróżniające się jakością
i innowacyjnością:

● preparat CECABASE RT-91, firma ICSO Chemical
Production sp. z. o.o. z Kędzierzyna-Koźla;

● korytko przejazdowe PG Special, firma MEA
Meisinger Polska Sp. z o.o. z Góry Kalwarii;

● walec stalowy z podwójną wibracją i przegubowym
układem kierowniczym Hamm HD+120 VV, firma
Wirtgen Polska Sp. z o.o. z Poznania;

● tkanina odzieżowa NEON-150, firma Andropol S.A.
z Andrychowa;

● palownicadowykonywaniapaliwielkośrednicowychtypu
BAUER BG24H, firma Bauer Maschinen GMBH z Warszawy;

● palnik trójmediowy – gaz/olej/pył węglowy do wy-
twórni mas bitumicznych, firma Ammann Polska Sp. z o.o.
z Warszawy;

● nowy model zabudowy wywrotki lewo-tył typu
W2H z lewą burtą otwieraną hydraulicznie, firma
KH-KIPPER Sp. z o.o. z Kajetanowa;

● tarcze diamentowe nowej generacji z technologią
ARIX, firma Dor-Art Sp z. o.o. z Warszawy;

● aktywna tablica drogowa ZIR, Zakład Inżynierii Ruchu
W. Sylwestrzak i s-ka, Spółka Jawna z Bytomia.

Wyróżnienia otrzymało aż osiem firm, a medale Targów
Kielce za aranżację stoiska m.in.: MOSTOSTAL WARSZA-
WA S.A.; WARBUD S.A. – Warszawa; STRABAG Sp. z o.o.
– Warszawa, natomiast wyróżnienia m.in. STOWARZYSZE-
NIE PRODUCENTÓW CEMENTU – Kraków i STALPRO-
DUKT S.A. – Bochnia.

Ewelina Kowałko

Dźwigary łukowe również zostały
wsparte na fundamencie mikropalo-
wym. W tym przypadku zastosowano
optymalny układ mikropali zlokalizowa-
nych w osiach działania głównych sił
i zorientowanych przestrzennie zgod-
nie z ich kierunkiem. Siły z dźwigara łu-
kowego przejęto dwurzędowym ukła-
dem rozchylonych promieniście mikro-
pali TITAN 103/51 długości 12 i 15 m
(fotografia 2).

Do przenoszenia sił z filara, wspar-
tego na tym samym fundamencie, wy-
korzystano rząd pionowych mikropa-

li TITAN 103/51 długości 15 m. W każ-
dym rzędzie wykonano osiem mikro-
pali, czyli łącznie ok. 420 m mikropa-
li 73/53 oraz ok. 1800 m mikropa-
li 103/51. Mikropale wykonała jedna
ekipa wiertnicza firmy IMB Podbeski-
dzie.

Podsumowanie
Opracowany i zrealizowany projekt

posadowienia opisanego obiektu jest
wzorem estetyki inżynierskiej i racjo-
nalnego wykorzystania możliwości mi-
kropali. Ich układ, będący niejako na-
turalnym przedłużeniem systemu no-
śnego konstrukcji, podąża za kierun-
kiem działania sił i pozwala skutecznie
je przenosić w słabe podłoże fliszowe.
Było to możliwe dzięki wierceniu z jed-
noczesną iniekcją, co pozwoliło (po-
za wykonaniem elementów o określo-
nej nośności jednostkowej) na iniekcyj-
ne scalenie, spetryfikowanie masywu
w obrębie wykonywanego układu mi-
kropalowego. Efekt osiągnięty przez
wypełnienie wszelkich szczelin, spę-
kań oraz rozluźnionych stref podłoża,
podawanym w trakcie wiercenia zaczy-

nem, pozwala traktować tego rodzaju
fundamenty jako wgłębnie zmonolityzo-
wane, geokompozytowe bryły. W świe-
tle sygnalizowanego zagrożenia proce-
sami geodynamicznymi, taki sposób po-
sadowienia obiektu wydaje się jak naj-
bardziej racjonalny. Przestrzenna struk-
tura fundamentów oraz głębokie scale-
nie i wzmocnienie iniekcyjne rozluźnio-
nego i podatnego podłoża gruntowego
są bardzo dobrą formą zabezpieczenia
przed potencjalnymi procesami osuwi-
skowymi.

Zjawisko opisane ponad pięćdzie-
siąt lat temu, polegające na współpra-
cy odpowiednio zaprojektowanych mi-
kropali z podłożem na zasadzie wgłęb-
nego zbrojenia, zaistniało w pełnym
wymiarze, o czym świadczą wyniki
próbnych obciążeń, ukazujące średnie
osiadanie mikropali TITAN 103/51 na
poziomie 2,8 mm, przy sile ok. 640 kN.
Godna uwagi jest szybka stabilizacja
osiadań i praktycznie brak pełzania
(średni przyrost odkształcenia w ciągu
godziny na poziomie 0,08 mm).

mgr inż. Jakub Sierant

Fot. 2. Fundament dźwigara łukowego
w trakcie wykonywania mikropali

Fot. A. Kulawik

Wielkie możliwości małych pali
(dokończenie ze str. 44)
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Podczas Konferencji Naukowo-Technicznej Zes-
polone Konstrukcje Mostowe uczczona została
działalność naukowa i zawodowa prof. zw. dr.
hab. inż. Kazimierza Flagi z okazji Jubileuszu

70-lecia Jego urodzin. Uroczysta Sesja Jubileuszowa od-
była się 13.05.2009 r. w Sali Głównej Opery Krakowskiej
w Krakowie. Uroczystość zgromadziła liczne grono współ-
pracowników, przyjaciół i osób bliskich Jubilatowi nie tylko
z całej Polski, ale także z zagranicy. Laudację Jubilata za-
inicjował prof. Wojciech Radomski z Politechniki Warszaw-
skiej. W prezentację osiągnięć Jubilata i życzenia wpisane
były artystyczne występy zespołów: AQuartet (kwartetu
smyczkowego), Zespołu Pieśni i Tańca „Małe Słowianki”
pod kierunkiem Władysławy Marii Francuz oraz Akade-
mickiego Chóru Politechniki Krakowskiej „Cantata” pod kie-
runkiem Marii Stós (córki Jubilata). Każdy z obecnych
(prawie czterystu gości) pragnął przekazać wiele ciepłych
słów Jubilatowi. Wyrazy uznania i pochwały były nad wyraz
trafne, gdyż Profesor cieszy się uznaniem i szacunkiem w ca-
łej Polsce zarówno w świecie nauki, jak i praktyki inżynierskiej.

Kazimierz Flaga urodził się 23.01.1939 r. w Sułkowicach.
Był rektorem Politechniki Krakowskiej w latach 1996 – 2002,
a obecnie jest kierownikiem Katedry Budowy Mostów i Tu-
neli Politechniki Krakowskiej, członkiem Centralnej Komisji
ds. Tytułu i Stopni Naukowych, członkiem Komitetu Inżynie-
rii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk oraz członkiem
Rady Naukowej w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów
w Warszawie. Jest także Członkiem Zagranicznym Akade-
mii Budownictwa Ukrainy (1998), Profesorem Honorowym
Moskiewskiego Państwowego Uniwersytetu Inżynierii Eko-
logicznej (2002), członkiem IABSE, Członkiem Honorowym
PZITB, Członkiem Honorowym ZMRP, Członkiem Społeczne-
go Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, członkiem Bractwa
Kurkowego w Krakowie, kawalerem Rycerskiego Zakonu Gro-
bu Bożego w Jerozolimie, członkiem Związku Podhalan,
członkiem Rady Naukowej Związku Podhalan, przewodni-
czącym Zarządu Fundacji „Prometeusz” – pro publico bono.

Na szczególną uwagę zasługuje ogromny dorobek na-
ukowy prof. Flagi. Wypromował 10 doktorów nauk technicz-

nych. Opublikował jako autor lub we współautorstwie 270 pu-
blikacji naukowych, w tym 11 monografii. Ponadto ma w do-
robku 2 patenty, 270 opracowań naukowo-badawczych dla
przemysłu, 350 opinii i recenzji, 260 ekspertyz obiektów bu-
dowlanych i inżynierskich; jak również 90 zrealizowanych
projektów, w tym projekt studialny obiektów olimpijskich
w Montrealu, projekty konstrukcyjne Ambasady Polskiej
w New Delhi, Ośrodka Polonijnego UJ w Krakowie, budyn-
ku IMiKB Politechniki Krakowskiej, projekty konstrukcyjne
kościołów: pw. Matki Bożej Królowej Świata w Radomiu; pw.
Ducha Świętego w Mielcu, pw. św. Józefa w Rzeszowie oraz
pw. Ducha Świętego w Zielonej Górze. Obecnie jest weryfi-
katorem projektu konstrukcyjno-wykonawczego i konsultan-
tem budowy Świątyni Świętej Opatrzności Bożej w Warsza-
wie. Był także konsultantem przy realizacji 12 prestiżowych
obiektów budowlanych i inżynierskich, m.in. mostu i wiaduk-
tu im. ks. J. Poniatowskiego w Warszawie, mostu autostra-
dowego przez Wisłę w Grabowcu k. Torunia, mostu kolejo-
wego przez Wisłę w Krakowie, Płyty Centrum Komunikacyj-
nego w Krakowie, mostu Kotlarskiego w Krakowie.

Odbył staże zagraniczne m.in. w Udine, Paryżu, Tunisie,
Rzymie, Palermo, Pizie, Atenach, Delft i Winterthur. Jego pa-
sją zawodową są mosty. W latach 1996-2001 był przewod-
niczącym Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej.
Ustanowił „Medal za wybitne osiągnięcia w polskim mostow-
nictwie” i statuetkę w konkursie na „Dzieło Mostowe Roku”.
Organizując dotychczas czternaście Wypraw Mostowych
w Europie oraz Wyprawę „Mosty Świata-1” do Azji Południo-
wo-Wschodniej, poza celem poznawczym i naukowym, miał
na uwadze rozwój polskiego mostownictwa przez poszerza-
nie horyzontów i wiedzy technicznej jej uczestników, przed-
stawicieli różnych grup zawodowych.

Pracownicy Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki
Warszawskiej oraz zespół redakcji „Materiały Budowlane”
życzą Szanownemu Panu Profesorowi wielu satysfakcji
osobistych oraz dużo zdrowia i sił do dalszego poznawa-
nia świata!

mgr inż. Wioletta Jackiewicz-Rek
Politechnika Warszawska

Fot. J. Zych
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Jubileusz 70-lecia urodzin
prof. zw. dr. hab. inż. Kazimierza Flagi

Jubilat prof. zw. dr hab. inż. Kazimierz Flaga z żoną

Uroczysta Sesja Jubileuszowa z okazji 70-lecia urodzin prof. zw.
dr. hab. inż. Kazimierza Flagi
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Rodzaje Dachowych
Płyt Hybrydowych Icopal®

Dachowe Płyty Hybrydowe Icopal®
mają Aprobatę Techniczną ITB: AT-15-
7995/2009 i produkowane są w dwóch
wersjach:

● Alfa EPS Alu Syntan®SBS – to
standardowa odmiana Płyt Hybrydo-
wych® przeznaczona na dachy o po-
wierzchni do 1000 m2. Warstwę hydro-
izolacyjną stanowi papa Alfa Top 5 od-
miany Solo Syntan® SBS. Jest to papa
modyfikowana SBS grubości 5 mm
na osnowie z włókniny poliestrowej no-
wej generacji. Spodnia strona papy wy-
kończona jest warstwą niebieskiej folii
syntanowej, która umożliwia jej trwałe
przyklejenie do styropianowego rdze-
nia (bez zagrożenia jej odklejenia);

● FireSmart EPSAlu Syntan® SBS
– ta odmiana Płyt Hybrydowych® prze-
znaczona jest na dachy wielkopo-
wierzchniowe – powyżej 1000 m2

i z tego też powodu płyty FireSmart
EPS Alu Syntan® SBS mają klasyfi-
kację odporności dachu na ogień ze-
wnętrzny BRooft1 (badanie nr NP.-
524/A/09) zarówno w przypadku pod-
łoży palnych, jak i niepalnych (blacha
trapezowa). Warstwę hydroizolacyjną
stanowi papa FireSmart® odmiany So-
lo Syntan® SBS grubości 4,2 mm. Jest
ona modyfikowana SBS z dodatkami
uniepalniającymi i ma osnowę z kompo-
zytu poliestrowo-szklanego. Spodnia
strona papy również jest wykończona
warstwą niebieskiej powłoki syntanowej.

Dachowe Płyty Hybrydowe
Icopal® – Unikatowa
technologia

Płyty Hybrydowe® mogą mieć gru-
bość 10 lub 15 cm. Długość efektyw-
na pojedynczej płyty wynosi 3 m, a jej
szerokość 90 cm (fotografia 1). W ce-
lu łatwiejszego transportowania płyt są
one składane na dwie części oraz pa-
letyzowane (fotografia 2). Paletyzowa-
ne płyty trafiają do odbiorcy w stanie

technicznie nienaruszonym, bez
uszkodzeń, a jednocześnie mogą być
magazynowane na otwartej przestrze-
ni bez narażenia styropianu na szkodli-
we działanie promieniowania UV. Pale-
tyzowanie płyt wymusiło jednak ko-
nieczność ich złożenia na dwie części,
a następnie rozkładania na dachu.
Konsekwencją złożenia Płyty Hybrydo-
wej® na dwie części jest zagięcie
w warstwie papy, widoczne po jej roz-
łożeniu. Zagięcie nie stwarza niebez-

Dotychczas stosowane styropianowe płyty warstwowe (np. PSK) z przeznaczeniem na dachy płaskie
spełniały tylko jedną funkcję – ochrony termoizolacyjnej. Nawet jeśli były zabezpieczone papą, to słu-
żyła ona wyłącznie do ochrony płyty przed płomieniem z palnika gazowego podczas późniejszego zgrze-
wania zasadniczej warstwy pap zgrzewalnych. Dachowe Płyty Hybrydowe Icopal® łączą w sobie dwie
zasadnicze funkcje: ochrony termoizolacyjnej i hydroizolacyjnej dachu oraz ponadto dzięki zabezpie-
czeniu wierzchniej powierzchni warstwy hydroizolacyjnej kauczukowym lakierem Silver Primer® Szybki
Lakier SBS, zawierającym prawdziwe płynne aluminium, tworzą efekt „chłodnego dachu”, zwiększa-
jąc komfort w pomieszczeniach poniżej stropodachu oraz wydłużając żywotność pokrycia o ponad 50%.
Ta wielofunkcyjność płyt sprawiła, że nadano im nazwę Płyty Hybrydowe®.

lat20

System Dachowych Płyt Hybrydowych Icopal®
płyty hydro- i termoizolacyjne w jednej warstwie

Fot. 1. Dachowa Płyta Hybrydowa Icopal®: długość – 300 cm (140 + 160); szerokość
– 90 cm; grubość – 10 lub 15 cm; szerokość zakładu podłużnego – 10 cm; szerokość
zakładu poprzecznego – 15 cm
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pieczeństwa dotyczącego szczelności
płyty hybrydowej i jej trwałości, jednak
aby poprawić wygląd zewnętrzny po-
wierzchni dachu oraz rozproszyć oba-
wy inwestorów i wykonawców, zagięcie
to w końcowym etapie prac na dachu
należy zabezpieczyć płynną warstwą
aluminium zawartą w kauczukowym la-
kierze Silver Primer® Szybki Lakier SBS.
Po jednokrotnym zamalowaniu zagięcie
jest całkowicie niewidoczne.

Dachowe Płyty Hybrydowe Icopal® to
nowość na polskim rynku. Dzięki nim
praca dekarzy jest łatwiejsza, a dach
uzyskuje skuteczną hydro- i termoizola-
cję na wiele lat. Opracowana przez spe-
cjalistów z firmy Icopal S.A. unikatowa
technologia produkcji płyt wymaga:

■ zaopatrzenia spodniej części
papy w warstwę niebieskiego
SYNTANU®. Daje ona gwarancję
trwałego sklejenia warstwy hydroizo-
lacyjnej z rdzeniem styropianowym
Płyty Hybrydowej®. Standardowo sto-
sowane folie PP lub PE oraz piasko-
wanie spodniej warstwy papy nie da-
wało takiej gwarancji i groziło później-
szą delaminacją, czyli rozwarstwie-
niem. Bez zastosowania opatentowa-
nej technologii Szybki Syntan® SBS
stworzenie Płyt Hybrydowych® nie by-
łoby możliwe;

■ takiego zabezpieczenia rdzenia
styropianowego, aby nie ulegał on
stopieniu podczas wykonywania
podłużnych i poprzecznych zgrzewów
papy. Opracowanie takiego zabezpie-
czenia było bardzo trudnym wyzwa-
niem. Podczas wykonywania podłuż-

nych i poprzecznych zgrzewów papy
istnieje możliwość przedostania się
płomienia do warstwy rdzenia styro-
pianowego i jego uszkodzenia. Pro-
blem ten rozwiązano przez zastoso-
wanie samoprzylepnego paska blo-
kującego, zlokalizowanego na skraju
zakładu podłużnego i poprzecznego
(fotografia 3). Po oderwaniu zadruko-
wanej folii zabezpieczającej kauczu-
kowo-bitumiczny pasek samoklejący,
należy do niego przykleić sąsiedni za-
kład papy i w ten sposób stworzyć
blokadę dla płomieni z palnika gazo-
wego. Płyty Hybrydowe® można ukła-
dać na dachach również w tempera-
turze zbliżonej do zera – wówczas pa-
pę w miejscu, w którym znajduje się
pasek samoklejący, przed oderwa-
niem folii zabezpieczającej należy
od spodu ogrzać palnikiem gazo-
wym. W ten sposób doprowadza się
do uaktywnienia właściwości kleją-
cych paska. Dalsze czynności zwią-
zane z wykonywaniem zakładów są
analogiczne jak w wyższej tempera-
turze;

■ fabrycznego przygotowania za-
kładów podłużnych (10 cm) i po-
przecznych (15 cm) Płyt Hybrydo-
wych®, umożliwiającego wykona-
nie zgrzewów całkowicie szczelnych
i nieulegających rozwarstwieniu.
Uzyskano to przez pozbawienie zak-
ładów posypki mineralnej. Ponad-
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Fot. 2. Transport Dachowych Płyt Hybrydowych® jest prosty dzięki ich paletyzo-
waniu, transport pojedynczej płyty na dachu też odbywa się bez problemów. Na jed-
nej palecie, w zależności od grubości płyt, mieści się ich 4 lub 5 sztuk

Fot. 3. Przed wykonaniem zgrzewu należy usunąć pasek zadrukowanej folii
antyadhezyjnej, pod którą znajduje się samoklejący pasek asfaltu. Sklejenie te-
go paska z syntanowym spodem papy sąsiedniej Płyty Hybrydowej® gwarantu-
je, że płomień z palnika gazowego nie przedostanie się do styropianowego rdze-
nia płyty
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to zewnętrzne brzegi zakładów
wyposażono w blokujące paski
samoklejącego asfaltu szerokości
2 cm zabezpieczone folią antyad-
hezyjną szerokości 4 cm (fotogra-
fia 4);

■ zastosowania specjalnego sty-
ropianu EPS produkcji Icopal S.A., ja-
ko warstwy termoizolacyjnej Płyt Hy-
brydowych®. Dzięki zastosowaniu twar-
dej odmiany styropianu można po nim
chodzić bez obawy o powstawanie
wgnieceń w powierzchni. Brzegi styro-
pianowego rdzenia są wykończone
na zakład, aby zminimalizować nieko-
rzystny wpływ mostków termicznych
(fotografie 1 i 4).

■ fabrycznego zabezpieczenia
warstwy hydroizolacyjnej Płyt Hyb-
rydowych® przez naniesienie płasz-
cza z prawdziwego płynnego alumi-
nium w postaci lakieru Silver Primer®

Szybki Lakier SBS. Dzięki temu po-
wierzchnia Płyt Hybrydowych® odbi-
ja ponad 70% niszczącego promie-
niowania ultrafioletowego oraz po-
dobną ilość promieniowania podczer-
wonego odpowiedzialnego za na-
grzewanie się dachu w miesiącach
letnich. W efekcie następuje wy-
dłużenie żywotności dachu o po-
nad 50%. Efekt tzw. chłodnego da-
chu to oszczędności na kosztach kli-
matyzacji pomieszczeń zlokalizowa-
nych pod pokryciem z Płyt Hybrydo-

wych®. Ponadto zastosowana war-
stwa aluminium na posypce mineral-
nej znakomicie wiąże ją z podłożem,
całkowicie eliminując jej osypywanie
(fotografia 5).

W skład Systemu Płyt Hybrydowych
Icopal® wchodzą również produkty
uzupełniające produkcji Icopal S.A.,
takie jak:

● podkład gruntujący – Siplast Pri-
mer® Szybki Grunt SBS (służy do
gruntowania podłoża z istniejących pap
asfaltowych, betonu lub blachy, aby
zwiększyć adhezję podłoża do stosowa-
nego systemowo kleju bitumicznego);

● kauczukowy klej do klejenia Płyt
Hybrydowych® do podłoża – Siplast
Klej® Szybki Styk SBS. Puszka za-
wiera foliową torbę z klejem, który na-
leży aplikować po uprzednim nacięciu
torby, wyciskając zawartość bezpo-
średnio na podłoże;

Fot. 4. Zakłady: poprzeczny szerokości 15 cm i podłużny szerokości 10 cm pozba-
wione są posypki. Na skraju zakładów umieszczone są paski samoklejącego asfaltu,
które po sklejeniu z następnym brytem papy blokują dostęp płomieni z palnika
gazowego do rdzenia styropianowego. Paski samoklejące zabezpieczone są przed
zabrudzeniem białą, zadrukowaną folią antyadhezyjną, którą należy zerwać w trak-
cie montażu płyty

Fot. 5. Powierzchnia Dachowych Płyt Hybrydowych Icopal® zabezpieczona fabrycz-
nie kauczukowym, srebrnym lakierem Silver Primer® Szybki Lakier SBS tworzącym
na powierzchni papy dodatkową 0,5 mm warstwę powłoki hydroizolacyjnej będącej
warstwą płynnego aluminium
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● kauczukowy lakier z powłoką
płynnego aluminium do zabezpiecze-
nia zagięć płyt, wypływów masy asfal-
towej wzdłuż zakładów poprzecznych
i podłużnych oraz do zabezpieczenia
obróbek dekarskich z papy i blachy –
Silver Primer® Szybki Lakier SBS;

● kauczukowa szpachla dekarska
do zabezpieczeń hydroizolacyjnych –
Siplast Szpachla® Szybka Izolacja
SBS.

Wprowadzenie Płyt Hybrydowych
Icopal® do powszechnego obrotu zo-
stało poprzedzone wykonaniem pilota-
żowego dachu o powierzchni 980 m2

wykonanego w tej nowej technologii
(fotografia 6). Na dachu tym zastoso-

wano Płyty Hybrydowe Alfa EPS 150
Alu Syntan® SBS.

Praktyczne zastosowanie Systemu
Dachowego Płyt Hybrydowych Ico-
pal® na dachu dużego obiektu po-
twierdziło w praktyce wszystkie zało-
żenia, które przyświecały twórcom
(fotografia 7) tego nowego rozwiąza-
nia:

■ wykonanie dachu w tej technologii
jest o wiele szybsze niż w stosowanych
dotychczas rozwiązaniach z zastoso-

waniem płyt styropianowych laminowa-
nych papą i papy zgrzewalnej;

■ Płyty Hybrydowe® są produktem
dopracowanym logistycznie; pakowa-
ne są na palety typu Euro;

■ ich zastosowanie tworzy efekt tzw.
chłodnego dachu;

■ są wyrobem technologicznie dopra-
cowanym, na który producent daje pi-
semną Imienną Gwarancję Jakości
na 20 lat.

Szczegóły dotyczące montażu
Dachowych Płyt Hybrydowych Icopal®
znajdą Państwo na specjalnej stronie in-
ternetowej poświęconej płytom hybrydo-
wym:www.plytyhybrydowe.icopal.pl.

mgr inż. Grzegorz Gładkiewicz
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www.icopal.pl
www.syntan.icopal.pl
www.gwarancje.icopal.pl

Fot. 6. Pierwszy pilotażowy dach o powierzchni 980 m2 wykonany w technologii Płyt Hy-
brydowych Icopal®, zlokalizowany w Łasku – Kolumnie, ul. Armii Ludowej, woj. łódzkie.
Wszystkie prace związane z remontem tego dachu i ułożeniem Płyt Hybrydowych® zajęło
7-osobowej ekipie dekarzy tylko 5 dni!!! Powstał estetyczny dach o wyjątkowych walorach
technicznych i użytkowych. Płyty Hybrydowe® odbijają ponad 70% promieniowania sło-
necznego – ograniczając nagrzewanie się powierzchni dachu i proces starzenia pokrycia hy-
droizolacyjnego

Dach przed remontem Dach po remoncie

Fot. 7. Twórcy Systemu Dachowych Płyt Hybrydowych Icopal® na pierwszym
wykonanym w tej technologii pokryciu dachu obiektu w Łasku – Kolumnie. Od lewej:
mgr inż. Przemysław Rasz – Icopal S.A. (22); mgr inż. Zbigniew Czarnecki – Icopal
S.A. (24); mgr inż. bud. Grzegorz Gładkiewicz – Icopal S.A. (21); mgr inż. bud. Ryszard
Wasilewski – Zakład Budowlany Ryszard Wasilewski, Łask (30); mgr inż. bud. Piotr
Maciągowski – Icopal S.A. (21); mgr inż. bud. Włodzimierz Koch – Icopal S.A. (21);
inż. Stefan Swarzyński – Icopal S.A. (25); mgr inż. Cezary Sylla – Icopal S.A. (23)
Uwaga: w nawiasach podano liczbę lat pracy w branży budowlanej
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W idoczne powierzchnie beto-
nowe stały się środkiem wy-
razu stylu i formy we współ-
czesnej architekturze. Be-

ton licowy, zwany inaczej betonem ar-
chitektonicznym, elewacyjnym, wido-
kowym lub fasadowym jest ogólnie
przyjętą nazwą dla widocznych po-
wierzchni betonu, których estetyczny
wygląd nie wymaga pokrycia warstwą
farby, tynku lub inną okładziną.

Realizacja wizji architekta i oczeki-
wań inwestora względem jakości i es-
tetyki wykonania powierzchni betonu
wymaga dużego doświadczenia i do-
brej współpracy poszczególnych
uczestników procesu budowlanego.
Każdy, kto zetknął się w praktyce z be-
tonem licowym, doświadczył proble-
mów z odbiorem gotowego produktu.

Pierwszym, podstawowym błędem
jest brak określenia na początku jedno-
znacznych kryteriów oceny. Dominują
niestety dwa podstawowe kryteria – be-
ton ładny lub beton brzydki. Taka próba
oceny jest kwestią gustu i wykluczając
nawet złą wolę stron, ciężko osiągnąć
porozumienie. Konieczne jest więc
określenie parametrów, które można
zmierzyć i obiektywnie ocenić. We
wstępnej fazie projektu jest to zadanie
architekta. Później jego wizja, wraz z to-
warzyszącymi jej kosztami, musi być
zaakceptowana przez inwestora. Do-
piero wtedy pozostała część odpowie-
dzialności za osiągnięcie zamierzonego
celu pozostaje w gestii wykonawcy. Je-
żeli inwestor oczekuje nadzwyczajnego
wyniku w krótkim czasie i po niewielkich
kosztach, popełnia podstawowy błąd
i niejako sam się skazuje na porażkę.
Podstawowym wrogiem betonów li-
cowych jest napięty harmonogram
prac i niski budżet.

Kolejnym, popełnianym niezwykle
często błędem jest bagatelizowanie,
niedostrzeganie, a najczęściej nie-
świadome pomijanie przez wykonaw-
cę roli i wpływu wielu uczestników pro-
cesu budowlanego oraz czynników

zewnętrznych na osiągnięcie oczeki-
wanego rezultatu. Wykonanie ele-
mentów budowli z betonu licowego
jest procesem wyjątkowo złożonym.
Na końcową jakość powierzchni beto-
nu ma bowiem wpływ niezwykle wiele
parametrów. Niektóre z nich przedsta-
wiono na rysunku 1.

Warunkiem koniecznym pomyślne-
go uzyskania betonu licowego jest
utworzenie specjalnego zespołu pro-
jektowo-wykonawczego oraz zdefinio-
wanie zakresu kompetencji jego
uczestników, jak również zapewnienie
odpowiedniej koordynacji. Przykłado-
wo pokazano to na rysunku 2.

Kompetencje poszczególnych
uczestników zespołu
projektowo-wykonawczego

Inwestor określa swoje życzenia,
budżet i ramy czasowe na realizację
przedsięwzięcia.

Architekt, zgodnie z życzeniem in-
westora, tworzy architekturę budowli,
określając wymagania dotyczące wy-
glądu powierzchni betonu licowego, tj.
faktury, barwy oraz zasad odbioru po-
wierzchni elementów. Wskazane jest
na tym etapie określenie takich para-

Beton licowy – funkcja wielu zmiennych
Problemy związane z wykonywaniem betonów licowych znane są od lat. Jednak w ostatnim czasie na łamach polskiej prasy fa-
chowej rozgorzała dyskusja na temat prawidłowego podejścia do tematu. Wyłania się z niej obraz daleko idących uproszczeń ma-
jących często na celu „usprawiedliwienie” niepowodzeń na budowach. Sprawa jest skomplikowana i złożona, dlatego też na proś-
bę redakcji prezentujemy szerszą analizę przygotowaną na podstawie wieloletnich własnych i międzynarodowych doświadczeń.

Rys. 1. Czynniki wpływające na jakość powierzchni betonu licowego

Rys. 2. Zespół projektowo-wykonawczy betonu licowego

Projektowanie
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metrów, jak: rysunek odcisków desko-
wań; układ; rozmieszczenie i uszczel-
nienie otworów po ściągach; położenie
i sposób wykonania przerw roboczych;
sposób wykonania krawędzi i naroży;
rodzaju cementu; domieszek; pigmen-
tów; zapraw naprawczych; odległości,
z jakiej powierzchnia będzie oceniana;
jednolitości barwy oraz stopnia dopusz-
czalnej porowatości powierzchni. Zale-
cane jest wykonanie wzorców, czyli tzw.
elementów referencyjnych, na podsta-
wie których dokonywana będzie ocena
kolejnych elementów.

Konstruktor projektuje odpowiadają-
cą architekturze konstrukcję budowli,
określając minimalne przekroje i sposób
zbrojenia elementów konstrukcyjnych,
pozwalające na właściwe ułożenie i za-
gęszczenie mieszanki betonowej. Nale-
ży zwrócić szczególną uwagę na położe-
nie i wielkość otworów do betonowania
oraz zagęszczania, ułożenie i odstępy
prętów zbrojenia, otuliny zbrojenia, a tak-
że usytuowanie przerw roboczych.

Generalny wykonawca ma za za-
danie spełnić oczekiwania inwestora,
za ustaloną cenę, na podstawie pro-
jektu architektonicznego i konstrukcyj-
nego obiektu. Powinien przewidzieć
wykorzystanie wykwalifikowanych cie-
śli, zbrojarzy i betoniarzy oraz właści-
wego deskowania, środków antyadhe-
zyjnych i mieszanki betonowej, zapew-
niając jednocześnie staranny, wykony-
wany ze stolarską precyzją, montaż
deskowań, betonowanie i zagęszcze-
nie mieszanki betonowej zgodnie ze
specjalnie dobraną technologią betono-
wania, dojrzewanie i pielęgnację beto-
nu, odpowiednią konserwację i eksplo-
atację deskowań przy kolejnych eta-
pach roboczych oraz ewentualną wy-
mianę poszycia deskowań.

Dostawca deskowań projektuje, do-
pasowany do wymagań architekta oraz
zaplanowanej technologii betonowania,
układ deskowań ze szczególnym
uwzględnieniem wymiarów płyt, sposo-
bu ich łączenia, położenia otworów
po ściągach oraz sposobu ich zaślepia-
nia. Projekt taki powinien bezwzględ-
nie podlegać akceptacji architekta jesz-
cze przed wykonaniem deskowania
i dostarczeniem go na budowę.

Dostawca środków antyadhezyj-
nych dostarcza odpowiedni środek do-

stosowany do wymagań architekta. Je-
go właściwy dobór możliwy jest jedynie
we współpracy z technologiem betonu,
z uwzględnieniem rodzaju poszycia de-
skowań i składu chemicznego mie-
szanki betonowej. Na fotografii 1 poka-
zano powierzchnię betonu licowego,
którą wykonano dokładnie w tych sa-
mych warunkach z zastosowaniem
różnych środków antyadhezyjnych.

Betoniarnia produkuje mieszankę be-
tonową o dopasowanej, odpowiednio
do wymagań jakościowych betonu, spe-
cyfikacji materiałowej zgodnie z zaprojek-
towaną przez technologa betonu recep-
turą mieszanki i dostarcza ją na plac bu-
dowy, zapewniając stałą jakość i powta-
rzalność dostaw oraz kontrolę produkcji.

Technolog betonu projektuje recep-
turę mieszanki betonowej o dopasowa-
nej do wymagań architekta i konstruk-
tora specyfikacji przy jednoczesnym
uwzględnieniu właściwości środków
antyadhezyjnych i rodzaju poszycia de-
skowań oraz warunków środowiska,
a także opracowuje technologię beto-
nowania oraz nadzoruje betonowanie,
zagęszczanie, pielęgnację i dojrzewanie
betonu.

Koordynator betonu licowego jest
kierownikiem zespołu projektowo-wyko-
nawczego betonu licowego; koordynuje
współpracę uczestników tego zespołu,
nadzoruje i kontroluje wszystkie fazy
projektowe i wykonawcze, sprawdza
kompletność projektów i specyfikacji wa-
runków zamówienia, ustala z dostawca-
mi deskowań i środków antyadhezyj-

nych oraz z betoniarnią zakres i terminy
dostaw na plac budowy oraz kontroluje
zbrojenie pod względem możliwości be-
tonowania i zagęszczania.

Uwagi i wnioski
Szczególna rola w całym procesie

przypada koordynatorowi betonu li-
cowego i technologowi betonu. Rolę
tę pełni zazwyczaj osobna jednost-
ka, która na zlecenie inwestora lub
generalnego wykonawcy przejmuje
takie zadania i obowiązki. Niestety,
większość firm wykonujących obiekty
z betonu licowego nie powołuje
w swojej organizacji koordynatora.
Sprawia to, że w procesie budowla-
nym brakuje ogniwa łączącego zespół
projektowy z zespołem wykonaw-
czym, a większość czynników wpły-
wających na jakość powierzchni be-
tonu licowego pozostaje w ogóle
nieuwzględniona (fotografia 2). Sku-
tek jest zawsze ten sam – rozbieżno-
ści pomiędzy inwestorem, architektem
i wykonawcą dotyczące oczekiwań
i wyobrażeń względem wykonanego
elementu, a przede wszystkim jego ja-
kości i kosztu.

Zaawansowana technologia pro-
dukcji i zastosowania deskowań do
betonu licowego pozwala obecnie
na uzyskanie niemal każdego kształ-
tu i każdej powierzchni betonowej bry-
ły. Jednak dopiero ścisła współpraca
wszystkich uczestników procesu bu-
dowlanego oraz dobór i stała kontro-
la wszystkich czynników mających
wpływ na ten proces są w stanie spo-
wodować osiągnięcie efektu zbliżone-
go do oczekiwań. Słowo „zbliżonego”
nie pojawia się przypadkiem, gdyż
na część czynników, np. pogodowych,
nigdy nie będzie się miało pełnego
wpływu.

PRAKTYKA BUDOWLANA

7 ’2009 (nr 443)

Fot. 1. Różna porowatość powierzchni be-
tonu licowego

Wykonawstwo

Nadzór

Fot. 2. Przykłady nieudanych prób wyko-
nania betonu licowego
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Należy jeszcze raz zaznaczyć, że po-
cząwszy od etapu tworzenia budżetu,
przez projekt, wybór wykonawcy, pod-
wykonawców, dostawców aż do prze-
biegu procesu budowlanego obecna
musi być świadomość niezwykle skom-
plikowanego zadania, jakie sobie posta-
wiono. Twierdzenie któregokolwiek z wy-
mienionych uczestników procesu bu-
dowlanego, że możliwe jest osiągnięcie
zamierzonego efektu w sposób łatwy,
tani i szybki, powinno wzbudzić u pozo-
stałych partnerów strach. Niestety, brak
ogólnej świadomości o stopniu trudności
czekającego zadania powoduje na ogół

radość ze znalezionych oszczędności.
Dopiero później pojawiają się problemy,
nieplanowane koszty i produkt, którego
najczęściej nie można naprawić. W ta-
kim wypadku pozostaje już tylko zdecy-
dować się na kosztowne naprawy lub
wyburzenie wykonanego elementu oraz
wykonanie go jeszcze raz. Bez zmiany
ogólnego podejścia do tematu wybór
drugiej opcji skutkuje jednak zwykle rów-
nie mizernym rezultatem.

Optymistyczny jest fakt, że coraz
częściej pojawiają się przykłady prawi-
dłowego podejścia do betonów lico-
wych. Jest to co prawda najczęściej wy-
nikiem wcześniejszych, negatywnych
doświadczeń spowodowanych próba-
mi „upraszczania” zadania, ale coraz
większa liczba osób rozumiejących pro-
blematykę betonów licowych pozwala
mieć nadzieję, że na polskim rynku bę-
dziemy mogli pochwalić się realizacja-
mi, pokazywanymi jako wzorcowe.

Na fotografiach 3 i 4 pokazano przy-
kłady z realizowanego obecnie przez
Warbud S.A., przy udziale PERI Pol-
ska, Centrum Nauki Kopernik w War-
szawie, gdzie nie bez trudności, ale
osiągane są efekty, których pozazdro-
ścić mogą architekci i wykonawcy
na całym świecie.

mgr inż. Paweł Gulak
Główny Technolog

mgr inż. Michał Wrzosek
Dyrektor Handlowy

PERI Polska Sp. z o.o.
Wszystkie rysunki i fotografie – archiwum firmy PERI
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Fot. 3. Betonowanie ściany o wysokości 6,60 m oraz specjalne formy deskowania po do-
starczeniu na budowę

Fot. 4. Wykonane elementy w technologii betonu licowego – słup, ściana z pilastrem
i ściana prosta
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D yrektywa Rady Wspólnot
Europejskich 89/106/EWG
od ponad dwudziestu lat jest
podstawowym dokumentem

regulującym rynek wyrobów budow-
lanych na terenie Unii Europejskiej.
W załączniku do niej określono wy-
magania podstawowe, w tym m.in.
w zakresie higieny, zdrowia i środo-
wiska, nieodnoszące się bezpo-
średnio do wyrobów budowlanych,
lecz do obiektów, w których będą
stosowane.

W polskim prawodawstwie zapisy
dotyczące spełnienia przez obiekt bu-
dowlany wymagań podstawowych
w sposób analogiczny jak w Dyrekty-
wie 89/106/EWG zostały określone
w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo bu-
dowlane (Dz.U. 03.207.2016 z później-
szymi zmianami), który stanowi, że:

Zgodnie z zapisami zawartymi
w art. 10 ustawy – Prawo budowlane
wyroby budowlane wytworzone w celu
zastosowania w obiekcie budowlanym
w sposób trwały, o właściwościach
użytkowych, umożliwiających prawidło-
wo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spełnienie wy-
magań podstawowych, o których mo-
wa w art. 5 ust. 1 pkt 1, można stoso-
wać przy wykonywaniu robót budowla-
nych wyłącznie, jeżeli zostały wprowa-
dzone do obrotu zgodnie z przepisami
odrębnymi. Jednym z przepisów odręb-
nych warunkujących dopuszczenie wy-
robu budowlanego do obrotu jest speł-
nienie wymagań określonych w ustawie
– Prawo atomowe (Dz.U. 04.161.1689
z późniejszymi zmianami), gdzie
określono, że zawartość natural-
nych izotopów promieniotwórczych
potasu K-40, radu Ra-226 i toru
Th-228 w surowcach i materiałach
stosowanych w budynkach przezna-
czonych na pobyt ludzi i inwentarza
żywego, a także w odpadach prze-

mysłowych stosowanych w budow-
nictwie, nie może przekraczać war-
tości określonych w przepisach wy-
danych na podstawie art. 6 pkt
3 tej ustawy. Na podstawie art. 6
pkt 3 ustawy – Prawo atomowe usta-
nowione zostało rozporządzenie
Rady Ministrów z 2 stycznia 2007 r.
w sprawie wymagań dotyczących
zawartości naturalnych izotopów
promieniotwórczych potasu K-40,
radu Ra-226 i toru Th-228 w surow-
cach i materiałach stosowanych w bu-
dynkach przeznaczonych na pobyt lu-
dzi i inwentarza żywego, a także w od-
padach przemysłowych stosowanych
w budownictwie, oraz kontroli zawar-
tości tych izotopów (Dz.U. 07.4.29).

Zgodnie z rozporządzeniem Rady
Ministrów zawartość izotopów natural-
nych K-40, Ra-226 i Th-228 ustala się
za pomocą:

■ wskaźnika aktywności f1, który
określa zawartość naturalnych izoto-
pów K-40, Ra-226 i Th-228;

■ wskaźnika aktywności f2, który
określa zawartość izotopu Ra-226.

Zgodnie z treścią art. 3 pkt 1 rozpo-
rządzenia Rady Ministrów wartości
wskaźników aktywności f1 i f2 nie
mogą przekraczać o więcej niż 20%
wartości: f1 = 1 i f2 = 200 Bq/kg w od-
niesieniu do surowców i materiałów
budowlanych stosowanych w bu-
dynkach przeznaczonych na pobyt
ludzi lub inwentarza żywego.

PRAKTYKA BUDOWLANA

7 ’2009 (nr 443)

* Atlas sp. z o.o. – Grupa Atlas

Wyroby budowlane
oferowane przez Atlas

a obowiązujące wymagania dotyczące zawartości
naturalnych izotopów promieniotwórczych

dr inż. Jacek Michalak*

Zgodnie z zapisami załącznika:
Obiekty budowlane muszą być za-
projektowane i wykonane w taki
sposób, aby nie stanowiły zagroże-
nia dla higieny lub zdrowia mieszkań-
ców lub sąsiadów, w szczególności
w wyniku:

● wydzielania się gazów toksycz-
nych;

● obecności szkodliwych cząstek
lub gazów w powietrzu;

● emisji niebezpiecznego promie-
niowania;

● zanieczyszczenia lub zatrucia
wody lub gleby;

● nieprawidłowego usuwania ście-
ków, dymu lub odpadów w postaci
stałej lub ciekłej;

● obecności wilgoci w częściach
obiektów lub na powierzchniach we-
wnętrznych obiektów.

Obiekt budowlany wraz ze związa-
nymi z nim urządzeniami budowlany-
mi należy, biorąc pod uwagę przewi-
dywany okres użytkowania, projekto-
wać i budować w sposób określony
w przepisach, w tym techniczno-bu-
dowlanych, oraz zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej, zapewniając:

1) spełnienie wymagań podstawo-
wych dotyczących:

a) bezpieczeństwa konstrukcji,
b) bezpieczeństwa pożarowego,
c) bezpieczeństwa użytkowania,
d) odpowiednich warunków higie-

nicznych i zdrowotnych oraz ochrony
środowiska,

e) ochrony przed hałasem i drga-
niami,

f) oszczędności energii i odpowied-
niej izolacyjności cieplnej przegród.

Oferowane przez Atlas wyroby bu-
dowlane to rozwiązania materiałowo-
-techniczne bezpieczne w zakresie od-
działywania promieniowania jonizują-
cego emitowanego przez naturalne izo-
topy promieniotwórcze. Przez odpo-
wiedni dobór surowców w fazie projek-
towania charakteryzuje je bardzo mała
zawartość naturalnych izotopów promie-
niotwórczych K-40, Ra-226 i Th-228.



W tabeli 1 zostały podane wartości
wskaźników aktywności f1 oraz f2
oznaczone dla wszystkich wyrobów,
które są elementami składowymi zło-
żonych systemów izolacji cieplnej
Atlas, zaś w tabeli 2 wartości wskaź-
ników aktywności f1 oraz f2 oznaczone
dla wyrobów przeznaczonych do wy-
konywania posadzek i podkładów
podłogowych.

Analiza wartości wskaźników ak-
tywności f1 oraz f2 jednoznacznie
wskazuje, że materiały oferowane
przez Atlas są bezpieczne. Zawartość
naturalnych izotopów promieniotwór-
czych K-40, Ra-226 i Th-228 w mate-
riałach wymienionych w tabelach jest
śladowa. Wszystkie wyroby spełniają
wymagania w zakresie higieny radia-
cyjnej. Mogą być stosowane, zgodnie
z obowiązującymi przepisami, w bu-
dynkach z pomieszczeniami przezna-
czonymi na pobyt ludzi lub w budyn-
kach z pomieszczeniami dla inwenta-
rza żywego, co zostało potwierdzone
posiadanymi przez producenta stosow-

nymi świadectwami z zakresu higieny
radiacyjnej. Ochrona radiacyjna to
ważny aspekt współczesnego budow-
nictwa, o którym coraz częściej mówi

się w aspekcie jego zrównoważone-
go rozwoju. Biorąc pod uwagę, że bu-
dowa i eksploatacja budynków zuży-
wa znaczne ilości energii, emituje
znaczne ilości gazów cieplarnianych,
zużywa znaczne ilości surowców oraz
istotnym problemem są pozostałości
po rozbiórce obiektów budowlanych,
ważne jest, aby budownictwo rozwi-
jało się w sposób zrównoważony.
Współcześnie przez zrównoważone
budownictwo rozumie się budownic-
two innowacyjne, odpowiadające po-
trzebom społecznym, przyjazne dla
środowiska i efektywne ekonomicz-
nie. Należy pamiętać, że innowacyjne
rozwiązania w budownictwie przez
kształtowanie środowiska wewnętrz-
nego mogą wpływać korzystnie
na stan zdrowia przebywających
w nich ludzi. Jednym z istotnych czyn-
ników jest oddziaływanie promie-
niotwórczych izotopów naturalnych
K-40, Ra-226 i Th-228. Pomimo ja-
sno sprecyzowanych wymagań w za-
kresie higieny radiacyjnej nie wszy-
scy producenci oferują materiały bez-
pieczne, dla których określono zawar-
tość naturalnych izotopów promienio-
twórczych K-40, Ra-226 i Th-228.
Także wielu inwestorów nie ma wie-
dzy w zakresie dopuszczalnej zawar-
tości naturalnych izotopów promienio-
twórczych w wyrobach budowlanych
i nie egzekwuje tych wymagań w na-
leżyty sposób.

■
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Tabela 2. Wartości wskaźników aktywności f1 i f2 oznaczone dla oferowanych
przez Atlas wyrobów przeznaczonych do wykonywania posadzek i podkładów
podłogowych

Wartość Maksymal- Wartość Maksymal-
wskaźnika nie dopusz- wskaźnika nie dopusz-
aktywności czalna war- aktywności czalna war-

Nazwa wyrobu f1 tość wskaź- f2 tość wskaź-
nika aktyw- [Bq/kg] nika aktyw-

ności f1 ności f2
[Bq/kg] [Bq/kg]

Posadzka cementowa Atlas 0,26 ± 0,01 27,51 ± 2,68

Samorozlewna posadzka cementowa Atlas Postar 100 0,19 ± 0,01 15,69 ± 2,49

Samopoziomująca masa szpachlowa Atlas Terplan N 0,12 ± 0,01 12,55 ± 2,53

Samopoziomujący podkład podłogowy Atlas Terplan R 0,11 ± 0,01 19,47 ± 2,16

Zaprawa do napraw betonu Atlas Ten-10 0,19 ± 0,01 1,20 19,69 ± 2,50 240,00

Samopoziomująca masa szpachlowa Atlas SAM 55 0,05 ± 0,01 9,26 ± 0,98

Samopoziomujący podkład podłogowy Atlas SAM 100 0,12 ± 0,01 21,47 ± 2,16

Samopoziomujący podkład podłogowy Atlas SAM 150 0,11 ± 0,01 14,50 ± 1,88

Samopoziomujący podkład podłogowy Atlas SAM 200 0,06 ± 0,01 4,39 ± 1,06

Tabela 1. Wartości wskaźników aktywności f1 i f2 oznaczone dla wyrobów
będących elementami składowymi złożonych systemów izolacji cieplnej Atlas

Wartość Maksymal- Wartość Maksymal-
wskaźnika nie dopusz- wskaźnika nie dopusz-
aktywności czalna war- aktywności czalna war-

Nazwa wyrobu f1 tość wskaź- f2 tość wskaź-
nika aktyw- [Bq/kg] nika aktyw-

ności f1 ności f2
[Bq/kg] [Bq/kg]

Uniwersalna zaprawa klejąca Atlas Roker W-20 0,18 ± 0,01 15,70 ± 1,82

Uniwersalna zaprawa klejąca Atlas Stopter K-20 0,08 ± 0,01 13,03 ± 1,23

Zaprawa klejąca Atlas Stopter K-10 0,09 ± 0,01 18,63 ± 1,29

Zaprawa klejąca Atlas Hoter S 0,17 ± 0,01 16,45 ± 1,77

Uniwersalna zaprawa klejąca Atlas Hoter U 0,15 ± 0,01 9,31 ± 1,53

Podkładowa masa tynkarska Atlas Cerplast 0,03 ± 0,01 2,61 ± 0,21

Cienkowarstwowy tynk mineralny Atlas Cermit 0,06 ± 0,01 7,12 ± 0,97

Akrylowy tynk dekoracyjny Atlas Cermit 0,03 ± 0,01 1,20 2,61 ± 0,21 240,00

Silikatowa podkładowa masa tynkarska
Atlas Silkat ASX 0,06 ± 0,01 5,43 ± 0,36

Silikatowy tynk dekoracyjny Atlas Silkat 0,09 ± 0,01 2,61 ± 0,21

Silikonowa podkładowa masa tynkarska
Atlas Silkon ANX 0,04 ± 0,01 5,15 ± 0,30

Silikonowy tynk dekoracyjny Atlas Silkon 0,03 ± 0,01 3,45 ± 0,12

Akrylowa farba elewacyjna Atlas Arkol E 0,03 ± 0,01 2,61 ± 0,21

Preparat gruntujący pod farbę silikatową
Atlas Arkol SX 0,08 ± 0,01 2,61 ± 0,21

Silikatowa farba elewacyjna Atlas Arkol S 0,12 ± 0,01 2,61 ± 0,21

Preparat gruntujący pod farbę silikonową Atlas Arkol NX 0,04 ± 0,01 6,19 ± 2,23

Silikonowa farba elewacyjna Atlas Arkol N 0,03 ± 0,01 2,61 ± 0,21

Farba elewacyjna Atlas Fastel 0,03 ± 0,01 2,61 ± 0,21
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K orozja stali zbrojeniowej jest
główną przyczyną przedwcze-
snych zniszczeń konstrukcji żel-
betowych. Jedną z metod stoso-

wanych do zapobiegania, a nawet zaha-
mowania korozji stali w betonie jest nano-
szenie migrujących inhibitorów korozji
(MCI) na powierzchnię konstrukcji. Jest to
technologia bardzo atrakcyjna ze względu
na prostotę aplikacji inhibitorów oraz nis-
kie koszty wykonania i cieszy się coraz
większym zainteresowaniem praktyków.
MCI to substancje, które powinny prze-
nikać przez otulinę betonową do prętów
zbrojeniowych i powodować zahamo-
wanie korozji stali. Wyniki studiów litera-
turowych dotyczących skuteczności dzia-
łania MCI są jednak rozbieżne oraz nasu-
wają wiele pytań i wątpliwości dotyczących
przede wszystkim zdolności inhibitora
do hamowania procesów korozyjnych sta-
li w obecności chlorków oraz transportu
masy inhibitora przez otulinę betonową.
Rozbieżności te w dużej mierze mogą wy-
nikać z warunków badania inhibitorów, któ-
re może się odbywać zarówno w roztwo-
rach symulujących ciecz porową betonu,
jak i w betonie. Badacze stosują różne stę-
żenia inhibitorów i chlorków. Większość
prac dotyczy badania inhibitorów wprowa-
dzanych do betonu (lub roztworu symulu-
jącego) jednocześnie z chlorkami, a nawet
przed dodaniem chlorków. Są to warunki
odbiegające od rzeczywistości, w której
inhibitory mają hamować biegnącą koro-
zję stali w obecności chlorków. W przy-
padku badań w roztworach interpretacje
wyników utrudnia lub nawet uniemożliwia
obniżanie się wartości pH na skutek kar-
bonatyzacji roztworu dwutlenkiem węgla
z powietrza.

W dostępnej literaturze istnieją bardzo
nieliczne publikacje zawierające procedu-
ry oceny skuteczności MCI. Prenorma
1504-9, która jako pierwsza dopuszcza
stosowanie inhibitorów nanoszonych
na powierzchnię konstrukcji żelbeto-
wych jako metodę ochrony i naprawy
konstrukcji, zwraca również uwagę

na brak oficjalnego dokumentu oceny
skuteczności MCI, ale jednocześnie
podaje, że skuteczność inhibitora po-
winna być zbadana przed zastosowa-
niem. Istniejące procedury są przezna-
czone do oceny działania inhibitorów do-
dawanych do mieszanki betonowej. Inhi-
bitory są wprowadzane razem z chlorka-
mi lub nawet przed dodaniem chlorków
i nie mogą być brane pod uwagę przy oce-
nie skuteczności migrujących inhibitorów
korozji stosowanych powierzchniowo.
W związku z tym powstała potrzeba opra-
cowania procedury oceny skuteczno-
ści MCI. Została ona przedstawiona w pra-
cy zbiorowej pt. „Ocena skuteczności
działania migrujących inhibitorów korozji
stali w betonie” pod kierunkiem prof. L.
Czarneckiego. W skład zespołu autorskie-
go wchodzili: L. Czarnecki, A. Królikowski,
J. Kuziak, A. Fleszar, S. Kuś, A. Garbacz
oraz A. Zybura.

Opracowana procedura dotyczy inhibi-
towania zapoczątkowanych już procesów
korozyjnych stali przez zastosowanie mi-
grujących inhibitorów korozji. Odpowiada
to sytuacji stosowania tych substancji
do naprawianych konstrukcji już istnieją-
cych. Procedura zakłada, że badana
substancja może być uznana za mig-
rujący inhibitor korozji, jeśli spełnia
następujące warunki:
• nie wpływa negatywnie na stal i beton;
• wykazuje zdolność penetracji przez

beton;
• skutecznie hamuje korozję stali.
Warunki te są konieczne do uznania,

że dany MCI jest skuteczny, ale mogą
okazać się niewystarczające do oceny
przydatności MCI w danym zastosowa-
niu. Rozpatrując możliwość użycia MCI
do naprawy konstrukcji, należy przeana-
lizować relacje pomiędzy stopniem sko-
rodowania zbrojenia a szybkością trans-
portu i zdolnością inhibicji. Należy przy
tym wziąć pod uwagę jakość otuliny be-
tonowej (grubość, szczelność, skład, sto-
pień skarbonatyzowania). Transport in-
hibitora jest szczególnie istotny, ponie-
waż aby zapewnił on ochronę antykoro-
zyjną stali, powinien osiągnąć odpowied-

nie stężenie przy jej powierzchni. Stęże-
nie skuteczne, często wyrażane jako sto-
sunek molowych stężeń jonów chlorko-
wych i inhibitora ([Cl–]/[inh]), jest różne
dla różnych rodzajów stosowanych inhi-
bitorów. Należy również wziąć pod uwa-
gę przyczepność stali do betonu (rysu-
nek 1). W przypadku, gdy przed zahamo-
waniem korozji zostanie ona istotnie ob-
niżona – zerwana, to stosowanie MCI jest
spóźnione. Tylko kompleksowa anali-
za stanu konstrukcji pozwala odpo-
wiedzieć na pytanie: czy użycie MCI
w warunkach konkretnego obiektu
jest możliwe i celowe.

Ocenę efektywności działania migrują-
cych inhibitorów korozji przeprowadza się
na podstawie pomiarów szybkości przeni-
kania inhibitora przez membranę betono-
wą oraz pomiarów impedancyjnych stali
w roztworze symulującym ciecz porową
betonu. W celu zminimalizowania wpływu
zmian pH na uzyskiwane wyniki prowadzo-
no częste pomiary i korekty wartości pH
przez dodawanie wodorotlenku wapnia.

Pomiar szybkości przenikania
inhibitora przez beton

Szybkość transportu masy inhibitora
można określić, stosując naczynie dwu-
komorowe, z komorami oddzielony-
mi membraną betonową (rysunek 2).
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Rys. 1. Względna zmiana przyczepności
otuliny betonowej do zbrojenia stalowego
w zależności od stopnia korozji zbrojenia
wyrażonego względnym ubytkiem masy
stali [L. Czarnecki, P. H. Emmons Napra-
wa i ochrona konstrukcji betonowych, Pol-
ski Cement, Kraków 2002]



80

Naczynie, o pojemności komór 1 dm3

każda, powinno być szczelne i zapew-
niać kontakt roztworu z betonem. Zaleca-
na powierzchnia kontaktu betonu z roz-
tworem wynosi ok. 80 cm2.

Do wykonania próbek membran beto-
nowych należy stosować formy z mate-
riału nienasiąkliwego, sztywnego, niere-
agującego z zaczynem cementowym,
o wymiarach 120 x 120 x 25 mm. Mem-
brany betonowe powinny zostać wykona-
ne z mieszanki betonowej o w/c = 0,7 za-
wierającej kruszywo naturalne maksymal-
nej wielkości ziarna 8 mm i krzywej uziarnie-
nia zgodnej z PN-EN 1766 (rysunek A.1
w wymienionej normie). Mieszanka beto-
nowa po wylaniu do form powinna zos-
tać zagęszczona na stoliku wibracyjnym
przez ok. 5 s. Próbki można stosować
do badań szybkości przenikania inhibito-
ra przez beton po 28 dniach dojrzewania.
Przed rozpoczęciem badania należy
membranę betonową całkowicie nasycić
wodą destylowaną, postępując analo-
gicznie jak w badaniach nasiąkliwości be-
tonu wg PN-88/B-06250.

Badanie szybkości transportu inhibito-
ra trzeba prowadzić w temperaturze
20 ± 2 °C. W obu komorach naczynia
umieszcza się po 1 dm3 nasyconego roz-
tworu Ca(OH)2 o pH = 12 ± 1 (roztwór sy-
mulujący ciecz porową w betonie).
Do roztworu w jednej komorze wprowa-
dza się chlorki i inhibitor tak, aby stęże-
nia tych substancji wynosiły po 0,5 M
(stosunek molowy [Cl–]/[inh] = 1). W od-
stępach dwudniowych należy mierzyć pH
roztworu. W przypadku spadku wartości
pH poniżej 11,5 zaleca się dodawać 1,5 g
Ca(OH)2. Po dwóch tygodniach trwania
pomiaru należy określić stężenie chlor-
ków i inhibitora w komorze B, stosując
odpowiednią metodę analityczną z dok-
ładnością do 5 µg/ml. Opis metod moż-
na znaleźć w wymienionej publikacji
„Ocena skuteczności działania migrują-
cych inhibitorów korozji stali w betonie”.

W przypadku, gdy stężenie będzie nie-
oznaczalne, badanie należy przepro-
wadzić ponownie za dwa tygodnie. Łącz-
ny czas badania szybkości przenikania
inhibitora nie powinien przekraczać
6 tygodni.

Pomiar
skuteczności inhibicji

Skuteczność inhibicji wyznacza się
na podstawie wyników pomiarów impe-
dancyjnych stali w roztworze symulują-
cym ciecz porową betonu. Stosuje się
metodę dodawania kontrolowanych ilości
MCI po zainicjowaniu korozji stali. Pręty
gładkie ze stali konstrukcyjnej S235JR2
średnicy 8 mm i powierzchni ok. 20 cm2

należy nagwintować z jednej strony,
oczyścić papierem ściernym i odtłuścić
acetonem, a następnie zamocować je do
tulei winidurowych o średnicy tulei więk-
szej o 1 – 2 mm od średnicy pręta stalo-
wego, przez dokręcenie nakrętki na gwin-
towanym łączniku, wkręconym z drugiej
strony w nagwintowany, koncentryczny
otwór w próbce stalowej (rysunek 3).

Badanie należy przeprowadzić w tem-
peraturze 20 ± 2 °C w naczyniu jednoko-
morowym o objętości 2 dm3 wypełnionym
nasyconym roztworem Ca(OH)2 i umieś-
cić w nim trzy próbki stalowe na trzy do-
by (wstępna pasywacja – symulująca
tworzenie się warstwy pasywnej na stali
w betonie nieskarbonatyzowanym i nie-
skażonym chlorkami). Po tym czasie do
roztworu należy dodać chlorki, aby stęże-
nie NaCl w roztworze wynosiło 1%. Po ty-
godniu ekspozycji w roztworze z chlorka-
mi, podczas której następuje inicjacja ko-
rozji wżerowej, należy wykonać pomiar
impedancyjny w układzie trójelektrodo-
wym (nasycona elektroda kalomelowa ja-
ko elektroda referencyjna, blacha ze stali
X2CrNi19-11 o powierzchni ok. 1000 cm2

jako elektroda pomocnicza, pręt ze stali
S235JR2 jako elektroda pracująca) przy
Ekor dla każdego pręta. Pomiar impedan-
cyjny należy prowadzić w zakresie często-
tliwości: 50 kHz – 1 mHz, stosując ampli-
tudę sygnału napięciowego: 10 mV, oraz
10 punktów na dekadę częstotliwości.
Następnie, co tydzień należy dodawać

kolejne dawki inhibitora, aby stosunek
[Cl–]/[inh] po kolejnym zwiększaniu ilości
inhibitora wynosił odpowiednio
1,5, 1, 0,75, 0,5, 0,25. Pomiary impedan-
cyjne, przy wymienionych parametrach,
należy wykonywać po tygodniu od doda-
nia inhibitora. W celu utrzymania wyso-
kiego pH (powyżej 11,5), przez cały czas
trwania badań należy co 2 – 3 dni doda-
wać 1,5 g Ca(OH)2 do roztworu.

Na podstawie pomiarów impedancyj-
nych wyznacza się średnią wartość
modułu impedancji przy częstotliwości
1 mHz (|Z|1 mHz) dla trzech próbek i obli-
cza skuteczność inhibicji (S) ze wzoru:

gdzie:
S – skuteczność działania inhibitora;
(|Z|1 mHz) i – moduł impedancji przy częstotli-
wości 1 mHz w roztworze z inhibitorem;
(|Z|1 mHz) 0 – moduł impedancji przy częstotli-
wości 1 mHz w roztworze bez inhibitora.

Ocena efektywności
działania inhibitorów

Za wynik pozytywny pomiaru szybkości
transportu inhibitora uważa się sytuację,
w której stężenie inhibitora po przejściu
przez membranę betonową jest nie mniej-
sze niż o jeden rząd wielkości od stęże-
nia chlorków w tej samej komorze i w tym
samym czasie. W przeciwnym przypadku
wynik należy uznać za negatywny – inhi-
bitor nie powinien być stosowany po-
wierzchniowo.

Wynik badania skuteczności inhibicji
jest pozytywny, jeżeli uzyskano skutecz-
ność S ≥ 30% przy wartości wskaźnika
[Cl–]/[inh] wynoszącej co najmniej 0,25.
W przypadku nieuzyskania skuteczności
S ≥ 30% przy wartości wskaźnika
[Cl–]/[inh] ≥ 0,25, należy uznać wynik
za negatywny. Wyniki obu badań powin-
ny być pozytywne, aby substancja mogła
być uznana za skuteczny migrujący inhi-
bitor korozji stali w betonie.

Podziękowania
Autorka wyraża wdzięczność prof. Le-

chowi Czarneckiemu za inspirację i me-
rytoryczną opiekę oraz dr. inż. Andrzejo-
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Rys. 2. Schemat naczynia pomiarowego

Rys. 3. Schemat konstrukcji elektrody pra-
cującej



Gęsta zabudowa terenów miej-
skich, nasilony ruch drogowy
i coraz większa liczba instala-
cji uniemożliwiają prowadze-

nie otwartej zabudowy kanałów. W tej
sytuacji jedynym rozwiązaniem jest bu-
dowa instalacji podziemnych metodą
bezwykopową. Zaletą tego sposobu
jest to, że budowa rurociągu odbywa
się bez utrudniania i zakłócania ruchu
pieszych oraz pojazdów (rysunek 1).
Przy konieczności prowadzenia robót
w obszarze autostrad, torów kolejo-
wych oraz głównych dróg i arterii komu-
nikacyjnej nie ma innej sensownej al-
ternatywy.

Rury przeciskane są ze studni star-
towej do studni końcowej. Zakres robót
zmniejsza się o 85% w stosunku do
wykopów otwartych przy tej samej
średnicy rur oraz tej samej długości ka-
nału.

Wymagania dotyczące
rur betonowych

Do efektywnego przeciskania, obok
parametrów gruntu oraz czasu i długości
przeciskania, istotne są właściwości
betonu użytego do produkcji rur żelbe-
towych.

Żelbetowe rury przeciskowe wy-
konywane są zgodnie z normą
PN-EN 1916 Rury i kształtki z betonu

niezbrojonego, betonu zbrojonego
włóknem stalowym i żelbetowe. Beton
do budowy takich instalacji, z uwagi
na niejednokrotnie ekstremalnie trud-
ne warunki eksploatacji, musi spełniać
specjalne wymagania, do których na-
leży zaliczyć: dużą wytrzymałość, od-
porność na agresywne oddziaływanie
środowiska ze względu na bardzo
zróżnicowany ładunek zanieczysz-
czeń w wodach i gruncie; wysoki sto-
pień wodoszczelności; mrozoodpor-
ność oraz ograniczony skurcz.

Rury żelbetowe „High Performan-
ce – Pipe” w porównaniu z rurami
o standardowej średnicy zewnętrznej
charakteryzują się mniejszą grubością
ścianki, która wynosi odpowiednio 80
lub 82,5 mm. Dzięki temu możliwe jest
zmniejszenie urobku o ok. 40%, skró-

cenie czasu pracy i związanych z tym
kosztów (tabela 1). Rury produkowa-
ne są metodą odlewania na mokro,
a proces dojrzewania betonu odbywa
się w formach stalowych, w których
umieszczane jest zbrojenie za pomo-
cą dystansów polimerowych. Zasto-
sowanie tego typu dystansów elimi-
nuje w znacznym stopniu możliwość
tworzenia się rys i pęknięć na po-
wierzchni rury. Dzięki takiej technolo-
gii produkcji uzyskuje się bardzo gład-
ką i jednorodną powierzchnię zew-
nętrzną rury. Gładkość powierzchni
rury w połączeniu ze zredukowaną
powierzchnią zewnętrzną, spowo-
dowaną zmniejszeniem grubości
ścianki, obniża zdecydowanie wiel-
kość oporu tarcia podczas przeciska-
nia, co w efekcie pozwala na wydłu-
żenie odcinków przeciskania. Dzięki
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Tabela 1. Porównanie ilości urobku oraz
nakładu pracy w przypadku rur tradycyj-
nych oraz „High Performance – Pipe”

Średnica Urobek [m3] Dodatko-
[mm] wy nak-

ład pracy

500 34,25 47,9 40%

600 46,01 60,9 32%

800 73,22 95,10 30%

„High Per-
formance
– Pipe”

rura
stan-

dardowa

Rys. 1. Założenie technologii bezwykopowej

Zalety technologii bezwykopo-
wej to:

● zmniejszenie zakresu robót
ziemnych o ok. 85% w stosunku do
wykopów otwartych przy tej samej
średnicy rur oraz tej samej długości
kanału;

● brak konieczności obniżania po-
ziomu wód gruntowych;

● minimalizacja ilości urobku;
● wyeliminowanie wykopu linio-

wego;
● stabilny naziom zwiększający

bezpieczeństwo pracy rurociągu.



temu rury „High Performance – Pipe”
nadają się do przeciskania na odle-
głość do 200 m.

Założenia projektowe
Uzyskanie betonu o żądanych wła-

ściwościach wymaga odpowiedniego
doboru składników i właściwego pro-
cesu projektowania uwzględniającego
gęstość i rozstaw zbrojenia, odpowied-
nią ciekłość mieszanki betonowej,
a także czas transportu i zabudowy be-
tonu. Wymagania dotyczące zarówno
właściwości mieszanki betonowej, jak
i stwardniałego betonu przedstawiono
w tabeli 2.

Charakterystyka materiałów
stosowanych w badaniach

Cement. Do badań zastosowano ce-
mentportlandzkiżużlowyCEMII/B-S52,5N
o właściwościach przedstawionych
w tabeli 3. Cement ten charakteryzuje
się wysoką wytrzymałością wczesną
oraz w okresie normowym (28 dni),
a także wysokim ciepłem hydratacji.
Jest spoiwem powszechnie stosowa-
nym w produkcji prefabrykatów wielko-
i drobnowymiarowych, elementów sprę-
żonych, a także betonów BWW i SCC.

Kruszywo. Do zaprojektowania skła-
du mieszanki betonowej zastosowano
lokalne kruszywa żwirowe. Szczególną

uwagę zwrócono na uziarnienie piasku.
Zastosowane kruszywo umożliwiało
osiągnięcie właściwego rozpływu mie-
szanki betonowej i należyte wypełnie-
nie przestrzeni w wykonywanym ele-
mencie (gęsto ułożone zbrojenie).

Domieszka chemiczna. Zastoso-
wano domieszkę na bazie eterów poli-
karboksylanowych. Jest to domieszka
przeznaczona do produkcji prefabry-
katów, betonów reodynamicznych,
o wysokiej wytrzymałości początkowej
oraz betonów sprężonych. Umożliwia
produkcję betonów o niskim stosunku
w/c, co prowadzi do otrzymania beto-
nu o wysokiej wytrzymałości zarówno

początkowej jak i w okresie normowym
(28 dni). Betony z tego typu domieszką
odznaczają się zdolnością do dobrego
utrzymania konsystencji, także w wyso-
kiej temperaturze. Ten rodzaj domiesz-
ki wpływa przyspieszająco na hydrata-
cję faz cementowych. W efekcie w pro-
cesie twardnienia, zwłaszcza w począt-
kowym okresie, wydziela dużo ciepła.
Skutkuje to stosunkowo wysokim pozio-
mem wytrzymałości wczesnej betonu.

Popiół lotny. W celu poprawy właści-
wości reologicznych mieszanki betono-
wej w składzie betonu zastosowano wy-
sokiej jakości popiół lotny, spełniający
wymagania normy PN-EN 450-1:2006
Popiół lotny do betonu. Odpowiednio
dobrany dodatek mineralny, wraz z ce-
mentem, zapewnia właściwą płynność
mieszanki betonowej oraz pozwala
na wydłużenie czasu urabialności (prze-
rabialności) betonu. Mieszanka betono-
wa zawierająca popioły lotne jest spoista
i wykazuje mniejszą tendencję do wy-
dzielania mleczka cementowego. Doda-
tek popiołu lotnego, przy równoczesnym
zmniejszeniu zawartości cementu w be-
tonie, powoduje zmniejszenie skurczu
betonu. Beton z dodatkiem popiołu lot-
nego charakteryzuje się podwyższoną
odpornością na korozyjne działanie śro-
dowisk agresywnych chemicznie.

W prowadzonych badaniach zasto-
sowano popiół lotny krzemionkowy
o składzie i właściwościach przedsta-
wionych w tabelach 4 i 5.

Pył krzemionkowy jest produktem
ubocznym powstałym w procesie wy-
twarzania krzemu metalicznego lub jego
stopów. Wykazuje on charakter amor-
ficzny i występuje w postaci pustych ku-
leczek średnicy mniejszej niż 10–6 m.
Stosowany w produkcji betonu powinien
spełniać wymagania określone w normie
PN-EN 13263-1:2006 Pył krzemionkowy
do betonu. Część 1: Definicje, wymaga-
nia i kryteria zgodności. Wprowadzenie
pyłu krzemionkowego do składu mie-
szanki betonowej zmienia jej właściwo-
ści reologiczne rzutujące na sposób
układania i zagęszczania. Bardzo drob-
ne cząstki tego dodatku wpływają
na zwiększenie spoistości i zmniejsze-
nie plastyczności mieszanki betonowej,
co skutkuje zwiększeniem wodożądno-
ści. Wymaga to stosowania odpowied-
niej jakości i ilości domieszek chemicz-
nych uplastyczniających i wydłużenia
okresu zagęszczania (wibrowania). Pył
krzemionkowy zwiększa wytrzymałość
na ściskanie betonu, czemu towarzyszy
przyrost wartości modułu Younga. Nale-
ży podkreślić pozytywny wpływ dodat-
ku pyłu krzemionkowego na trwałość be-
tonu. Beton z tym dodatkiem charakte-
ryzuje się większą szczelnością, mniej-
szą nasiąkliwością, dużą odpornością
na agresję chemiczną. W projektowaniu
betonu zastosowano mikrokrzemionkę
w postaci zawiesiny.

Skład i właściwości
mieszanki betonowej
oraz betonu

Skład zaprojektowanej i badanej
mieszanki betonowej przedstawiono
w tabeli 6, a jej właściwości w tabeli 7.
Próbki betonu po zaformowaniu były
przechowywane przez 4 h w tempera-
turze 55 °C, a następnie przez kolejne
3 h dojrzewały w warunkach laborato-
ryjnych (temperatura 20 ± 1 °C i wilgot-
ność powyżej 50%). Po 7 h zostały roz-
formowane. Symulacja taka miała od-
zwierciedlać warunki technologiczne
w zakładzie produkcyjnym. Po uzyska-
niu zadowalających parametrów wytrzy-
małościowych i trwałościowych w labo-
ratorium przeprowadzono próbę prze-
mysłową w „P. V. Prefabet” Kluczbork.

Wykonano następujące badania be-
tonu:
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Tabela 2. Wymagania projektowe rur żelbetowych „High Performance – Pipe”
Wymagania dla mieszanki betonowej Wymagania dla betonu

Konsystencja mieszanki betonowej: 50-55 cm klasa betonu C 70/85 po 28 dniach twardnienia
mierzona metodą stolika rozpływowego wytrzymałość na ściskanie po 7 h cyklu naparzania

(3 h grzania elementu, 4 h stygnięcia, temp. 55 °C)
– minimum 18 MPa

Brak segregacji składników wytrzymałość na ściskanie betonu po 1 dniu
twardnienia – minimum 25 MPa

Utrzymanie konsystencji w czasie min. 30 min nasiąkliwość – nie wyższa niż 5%
Brak zjawiska „wyrzucania” wody głębokość penetracji wody – maks. 30 mm

stopień mrozoodporności F 150

Tabela 3. Właściwości cementu port-
landzkiego żużlowego CEM II/B-S 52,5N

Wymaga- Wyniki ba-
Właściwość nia wg dań labora-

PN-EN 197-1 torium zak-
ładowego

Zmiany objętości,
Le Chatelier [mm] ≤ 10 0,7
Początek czasu
wiązania [min] ≥ 45 264
Wytrzymałość na
ściskanie po 2
dniach [MPa] ≥ 20 26,8
Wytrzymałość na
ściskanie po 28
dniach [MPa] ≥ 52,5 59,0



● wytrzymałość na ściskanie po 7 h
oraz 1, 7 i 28 dniach (tabela 8);

● głębokość penetracji wody pod
ciśnieniem;

● nasiąkliwość;
● odporność na agresywne czynniki

chemiczne.
Uzyskane wyniki badań potwierdza-

ją osiągnięcie założeń projektowych.
Beton charakteryzował się wysoką
szczelnością wg PN-EN 12390-8 Ba-
dania betonu. Część 9: Głębokość pe-
netracji wody pod ciśnieniem. Wyka-

zywał brak wnikania wody pod ciśnie-
niem zarówno w próbce pochodzącej
z zarobów laboratoryjnych, jak i w od-
wiercie z produkcji przemysłowej.
Zgodnie z zaleceniami niemieckimi be-
ton można zakwalifikować jako beton
szczelny (maksymalna głębokość wni-
kania wody 50 mm lub w przypadku
betonów narażonych na oddziaływanie
środowisk agresywnych 30 mm). Śred-
nia wartość nasiąkliwości badanych
betonów wyniosła 3,1% w przypad-
ku próby laboratoryjnej oraz 3,35%
w przypadku próby przemysłowej.

Badania mrozoodporności wykona-
no dla stopnia mrozoodporności F150
wg PN-88/B-06250 Beton zwykły po
upływie 28 dni. Wyniki badań przed-
stawiono na rysunkach 2 i 3. Badany
beton spełnił wymagania dla stopnia
mrozoodporności F 150. Beton charak-
teryzował się niewielkim ubytkiem ma-
sy (0,6%) i niedużym spadkiem wytrzy-
małości na ściskanie (9,0%)

Na próbkach betonu (po 28 dniach)
zostały przeprowadzone również testy
mające na celu ocenę odporności na
działanie środowisk agresywnych (woda
morska oraz siarczany). Po 180 dniach
przechowywania próbek w roztworach
zgodnych z Pr ENV 196-X Methods of
testing cement – Determination of the
resistance of cements to attack by sulfa-
te solution or by sea water próbki zosta-
ły poddane badaniu wytrzymałości na
ściskanie wg PN-EN 12390-3. Wyniki
przedstawiono w tabeli 9. Próbki betono-

we po badaniu utrzymywały zakładany
poziomwytrzymałości imieściły sięwpro-
jektowanej klasie wytrzymałości C 70/85.

Wnioski
W przeprowadzonych badaniach po-

kazano możliwość zastosowania beto-
nu wysokiej wytrzymałości (C 70/85)
w produkcji i wykonawstwie żelbeto-
wych rur „High Performance – Pipe”
zgodnie z wymaganiami normy
PN-EN 1916. Zaprojektowany i wyko-
nany beton charakteryzował się wyso-
ką wytrzymałością zarówno wczesną,
jak i w okresie normowym, wysoką
szczelnością i odpornością na działa-
nie niskiej temperatury (badany stopień
mrozoodporności F 150). Na podsta-
wie przeprowadzonych badań w skali
laboratoryjnej, a następnie ich prze-
mysłowej weryfikacji oraz analizie eko-
nomicznej stwierdzono, że uzasadnio-
ne jest zastosowanie w produkcji rur
żelbetowych betonu wysokich klas
pod warunkiem odpowiedniej ja-
kości składników oraz ścisłego
przestrzegania reżimu technologicz-
nego w wytwórni betonu.
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Tabela 4. Właściwości fizyczne popiołu lotnego

Strata SO3 CaOwolne Cl– Aktywność pucolanowa [%] Miałkość Gęstość
prażenia [%] [%] [%] [%] [g/cm3]

[%] po 28 dniach po 90 dniach
2,24 0,67 0,07 0,007 78,4 89,7 34,0 2,13

Tabela 5. Skład chemiczny popiołu lotnego
SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaOwolne CaO MgO SO3 Na2O K2O Cl–

51,50 27,83 7,50 0,07 3,68 2,51 0,67 1,07 2,97 0,007

Tabela 6. Skład mieszanki betonowej

Tabela 7. Właściwości mieszanki be-
tonowej

Składnik Producent Ilość
[kg/m3]

Cement CEM II/B-S 52,5N Górażdże 410
Piasek 0/2 Lewin 646

Brzeski
Żwir 2/8 Wójcice 360
Żwir 8/16 Wójcice 792
Popiół lotny Opole 30
Mikrokrzemionka
(Woerosil 500 SP) BASF 41
Superplastyfikator
Glenium ACE 48 BASF 6,97
Woda – 136

Właściwość Uzyskany
wynik

Konsystencja mieszanki betono-
wej mierzona metodą stolika roz-
pływowego 54 cm
Zawartość powietrza 1,9%
Segregacja składników brak
Utrzymanie konsystencji w czasie 30 minut
Temperatura mieszanki betonowej 18,5 °C
Zjawisko „wyrzucania” wody brak

Tabela 8. Średnia wytrzymałość na
ściskanie betonu C 70/85

Wytrzymałość średnia
fcm [MPa], po upływie

7 h 1 dzień 2 dni 28 dni

Laboratorium 40,3 56,1 67,1 101,9

Próba 32,9 nie 56,2 93,9
przemysłowa badano

Rys. 2. Badanie mrozoodporności betonu
– spadek wytrzymałości

Rys. 3. Badanie mrozoodporności betonu
– ubytek masy

Tabela 9. Wytrzymałość na ściskanie próbek przechowywanych w roztworach
agresywnych

Czas Średnia Spadek

Próbka Rodzaj środowiska
prze- wytrzymałość wytrzyma-

chowywania na ściskanie łości
[dni] [MPa] [%]

sztuczna woda morska o składzie:
C 70/85 1000 g wody; 30 g chlorku sodu; 180 90,5 9,5

6 g chlorku magnezu; 5 g siarczanu
magnezu; 1,5 g siarczanu wapnia;
0,2 g węglanu potasu

C 70/85 roztwór siarczanów (zawartość 180 96,6 3,4
SO3 16 g/dm3)

C 70/85 woda (świadek) 28 99,9 –

Miejsce
pobrania

próbki
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19 czerwca 2009 r. w krakowskim od-
dziale ISCMOiB odbyło się posiedzenie
Komitetu Technicznego nr 194 ds. Gipsu
i Wyrobów z Gipsu. Na spotkaniu omówio-
no i przyjęto tłumaczenie nowego wyda-
nia normy europejskiej EN 13279-1:2008
Gypsum binders and gypsum plasters.
Part 1: Definitions and requirements, wpro-
wadzonej w naszym kraju metodą uzna-
niową w październiku 2008 r. Krajowe wy-
danie tej normy powinno zostać zatwier-
dzone przez PKN i opublikowane jeszcze
w tym roku. W nowej normie uwzględnio-
ne zostały dwie zasadnicze zmiany:

● spoiwa gipsowe typu A podzielono
na A1, A2 i A3 (podział ten wprowadzo-
no w Polsce już w krajowym tłumaczeniu
wcześniejszego wydania normy przez
odsyłacz krajowy);

● wprowadzono nowy produkt ozna-
czony C7 – nazwany jako tynk gipsowy
wykończeniowy.

Rodzinę spoiw i tynków gipsowych wg
EN13279-1:2008przedstawiononarysunku.

Przedmiotem szczególnej dyskusji
na spotkaniu był problem popularnych
w naszym kraju gładzi gipsowych, czyli
cienkowarstwowego materiału wykończe-
niowego, nanoszonego zazwyczaj w war-
stwie o grubości do 3 mm, w celu uzyska-
nia gładkiej powierzchni. Definicja ta od-
powiada definicji nowego produktu ozna-
czonego jako C7, dlatego też rozważano
propozycję, aby nazwać go gładzią gip-
sową. Taki zapis w normie zmusiłby jed-
nak wszystkich producentów tych wyro-
bów do zmiany oznaczeń normowych ze
stosowanych najczęściej B1, B2 lub C6
na C7. Drugim, znacznie trudniejszym
do praktycznej realizacji, dla większości
producentów, problemem byłaby ko-
nieczność dostosowania receptury
do wymagań normowych w odniesie-
niu do ilości spoiwa gipsowego w prze-
liczeniu na CaSO4, wynoszącej w przy-
padku C7 powyżej 50%. Tymczasem gła-
dzie gipsowe to materiały, w których
z uwagi na potrzebę łatwej obróbki i szlifo-
wania zawartość siarczanu wapnia jest
znacznie mniejsza (najczęściej 30 – 40%).
Przyjęta na posiedzeniu nazwa tego pro-

duktu – tynk gipsowy wykończeniowy
– dobrze oddaje angielski oryginał (fini-
shing product), a ponadto, w świetle nie-
jednoznacznych definicji poszczególnych
produktów w normie EN 13279-1 (tabela),
umożliwia producentowi wybór, w zależ-
ności od receptury wyrobu i wymagań nor-
mowych. Biorąc pod uwagę zapisy normy,
gładzie gipsowe deklarowane najczęściej
jako tynk B1, B2 lub C6 będą produkowa-
ne jako tynki B1, B2, C6 lub C7. Warto
zwrócić uwagę, że w nowym wydaniu normy

pojawił się tynk C7 o podobnych jak C6 wy-
maganiach, a różnica dotyczy jedynie uziar-
nienia (tabela). Analizując definicje normo-
we obu wyrobów i ich wymagania, można
wnioskować, że krajowym odpowiedni-
kiem tynku C6 jest gips szpachlowy. Bio-
rąc jednak pod uwagę fakt, że na rynku
krajowym istnieją gipsy szpachlowe o za-
wartości spoiwa gipsowego zarówno poni-
żej, jak i powyżej normowych 50%, produ-
cenci stosujący najczęściej oznaczenia
B1, B2 lub C6 będą je nadal stosować.

* ALPOL GIPS Sp. z o.o.

Problem gładzi gipsowych
i gipsów szpachlowych (nie)rozwiązany

dr inż. Sławomir Chłądzyński*

Gipsy szpachlowe i gładzie gipsowe w normie EN 13279-1:2008
Przykłady zmian deklaro- EN 13279-1:2008wania właściwości wyrobu

Rodzaj Zawartość Pozostałość Pozostałość
produktu EN 13279- EN 13279- Definicja normowa spoiwa w na sicie na sicie

1:2005 1:2008 przeliczeniu 1,5 mm 0,1 mm
na CaSO4

tynk gipsowy składający się z co ≥ 50 brak brak
najmniej 50% siarczanu wapnia wymagań wymagań

B1 B1 jako głównego składnika wią-
żącego i nie więcej niż 5%
wapna (wodorotlenek wapnia)
tynk gipsowy składający się < 50 brak brak
z mniej niż 50% siarczanu wap- wymagań wymagań

B2 B2 nia jako głównego składnika
Gładź wiążącego i nie więcej niż 5%
gipsowa wapna (wodorotlenek wapnia)

specjalnie wytwarzany tynk gipso- > 50 0 brak
C6 swy nakładany w warstwie gru- wymagań

bości zazwyczajod3mmdo6mm
C6 gipsowa mieszanka wykończe- > 50 brak 0

niowa do końcowego zastoso- wymagań
C7 wania grubości 0,1 mm do

3,0 mm, w celu uzyskania gład-
kiej powierzchni

B1 B1
j.w. dla B1 > 50 brak brak

wymagań wymagań
Gips

B2 B2
j.w. dla B2 < 50 brak brak

szpachlowy wymagań wymagań

C6 C6
j.w. dla C6 > 50 0 brak

wymagań

Rodzina spoiw gipsowych i tynków gipsowych
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W maju 2009 r. odnotowano
istotne ożywienie w branży
produkującej materiały stoso-
wane w budownictwie. Z ra-

portów statystycznych sporządzanych
przez duże przedsiębiorstwa przemysło-
we, o liczbie pracujących 50 i więcej osób,
wynika, że produkcja wytworzona w ma-
ju 2009 r. była w 18 (spośród 43 obserwo-
wanych) grupach wyrobów wyższa niż
w maju ubiegłego roku, a w 28 grupach
wyższa niż w kwietniu 2009 r. (analogicz-
ne notowania w kwietniu – tylko w 3 pozy-
cjach produkcja wyższa niż przed rokiem
i w 19 wyższa niż w marcu 2009 r.). Lep-
sze niż w poprzednich miesiącach bieżą-
cego roku wyniki maja sprawiły, że popra-
wie uległy również efekty produkcyjne
osiągnięte w ciągu pięciu miesięcy 2009 r.
W okresie tym produkcja wytworzona
6 grup wyrobów była wyższa niż w analo-
gicznym okresie ub. roku (za okres czte-
rech miesięcy wskaźnik dodatni miały tyl-
ko 2 grupy), przy czym aż w 33 pozycjach
dynamika produkcji była wyższa od noto-
wanej za okres czterech miesięcy.

W maju 2009 r. największy wzrost
produkcji (przekraczający 20%) w porów-
naniu z produkcją wytworzoną w maju
2008 r. raportowali producenci farb i poko-
stów na bazie poliestrów (o masie roz-
puszczalnika organicznego powyżej 50%)
– o 123,0%, gazomierzy – o 63,3%, beto-
niarek – o 53,7%, farb i pokostów na bazie
polimerów akrylowych lub winylowych
(o masie rozpuszczalnika organicznego
powyżej 50%) – o 29,0%, pap – o 27,9%
oraz szyb zespolonych wielokomorowych
– o 21,6%, ale jednokomorowych – tylko
o 1,2%. Istotny wzrost produkcji, ale
nieprzekraczający 15% poziomu ubieg-
łorocznego, zanotowano w produkcji wo-
domierzy – o 14,9%, wykładzin podłogo-
wych, ściennych lub sufitowych z tworzyw
sztucznych – o 12,9%, w tym wykładzin
podłogowych z PVC – o 48,3%, płyt par-
kietowych do podłóg mozaikowych
– o 10,6%, przy spadku produkcji płyt par-
kietowych do podłóg niemozaikowych
– o 9,1%, okien, drzwi, ościeżnic i progów
drewnianych – o 7,7%, a z tworzyw
sztucznych – spadek o 0,4%, cementu
– o 10,5%, rur, przewodów i węży sztyw-

Produkcja materiałów budowlanych
w maju 2009 roku

Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych stosowanych w budownic-
twie w maju 2009 r. (cd. na str 87)

Tarcica [dam3] 184 840 87,2 102,7
w tym: tarcica iglasta [dam3] 161 731 87,2 103,2
Sklejka składająca się wyłącznie
z arkuszy drewna [m3] 9 031 49 321 93,8 96,9
Płyty wiórowe i podobne płyty
drewnopodobne [dam3] 390 1 866 92,4 98,2
Płyty pilśniowe z drewna lub innych
materiałów drewnopodobnych [tys. m2] 34 361 162 084 95,8 104,1
Okna i drzwi, ościeżnice i progi
drewniane [tys. m2] 974 4 676 110,6 98,7

[tys. szt.] 770 4 152 107,7 94,0
Płyty parkietowe z drewna, do
podłóg mozaikowych [tys. m2] 121 618 110,6 94,0
Płyty parkietowe z drewna,
pozostałe [tys. m2] 2 605 12 299 90,9 104,8
Farby i lakiery (łącznie z emaliami
i lakierami) na bazie polimerów
akrylowych lub winylowych,
w środowisku wodnym [hl] 264 722 1 027 327 100,9 107,5
Farby i pokosty (łącznie z emaliami
i lakierami) na bazie poliestrów o ma-
sie rozpuszczalnika organicznego
większej niż 50% masy roztworu [hl] 10 476 19 791 273,0 411,3
Farby i pokosty (łącznie z emaliami
i lakierami) na bazie poliestrów,
pozostałe [hl] 33 102 115 051 91,7 139,7
Farby i pokosty (łącznie z emaliami
i lakierami) na bazie polimerów
akrylowych lub winylowych,
w których masa rozpuszczalnika
organicznego przekracza 50%
masy roztworu [hl] 4 131 13 762 129,0 129,9
Farby i pokosty (łącznie z emaliami
i lakierami) chlorokauczukowe,
chemoutwardzalne, epoksydowe
oraz poliuretanowe, w których masa
rozpuszczalnika organicznego
przekracza 50% masy roztworu [hl] 7 387 36 836 87,9 88,9
Rury, przewody i węże sztywne
z polimerów chlorku winylu [t] 10 648 39 650 108,7 119,9
Wykładziny podłogowe, ścienne lub
sufitowe z tworzyw sztucznych [tys. m2] 1 327 6 033 112,9 98,8
Wykładziny podłogowe z polimerów
chlorku winylu [tys. m2] 829 3 982 148,3 101,2
Drzwi, okna i ich ościeżnice oraz
progi, z tworzyw sztucznych [tys. szt.] 462 1 883 99,6 104,3
Szyby zespolone jednokomorowe
[tys. m2] 1 053 4 263 101,2 111,4
Szyby zespolone wielokomorowe
[tys. m2] 45 165 121,6 118,4
Filce, materace i płyty z włókna
szklanego [t] 1 326 8 127 57,7 102,1
Cegły i elementy budowlane,
ceramiczne, wypalane z gliny [dam3] 331 1 507 95,5 106,4
w tym: cegła wypalana z gliny [dam3] 36 160 68,7 102,6
pustaki ścienne, ceramiczne [dam3] 289 1 323 101,3 106,6

Wyroby

V I – V V

liczby bezwzględne V IV
2008 = 100 2009 = 100
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nych z PVC – o 8,7% oraz masy betono-
wej – o 4,0%. Producenci wyrobów izolacji
termicznej z wełny mineralnej oraz farb
i lakierów na bazie polimerów akrylowych
lub winylowych, wodorozpuszczalnych
utrzymali w maju 2009 r. produkcję na po-
ziomie maja 2008 r.

Niepokoją wyniki produkcji trzech grup
wyrobów o najwyższym, ponad 40%
spadku w porównaniu zarówno w skali
miesiąca (tj. z majem 2008 r.), jak i w ukła-
dzie narastającym styczeń – maj 2009 r.
(w porównaniu z okresem styczeń –
maj 2008 r.). We wszystkich tych grupach
wskaźniki były gorsze od notowanych
za okres styczeń – kwiecień 2009 r. Mie-
sięczna produkcja ceramicznych pusta-
ków stropowych była niższa niż przed ro-
kiem o 58,3%, blachy walcowanej na zim-
no – o 42,5%, a filców i płyt z włókna szkla-
nego – o 42,3%. Znaczny spadek pro-
dukcji wytworzonej w maju 2009 r.
(o ponad 30 – 40%) wykazali również pro-
ducenci bloków i płyt ściennych gipso-
wych – o 39,1%, rur stalowych – o 36,3%,
w tym rur bez szwu – o 25,9%, a ze szwem
– o 45,0%, elementów ściennych silikato-
wych – o 33,8%. O 10 – 25% mniej niż
w maju 2008 r. wyprodukowano: dachów-

ki ceramicznej – o 23,9%, wapna
– o 20,2%, wyrobów sanitarnych z porce-
lany – o 19,6%, ceramicznych gąsiorów
dachowych – o 16,8%, tarcicy – o 12,8%
oraz farb i pokostów chlorokauczukowych,
chemoutwardzalnych, epoksydowych
i poliuretanowych (o masie rozpuszczalni-
ka organicznego powyżej 50%) – o 12,1%.

Mniejszy spadek produkcji, nieprze-
kraczający 10% poziomu ubiegłorocz-
nego, wykazali producenci: bloków ścien-
nych z betonu lekkiego – o 9,6%, w tym
z autoklawizowanego betonu komórko-
wego – o 9,4%, niektórych rodzajów farb
i pokostów na bazie poliestrów – o 8,3%,
płyt wiórowych – o 7,6%, a pilśniowych
– o 4,2%, sklejki – o 6,2% oraz cegły i ele-
mentów budowlanych ceramicznych, wy-
palanych z gliny – o 4,5% w tym cegły wy-
palanej z gliny – o 31,3% mniej, a cera-
micznych pustaków ściennych – o 1,3%
więcej.

W ciągu pięciu miesięcy 2009 r. wię-
cej niż w analogicznym okresie 2008 r.
wyprodukowano gazomierzy – o 13,9%,
wodomierzy – o 11,8%, farb i pokostów
na bazie poliestrów o masie rozpuszczal-
nika organicznego powyżej 50% – o 2,8%,
okien, drzwi, ościeżnic i progów drewnia-

nych – o 11,5%, ale z tworzyw sztucznych
– o 11,3% mniej, natomiast farb i lakierów
na bazie polimerów akrylowych lub winy-
lowych, wodorozpuszczalnych wyprodu-
kowano tyle co w 2008 r.

W pozostałych grupach produkcja była
nadal niższa niż w 2008 r. Największy
spadek (o ponad 30%), wystąpił w pro-
dukcji: elementów ściennych silikatowych
– o 31,6%, tarcicy – o 30,2% i ceramicz-
nych pustaków stropowych – o 30,1%.
Znaczny spadek, o 20 – 30%, zanotowa-
no również w produkcji filców i płyt z włók-
na szklanego – o 28,7%, wapna
– o 28,1%, betoniarek – o 27,7%, bloków
ściennych z betonu lekkiego – o 27,5%,
w tym z autoklawizowanego betonu ko-
mórkowego – o 26,6%, blachy walcowa-
nej na zimno – o 27,0%, rur stalowych
– o 26,3%, w tym rur bez szwu – o 25,8%,
a ze szwem – o 26,8%, wyrobów sanitar-
nych z porcelany – o 21,2% oraz wyrobów
izolacji termicznej z wełny mineralnej
– o 21,2%. Mniej niż przed rokiem
(o 15 – 20%) wyprodukowano dachówki
ceramicznej – o 20,0%, papy – o 19,9%,
niektórych rodzajów farb i pokostów
na bazie poliestrów – o 18,6%, farb i poko-
stów chlorokauczukowych, chemoutwar-
dzalnych, epoksydowych i poliuretano-
wych (o masie rozpuszczalnika orga-
nicznego powyżej 50%) – o 17,5%, płyt
pilśniowych – o 16,4%, a wiórowych
– o 12,7%, bloków i płyt ściennych gipso-
wych – o 16,3% oraz cementu – o 15,9%.
O 10 – 15% mniej wyprodukowano: cegły
i elementów budowlanych ceramicznych,
wypalanych z gliny – o 14,1%, w tym ceg-
ły wypalanej z gliny – o 32,3% mniej,
a pustaków ściennych, ceramicznych
– o 8,8%, wykładzin podłogowych, ścien-
nych lub sufitowych z tworzyw sztucznych
– o 13,8%, ale wykładzin podłogowych
z PVC – o 3,0% więcej, szyb zespolonych
jednokomorowych – o 13,1%, a wieloko-
morowych – o 7,3%, masy betonowej
– o 12,0% i ceramicznych gąsiorów da-
chowych – o 11,5%. Spadek produkcji
nieprzekraczający 10% poziomu ubie-
głorocznego wykazali producenci rur,
przewodów i węży sztywnych z PVC
– o 9,9%, sklejki – o 9,0%, farb i pokostów
na bazie polimerów akrylowych lub winylo-
wych (o masie rozpuszczalnika organicz-
nego powyżej 50%) – o 8,8%, płyt parkieto-
wych do podłóg niemozaikowych – o 4,4%,
a do podłóg mozaikowych – o 2,0%.

mgr Małgorzata Kowalska
Główny Urząd Statystyczny

Pustaki stropowe ceramiczne [tys. szt.] 255 1 613 41,7 91,1
Dachówki ceramiczne [tys. szt.] 11 767 62 267 76,1 95,5
Gąsiory dachowe, ceramiczne
[tys. szt.] 468 2 803 83,2 74,0
Wyroby sanitarne z porcelany [t] 3 432 17 432 80,4 103,3
Cement [tys. t] 1 809 5 343 110,5 128,9
Wapno [tys. t] 139 615 79,8 112,6
Bloki ścienne z betonu lekkiego
[tys. t] 255 1 283 90,4 107,8
w tym: autoklawizowany beton
komórkowy
[tys. t] 246 1 249 90,6 108,0
[dam3] 354 1 797 92,0 107,9
Elementy ścienne silikatowe [dam3] 65 320 66,2 96,1
Bloki i płyty ścienne gipsowe [tys. t] 66 437 60,9 70,7
Masa betonowa [tys. t] 2 448 8 906 104,0 105,8
Papa [tys. m2] 8 283 22 839 127,9 113,3
Wyroby izolacji termicznej z wełny
mineralnej [tys. t] 25 115 100,3 115,0
Rury stalowe [tys. t] 24 132 63,7 90,8

rury bez szwu [tys. t] 13 61,9 74,1 89,7
rury ze szwem [tys. t] 11 70,4 55,0 92,1

Blachy walcowane na zimno [tys. t] 38 217 57,5 134,5
Gazomierze [tys. szt.] 54 246 163,3 109,5
Wodomierze [tys. szt.] 209 1 172 114,9 85,5
Betoniarki z wyłączeniem
drogowych [szt.] 5 468 16 176 153,7 117,0

Wyroby

V I – V V

liczby bezwzględne V IV
2008 = 100 2009 = 100

Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych stosowanych w budownic-
twie w kwietniu 2009 r. (cd. ze str. 85)
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Sektor spółek budowlanych i inżynieryjnych GPW, po-
mimo pogarszających się warunków makroekono-
micznych, nadal podtrzymuje czołową pozycję
na polskim rynku kapitałowym. Uśredniona marża

operacyjna na koniec 2008 r. sięgnęła 5,8%, zaś po
I kw. 2009 r. przekroczyła 6% (rysunek 1). Branża budowla-
na jest jedną z niewielu na GPW, które nadal zwiększają zy-
ski, aczkolwiek od szczytu w połowie 2007 r. nie przekłada
się to już wprost na rentowność netto. Relatywnie wciąż do-
bra sytuacja sektora na tle innych branż da się wyjaśnić wy-
dajną strukturą organizacyjną, sprawną restrukturyzacją
spółek budowlanych, zmuszonych już od pewnego czasu
konkurować na krajowym rynku z zagraniczną konkurencją.
Nie bez znaczenia jest też zapewne w miarę regularny do-
pływ na rynek nowych środków w ramach przetargów pu-
blicznych, finansowanych częściowo przez Unię Europejską.
Podobnie jak podczas poprzedniego przesilenia z lat 1998
– 2003, coraz bardziej widoczna staje się jednak polaryza-
cja spółek na radzące sobie lepiej ze spowolnieniem i te, któ-
rych kondycja finansowa i perspektywy rynkowe pozostają
w tyle. Kryzys oddziałuje odmiennie nawet na potentatów
rynkowych, np. Budimex S.A., Polimex-Mostostal S.A.
i PBG S.A. podwyższyły w I kw. 2009 r. rentowność sprze-
daży (ROS) kosztem lekkiego spadku przychodów. Rozlicze-
nie opcji walutowych z końcem 2008 r. wywarło z kolei wpływ
na wyniki Erbudu S.A. i Rafako S.A, zaś Pol-Aqua S.A. nie
do końca spełniła oczekiwania inwestorów.

Wyniki rentowności operacyjnej (rentowność EBIT)
i rentowności sprzedaży netto (ROS) producentów ma-
teriałów budowlanych systematycznie pogarszają się
od początku 2006 r. (rysunek 2). Rentowność kapitału wła-
snego (ROE), po stabilnym wzroście w okresie 2005 – po-
łowa 2007 r., spada do chwili obecnej w podobnie szybkim

tempie jak rentowność sprzedaży netto (ROS). Pozytywnym
objawem jest fakt, że branży udało się zachować w miarę ła-
godny spadek rentowności operacyjnej. W okresie 2004
– I kw. 2009 r. obniżyła się ona z 13 do 11%. Najpierw sek-
tor musiał się zmagać ze wzrostem cen surowców i energii
oraz z silnymi fluktuacjami kursu złotego, obecnie zaś do-
szło do tego – widoczne zresztą również w przypadku sek-
tora budowlanego i inżynieryjnego – spłaszczenie krzywej
przychodów, utożsamiane zwykle ze spadkiem popytu. Po-
stępujące spowolnienie dotknęło w sposób szczególnie wi-
doczny dwóch potentatów na rynku materiałów budowla-
nych: Barlinek S.A. i Cersanit S.A. Spółki ponoszą konse-
kwencje zaciągniętych kredytów, spotęgowane słabym
obecnie złotym, a także opcji walutowych. Wśród nielicznych
spółek, które zasygnalizowały poprawę wyników, wymienić
należy: Armaturę S.A.; Mercor S.A.; Selenę FM S.A.
i Trion S.A. Przedstawione tendencje zmian podstawowych
wskaźników znalazły odbicie w zmianie kondycji finansowej
poszczególnych spółek.

Kondycja finansowa przedsiębiorstwa
Kondycja finansowa spółki definiowana jest jako specy-

ficzny dla danej spółki potencjał finansowy, związany z okre-
śloną płynnością finansową, a zatem i wypłacalnością, de-
terminujący zdolność podmiotu do sprostania konkurencji
na rynku krajowym i zagranicznym. Charakterystyka ta po-
wiązana jest też bezpośrednio z jakością zarządzania. Kon-
dycję finansową danej spółki można badać tradycyjnie za po-
mocą analizy wskaźnikowej. Jest to jednak metoda żmud-

* Ośrodek Badania Rynków Kapitałowych, Warszawa,
www.osrodekbadania.waw.pl

Kondycja finansowa spółek GPW
sektora budownictwa w latach 1996 – 2008 (cz. I)

dr inż. Marek W. Zdyb*

Rys. 1. Rentowność netto, operacyjna i przychody netto ze
sprzedaży sektora spółek budowlanych i inżynieryjnych GPW
Źródło: Opracowanie własne, Marek W. Zdyb, OBRK (na podstawie spra-
wozdań finansowych spółek GPW oraz danych „Parkietu” z 25.05.2009 r.).

Rys. 2. Rentowność netto, operacyjna, kapitału i przychody netto
ze sprzedaży spółek produktów budowlanych GPW
Źródło: Opracowanie własne, Marek W. Zdyb, OBRK (na podstawie spra-
wozdań finansowych spółek GPW oraz danych „Parkietu” z 25.05.2009 r.).
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na i czasochłonna. Znaczną oszczędność czasu i uniwersal-
ny charakter uzyskanego wyniku pozwalają uzyskać odpo-
wiednie programy komputerowe. Korzystanie z nich wiąże
się jednak z posiadaniem wiedzy specjalistycznej, powodu-
je wydatki sprzętowe na odpowiednie oprogramowanie i wy-
maga opanowania określonej procedury pomiarowej. Alter-
natywę stanowić może syntetyczny wskaźnik oceny kondy-
cji finansowej, prosty w zastosowaniu i interpretacji,
a przy tym wystarczająco rzetelny w ocenie zachodzących
zmian kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Pozwala on
dokonać szybkiej oceny procesów mikroekonomicznych za-
chodzących wewnątrz spółki i zmierzyć, będącą konsekwen-
cją tych procesów, kondycję finansową. Przez określenie
kondycji finansowej grupy podmiotów reprezentatywnych
dla danej branży można z kolei zdiagnozować tendencje
zachodzące w wybranym zbiorze spółek bądź – poprzez
generalizowanie wniosków – w całej branży, której dany
zbiór jest elementem składowym. Analizując kondycję finan-
sową, można w porę przewidzieć niekorzystne zjawiska nie
tylko w skali mikroekonomicznej, tzn. pojedynczego przed-
siębiorstwa, lecz także dokonać analizy większego zbioru
podmiotów i zdiagnozować daną branżę pod względem ten-
dencji rozwojowych w krótszym i dłuższym okresie.

Objawy pogarszania się kondycji finansowej
Pogarszanie się kondycji finansowej przedsiębiorstwa

sygnalizują następujące objawy:
● utrzymujący się w kolejnych latach spadek przychodów

oraz rentowności sprzedaży (rysunek 3), kapitału i aktywów;
● zmniejszanie się zysku, głównie operacyjnego, ale też

brutto/netto – w skrajnym przypadku powstanie utrzymują-
cej się straty;

● utrzymujące się zapotrzebowanie na kredyty (zwłaszcza
krótkoterminowe), pożyczki, obligacje oraz problemy ze spła-
tą odsetek i/albo rat kapitałowych bądź wykupem obligacji
w terminie;

● ponadprzeciętne, w stosunku do branży, wydłużenie cy-
klu rotacji należności, zobowiązań i zapasów;

● wzrost zobowiązań wobec dostawców, w tym przetermi-
nowanych;

● opóźnienia w regulowaniu podatków i składek ubezpie-
czeniowych;

● opóźnienia w regulowaniu płac i ograniczenie świad-
czeń socjalnych;

● problemy z zakończeniem rozpoczętych inwestycji;
● wyprzedaż składników majątku trwałego;
● nasilenie zmian personalnych w zarządzie i radzie nad-

zorczej;
● znaczna fluktuacja w obrębie personelu podstawowego;
● nagłe podwyższenie kapitału, niewspółmierne do skali

działania i rozmiarów;
● nagła i zasadnicza zmiana misji przedsiębiorstwa i asor-

tymentu;
● w przypadku spółki notowanej na giełdzie, pogarszanie

się podstawowych wskaźników rynku kapitałowego, jak
np. C/Z, C/WK, C/CF itp.

Syntetyczny pomiar kondycji finansowej
Najbardziej popularnym modelem stosowanym do synte-

tycznej oceny poziomu kondycji finansowej jest jednowskaź-
nikowy model E. I. Altmana (1968), znany jako Z-Score
(rysunek 4). Model ten łączy tradycyjną analizę wskaźniko-
wą z metodą statystyczną, znaną jako wielowymiarowa ana-
liza dyskryminacyjna. W konstrukcji modelu uwzględniono
następujące parametry diagnostyczne:

■ stosunek kapitału pracującego (obrotowego) do całości
aktywów, który określa bieżącą wypłacalność podmiotu;

■ stosunek zysku pozostającego do dyspozycji podmiotu
do całości aktywów, określający całkowitą stopę zwrotu;

■ stosunek zysku brutto skorygowanego o odsetki banko-
we i dywidendy do całości aktywów, określający stopę zwro-
tu z działalności podstawowej;

■ stosunek wartości rynkowej kapitału akcyjnego do ca-
łości zobowiązań, który określa strukturę kapitału, efekt
wspomagania finansowego i zakres wpływu rynku kapitało-
wego na kondycję finansową podmiotu;

■ stosunek przychodów ze sprzedaży netto do całości ak-
tywów, określający rotację aktywów.

Wartość Z-Score, która pozwala stwierdzić, czy spółka
posiada dobrą czy złą kondycję finansową, zwana jest
wartością graniczną. Wielkość ta, określona pierwotnie
dla rynku amerykańskiego, wynosi 2,67. Wyodrębnia się
też strefę pośrednią wskaźnika, która rozciąga się mię-
dzy 1,81 a 2,99, przy czym w przypadku Z-Score < 1,80
możliwość utraty płynności finansowej i w konsekwencji
upadłości przedsiębiorstwa gwałtownie wzrasta. Z-Score
> 2,99 oznacza z kolei prawidłową kondycję finansową.
W wyniku badania rynków określono również wartości gra-
niczne Z-Score dla innych krajów, prócz USA. W przypad-

Rys. 3. Rentowność sprzedaży netto (ROS) spółek budowlanych
i inżynieryjnych oraz spółek produktów budowlanych i branży
szklarskiej GPW

Źródło: obliczenia własne, Marek W. Zdyb, OBRK

Rys. 4. Kondycja finansowa Z-Score spółek budowlanych i inży-
nieryjnych oraz spółek materiałów budowlanych GPW

Źródło: obliczenia własne, Marek W. Zdyb, OBRK
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ku Polski i branży budowlanej wartość graniczna, poniżej
której prawdopodobieństwo upadłości wyraźnie wzrasta
– zaproponowana przez autora niniejszego tekstu, na pod-
stawie szeroko zakrojonych badań rynku budowlanego –
wynosi Z-Score = 1,00.

Do zalet syntetycznej metody oceny sytuacji finansowej
przedsiębiorstwa zaliczyć należy: obiektywizm, ograniczenie
liczby wskaźników do kilku najważniejszych, wysoką sku-
teczność predykcji (ok. 90 – 95%) trafnych prognoz upad-
łości z wyprzedzeniem 1-rocznym, 70 – 80% z 2-letnim,
45 – 50% z 3-letnim i 30% z 4-letnim (statystyka ta została
zweryfikowana głównie na rynku amerykańskim).

Model Z-Score stanowi względnie prostą i niezawodną
metodę informującą o powstaniu lub postępie trudności
finansowych, a zatem jest stosunkowo mało skomplikowa-
nym i skutecznym instrumentem wczesnego ostrzegania
przed utratą płynności finansowej i bankructwem. Znajo-
mość wartości tego wskaźnika w odniesieniu do przedsię-
biorstwa będącego np. partnerem negocjacyjnym, ułatwia
przyjęcie określonej taktyki przy negocjowaniu umów i kon-
traktów, zwłaszcza w zakresie ustalenia ceny i zabezpiecze-
nia warunków płatności. Stanowi on również istotny element
uzupełniający w polityce kredytowej banków i jest podstawo-
wym czynnikiem analitycznym przy badaniu kondycji przed-
siębiorstwa aplikującego o kredyt, będącego potencjalnym
kandydatem do fuzji, przejęcia lub realizacji wspólnego
przedsięwzięcia inwestycyjnego. Jednak podstawową zale-
tą wskaźnika Z-Score jest możliwość jego stosowania przez
zarząd spółki kapitałowej do stałego monitorowania jej kon-
dycji finansowej.

Rentowność sprzedaży (ROS)
i kapitał własny (ROE)

Zmiany zachodzące w branżach: budowlanej i inżynieryj-
nej, materiałów budowlanych i przemysłu szklarskiego
(w ostatnim przypadku tylko do 2001 – 2002 r.) ukazano
na przykładzie kształtowania się rentowności przychodów ze
sprzedaży netto (ROS) i rentowności kapitału własnego
(ROE), w przedziale czasowym (1995 – 1998) – 2008.
Od 1995 r. miał miejsce stały spadek rentowności sprzeda-
ży netto w branży budowlanej i inżynieryjnej GPW, szcze-
gólnie intensywny w okresie apogeum poprzedniej recesji
gospodarczej, tj. w latach 1999 – 2001. Od 2002 r. rentow-
ność zaczęła ulegać stopniowej poprawie. Poziom wskaź-
nika w 2005 r. był porównywalny z jego wartością w la-
tach 1996 – 1997. W 2006 r. wskaźnik pokonał maksimum
z 1995 r., demonstrując wyraźną dynamikę wzrostową. Po-
ziom wskaźnika wzrósł jeszcze bardziej w 2007 r., po czym
– po pięciu latach nieprzerwanego wzrostu – uległ obniże-
niu w 2008 r. Nieco mniejsza zapaść nastąpiła na początku
bieżącej dekady w sektorze materiałów budowlanych. Sek-
tor ten wcześniej, niż budowlany i inżynieryjny, rozpoczął od-
budowę rentowności po poprzedniej recesji, bo już w 2001 r.
W 2005 r. dało się jednak zauważyć załamanie trendu wzro-
stowego rentowności sprzedaży, jaki trwał nieprzerwanie
od 2001 r. W 2006 r. trend ten nabrał charakteru spadkowe-
go i wskaźnik obniżał swą wartość w szybkim tempie do koń-
ca 2008 r. Należy zaznaczyć, że firmy obracające materia-
łami budowlanymi szybciej reagują na objawy dekoniunktu-

ry, recesji bądź zwykłego zachwiania rynku. Z reguły wcze-
śniej niż budowlane i inżynieryjne wychodzą z recesji i wcze-
śniej w nią wchodzą, wcześniej też realizują zyski lub odno-
towują stratę. Wynika to zapewne z faktu, że w cyklu inwe-
stycyjnym wyprzedzają przedsiębiorstwa budowlane i inży-
nieryjne.

Podobnie jak rentowność sprzedaży netto (ROS) kształ-
towała się rentowność kapitału własnego spółek budowla-
nych i inżynieryjnych (ROE). Wyraźny spadek poziomu
wskaźnika rozpoczął się w 1999 r., natomiast odbudowa
wartości nastąpiła w 2002 r. i trwała do 2006 r., po czym nas-
tąpił spadek trwający do końca 2008 r. W przypadku spółek
sektora materiałów budowlanych minimum rentowności kapi-
tału własnego odnotowano w 2001 r., po czym nastąpił wzrost
do 2004 r. Od 2005 r. trwa proces spadku rentowności kapitału
własnego, którego tempo przewyższa tempo spadku wskaź-
nika dla sektora spółek budowlanych i inżynieryjnych.

Kondycja finansowa spółek
Przebieg wskaźnika kondycji finansowej obu sektorów

(rysunek 5) stanowił potwierdzenie tendencji zasygnalizowa-
nych w przypadku badania zmian rentowności przychodów net-
to ze sprzedaży (ROS), kapitału (ROE) i aktywów (ROA). Doty-
czyło to zwłaszcza sektora spółek budowlanych i inżynieryj-
nych GPW, z wyłączeniem 2005 r. Jednak punkty przesilenia
były w tym przypadku nieco inne. W przypadku branży budowla-
no-inżynieryjnej poprawa kondycji finansowej nastąpiła w 2001 r.,
zaś branża materiałów budowlanych odnotowała wzrost warto-
ści wskaźnika Z-Score już w 2000 r. Trend zmian kondycji finan-
sowej tego sektora pokrywa się zasadniczo ze zmianami
sygnalizowanymi przez poszczególne rodzaje rentowności
(ROS i ROE), z wyłączeniem 2006 r., w którym kierunek zmian
Z-Score był odwrotny do prezentowanego przez rentowność.

Tego rodzaju rozbieżności są możliwe, gdyż wskaźnik
kondycji finansowej E. I. Altmana jest wskaźnikiem bardziej
złożonym niż wskaźniki rentowności sprzedaży (ROS), ka-
pitału własnego (ROE) lub aktywów (ROA). Warto przy tym
podkreślić, iż wskaźnik Z-Score często wcześniej sygnalizu-
je zmiany trendu koniunkturalnego w branży niż poszczegól-
ne wskaźniki rentowności ujęte z osobna (rysunek 6). Zmia-
na trendu mierzona wskaźnikiem kondycji finansowej
Z-Score nastąpiła już w 2001 r., podczas gdy wskaźniki ren-
towności ujawniły ją dopiero w latach 2002 – 2003. W przy-
padku sektora materiałów budowlanych trend kondycji fi-
nansowej poprawił się w 2000 r., podczas gdy trendy ren-
towności sprzedaży i kapitału własnego zasygnalizowały
zmianę koniunktury w latach 2001 – 2002.

Rys. 5. Kondycja finansowa wg E.I. Altmana spółek budowlanych
i inżynieryjnych oraz produktów budowlanych GPW a WIG
Budownictwo. Lata: 1996 – 2008

Źródło: obliczenia własne, Marek W. Zdyb, OBRK
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W 2001 r., w którym wartość wskaźnika
E. I.Altmana zbliżyła się najbardziej do war-
tości granicznej dla polskiego rynku budow-
lanego (Z-Score = 1,00), nastąpiło zmniej-
szenie zbioru spółek o ok. 15,0%, w stosun-
ku do lat poprzednich. W okresie tym część
spółek upadła, część zaś inwestorzy strate-
giczni wycofali z GPW. Na ogólna liczbę 62
spółek budowlano-inżynieryjnych i mate-
riałów budowlanych, jakie pojawiły się
na GPW od początku jej funkcjonowania,
do końca 2006 r. wycofanych zostało przez
inwestorów branżowych 6 spółek budow-
lano-inżynieryjnych (na 44 ogółem) i 1 ma-
teriałów budowlanych (na 18 spółek ogó-
łem). Upadło 9 spółek budowlanych i inży-
nieryjnych (czyli 20%) i jedna materiałów
budowlanych (5%). W upadłości z układem znalazło się 8 spół-
ek budowlano-montażowych, czyli ok. 20%. Spółka Yawal Sys-
tem S.A. w 2004 r. przekształciła się w Al-Pras S.A., po czym
ponownie w 2006 r. powróciła do nazwy Yawal S.A. Można
przyjąć, że utrzymywanie się spółki w strefie końcowej rankin-
gów kondycji finansowej w ciągu ostatnich 3 – 4 lat skutkuje
zazwyczaj upadłością. Pozycje końcowe w rankingu odpowia-
dają bowiem w realiach polskiej branży budowlanej GPW war-
tości Z-Score < 1,00.

Spółka o dobrej kondycji finansowej notuje zyski i skłon-
na jest podzielić się nimi z akcjonariuszami, stąd też na liście
spółek wypłacających dywidendę za 2008 r. znajduje się
większość spółek z czołówki rankingu (rysunek 7), a więc:
Mostostal Płock S.A., Elektrobudowa S.A., Elektrotim S.A.,
Unibep S.A., Resbud S.A., Instal Kraków S.A., Projprzem S.A.,
Remak S.A., Dom Development S.A., Prochem S.A., Poli-
mex-MS S.A., Budimex S.A., a także Energomontaż Płd S.A.
i TUP S.A., natomiast spośród spółek materiałów budowla-
nych: Hardex S.A., Radpol S.A., Decora S.A., Lentex S.A.
oraz Centrum Klima S.A. (rysunek 8). Oznacza to, że mniej

więcej co druga spółka z czołówki rankingu
kondycji finansowej wypłaca dywidendę.

Kondycja finansowa spółek budowlano-
-inżynieryjnych oraz materiałów budowlanych
znajdujących się na GPW okazała się w 2008
r. znacznie gorsza niż w najlepszych la-
tach: 2006 r. (branża materiałów budowla-
nych) i 2007 r. (branża budowlano-inżynieryj-
na). Obecnie kondycja finansowa sektora bu-
dowlano-inżynieryjnego jest w trendzie spad-
kowym i znalazła się na poziomie 1999 r.,
czyli roku początkowego poprzedniej recesji.
Obniża się również kondycja sektora materia-
łów budowlanych, osiągając w 2008 r. po-
ziom 1998 – 1999 r. Sektor materiałów budow-
lanych (Z-Score = 4,36, w 2005 r.: 2,52, w 2006 r.:
4,36, w 2007 r.: 3,67, w 2008 r.: 1,91) wyprze-
dził pod względem tempa wzrostu, a nas-
tępnie spadku, po raz kolejny od 2000 r., bran-
żę budowlano-inżynieryjną (Z-Score = 3,04,
w 2005 r.: 1,95, w 2006 r.: 3,04, w 2007 r.: 3,34,
w 2008 r.: 2,27).

W 2008 r. sklasyfikowano 51 spółek budowlano-inżynie-
ryjnych (31 w 2006 r.) oraz 23 spółki materiałów budowla-
nych (12 w 2006 r.).

Rys. 7. Kondycja finansowa spółek inżynieryjno-budowlanych i deweloperskich GWP
wg E.I. Altmana (1968) a wskaźnik C/WK w 2008 r.

Źródło: obliczenia własne, Marek W. Zdyb, OBRK

Rys. 8. Kondycja finansowa wg E.I. Altmana a Roczna Stopa
Zwrotu (RSZ) spółek wyrobów budowlanych GPW w 2008 r.

Źródło: obliczenia własne, Marek W. Zdyb, OBRK

Rys. 6. Kondycja finansowa wg E.I. Altmana a Roczna Stopa Zwrotu (RSZ) spółek
inżynieryjno-budowlanych i deweloperskich GWP w 2008 r.

Źródło: obliczenia własne, Marek W. Zdyb, OBRK



O bliczenia charakterystyki ener-
getycznej odbywać się będą
zazwyczaj z wykorzystaniem
programów komputerowych,

ale ze względu na dużą liczbę danych
konieczne jest wcześniejsze ich przygo-
towanie. W artykule omówię, jakie dane
należy przygotować i do czego będą one
służyć.

Wykonanie projektowej charakterys-
tyki energetycznej budynku jest częś-
cią projektu budowlanego. Zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Infrastruk-
tury z 6 listopada 2008 r. zmieniającym
rozporządzenie w sprawie szczegóło-
wego zakresu i formy projektu budow-
lanego (Dz.U. z 2008.201.1239 ze zm.)
w sprawie zakresu i form projektu bu-
dowlanego (§ 11 ust. 2, pkt 9 a-d) nale-
ży spełnić wymagania energooszczęd-
ności nie tylko dotyczące izolacji termicz-
nej przegród, ale także rozwiązań insta-
lacyjnych. Konieczne jest więc określe-
nie w projekcie wskaźnika nieodnawial-
nej energii pierwotnej EP [kWh/m2r.]
zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z 6 listopada 2008 r.
w sprawie metodologii obliczania cha-
rakterystyki energetycznej budynku
i lokalu mieszkalnego lub części bu-
dynku stanowiącej samodzielną całość
techniczno-użytkową oraz sposobu
sporządzania i wzorów świadectw ich
charakterystyki energetycznej (Dz.U.
2008.201.1240) oraz warunkami tech-
nicznymi [rozporządzeniem Ministra In-
frastruktury z 6 listopada 2008 r. zmie-
niającym rozporządzenie w sprawie wa-
runków technicznych, jakim powinny od-
powiadać budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2008.201.1238 ze zm.)].

Świadectwa i charakterystyki ener-
getyczne wykonuje się wg tej samej
metodologii obliczeniowej. Przy spo-
rządzaniu charakterystyki energetycz-
nej budynku należy określić wszyst-
kie straty ciepła przez przegrody bu-
dowlane i wentylację. W celu popraw-
nego wyznaczenia EP konieczne jest
też określenie zysków ciepła od słoń-
ca oraz zysków wewnętrznych, które

zależą od sposobu eksploatacji bu-
dynku. Inne są w przypadku budyn-
ków mieszkalnych, użyteczności pu-
blicznej i budynków produkcyjnych.
Dla budynków chłodzonych należy
określić także zyski ciepła w sezonie
chłodniczym.

Do sporządzania świadectwa ko-
nieczne jest uzyskanie oświadczenia
kierownika budowy, że budynek został
wykonany zgodnie z projektem lub uzu-
pełnienie informacji o zmianach, jakie
zostały wprowadzone w trakcie realiza-
cji. Oświadczenie takie należy przecho-
wywać wraz z wersją archiwalną świa-
dectwa przez 10 lat. Zmiany istotne
z punktu widzenia świadectwa charak-
terystyki energetycznej to: zmiana wy-
miarów budynku, zmiana izolacji ter-
micznej przegród budowlanych; zmia-
na urządzeń w instalacjach c.o., c.w.u.,
wentylacji i chłodzenia na rozwiązania
o innej sprawności w stosunku do zało-
żeń projektowych.

W związku z obszernością omawia-
nych zagadnień artykuł zostanie podzie-
lony na części, które będą publikowane
w kolejnych wydaniach miesięcznika
„Materiały Budowlane”.

Dane podstawowe
Informacje adresowe. Przy sporzą-

dzaniu charakterystyki energetycznej
konieczne jest przygotowanie danych
adresowych budynku. W przypadku
nowych obiektów może nie być znany
numer budynku, ale w tym miejscu
można wprowadzić numer działki lub
inne dane precyzujące lokalizację.

Dane o przeznaczeniu i technolo-
gii wznoszenia. Przeznaczenie bu-
dynku ma wpływ na określenie warto-
ści granicznej EP zgodnie z rozporzą-
dzeniem w sprawie warunków tech-
nicznych. Inny jest sposób określe-
nia EP budynków mieszkalnych bez
chłodzenia (EPH+W), z chłodzeniem
(EPH+W+C), a jeszcze inny budynków
użyteczności publicznej bez i z chło-
dzeniem. Dodatkowo należy ustalić
system wznoszenia budynku (patrz:
formularz 1).

Dane klimatyczne

Strefa klimatyczna. Aby wykonać
obliczenia, niezbędne jest posiadanie
odpowiednich danych klimatycznych.
Metoda przyjęta do obliczeń w rozpo-
rządzeniu w sprawie metodologii bazu-
je na danych klimatycznych zawierają-
cych następujące informacje: średnia
miesięczna temperatura termometru
suchego; minimalna miesięczna tem-
peratura termometru suchego; maksy-
malna miesięczna temperatura termo-
metru suchego; średnia miesięczna
temperatura nieboskłonu; suma całko-
witego natężenia promieniowania sło-
necznego na powierzchnię poziomą;
suma bezpośredniego natężenia pro-
mieniowania słonecznego na po-
wierzchnię poziomą; suma rozproszo-
nego natężenia promieniowania sło-
necznego na powierzchnię poziomą;
suma całkowitego natężenia promie-
niowania słonecznego na powierzchnię
poziomą (kierunek N, pochylenie 0˚).
Należy sprawdzić, w jakiej strefie kli-
matycznej i stacji meteorologicznej bę-
dzie lub jest zlokalizowany budynek.

W Polsce występuje pięć stref klima-
tycznych, którym odpowiadają zew-
nętrzne temperatury obliczeniowe (ta-
bela 1 i ekran 1), np. Wrocław leży
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Charakterystyka energetyczna
budynku krok po kroku. Część 1

mgr inż. Jerzy Żurawski*

Formularz 1. Dane podstawowe do świa-
dectwa i charakterystyki energetycznej
budynku

Adres budynku miasto,
kod
ulica, nr

Nazwa inwestycji
Typ konstrukcji
Liczba kondygnacji
Zdjęcie lub wizuali-
zacja budynku
Rok zakończenia rok budowy/rok
budowy modernizacji

instalacji c.o.
Przeznaczenie rok budowy/rok

modernizacji
instalacji c.w.u.

Powierzchnia
zabudowy
Obwód ścian
zewnętrznych
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w II strefie klimatycznej – temperatura
obliczeniowa wynosi -18 ˚C.

Zacienienie. Na wskaźnik energii
końcowej EK oraz wskaźnik energii pier-
wotnej EP, oprócz temperatury zew-
nętrznej, ma wpływ zacienienie. Budy-
nek na otwartej przestrzeni będzie przyj-
mował więcej ciepła od promieniowania
słonecznego, natomiast budynek oto-
czony budynkami lub położony w środ-
ku lasu – znacznie mniej. Korektę wyko-
nuje się za pomocą współczynnika za-
cienienia – Z. W rozporządzeniu w spra-
wie metodologii obliczania charaktery-
styki energetycznej są podane proste
przypadki zacienienia całego budynku,
ale uniemożliwiają one prawidłowe
uwzględnienie oddziaływania słońca
na budynek, lokal czy pomieszczenie
(ekran 2). Oczywiście można wykorzy-
stać podpowiedzi zawarte w rozporzą-
dzeniu w sprawie metodologii, jednak
należy się liczyć, że wyniki będą bardzo
niedokładne, a w przypadku budynków
chłodzonych (zdaniem ekspertów) za-
stosowanie takiego uproszczenia jest
niedopuszczalne. W celu precyzyjnego
określenia wpływu promieniowania
słonecznego na budynki, pomiesz-
czenia lub lokale należy korzystać
z dokładnej metody określonej w nor-
mie PN-EN 13370:2008. W programie

Certo dostępne są obie metody
określenia wpływu zacienienia
na jakość energetyczną budynku.
Współczynnik zacienienia związany
z zewnętrznymi elementami zacie-
niającymi Fsh, ob liczony jest na pod-
stawie normy PN-EN 13790:2008
jako iloczyn trzech czynników za-
cienienia, z uwzględnieniem odpo-
wiednich kątów, orientacji okna oraz
szerokości geograficznej:

Fsh, ob = Fhor • Fov • Ffin

gdzie:
Fhor – czynnik zacienienia od otoczenia,
zależny od kąta wzniesienia [0-40]
(patrz: ekran 3);
Fov – czynnik zacienienia od elementów
pionowych, zależny od kąta dla ele-
mentu pionowego [0-60];
Ffin – czynnik zacienienia od elementów

poziomych, zależny od kąta dla elementu
poziomego [0-60].

Czynniki korekcyjne od zacienienia
wprowadza się na poziomie lokalu od-
powiednio dla każdego okna, w zależ-
ności od usytuowania.

Szerokość geograficzna. Określe-
nie szerokości geograficznej jest ko-
nieczne do precyzyjnego określenia
wpływu zacienienia na energochłon-
ność analizowanego budynku wg
PN-EN 13370:2008. Ma to szczególne
znaczenie w przypadku budynków, lo-
kali i pomieszczeń klimatyzowanych.
Polska zlokalizowana jest pomiędzy
49 a 54° szerokości geograficznej. Na-
leży wybrać szerokość położoną najbli-
żej miejsca lokalizacji budynku 49, 50,
51, 52, 53, 54°, a wartości podane
w normie interpolować.

Stacja meteorologiczna. Do wyko-
nania obliczeń konieczne jest wybranie
stacji meteorologicznej, dla której opra-
cowana została średnia miesięczna
temperatura zewnętrzna oraz inne da-
ne pogodowe konieczne do sporządze-
nia świadectwa. Dane te są dostępne
na stronach internetowych Minister-
stwa Infrastruktury. Jeżeli analizowany
budynek zlokalizowany jest w miejsco-
wości, która nie ma opracowanych baz
termicznych, należy przyjąć dane od-
powiadające najbliżej położonej miej-
scowości lub miejscowości o jak naj-
bardziej zbliżonych parametrach ter-
micznych.

Krotność wymiany powietrza n50.
Jej określenie związane jest z poda-
niem wpływu szczelności na energo-
chłonność budynku. Do 2009 r. szczel-
ność była jedynie wymaganiem okre-
ślonym w prawie budowlanym, bez po-

dania wartości granicznych, które po-
winien spełniać budynek. Od stycz-
nia 2009 r. w warunkach technicznych
zostały podane wartości graniczne n50.
W przypadku nowych budynków pro-
jektowanych po 2008 r., wartość n50 na-
leży przyjmować w zależności od spo-
sobu realizacji wentylacji. Jeżeli nie wy-
konano badań, wówczas maksymalna
wartość n50 powinna wynosić wg rozpo-
rządzenia Ministra Infrastruktury z 6 li-
stopada 2008 r. zmieniającego rozpo-
rządzenie w sprawie warunków tech-
nicznych:

● dla wentylacji naturalnej
n50 ≤ 3 wym/h;

● dla wentylacji mechanicznej
n50 ≤ 1,5 wym/h.

Tabela 1. Strefa klimatyczna
Strefa Temperatura

klimatyczna obliczeniowa
Strefa I -16 ˚C
Strefa II -18 ˚C
Strefa III -20 ˚C
Strefa IV -22 ˚C
Strefa V -24 ˚C

Ekran 1. Mapa stref klimatycznych i szerokości
geograficznych

Ekran 2. Współczynnik zacienienia wg rozporządzenia w sprawie metodologii obliczania
charakterystyki energetycznej

Ekran 3. Kąty do określania czynników korekcyjnych zacienienia wg PN-EN 13370:2008
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Jeżeli w projekcie narzucona jest
większa szczelność budynku (mniej-
sza wartość n50) niż określona w wa-
runkach technicznych, wówczas do ob-
liczeń należy przyjąć taką wartość n50
jak stanowią założenia projektu.

W budynkach istniejących konieczne
jest określenie poziomu szczelności.
W tym celu można wykonać pomiar
szczelności przy zadanym ciśnieniu
50 Pa. Zasady określenia wartości n50
zostały zawarte w normie PN-ISO 9972.
Niestety, na ogół nie jest znana krot-
ność wymiany przy ciśnieniu 50 Pa.
Można ją oszacować za pomocą pod-
powiedzi zawartej w rozporządzeniu
w sprawie metodologii obliczania cha-
rakterystyki energetycznej lub w nor-
mach PN-EN 13790 i PN-EN 13465
(ekran 4).

Geometria

Przed rozpoczęciem obliczeń należy
wprowadzić geometrię podłogi na
gruncie. Wartości te są wykorzystywa-
ne do obliczenia strat do gruntu w po-
mieszczeniach, w których nie ma ścian
zewnętrznych. Należy podać po-
wierzchnię rzutu parteru, a dokładnie:
powierzchnię podłogi na gruncie oraz
obwód całkowity ścian zamykających

powierzchnię podłogi na gruncie. Moż-
na też podać całkowitą powierzchnię
użytkową ogrzewaną, czyli o regulo-
wanej temperaturze oraz całkowitą ku-
baturę budynku. Wartości te zostaną
potraktowane jako priorytetowe do dal-
szych obliczeń.

Opisy budynku oraz
proponowane zmiany

Przy sporządzaniu charakterystyki
energetycznej nowo projektowanych
budynków opis budynku nie jest ko-
nieczny, ale można wprowadzić opi-
sy: osłony budynku; instalacji c.o.; in-
stalacji wentylacji; instalacji chłodze-
nia (jeżeli występuje); instalacji c.w.u.
oraz (jeżeli wymaga tego typ budyn-
ku) instalacji oświetlenia wbudowa-

nego. Instalacja oświetleniowa
występuje w budynkach nie-
mieszkalnych. Natomiast w przy-
padku sporządzania świadectwa
charakterystyki energetycznej
budynków istniejących opisy bu-
dynku oraz proponowane zmiany
są niezbędne!

Podział na lokale
Ze względów obliczeniowych

każdy budynek można podzielić
na lokale. Niektóre budynki, np.
domki jednorodzinne, szkoły, bu-
dynki użyteczności publicznej mo-
gą składać się z jednego lokalu.
Jeżeli w budynku są dwie funkcje,
np. mieszkalna i biurowa, to budy-
nek można podzielić na dwa loka-
le. Jeżeli w budynku są lokale prze-
znaczone do wynajmu, to można
go podzielić na tyle lokali, ilu jest
najemców. Oczywiście przy spo-
rządzaniu projektowanej charakte-
rystyki nie jest to takie ważne, ale
biorąc pod uwagę, że jeżeli w cza-
sie realizacji nie nastąpią istotne

zmiany, to dane z charakterystyki mo-
gą stać się świadectwem. Będziemy
więc mieli gotowy podział na świadec-
twa poszczególnych lokali i całego bu-
dynku.

Dla lokalu określa się wszystkie
szczegółowe dane, przy czym mogą
być one jednakowe dla całego budyn-
ku lub inne dla każdego lokalu, np.
dom wielorodzinny o indywidualnym
systemie grzewczym. Dla lokalu trze-
ba ponownie wprowadzić dane ogól-

ne, które mogą być różne (np. dla bu-
dynku wielorodzinnego). Ponadto na-
leży dodać dane dotyczące właścicie-
la, temperatury ogrzewania, tempera-
tury chłodzenia oraz skorygować nr
lokalu.

Do danych podstawowych należy
wprowadzić kubaturę lokalu Ve po-
mniejszoną o podcienia, balkony, log-
gie, galerie – liczoną po obrysie ze-
wnętrznym. W celu uproszczenia war-
tość Ve dla budynku jest sumą Vei po-
szczególnych lokali: Ve = Si (Vei). Moż-
na też podać wysokość kondygnacji,
która będzie automatycznie wprowa-
dzana w przypadku każdego pomiesz-
czenia.

Podział na
strefy termiczne

W rozporządzeniu w sprawie meto-
dologii obliczania charakterystyki ener-
getycznej nie jest podane, w jaki spo-
sób należy dzielić budynek lub lokal na
strefy. W najbliższym czasie obowiązy-
wać będą zasady podziału na strefy
określone w normie PN-EN 13790:2008,
która na razie jest dostępna tylko w ję-
zyku angielskim, dlatego omówię te za-
sady. W strefie nie może być dwóch po-
mieszczeń:

a) o różnicy temperatur dla grzania
powyżej 4 K;

b) z których jedno jest chłodzone,
a drugie nie;

c) o różnicy temperatur dla chłodze-
nia większej od 4 K (o ile obydwa są
chłodzone);

d) ogrzewanych z różnych źródeł
ciepła;

e) chłodzonych z różnych źródeł
chłodu;

f) wentylowanych z różnych syste-
mów wentylacyjnych (zasada 80%);

g) o strumieniach powietrza wentyla-
cyjnego różniących się ponad 4-krot-
nie (zasada 80%), chyba że drzwi mię-
dzy tymi pomieszczeniami są często
otwarte.

Ze względu na tak wiele czynników
decydujących o podziale na strefy
– programy obliczeniowe powinny po-
siadać mechanizmy automatycznego
podziału na strefy.

W następnym artykule omówię zy-
ski ciepła, a następnie metody określa-
nia parametrów instalacji: c.o., chło-
dzenia, wentylacji, ciepłej wody oraz
oświetlenia na poziomie lokalu.

Ekran 4. Zestawienie szacunkowych wartości n50
w zależności od szczelności oraz typu budynku
i roku wznoszenia
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Przyczyną nieogłaszania konkursów
jest brak odpowiednich rozporządzeń
regulujących zasady udzielania pomo-
cy na tego typu projekty oraz brak re-
gulacji dotyczących zasad udzielania
pomocy publicznej. Nowelizację do-
tychczasowych rozporządzeń wymusi-
ły unijne regulacje. Nowe polskie akty
prawne powinny być ogłoszone już
w 2007 r., ale prace nad nimi trwają
w dalszym ciągu. Projekt rozporządze-
nia Ministra Rozwoju Regionalnego
w sprawie udzielania pomocy na rewi-
talizację, w ramach regionalnych pro-
gramów operacyjnych, opublikowany
8 sierpnia 2008 r., w dalszym ciągu jest
w konsultacjach resortowych. Trwa wy-
miana uwag i opinii pomiędzy właści-
wymi resortami, Urzędem Ochrony
Konkurencji i Konsumentów oraz Bruk-
selą. Bez rozporządzeń można udzie-
lić dotacji na rewitalizację do 200 tys.
euro. Przy tego typu projektach jest to
jednak zbyt mało, dlatego też samo-
rządy czekają z uruchomieniem kon-
kursów do czasu przyjęcia nowych
przepisów. Bez rozporządzeń benefi-
cjenci nie mają prawa rozpocząć inwe-
stycji, mimo że wielu jest do niej przy-
gotowanych.

Na rewitalizację obszarów miejs-
kich i wiejskich przeznaczone zosta-
ło w programach regionalnych znacz-
nie więcej środków niż w poprzed-
nim okresie programowania. Najwię-
cej funduszy na te cele zamierza
przeznaczyć województwo śląskie,
ok. 231 mln euro. Duże kwoty zosta-
ły zarezerwowane także w Regional-
nych Programach Operacyjnych wo-
jewództw: łódzkiego; małopolskiego
i dolnośląskiego. W podlaskim nato-
miast nie zaplanowano bezpośrednio
żadnych środków na politykę miejską.
Głównym obszarem wsparcia będzie

finansowanie przedsięwzięć służą-
cych odnowie lub nadaniu nowych
funkcji obszarom zdegradowanym
w ramach miejskich dzielnic, ob-
szarów i obiektów poprzemysło-
wych, popegeerowskich czy po-
wojskowych. Pomoc będzie przy-
znawana na projekty wchodzące w
skład kompleksowych, skoordynowa-
nych i wieloletnich programów rewita-
lizacji. Będą one w sposób wyważo-
ny i pełny odnosić się zarówno do za-
gadnień związanych z infrastrukturą,
jak i podejmować projekty nakiero-
wane na dynamizowanie aktywności
gospodarczej, generowanie nowych
miejsc pracy oraz większej integracji
lokalnej społeczności. Tym samym
działania techniczne zostaną połą-
czone z rozwojem gospodarczym
i społecznym. Projekty realizowane
w przedstawionym zakresie będą
w miarę możliwości uwzględniać
potrzebę poprawienia wydajności
energetycznej istniejących budyn-
ków i zwiększenia wydajności pro-
dukcji, transmisji oraz dystrybucji
ciepła i elektryczności. Samorządy
będą mogły starać się również o do-
finansowanie projektów poprawy
bezpieczeństwa publicznego, walki
z przestępczością, a także aktywiza-
cji osób zamieszkujących rewitalizo-
wane tereny. Miasta mogą również
promować rewitalizowane obszary
i obiekty. Na finansowanie mieszkal-
nictwa we wszystkich 16 RPO prze-
znaczono blisko 250 mln euro. Doty-
czy to inwestycji na renowację części
wspólnych wielorodzinnych budyn-
ków mieszkalnych oraz adaptacji
budynków, będących własnością
władz publicznych i organizacji non
profit, na cele mieszkaniowe. Konkur-
sy na projekty, które nie są objęte

pomocą publiczną, zostały dotych-
czas uruchomione w trzech woje-
wództwach: świętokrzyskim; mało-
polskim i kujawsko-pomorskim. Po-
zostałe województwa oczekują na
zatwierdzenie przez Komisję Euro-
pejską programu pomocowego oraz
ogłoszenie stosownych regulacji
prawnych.

Lokalny Program
Rewitalizacji

Spółdzielnie mieszkaniowe zo-
tały umieszczone w dokumen-
tach programowych jako jednostki
uprawnione do samodzielnego apli-
kowania o środki unijne. Aby uzy-
skać wsparcie, muszą spełnić kilka
warunków, by planowana inwestycja
została zakwalifikowana do dofinanso-
wania. Mogą więc ubiegać się o środ-
ki, jeśli wnioskowane projekty wyni-
kają z Lokalnych Programów Rewi-
talizacji oraz przyczyniają się do reali-
zacji celów uważanych w tym okre-
sie programowania za priorytetowe.
W przypadku, gdy teren spółdzielni nie
został wpisany do Lokalnego Progra-
mu Rewitalizacji, to pierwszym kro-
kiem do znalezienia się w nim jest
określenie, czy teren ten znajduje się
w obszarze kryzysowym. Podstawą
wyznaczenie obszaru jest krytycz-
na analiza wyników badań i analiz
przeprowadzonych na potrzeby dziel-
nicowych mikroprogramów rewitaliza-
cji z uwzględnieniem bezrobocia, ubó-
stwa oraz trudnych warunków miesz-
kaniowych, przestępczości, wykształ-
cenia mieszkańców, przedsiębiorczo-
ści mieszkańców, degradacji technicz-
nej infrastruktury i budynków, poziomu
wydajności energetycznej budynków
oraz zanieczyszczenia środowiska na-
turalnego. Tabela kryteriów, wskaźni-
ków i ich wartości referencyjnych sta-
nowi załącznik do projektu wytycznych
Ministra Rozwoju Regionalnego w za-
kresie programowania działań doty-
czących mieszkalnictwa. W przypad-
ku, gdy spółdzielnia spełnia przynaj-
mniej trzy kryteria, to drugim krokiem
jest nawiązanie kontaktu z Koordyna-
torem ds. Rewitalizacji, który spraw-
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Fundusze unijne dla budownictwa
W latach 2007 – 2013 z Regionalnych Programów Operacyjnych na

inwestycje w odnowę obszarów miejskich i wiejskich dostępnych jest
ponad 900 mln euro. Nowością jest możliwość finansowania projek-
tów mieszkalnictwa (choć w ograniczonym zakresie) oraz inicjatywa
Jessica. Ze środków mogą skorzystać przede wszystkim jednostki
samorządu terytorialnego, ale również przedsiębiorcy i spółdzielnie
mieszkaniowe. Samorządy wstrzymują się jednak z rozdziałem środków
na dofinansowanie projektów w tym zakresie.
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Wsparcie rewitalizacji i mieszkalnictwa w Regionalnych Programach Operacyjnych

Województwo/Instytucja Wdrażająca Priorytet/Działanie/Poddziałanie

Dolnośląskie IX. Miasta
Zarząd Województwa Dolnośląskiego 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tys. mieszkańców

IX. Miasta
9.2 Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie mieszkalnictwa w miastach poniżej 10 tys. mieszkańców

Kujawsko-pomorskie VII. Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przez 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast
Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego
Lubelskie III. Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne
Zarząd Województwa Lubelskiego – Departament Strategii 3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich
i Rozwoju Regionalnego
Lubuskie V. Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej
Zarząd Województwa Lubuskiego – Departament Lubuskiego 4.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich
Regionalnego Programu Operacyjnego, Departament
Skarbu i Finansów
Łódzkie VI. Odnowa obszarów miejskich
Zarząd Województwa Łódzkiego, Urząd Marszałkowski 6.1. Rewitalizacja obszarów problemowych
w Łodzi, Departament Polityki Regionalnej, Departament VI. Odnowa obszarów miejskich
ds. Regionalnego Programu Operacyjnego, 6.2. Renowacja substancji mieszkaniowej
Departament Finansów
Małopolskie VI. Spójność wewnątrzregionalna
Zarząd Województwa Małopolskiego 6.1 Rozwój miast
Mazowieckie V. Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 5.2 Rewitalizacja miast
– Departament Strategii Rozwoju Regionalnego
Opolskie VI. Aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych
Zarząd Województwa Opolskiego – Departament 6.1 Rewitalizacja obszarów miejskich
Koordynacji Programów Operacyjnych VI. Aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych

6.2 Zagospodarowanie obszarów zdegradowanych
Podkarpackie VII. Spójność wewnątrzregionalna
Zarząd Województwa Podkarpackiego – Departament 7.1 Rewitalizacja miast
Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego VII. Spójność wewnątrzregionalna
Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego 7.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych
Województwa Podkarpackiego
Podlaskie W ramach RPO WP nie jest możliwa rewitalizacja substancji mieszkaniowej
Pomorskie III. Funkcje miejskie i metropolitalne
Zarząd Województwa Pomorskiego – UMWP 3.2 Wzrost atrakcyjności przestrzeni miejskiej
Departament Programu Regionalnego 3.2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne (warunek: projekty realizowane tylko

w partnerstwie z miastem, w miastach powyżej 35 tys. mieszkańców)
Śląskie VI. Zrównoważony rozwój miast
Zarząd Województwa Śląskiego – Wydział Rozwoju 6.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych
Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa 6.2.1 Rewitalizacja – „duże miasta”
Śląskiego VI. Zrównoważony rozwój miast

6.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych
6.2.2 Rewitalizacja – „małe miasta”

Świętokrzyskie VI. Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego małych miast

6.1 Wzmocnienie regionalnych i subregionalnych ośrodków wzrostu
VI. Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast
6.2 Rewitalizacja małych miast

Warmińsko-mazurskie IV. Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast
Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego 4.1 Humanizacja blokowisk

4.1.1 Poprawa warunków technicznych budynków zrealizowanych w technologii z wielkiej płyty
(beneficjentami mogą być wyłącznie spółdzielnie mieszkaniowe oraz wspólnoty mieszkaniowe)
IV. Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast
4.1 Humanizacja bokowisk
4.1.2 Wzmocnienie funkcji społecznych
IV. Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast
4.2 Rewitalizacja miast
IV. Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast
4.3 Restrukturyzacja terenów powojskowych i poprzemysłowych

Wielkopolskie IV. Rewitalizacja obszarów problemowych
Zarząd Województwa Wielkopolskiego – Departament 4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich
Wdrażania Programu Regionalnego UMWW IV. Rewitalizacja obszarów problemowych

4.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów poprzemysłowych i powojskowych
Zachodniopomorskie VI. Rozwój funkcji metropolitalnych
Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego 6.6 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na obszarze metropolitalnym
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dzi, czy proponowany projekt rzeczy-
wiście wpisuje się w wyznaczony kry-
zysowy obszar i udzieli niezbędnych
informacji na temat tego, jak powinien
być przygotowany projekt, aby mógł
być wpisany na Listę Programu Rewi-
talizacji. Projekt musi być przygotowa-
ny wg wskazanych wymagań. Jest to
trzeci krok do znalezienia się w Pro-
gramie Rewitalizacji, natomiast czwar-
tym krokiem będzie przeprowadzenie
konsultacji społecznych, których ce-
lem jest weryfikacja potrzeby realiza-
cji poszczególnych działań projektu.
Krok piąty to przedłożenie Koordyna-
torowi opisu projektu wraz z załączo-
nym wynikiem z konsultacji społecz-
nych. Należy pamiętać, że projekt re-
witalizacji powinien charakteryzować
się kompleksowością, a więc całościo-
wym spojrzeniem na zdegradowany
obszar. Zidentyfikowane problemy po-
winny dotyczyć wszystkich sfer, czyli
społecznej, przestrzennej oraz tech-
niczno-gospodarczej. Projekt, w któ-
rym zaproponowano rozwiązania czę-
ści problemów, lekceważąc np. sferę
społeczną, z pewnością nie spotka się
z aprobatą. Następnie Koordynator
umieszcza propozycję projektu w Mi-
kroprogramie Rewitalizacji. Propozy-
cja ta trafia do zaopiniowania przez
Komitet Monitorujący ds. Rewitalizacji,
a następnie pozytywnie zaopiniowa-
na aktualizacja Lokalnego Programu
Rewitalizacji zostaje przedłożo-
na do zatwierdzenia Radzie Miasta.
Raz w roku dokonywana jest aktualiza-
cja Lokalnego Programu Rewitalizacji,
co umożliwia włączenie do niego no-
wych projektów.

W momencie, gdy program rewita-
lizacji terenu spółdzielni znajdzie się
w Lokalnym Programie Rewitalizacji,
wówczas można przystąpić do składa-
nia wniosku o dofinansowanie z fun-
duszy strukturalnych Unii Europej-
skiej, ale w odpowiedzi na ogłoszony
konkurs. Konkursy ogłaszają Urzę-
dy Marszałkowskie pełniące funk-
cje instytucji wdrażających. Jednym
z najważniejszych celów projektów re-
witalizacji infrastruktury mieszkanio-
wej, który musi być szczegółowo opi-
sany we wniosku, jest przeciwdziała-
nie wykluczeniu społecznemu ludno-
ści. Wszystkie kierunki działania
w obecnym okresie programowania
powinny mieć podłoże społeczne,
więc rezultaty inwestycji muszą być

tożsame z poprawą stanu sfery spo-
łecznej. Przez poprawę stanu ciągów
komunikacji pieszej, montaż wind, po-
ręczy, stworzenie miejsc do wypo-
czynku przyczynimy się do zwiększe-
nia udziału ludzi niepełnosprawnych
i starszych w życiu lokalnej społeczno-
ści, przez poprawę oświetlenia osiedla
zapobiegamy przestępczości oraz ak-
tom wandalizmu, a dodatkowo dzięki
termoizolacji budynku, wykonaniu ele-
wacji, zwiększymy atrakcyjność tere-
nu, co może przełożyć się na wzrost
wskaźnika prowadzenia działalności
gospodarczej oraz zahamowanie mi-
gracji młodych ludzi.

Unijna pomoc
dla spółdzielczości
mieszkaniowej

Obecne programy operacyjne
umożliwiają spółdzielniom mieszka-
niowym korzystanie z funduszy unij-
nych. W ramach programów można
starać się o unijne dotacje na wiele in-
westycji. Celem ogólnym programów
jest wzrost konkurencyjności spół-
dzielni, dywersyfikacja działalności
gospodarczej, rozwój kompetencji
kadr, rewitalizacja, tworzenie nowych
spółdzielni oraz wspomaganie człon-
ków spółdzielni.

Największy zakres wsparcia oferu-
ją sektorowi spółdzielczemu Regio-
nalne Programy Operacyjne oraz
komponent regionalny Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL).
W czternastu RPO (oprócz woje-
wództw podlaskiego i pomorskiego)
znalazły się działania skierowane
na rewitalizację infrastruktury mieszka-
niowej. Wspólną cechą programów re-
gionalnych jest wpisanie spółdzielni
mieszkaniowych do katalogu benefi-
cjentów, co umożliwia składanie wnio-
sków o dofinansowanie realizacji pro-
jektów. Zakres wsparcia w zakresie re-
witalizacji zawężono do obszarów miej-
skich, na których zaszły negatywne,
destrukcyjne procesy (degradacja pod
względem przestrzennym, społecznym
i gospodarczym).

Dofinansowanie projektów z dzie-
dziny infrastruktury mieszkalnictwa
obejmuje przede wszystkim renowa-
cję wspólnych części wielorodzinnych
budynków mieszkalnych, a więc odno-
wę głównych strukturalnych części bu-
dynku, np. dach, fasada (usunięcie

elementów wykonanych z użyciem
azbestu), okna, drzwi fasady, klatki
schodowe, korytarze wewnętrzne i ze-
wnętrzne, wejście i jego struktury ze-
wnętrzne, windy, instalacje techniczne
budynku, termoizolacja. W celu
zwiększenia szansy na pozyskanie
funduszy beneficjenci powinni rozwa-
żyć, oprócz projektów czysto inwesty-
cyjnych, również realizację projektów
ze sfery społecznej funkcjonowania
osiedla. Warto wesprzeć lub poprze-
dzić działania rewitalizacyjne realiza-
cją projektu w ramach PO KL. Może to
być projekt z zakresu ekonomii spo-
łecznej, w ramach którego powstanie
np. spółdzielnia socjalna, której człon-
kami będą zadłużeni lokatorzy. Ta-
kim spółdzielniom można zlecać pra-
ce porządkowe, remontowo-budowla-
ne, konserwację zieleni i in. W ramach
spółdzielni mogą powstać również
osiedlowe spółdzielcze punkty usłu-
gowe, których pracownicy będą
świadczyli usługi na rzecz lokalnej
społeczności. Dzięki stałemu źródłu
dochodów poprawi się więc standard
życia członków spółdzielni socjalnych,
którzy będą mogli regulować swoje
zaległe i bieżące zobowiązania finan-
sowe wobec spółdzielni mieszkanio-
wej, co ograniczy lub całkowicie wy-
eliminuje problem zadłużenia oraz
eksmisji.

Jessica
Do nowych instrumentów należy

wspólna inicjatywa Komisji Europej-
skiej, Europejskiego Banku Inwesty-
cyjnego oraz Banku Rozwoju Rady
Europy, podjęta w celu wsparcia trwa-
łych inwestycji na obszarach miejskich
Jessica. Nowe procedury umożliwią
państwom członkowskim wykorzysta-
nie części środków unijnych na zwrot-
ne inwestycje w projekty stanowiące
część zintegrowanych planów trwa-
łego rozwoju obszarów miejskich.
Wsparcie finansowe z Jessiki będzie
przekazywane za pośrednictwem fun-
duszy na rzecz rozwoju obszarów
miejskich w formie pożyczek, gwaran-
cji czy wkładów kapitałowych. Jessica
nie jest zatem nowym źródłem finan-
sowania dla państw członkowskich,
ale raczej nowym sposobem wykorzy-
stywania dotacji z funduszy struktu-
ralnych.

mgr Jacek Skwierczyński
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Europejskie Aprobaty Techniczne (ETA), udzielane już
od 1998 roku przez jednostki aprobujące zrzeszone
w Europejskiej Organizacji ds. Aprobat Technicz-
nych (EOTA), stały się bardzo istotnym dokumentem

związanym z jednolitym europejskim rynkiem materiałów bu-
dowlanych. Stanowią one, obok zharmonizowanych norm eu-
ropejskich, dokumenty umożliwiające dokonanie oceny zgod-
ności i oznakowanie CE wyrobów, których dotyczą. Jednocze-
śnie, w odróżnieniu od zharmonizowanych norm europej-
skich, Europejskie Aprobaty Techniczne są dokumentami in-
dywidualnymi, dotyczącymi wyrobów budowlanych lub zesta-
wów wyrobów od konkretnego producenta, którego system
zakładowej kontroli produkcji został sprawdzony przez jed-
nostkę aprobującą pod kątem możliwości zapewnienia stałej
jakości wytwarzanych wyrobów. Sprawdzenie to odbywa się
w czasie procedury aprobacyjnej, przed udzieleniem ETA.

Do listopada 2008 r. EOTA zrzeszała 44 jednostki aprobu-
jące z 24 krajów Unii Europejskiej i dwóch krajów (Norwegii i Is-
landii) Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)
– stronie układu o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
Na obradach Komisji Wykonawczej oraz Posiedzenia Plenar-
nego EOTA, które odbyło się w listopadzie 2008 r., na 45. człon-
ka rzeczywistego EOTA został przyjęty instytut EMPA ze
Szwajcarii. Spośród krajów Unii Europejskiej wśród członków
rzeczywistych Europejskiej Organizacji ds. Aprobat Technicz-
nych nie ma przedstawicieli Malty, Bułgarii i Rumunii. Polskę
reprezentuje Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.

Do najważniejszych zadań EOTA należą prace związane
z opracowywaniem i uzgadnianiem dokumentów określają-
cych zasady oceny wyrobów w procedurze udzielania ETA.
Dokumenty te stanowią:

● Wytyczne do europejskich aprobat technicznych
(ETAG), opracowywane przez Grupy Robocze EOTA
na podstawie mandatów (zleceń) Komisji Europejskiej;

● dokumenty Wspólnej wykładni procedur oceny (CUAP),
opracowywane przez jednostki aprobujące, do których wpły-
wa wniosek o wydanie ETA na wyrób nieobjęty zharmonizo-
waną normą europejską ani Wytycznymi do europejskich
aprobat technicznych lub na wyrób odbiegający od wyma-
gań tych dokumentów.

Zarówno dokumenty ETAG, jak CUAP określają zasady
udzielania ETA na wyroby, których dotyczą, tzn. podają zamie-
rzony zakres ich stosowania, zakres niezbędnych do określe-
nia właściwości techniczno-użytkowych związanych z poszcze-
gólnymi Wymaganiami Podstawowymi, metody badań i oceny

wyników badań, system oceny zgodności wg odpowiedniej de-
cyzji Komisji Europejskiej oraz inne informacje związane ze sto-
sowaniem wyrobów, oznakowaniem CE i wymaganą zawarto-
ścią Europejskiej Aprobaty Technicznej.

Do tej pory ustanowiono 27 dokumentów Wytycznych
do europejskich aprobat technicznych:

1. ETAG 001 Kotwy metalowe do stosowania w betonie;
Część 1. Zagadnienia ogólne; Część 2. Kotwy rozporowe
z kontrolowanym momentem obrotowym; Część 3. Kotwy
podcięte; Część 4. Kotwy rozporowe o kontrolowanej defor-
macji; Część 5. Kotwy wklejane; Część 6. Kotwy metalowe
w zastosowaniach wielopunktowych;

2. ETAG 002 Systemy oszklenia ze spoiwem konstrukcyj-
nym; Część 1. Systemy z podparciem i bez podparcia oszkle-
nia; Część 2. Systemy z powlekanego aluminium; Część 3. Sys-
temy zawierające profile z przekładką termiczną;

3. ETAG 003 Zestawy wyrobów do wykonywania ścian
działowych;

4. ETAG 004 Złożone systemy izolacji cieplnej z wypra-
wami tynkarskimi;

5. ETAG 005 Zestawy do wykonywania powłokowych po-
kryć dachowych nanoszonych w postaci płynnej; Część 1.
Informacje ogólne; Część 2. Odrębne ustalenia dotyczące
zestawów na bazie emulsji i roztworów bitumicznych mody-
fikowanych polimerem; Część 3. Odrębne ustalenia dotyczą-
ce zestawów na bazie elastycznych nienasyconych żywic
poliestrowych zbrojonych włóknem szklanym; Część 4. Od-
rębne ustalenia dotyczące zestawów na bazie elastyczne-
go nienasyconego poliestru; Część 5. Odrębne ustalenia
dotyczące zestawów na bazie bitumu modyfikowanego po-
limerem stosowanego na gorąco; Część 6. Odrębne ustale-
nia dotyczące zestawów na bazie poliuretanu; Część 7. Od-
rębne ustalenia dotyczące zestawów na bazie emulsji i roz-
tworów bitumicznych; Część 8. Odrębne ustalenia dotyczą-
ce zestawów na bazie wodnych dyspersji polimerowych;

6. ETAG 006 Systemy pokryć dachowych z elastycznych
wyrobów wodochronnych mocowanych mechanicznie,

7. ETAG 007 Zestawy do wykonywania budynków o kon-
strukcji szkieletowej z drewna;

8. ETAG 008 Zestawy do wykonywania schodów prefabry-
kowanych;

9. ETAG 009 Systemy szalunków traconych z pustaków,
płyt z materiałów izolacyjnych lub z betonu;

10. ETAG 010 Samonośne przepuszczające światło ze-
stawy dachowe;

11. ETAG 011 Lekkie kompozytowe drewnopochodne bel-
ki i słupy;

Prace EOTA nad dokumentami
określającymi zasady oceny wyrobów

w procedurach udzielania
Europejskich Aprobat Technicznych

mgr inż. Anna Panek*
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12. ETAG 012 Zestawy do wykonywania budynków z bali;
13. ETAG 013 Zestawy zakotwień i cięgien do sprężania

konstrukcji;
14. ETAG 014 Łączniki tworzywowe do mocowania war-

stwy izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych;
15. ETAG 015 Trójwymiarowe łączniki mechaniczne

do konstrukcji drewnianych;
16. ETAG 016 Kompozytowe płyty warstwowe, Część 1.

Informacje ogólne; Część 2. Szczególne aspekty dotyczą-
ce kompozytowych płyt warstwowych do stosowania w po-
kryciach dachowych; Część 3. Szczególne aspekty doty-
czące kompozytowych płyt warstwowych do stosowania ja-
ko elementy ścian zewnętrznych i okładziny; Część 4. Szcze-
gólne aspekty dotyczące kompozytowych płyt warstwowych
do stosowania w ścianach wewnętrznych i sufitach;

17. ETAG 017 Zestawy „Veture” – prefabrykowane ele-
menty izolacji cieplnej ścian zewnętrznych;

18. ETAG 018 Wyroby ogniochronne; Część 1. Zagadnie-
nia ogólne; Część 2. Powłoki reaktywne do zabezpieczeń
elementów stalowych; Część 3. Wyprawy; Część 4. Wyroby
i zestawy z płyt i mat;

19. ETAG 019 Prefabrykowane płyty warstwowo-żebrowe
z materiałów drewnopochodnych;

20. ETAG 020 Łączniki tworzywowe do stosowania w be-
tonie; Część 2. Łączniki do betonu zwykłego; Część 3. Łącz-
niki do elementów murowych pełnych; Część 4. Łączniki
do pustaków lub elementów drążonych; Część 5. Łączniki
do autoklawizowanego betonu komórkowego;

21. ETAG 021 Zestawy do wykonywania chłodni; Część 1.
Zestawy do obudowy pomieszczeń chłodniczych; Część 2.
Zestawy obiektów i okładzin zewnętrznych obiektów chłod-
niczych;

22. ETAG 022 Wyroby do izolacji przeciwwodnych po-
mieszczeń mokrych; Część 1. Zestawy wyrobów nanoszo-
nych w postaci płynnej;

23. ETAG 023 Prefabrykowane moduły budynków;
24. ETAG 024 Budynki o konstrukcji szkieletowej z betonu;
25. ETAG 025 Budynki o konstrukcji szkieletowej z metalu;
26. ETAG 026 Wyroby do uszczelnień ogniochronnych;

Część 1. Zasady ogólne; Część 2. Uszczelnienia przejść insta-
lacyjnych; Część 3. Uszczelnienia złączy liniowych i szczelin;

27. ETAG 027 Wyroby do zabezpieczeń przed obrywami
skalnymi.

Teksty zatwierdzonych dokumentów ETAG dostępne są
na stronach internetowych: www.eota.eu (w zakładce:
Endorsed ETAGs) oraz www.itb.pl (w zakładce: Dokumenty
UE). Dokumenty ETAG od 001 do 018 dostępne są w ITB
w języku polskim. Na podstawie dotychczas opracowanych
i zatwierdzonych Wytycznych zostało wydanych 1298 Euro-
pejskich Aprobat Technicznych (stan na 11 czerwca br.).
Na rysunku pokazano, na podstawie których dokumentów
Wytycznych udzielono najwięcej Europejskich Aprobat Tech-
nicznych. Warto również zwrócić uwagę na fakt, że cały czas
istnieje grupa Wytycznych, na podstawie których do tej pory
nie udzielono ani jednej Europejskiej Aprobaty Technicznej.
Należą do nich ETAG 010, ETAG 023 oraz ETAG 024.

W ramach Grup Roboczych EOTA wciąż trwają prace
na kolejnymi dokumentami Wytycznych oraz nad nowelizacją
już istniejących. Obecnie Komisja Wykonawcza, jako organ
zatwierdzający na poziomie EOTAprojekty Wytycznych do eu-

ropejskich aprobat technicznych, przedstawiła do przyjęcia
Komisji Europejskiej następujące nowe dokumenty ETAG:

1. ETAG 022 Zestawy wyrobów do izolacji wodochronnej
pomieszczeń mokrych; Część 2. Elastyczne wyroby wodo-
chronne; Część 3. Zestawy z płytami wodoszczelnymi;

2. ETAG 026 Wyroby do uszczelnień ogniochronnych;
Część 4. Reaktywne i mechaniczne kratki wentylacyjne;

3. ETAG 028 Wyroby uniepalniające;
4. ETAG 029 Kotwy iniekcyjne do konstrukcji murowych;
5. ETAG 031 Zestawy wyrobów do izolacji dachów odwró-

conych; Część 1. Zagadnienia ogólne; Część 2. Izolacja
z wykończeniową warstwą ochronną;

6. ETAG 032 Złącza dylatacyjne do mostów drogowych,
Część 1. Zagadnienia ogólne;

7. ETAG 033 Wyroby do izolacji wodochronnej płyt mosto-
wych, nanoszone w postaci płynnej;

8. ETAG 034 Zestawy do wykonywania okładzin ścian ze-
wnętrznych, Część 1. Zestawy okładzin wentylowanych wraz
z elementami mocującymi, Część 2. Zestawy zawierające
elementy okładzinowe, elementy mocujące, podkonstrukcję
oraz wyroby izolacyjne;

9. ETAG 035 Cienkowarstwowy beton asfaltowy;
oraz następujące dokumenty znowelizowanych Wytycznych:
ETAG 001, ETAG 002, ETAG 003, ETAG 004, ETAG 006,
ETAG 014, ETAG 018.

Jednocześnie trwają prace nad dokumentami Wspólnej
wykładni procedur oceny. Pomimo dość skomplikowanej
procedury, w której pierwszym krokiem po złożeniu przez
producenta wniosku w jednostce aprobującej jest uzyskanie
zgody Komisji Europejskiej na wydanie ETA bez ETAG, opra-
cowywanych jest coraz więcej dokumentów CUAP w coraz
sprawniej przebiegających procedurach aprobacyjnych.
Do czerwca br. zostało zatwierdzonych przez EOTA 139 do-
kumentów CUAP i na ich podstawie udzielono 275 Europej-
skich Aprobat Technicznych. Przywołane liczby pokazują, że
na podstawie jednego dokumentu CUAP może zostać udzie-
lonych kilka ETA. Sytuacja taka wynika z zasady zapisanej
w dokumencie Wspólne zasady proceduralne składania
wniosków, opracowywania i udzielania europejskich aprobat
technicznych ogłoszonym w decyzji Komisji Europejskiej
z 17 stycznia 1994 r. (94/23/WE), dotyczącej konieczności
wzięcia pod uwagę istniejącego CUAP w przypadku nowe-
go wniosku dotyczącego wyrobu tego samego typu.

Liczba Europejskich Aprobat Technicznych wydanych na podsta-
wie Wytycznych ETAG

(dokończenie na str. 110)
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Podstawową kwestią, o jakiej należy pamiętać przy re-
lacjach gospodarczych z osobami fizycznymi prowa-
dzącymi działalność gospodarczą, jest prośba
o przedstawienie wpisu do ewidencji działalności go-

spodarczej. Często o tym zapominamy, ale podmiotem, z ja-
kim prowadzicie Państwo interesy, nigdy nie jest firma, np.
P.P.H.U. Budbud (lub inna dowolnie wymyślona nazwa), tyl-
ko przedsiębiorca – przykładowy Jan Kowalski, który nieza-
leżnie od tego, jak chwytliwej nazwy działalności gospodar-
czej sobie nie wymyśli, to zawsze z imienia i nazwiska powi-
nien figurować na wszystkich dokumentach. W związku z tym
wyciąg z ewidencji działalności gospodarczej pomoże Pań-
stwu dokładnie określić, z kim macie do czynienia. Jest to bar-
dzo ważne, gdyż w wypadku gdy trzeba odzyskać pieniądze
od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, do-
kładne określenie kontrahenta może być kwestią decydującą.
Nie raz i nie dwa zdarzyło mi się widzieć faktury wystawione
nie na Jana Kowalskiego, lecz na nazwę działalności gospo-
darczej, do tego pisaną z błędem lub niedokładnie tak jak jest
w ewidencji działalności gospodarczej i wówczas dochodze-
nie należności było niesamowicie utrudnione. Podstawą jest
więc dokładne określenie imienia i nazwiska, adresu i nazwy,
pod którą osoba prowadzi działalność gospodarczą i posługi-
wanie się tym precyzyjnym nazewnictwem na wszystkich do-
kumentach, a przede wszystkim na fakturach, zleceniach i in-
nych dokumentach mogących stanowić dowód w sądzie.Aby
podkreślić wagę dokładnego nazewnictwa, zaprezentuję Pań-
stwu sprawę, w której uczestniczyłem. Otóż dwójka przedsię-
biorców dokonywała skutecznie oszustw, posługując się błęd-
nym nazewnictwem. Nazwy działalności gospodarczej każdej
z tych osób były bardzo zbliżone i tylko tymi nazwami posłu-
giwali się w obrocie gospodarczym. I tak Pan brał towar na fir-
mę pani, a pani na firmę Pana, jak się okazywało w sądzie,
faktury wystawiane były tylko na nazwę działalności i zanim
proces się skończył, okazywało się, że zamiast Pana należa-
ło pozwać panią, gdyż to ona prowadziła działalność gospo-
darczą pod taką nazwą, jaka znajdowała się na dokumentach.
W związku z tym wierzyciele przegrywali sprawy, a wystarczy-
ło dokładnie zapoznać się z wyciągiem z ewidencji działalno-
ści gospodarczej i właściwie wystawić dokumenty. Proszę
zwrócić również uwagę na osobę, która podpisuje dokumen-
ty. Co do zasady powinien to być prowadzący działalność go-
spodarczą, ale w wypadku kiedy jest to inna osoba, powinna
dysponować upoważnieniem i należy prosić o dostarczenie
odpisu upoważnienia. Jeżeli dokumenty takie jak faktura czy
protokoły odbioru będą dobrze wypełnione, to odzyskiwanie
należności powinno być proste, gdyż podstawową zasadą
dotyczącą windykacji osób fizycznych jest fakt, że za zobo-
wiązania powstałe w wyniku prowadzenia działalności go-
spodarczej odpowiadają oni całym swoim majątkiem osobi-

stym. Oczywiście w wypadku, gdy dłużnik pozostaje w związ-
ku małżeńskim, możliwość dochodzenia należności ze skład-
ników małżeńskich jest ograniczona, niemniej jednak nie nie-
możliwa. W związku z tym składniki majątkowe typu miesz-
kania, domy, samochody nadają się do egzekucji. Zanim jed-
nak dojdzie do egzekucji komorniczej czy choćby procesu
sądowego, należy pamiętać, że osoba fizyczna, ponieważ
odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem, jest
bardzo podatna na wszelkie próby polubownego odzyskania
należności. Tak więc, zanim zdecydujemy się na postępowa-
nie sądowe, należy odbyć rozmowy z dłużnikiem i dopiero
w wypadku, gdy faktycznie nie ma szans na polubowne zała-
twienie sporu, zdecydować się na drogę sądową. W negocja-
cjach z dłużnikiem prowadzącym działalność gospodarczą
warto pochwalić się wiedzą na jego temat. Mając informację
np. na temat ładnej działki dłużnika, czy też mieszkania,
gdzieś na drugim krańcu miasta, dość łatwo można wymóc
obowiązek zapłaty zaległych należności i wcale nie trzeba
używać ani groźby, ani nazbyt dosadnego języka. Wystarczy
podać termin zapłaty, po którego upływie zostanie wystoso-
wany odpowiedni pozew i w dalszej kolejności o zabezpiecze-
nie konkretnych składników majątkowych dłużnika. W rela-
cjach z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą waż-
nym elementem jest czas. Im szybciej podjęte zostaną dzia-
łania mające na celu wyegzekwowanie należności, tym lepiej.
Gdyby się okazało, że Państwa należność jest nie do ściągnię-
cia, to nie zapominajcie o tym, że waszym dłużnikiem jest oso-
ba fizyczna, która na pewno kiedyś czegoś się jeszcze doro-
bi, dlatego warto raz na jakiś czas sprawę „odświeżać”, kie-
rując ją do komornika, gdyż zdarza się, że po kilku latach
od bezskutecznego zakończenia egzekucji będziecie Pań-
stwo w stanie odzyskać swoje pieniądze.

Kolejną grupą dłużników są spółki cywilne. Zasady zawie-
rania i prowadzenia spółki cywilnej określa kodeks cywilny. Zgod-
nie z art. 860 kodeksu cywilnego, przez umowę spółki wspólni-
cy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospo-
darczego przez działanie w sposób oznaczony…. Spółka cywil-
na jest dość ciekawym tworem, gdyż tworzą ją co najmniej dwaj
wspólnicy, którzy prowadzą działalność gospodarczą we wspól-
nym celu (właśnie pod spółką), natomiast, co ważne, dłużnikiem
nie jest spółka, ale wspólnicy wchodzący w jej skład. W związ-
ku z tym w odniesieniu do spółki cywilnej zastosowanie będą
miały podobne zasady jak w wypadku osób fizycznych prowa-
dzących działalność gospodarczą, z drobnymi wyjątkami.
Po pierwsze zgodnie z kodeksem cywilnym (art. 864 k.c.) za zo-
bowiązania spółki wspólnicy odpowiadają solidarnie, czyli każ-
dy ze wspólników ponosi odpowiedzialność przed wierzycielem
za cały dług, a więc nie musicie Państwo dochodzić od wszyst-
kich wspólników spółki równej części długu.

Jak skutecznie odzyskać dług od osoby
fizycznej prowadzącej działalność

gospodarczą oraz od spółki cywilnej?

(dokończenie na str. 103)
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U stawodawca na nowo regulował kwestię zasady
jawności. W obecnym kształcie jest ona trochę ogra-
niczona. W świetle nowych przepisów zamawiają-
cy udostępnia protokół lub załączniki na wniosek. To

nowość. Dotychczas wniosek nie był wymagany. Udostęp-
nienie protokołu lub załączników może nastąpić przez wgląd
w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego, przesłanie
kopii pocztą, faksem lub drogą elektroniczną, zgodnie z wy-
borem wnioskodawcy wskazanym we wniosku. Tak więc to
wnioskodawca we wniosku decyduje, w jakiej formie chce
otrzymać dokumenty.

Przykład. W postępowaniu na budowę drogi jeden z wy-
konawców po sesji otwarcia ofert złożył wniosek, w którym
zapisał, że chce się zapoznać z treścią oferty z najniższą ce-
ną. W trakcie badania oferty chciał zrobić zdjęcie jednego
z dokumentów, ale zamawiający nie wyraził na to zgody. Czy
w ten sposób nie została naruszona zasada uczciwej kon-
kurencji?

W tej sytuacji zamawiający postępował zgodnie z pra-
wem. W myśl rozporządzenia w sprawie protokołu bez zgo-
dy zamawiającego, wnioskodawca w trakcie wglądu
do protokołu lub załączników, w miejscu wyznaczonym
przez zamawiającego, nie może samodzielnie kopiować
lub utrwalać za pomocą urządzeń lub środków technicz-
nych służących do utrwalania obrazu, treści złożonych ofert
lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Oznacza to, że wniosek musi być precyzyjny. Jeżeli prze-
słanie kopii protokołu lub załączników zgodnie z wyborem
wnioskodawcy z przyczyn technicznych jest znacząco utrud-
nione, w szczególności z uwagi na liczbę żądanych do prze-
słania dokumentów, zamawiający informuje o tym wniosko-
dawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą być one udostępnio-
ne. Ustawodawca więc dał zamawiającemu prawo do zmia-
ny sposobu udostępniania dokumentów. Zamawiający mo-
że żądać opłaty za przesłanie kopii protokołu lub załączni-
ków, która pokryje jedynie koszty ich sporządzenia oraz
przesłania.

Niestety, nowe przepisy w kwestii udostępniania protoko-
łu wraz z załącznikami są ze sobą niespójne. W art. 96 ust. 3
zapisano, że „oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia”.
Natomiast w rozporządzeniu w sprawie protokołu zapisano,
że zamawiający udostępnia wnioskodawcy protokół lub za-
łączniki niezwłocznie. W wyjątkowych przypadkach,
w szczególności związanych z zapewnieniem sprawnego to-
ku prac dotyczących badania i oceny ofert, zamawiający
udostępnia oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu do wglądu lub przesyła ich kopie w termi-
nie przez siebie wyznaczonym, nie później jednak niż w dniu
przesłania informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej al-
bo o unieważnieniu postępowania. Tego typu zapis jest nie-
zwykle niebezpieczny. Zamawiający będą mogli ograniczać
dostęp do ofert konkurencji, tłumacząc się tym, że komisja
właśnie je bada i w danej chwili są one niedostępne.

Odstąpienie od żądania dokumentów
w niektórych postępowaniach

Nowa ustawa uchyla zapis art. 26 ust. 5. Przepis ten obec-
nie pozwala na odstąpienie przez zamawiającego od stoso-
wania przepisów dotyczących żądania dokumentów potwier-
dzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu
w przypadku zamówień, których przedmiotem są usługi ban-
kowe, usługi ubezpieczeniowe oraz usługi w zakresie kultu-
ry, a także zamówień udzielanych na podstawie art. 62 ust. 1
pkt 2. Stosownie do zastrzeżeń Komisji Europejskiej zgło-
szonych do art. 26 ust. 5 zamawiający nie może odstąpić
od obowiązku żądania dokumentów potwierdzających speł-
nienie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie za-
mówienia publicznego, którego przedmiotem są usługi ban-
kowe albo usługi ubezpieczeniowe. Z dyrektywy wynika, że
wykonawcy, w odniesieniu do których zachodzą przewidzia-
ne w niej przesłanki wykluczenia, powinni zostać obligato-
ryjnie wykluczeni. Ustalenie tej okoliczności może nastąpić
wyłącznie na podstawie dokumentów przedłożonych przez
wykonawcę na żądanie zamawiającego.

Termin zawarcia umowy
W związku ze zmianą terminu wniesienia protestu, zmia-

nie ulega także przepis dotyczący terminu zawarcia umo-
wy w sprawie zamówienia publicznego (art. 94 ust. 1).
W przypadku postępowań, których wartość przekracza pro-
gi unijne, zamawiający będzie mógł zawrzeć umowę w ter-
minie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawia-
domienia o wyborze oferty. W konsekwencji tej zmiany umo-
wa będzie nieważna, jeżeli zamawiający zawrze umowę
przed upływem 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia
o wyborze najkorzystniejszej oferty (art. 146 ust. 1 pkt 7).
Zmiana ta nie będzie miała zastosowania w sytuacji, kiedy
wartość zamówienia jest mniejsza niż kwota określona
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. W ta-
kim przypadku termin zawarcia umowy w sprawie zamówie-
nia publicznego, nie będzie mógł być krótszy niż 7 dni
od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzyst-
niejszej oferty. Wyjątek od tej zasady stanowić będzie sy-
tuacja, gdy w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna
oferta. W takim przypadku możliwe jest zawarcie umowy
niezwłocznie po wyborze oferty, co tym samym przyczynia
się do istotnego przyspieszenia postępowania. Nie jest bo-
wiem uzasadnione wymaganie od zamawiającego zacho-
wania odpowiednio 10- lub 7-dniowego terminu na złoże-
nie przez wykonawców ewentualnych protestów, gdy nie ma
podmiotów, którym przysługuje interes prawny do ich zło-
żenia. Przepis ten nie będzie miał zastosowania w sytuacji,
kiedy zostanie złożona większa liczba ofert, które zostały
odrzucone przez zamawiającego albo które zostały uzna-
ne za odrzucone z uwagi na złożenie ich przez wykonaw-
ców wykluczonych z postępowania.
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Zasada jawności
w świetle nowych przepisów



Zmiana umowy niby zakazana,
a jednak dozwolona

Ustawodawca postanowił zmienić przepisy określające
zasady zmian w umowach. Niestety, uczynił to nieudolnie,
wymagając od zamawiających, aby ci byli jasnowidzami.
To bowiem zamawiający już na etapie tworzenia SIWZ
będzie musiał przewidzieć rodzaje dopuszczalnych zmian
i szczegółowo je określić.

W świetle nowych przepisów zakazuje się zmian posta-
nowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na pod-
stawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zama-
wiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany
w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych wa-
runków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. Je-
żeli zamawiający nie zapisze w ogłoszeniu czy specyfikacji
możliwości dokonywania zmian w umowie, to jej treść bę-
dzie ostateczna, nawet gdy diametralnie zmieni się sytuacja.
Nowelizacja utrzymała generalną zasadę, zgodnie z którą
zakazane są zmiany w treści zawartej umowy. Dotychcza-
sowe przepisy dawały możliwość dokonywania zmian umo-
wy, o ile wykazana została co najmniej jedna z przesłanek,
tj. zmiana umowy była korzystna dla zamawiającego lub ko-
nieczność wprowadzenia zmian wynikała z okoliczności,
których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umo-
wy. Komisja Europejska kilkakrotnie kwestionowała ów prze-
pis, zwłaszcza w aspekcie możliwości dokonywania zmian
korzystnych dla zamawiającego, wskazując niebezpieczeń-
stwo dowolności interpretacyjnej pojęcia „zmiany korzystne”.

Zasady zmian

Z chwilą wejścia w życie nowej ustawy zmiany zawartej
umowy mogą być dokonywane, jedynie gdy będą zachodzi-
ły łącznie dwie przesłanki:

● zamawiający przewidzi możliwość zmiany umowy w sto-
sunku do treści oferty już w ogłoszeniu lub specyfikacji istot-
nych warunków zamówienia (SIWZ);

● zamawiający określi warunki takiej zmiany umowy.
Zamawiający będzie musiał przewidywać wszystkie sytu-

acje, w których będzie chciał dokonywać zmian. Nie wystar-
czy, że w ogłoszeniu czy w SIWZ wskaże: „zamawiający
przewiduje możliwość dokonywania zmian w treści zawar-
tej umowy w stosunku do treści oferty”. Ustawodawca wy-
maga, aby oprócz ogólnego stwierdzenia zamawiający spre-
cyzował warunki, na jakich zamierza dokonywać zmian za-
wartej umowy. Przepis ten nie określa, gdzie ma się znaleźć
opis warunków, na jakich zamawiający zamierza dokonywać
zmian. Zapewne będzie to wzór umowy albo istotne posta-

nowienia wprowadzone do treści umowy, które zostaną za-
pisane w SIWZ zgodnie z dyspozycją art. 36 ust. 1 ustawy.

Praktyka stosowania ustawy pokaże, jak bardzo szczegó-
łowo zamawiający będzie musiał opisać warunki zmian. Wy-
daje się jednak, że ogólne stwierdzenie „zmiany będą moż-
liwe, jeżeli okażą się korzystne dla zamawiającego i nie
można ich było przewidzieć w chwili zawarcia umowy” bę-
dzie nie do przyjęcia. Taki zapis zostanie oceniony jako pró-
ba obejścia przepisów ustawy. Skoro ustawodawca usunął
taką regulację z ustawy, to uczynił to nie po to, aby zama-
wiający omijali przepisy ustawy. Klauzula zmiany powinna
określić:

■ inicjatora zmiany;
■ sposób i termin zainicjowania zmiany;
■ warunki uzasadniające zmianę;
■ sposób ustalenia kosztów zmiany;
■ wpływ zmiany na termin wykonania prac.
Zamawiający może dokonać zmian m.in. w przypadku:
● zmiany stawki VAT;
● zmiany podwykonawców;
● nieterminowego przekazania placu budowy;
● wystąpienia siły wyższej;
● działania czynników atmosferycznych;
● braku lub wady dokumentacji projektowej;
● zmian w dokumentacji projektowej;
● zmian w harmonogramie prac;
● rezygnacji z wykonania części prac;
● zmiany personelu kierowniczego wykonawcy;
● waloryzacji wynagrodzenia.

Zmiany umowy w trybie z wolnej ręki
niemożliwe

W trudnej sytuacji znajdą się firmy budowlane, kiedy za-
mawiający zleci im w trybie z wolnej ręki wykonanie robót do-
datkowych.

Przykład. Firma realizowała prace budowlane w obiekcie
szkolnym. Podczas prac pojawiała się konieczność wykona-
nia robót dodatkowych, których wartość przekraczała 14 tys.
euro. W tej sytuacji zamawiający zlecił wykonawcy wykona-
nie tych prac w trybie z wolnej ręki. Po przeprowadzeniu ne-
gocjacji została zawarta umowa. W trakcie realizacji robót
dodatkowych pojawiła się nieprzewidziana sytuacja i znacz-
nie wydłużył się termin wykonania tych prac. Wykonawca
uzyskał informacje, że z tytułu opóźnienia będzie musiał za-
płacić kary umowne. Co można zrobić w takiej sytuacji?

Niestety, w tej sytuacji wykonawca będzie musiał zapła-
cić kary umowne.

W trybie zapytania o cenę nie ma ogłoszenia ani SIWZ.
Wobec powyższego zamawiający nie ma gdzie zapisać do-
puszczalnych zmian umowy. Generalnie więc trzeba będzie
przyjąć za obowiązującą pierwszą część art. 144 ust. 1.
Oznacza to, że zakazuje się zmian postanowień zawartej
umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której do-
konano wyboru wykonawcy.

Zmiany a naruszenie dyscypliny finansów
publicznych

Zgodnie z ustawą o odpowiedzialności za naruszenie dys-
cypliny finansów publicznych z 17 grudnia 2004 r. jedną
z przesłanek odpowiedzialności zamawiającego za narusze-
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Jak zmienił się art. 144 ust. 1 pzp

Tak było Tak jest

Zakazuje się zmian postanowień Zakazuje się zmian postanowień
zawartej umowy w stosunku do zawartej umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru wykonawcy, dokonano wyboru wykonawcy,
chyba że konieczność wprowa- chyba że zamawiający przewidział
dzenia takich zmian wynika z oko- możliwość dokonania takiej zmiany
liczności, których nie można było w ogłoszeniu o zamówieniu lub
przewidzieć w chwili zawarcia w specyfikacji istotnych warunków
umowy, lub zmiany te są korzystne zamówienia oraz określił warunki
dla zamawiającego. takiej zmiany.
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nie dyscypliny finansów publicznych określoną w art. 17 jest
dokonanie zmian w zawartej umowie z naruszeniem przepi-
sów ustawy. Tymczasem po nowelizacji to zamawiający bę-
dzie określał zasady dokonywania takich zmian. W tej sytuacji
trudno będzie kontrolującym na podstawie tej przesłanki pos-
tawić zarzut naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Zawsze pozostaje sąd
Kwestią problematyczną będzie konieczność dokonania

zmian w obliczu sytuacji, kiedy obiektywnie zaistnieje ko-
nieczność dokonania zmian, a zamawiający nie przewidział
określonej sytuacji i nie będzie mógł takiej zmiany dokonać.
Co wówczas? Z uwagi na charakter lex specialis ustawy
pzp wobec kodeksu cywilnego, jeśli zamawiający nie prze-
widzi możliwości zmian w umowie lub odmówi skorzystania
z tego prawa, zastosowanie może znaleźć art. 357 kodek-
su cywilnego. Zgodnie z nim sąd może zmienić sposób wy-
konania zobowiązania, zmienić wysokość świadczenia czy
nawet rozwiązać umowę z powodu nadzwyczajnej zmiany
stosunków. Pozostaje tylko pytanie, na ile wykonawcy będą
z tej drogi korzystali, biorąc pod uwagę tempo pracy polskich
sądów.

Warunki udziału w postępowaniu
zgodnie z art. 22

Ustawodawca wprowadził do ustawy dość dziwaczny za-
pis w zakresie spełniania przez wykonawców warunków
udziału w postępowaniu. Otóż w myśl nowych przepisów
o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, któ-
rzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dys-
ponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wy-
konania zamówienia lub, co jest nowością, przedstawią pi-
semne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia
potencjału technicznego oraz osób zdolnych do wykonania
zamówienia. Dotychczas interpretacja pojęcia „dysponuje
potencjałem technicznym lub osobami” była jasna (wyko-
nawca nie musiał być właścicielem sprzętu). W myśl wyro-
ku KIO sygn. KIO/UZP/9/08 „osoby, przy pomocy których wy-
konawca będzie wykonywał zamówienie, nie muszą być je-
go pracownikami. Istotnym jest tylko, aby dysponował oso-
bami uprawnionymi do wykonania zamówienia”. Nowa usta-
wa pozwala wykonawcom na złożenie pisemnego zobowią-
zania innego podmiotu, że ten udostępni wykonawcy sprzęt
i osoby na wypadek wygrania przetargu. W ocenie UZP roz-
wiązanie to ma na celu rozszerzenie możliwości ubiegania
się wykonawców o zamówienie. W mojej ocenie jest to jed-

nak zapis zupełnie martwy. Z prostej przyczyny. Skoro wy-
konawca składa oświadczenie, że dysponuje potencjałem
technicznym i osobami, to po co ma jeszcze mnożyć papie-
ry i dostarczać dokument od podmiotów trzecich. Być może
nawet jest związany jakąś umową z firmą, która np. wypo-
życza maszyny budowlane. W takiej sytuacji składanie
oświadczenia o dysponowaniu osobami i sprzętem jest nie-
jako dublowaniem już złożonego oświadczenia.

Konkurs na prace projektowe
Zmiany objęły także przepisy dotyczące konkursu na twór-

cze prace projektowe. Konkurs jest przyrzeczeniem publicz-
nym, w którym przez publiczne ogłoszenie zamawiający
przyrzeka nagrodę za wykonanie i przeniesienie prawa
do wybranej przez sąd konkursowy pracy konkursowej,
w szczególności z zakresu planowania przestrzennego, pro-
jektowania urbanistycznego, architektoniczno-budowlane-
go oraz przetwarzania danych. W myśl starych przepisów
zgodnie z art. 119 zamawiający wyznaczał termin składa-
nia wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie,
z uwzględnieniem czasu na złożenie wymaganych doku-
mentów, z tym że termin ten nie mógł być krótszy niż 21 dni
od dnia zamieszczenia ogłoszenia o konkursie w Biuletynie
Zamówień Publicznych czy też przekazania ogłoszenia
o konkursie Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Euro-
pejskich, jeżeli wartość konkursu jest równa lub przekracza
kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8. Nowe prawo znacznie skraca terminy na skła-
danie wniosków. Otóż termin ten nie może być krótszy niż
7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o konkursie w Biu-
letynie Zamówień Publicznych lub 21 dni od dnia przekaza-
nia ogłoszenia o konkursie Urzędowi Oficjalnych Publikacji
Wspólnot Europejskich, jeżeli wartość konkursu jest równa
lub przekracza progi unijne. Zmieniły się także przepisy do-
tyczące możliwości wnoszenia protestów w przypadku kon-
kursu. Obecnie wykonawcy będą mieli prawo wnieść protest
wobec treści ogłoszenia o konkursie, regulaminu konkursu,
a także czynności podjętych przez zamawiającego w kon-
kursie oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego
czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy.
Wedle starych przepisów wykonawca nie miał prawa skła-
dać protestu na treść ogłoszenia czy też regulamin konkur-
su. Było to prawo, które dyskryminowało wykonawców i sta-
wiało w uprzywilejowanej sytuacji zamawiającego, dlatego
też zmiana ta jest korzystna.

Marcin Melon
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Oczywiście możecie to zrobić, ale równie dobrze może-
cie dochodzić od jednego z dłużników zaspokojenia całości
zobowiązania i tylko od was zależy, od kogo będzie lepiej
dług odzyskiwać. Jeśli natomiast chodzi o kwestię reprezen-
tacji w spółkach cywilnych, to z przepisów kodeksu cywilne-
go wynika zasada, że każdy ze wspólników może reprezen-
tować spółkę w czynnościach, które nie przekraczają zakre-

su zwykłych czynności spółki. Niemniej jednak przy kon-
traktach opiewających na wysokie sumy lub ze względów
bezpieczeństwa, lepiej odbierać dokumenty podpisane
przez wszystkich wspólników spółki cywilnej.

Piotr Swaczyński
p.swaczynski@admonitor.pl

Jak skutecznie odzyskać dług od osoby fizycznej...
(dokończenie ze str. 100)
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Międzynarodowe Targi Maszyn i Urządzeń dla Wodo-
ciągów i Kanalizacji WOD-KAN od lat cieszą się bar-
dzo dużym zainteresowaniem zarówno wystawców,
jak i zwiedzających. Jest to największa tego typu

impreza w Polsce i jedna z największych w Europie,
a więc nic dziwnego, że z roku na rok rośnie zainteresowanie.
Podczas XVII Targów WOD-KAN (26 – 28.05.2009), zorga-
nizowanych przez Izbę Gospodarczą Wodociągi Polskie
(IGWP) ofertę targową ok. 400 wystawców obejrzało po-
nad 7 tys. gości. Prezentowano: elementy do budowy insta-
lacji wodociągowo-kanalizacyjnych, w tym: rury, kształtki, stud-
nie, mierniki wody i ścieków; maszyny i urządzenia do ich bu-
dowy i naprawy; nowoczesne technologie renowacji sieci; sys-
temy i urządzenia do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków;
pojazdy specjalistyczne do diagnostyki instalacji; sprzęt za-
bezpieczający i ratowniczy, a także programy komputerowe
do zarządzania. Targi WOD-KAN po raz pierwszy odbyły się
w Bydgoskim Centrum Targowym w Myślęcinku, w którym
na potrzeby ekspozycji przeznaczono 5 hal o łącznej po-
wierzchni 10 tys. m2 i teren zewnętrzny o powierzchni 6 tys. m2.

Podczas targów odbyły się m.in. seminaria, konferencje
i pokazy firm, co umożliwiło wymianę doświadczeń i nawią-
zanie kontaktów. W pierwszym dniu targów (26.05.2009) du-
żym zainteresowaniem cieszył się tzw. Norweski Dzień In-
nowacji, zorganizowany przez IGWP we współpracy
z Ambasadą Królestwa Norwegii, w którego ramy wpisano
konferencję „Nowoczesne technologie dla sektora wod-
no-kanalizacyjnego” i warsztaty „Osady ściekowe – war-
tościowym surowcem”. Zaprezentowano doświadczenia
norweskiego klastra działającego w ochronie środowiska, za-
sady hydrolizy termicznej Combi, jej zalety i zastosowanie m.in.
na przykładzie Oczyszczalni Ścieków Kapuściska w Bydgosz-
czy; możliwości i potencjał aplikacyjny procesu koagulacji wo-
dy i ścieków; technologie napowietrzania ścieków; biopaliwa
z odpadów oraz korzyści i wyzwania polsko-norweskich przed-
sięwzięć biznesowych typu joint-venture.

W drugim dniu (27.05.09) Izba Gospodarcza Wodociągi
Polskie zaprosiła na konferencję „Nowe rozwiązania w za-
gospodarowaniu osadów ściekowych”. Tematyka spotka-
nia obejmowała m.in. zastosowanie metali ciężkich z osa-
dów ściekowych po syntezie termicznej z krzemianami; tech-
nologię procesu elektrosomatycznego i jego rolę w utylizacji
osadów ściekowych oraz kompleksowe rozwiązania gospo-
darki osadowej stosowane w Europie i na świecie.

W trzecim dniu targów (28.05.2009) firmy P.V. Prefabet
Kluczbork oraz Mall zaprosiły na konferencję prasową
podczas której zaprezentowano najnowsze produkty. Z ra-
mienia firm uczestniczyli w niej: Grzegorz Boguś – Dyrektor
ds. Sprzedaży i Marketingu P.V. Prefabet Kluczbork S.A.;
Krzysztof Pelc – Dyrektor ds. Handlowych i Marketingu Mall
Polska Sp. z o.o.; Daniel Widawski – Inżynier Produktu
oraz Henryk Skalec – Kierownik Kontroli Jakości. Firma
P.V. Prefabet Kluczbork S.A., producent betonowych i żelbeto-

wych elementów kanalizacyjnych, w tym rur przeciskowych wy-
korzystywanych w metodach bezwykopowych, poszerzyła ofer-
tę o nowoczesne monolityczne dennice typu UnoLith®, ru-
ry przeciskowe METROMAX®, pierścienie wyrównawcze
z tworzywa sztucznego TVR, poliestrowe wkładki do beto-
nowych studni kanalizacyjnych PRECO. Ten ostatni wyrób
może być wykonany z żywicy poliestrowej (GKF) lub poliure-
tanu (PU), wzmocnionych włóknem szklanym. Na spodzie ma-
ją elementy kotwiące, które umożliwiają połączenie z elemen-
tem betonowym. Wkładki zwiększają trwałość i szczelność
elementu dennego, ułatwiają eksploatację i konserwację oraz
zapewniają lepsze warunki hydrauliczne przepływu ścieków.
Są odporne na ścieki agresywne.

Pierścienie wyrównawcze TVR są produkowane z mie-
szanki polimerowych tworzyw sztucznych metodą wytłaczania
i formowania ciśnieniowego. Stanowią alternatywę dla pierście-
ni betonowych. Zabezpieczają przed bezpośrednim oddziaływa-
niem żeliwnych włazów i wpustów ulicznych na pozostałe ele-
menty studni kanalizacyjnych, regulują wysokość nadbudowy
w stosunku do nawierzchni oraz pełnią funkcję amortyzatora,
zmniejszając obciążenie oddziałujące na studnię i zapobiegają
nadmiernemu jej osiadaniu.

Firma Mall Polska Sp. z o.o., zajmująca się produkcją m.in.
urządzeńprzeznaczonychdopodczyszczania i oczyszczaniawód
i ścieków, zaprezentowała oczyszczalnię SanoClean z syste-
mem d-pac, która automatycznie oczyszcza ścieki i kontroluje ich
poziom.Zaprawidłowe funkcjonowanieoczyszczalni jestodpowie-
dzialny panel sterujący z systemem d-pac. Niezależnie od pory
dnia czy nocy i ilości ścieków na bieżąco kontroluje procesy bio-
logiczne. Dokonując ciągłego pomiaru poziomu ścieków, automa-
tycznie dobiera odpowiedni program niezbędny do ich oczyszcze-
nia. Wszystkie czynności zapisywane są w pamięci panelu steru-
jącego, a na życzenie na zewnętrznych nośnikach pamięci.

Podczas targów WOD-KAN 2009 przyznano nagrodę
Grand Prix za najciekawszy wyrób firmom: HYDRO-VA-
CUUM S.A. – za agregat głębinowy GCA 5; LIFTON POL-
SKA Sp.J. – za aluminiowe obudowy wykopów (rozpory
pionowe); AxFlow Sp. z o.o. – za dynamiczną kratę dys-
kową z rozdrabniaczem – DISCAM.

Agregat (pompa) głębinowy GCA 5 przeznaczony jest
do tłoczenia wody pitnej, uzdatnionej, morskiej oraz wód mine-
ralnych i termalnych niezawierających domieszek ścierających
i długowłóknistych. Stosowany jest w: systemach zaopatrzenia
w wodę pitną i użytkową (wodociągach), przemyśle oraz syste-
mach odwadniających. Wyróżnia się doskonałą wydajnością
eksploatacyjną (maksymalna wysokość podnoszenia 520 m).

Nagrodę Polskiej Fundacji Ochrony Zasobów Wodnych
otrzymała firma AFT Sp. z o.o. za typoszereg innowacyj-
nych przepustnic EURODISC, natomiast wyróżnieniami
za najciekawsze stoiska uhonorowano m.in. firmy:
HYDRO-VACUUM S.A. i Wavin Metalplast Buk Sp. z o.o.

(ek)

Innowacyjne rozwiązania
na targach WOD-KAN
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Tematyka awarii i katastrof budowlanych jest od po-
nad 30 lat związana z Wydziałem Budownictwa i Archi-
tektury Politechniki Szczecińskiej. W latach 1974 – 1993
zorganizowano 14 sympozjów dotyczących przyczyn
awarii oraz sposobów zapobiegania im, a od 1994 r. od-
było się 9 konferencji naukowo-technicznych pod nazwą
„Awarie Budowlane”, które zostały objęte honorowym
patronatem Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN
i Komitetu Nauki PZITB.

26 – 29 maja 2009 r. odbyła się w Międzyzdrojach XXIV
Konferencja Naukowo-Techniczna „Awarie Budowlane”. Tego-
roczne spotkanie to już dziesiąta edycja tej konferencji, a za-
razem pierwsza, zorganizowana przez Wydział Budownic-
twa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersyte-
tu Technologicznego, utworzonego 1 stycznia 2009 r. w wy-
niku połączenia Politechniki Szczecińskiej i Akademii Rolni-
czej w Szczecinie. Konferencję współorganizował Szcze-
ciński Oddział Polskiego Związku Inżynierów i Techników
Budownictwa, dlatego też w br. została ona włączona w cykl
obchodów jubileuszu 75-lecia PZITB. Współorganizatorami
konferencji byli: Polski Związek Inżynierów i Techników Bu-
downictwa oraz Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.

Patronat nad konferencją objęło Ministerstwo Infrastruktury,
reprezentowane na konferencji przez Ministra Olgierda Dzie-
końskiego – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruk-
tury, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, reprezentowany
przez Roberta Dziwińskiego – Głównego Inspektora Nadzo-
ru Budowlanego oraz Pawła Ziemskiego – Zastępcę
Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Polska Izba In-
żynierów Budownictwa, Wojewoda i Marszałek Województwa
Zachodniopomorskiego oraz Prezydent Miasta Szczecina. Ko-
mitet Organizacyjny konferencji pracował pod przewodnictwem
dr inż. Marii Kaszyńskiej, a Komitetowi Naukowemu przewod-
niczył prof. Kazimierz Flaga z Politechniki Krakowskiej.

Otwarcia konferencji, tradycyjnie w Międzynarodowym
Domu Kultury w Międzyzdrojach, dokonała Przewodniczą-
ca Komitetu Organizacyjnego dr inż. Maria Kaszyńska,
a następnie głos zabrali zasiadający w prezydium przedsta-
wiciele współorganizatorów konferencji: prof. Wojciech Ra-
domski – Przewodniczący KILiW PAN i wiceprzewodniczą-
cy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, prof. Andrzej Aj-
dukiewicz – Przewodniczący KN PZITB, Wiktor Piwkow-
ski – Przewodniczący PZITB, Marek Kaproń – Dyrektor
ITB, prof. Kazimierz Flaga – Przewodniczący Komitetu Na-
ukowego Konferencji oraz prof. Włodzimierz Kiernożycki
– Rektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technolo-
gicznego w Szczecinie.

Na konferencji przedstawiono 12 referatów problemowych
autorstwa wybitnych profesorów z kraju i zagranicy, 97 re-
feratów zgłoszonych przez uczestników i zakwalifikowanych
przez Komitet Naukowy oraz 3 referaty sponsorowane i 10
prezentacji promocyjnych firm.

W Sesji Plenarnej, której współprzewodniczyli prof. Woj-
ciech Radomski, Marek Kaproń – Dyrektor ITB i Wiktor
Piwkowski – Przewodniczący PZITB, przedstawiono 5 re-
feratów problemowych. Pierwszy wygłosił Minister Robert
Dziwiński – Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, któ-
ry nawiązując do tragicznego pożaru w Kamieniu Pomorskim,
ocenił stan techniczny hoteli socjalnych w Polsce. Referat do-
tyczący nowoczesnego zarządzania projektem budowlanym
zaprezentował prof. Piotr Moncarz z USA, a doc. Stanisław
M. Wierzbicki nową formułę przepisów techniczno-budowla-
nych dla budynków. Były prezydent FIB prof. Joost Walraven
z Delft University przedstawił bardzo interesujący referat
pod prowokacyjnym tytułem Why structures fail? (Dlacze-
go konstrukcje ulegają awariom?). Na zakończenie sesji
Andrzej Gałkiewicz z Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzo-
ru Budowlanego w Szczecinie wygłosił referat dotyczący po-
żaru budynku socjalnego w Kamieniu Pomorskim.

Po przerwie odbyły się dwie sesje geotechniki. W pierw-
szej, prowadzonej przez profesorów: Macieja Gryczmań-
skiego, Zbigniewa Sikorę i Bohdana Zadrogę, referat pro-
blemowy Podłoże gruntowe a awaria budowlana wygłosił
prof. Zbigniew Młynarek, a na zakończenie sesji odbyła się
prezentacja firmy PERI Polska, głównego sponsora konferen-
cji. W drugiej natomiast, prowadzonej przez profesorów: Eu-
geniusza Dembickiego, Zygmunta Meyera i Cezarego
Madryasa, referat problemowy Zagrożenia i zabezpieczenia
słupów elektroenergetycznych linii przesyłowych w warun-
kach deformacji podłoża zaprezentowali prof. Andrzej Ajdu-

Konferencja Naukowo-Techniczna
„Awarie Budowlane 2009”

Konferencję otwiera dr inż. Maria Kaszyńska – Przewodnicząca
Komitetu Organizacyjnego. Za stołem prezydialnym zasiadają
(od lewej): Wiktor Piwkowski – Przewodniczący PZITB; prof.
Włodzimierz Kiernożycki – Rektor Zachodniopomorskiego Uni-
wersytetu Technologicznego w Szczecinie; prof. Kazimierz Flaga
– Przewodniczący Komitetu Naukowego Konferencji; prof. Woj-
ciech Radomski – Przewodniczący KILiW PAN; prof. Andrzej
Ajdukiewicz – Przewodniczący KN PZITB
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kiewicz i dr inż. Leszek Szojda. Łącznie w obu sesjach
geotechnicznych przedstawiono 18 referatów. Wieczorem
odbyła się sesja specjalna z okazji jubileuszu 80-lecia „Prze-
glądu Budowlanego” oraz równolegle prezentacje firm ZINK
Power Szczecin, Fischer Polska oraz MC Bauchemie.

Drugi dzień obrad rozpoczęła Sesja III – Mosty, Drogi,
Koleje, której przewodniczyli profesorowie: Kazimierz Fla-
ga, Andrzej S. Nowak i Marian Tracz. Zostały zaprezento-
wane dwa referaty problemowe, jeden dotyczący wykoleje-
nia pociągów, związanych ze stanem nawierzchni i metod
ich badań, wygłosił prof. Henryk Bałuch z Wojskowej Aka-
demii Technicznej, a drugi dotyczący uszkodzeń, awarii i ka-
tastrof mostów kolejowych prof. Jan Bień z Politechniki
Wrocławskiej. Tematyka prezentowana w obu referatach po-
jawiła się na konferencji po raz pierwszy i została przyjęta
przez uczestników z bardzo dużym zainteresowaniem.

Kolejnym dwóm sesjom dotyczącym materiałowych
aspektów awarii, uszkodzeń i napraw, przewodniczyli pro-
fesorowie: Lech Czarnecki, Janusz Mierzwa i Wiesława
Nocuń-Wczelik oraz Maria Polak, Janusz Szwabowski
i Jacek Śliwiński. Referat problemowy Wpływ wyrobów
na bezpieczeństwo obiektów budowlanych wygłosiła Elżbie-
ta Janiszewska-Kuropatwa, Dyrektor Departamentu
w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego. Następnie
dyskutowano 14 referatów, które dotyczyły jakości betonu
i wpływu środowiska na trwałość konstrukcji. Poruszano za-
gadnienia oceny jakości betonu w konstrukcji wskutek od-
działywań dynamicznych w sąsiedztwie (A. Ajdukiewicz),
w wyniku tworzenia się thaumasitu (M. Gawlicki), po poża-
rze (I. Hager), w wyniku destrukcji wewnętrznej (L. Runkie-
wicz), w wyniku dodatku separującego (K. Kolar). Omawia-
no zagrożenia awaryjne żarobetonowych przewodów komi-
nowych (M. Lechman), konstrukcji wsporczych kotłów wę-
glowych (M. Dembiński), uszkodzenia ścian zbiorników wy-
wołane skurczem (T. Godycki-Ćwirko), nawierzchni lotni-
skowych (A. Kwiecień). Analizowano możliwości samona-
prawy betonu (P. Łukowski), zastosowania spoiw o kontro-
lowanych zmianach objętości do prac naprawczych i uszczel-
niających (W. Nocuń-Wczelik), wzmocnień budowli hydro-
technicznych wykonywanych w technologii betonowania
pod wodą (S. Kańka) oraz zastosowania analizy wczesne-
go pękania betonu do projektowania jego składu (A. Radliń-
ska). Na zakończenie sesji materiałowych bardzo interesu-
jący referat na temat efektywności sprężania taśmami kom-
pozytowymi NEOXE wygłosił przedstawiciel firmy MEGA-
CHEMIE, generalnego sponsora konferencji.

Wieczorną część programu konferencji wypełnił wyjazd
do Szczecina. Na dziedzińcu Zamku Książąt Pomorskich od-
był się koncert Chóru Akademickiego im. Profesora Jana
Szyrockiego, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Techno-
logicznego, który już wielokrotnie swymi występami uświetnił
naszą konferencję.

Trzeci dzień obrad rozpoczął się Sesją VI „Diagnostyka
w ocenie bezpieczeństwa konstrukcji”, pod przewodnic-
twem profesorów: Lesława Brunarskiego, Adama Pod-
horeckiego i Tadeusza Tatary. Referat problemowy Sta-
ny graniczne: nośność czy użytkowalność? wygłosił prof.
Andrzej S. Nowak z USA. W Sesji przedstawiono 9 refe-
ratów. Kolejne dwie sesje, którym przewodniczyli profeso-
rowie: Andrzej Brandt, Krzysztof Stypuła i doc. Stani-

sław Wierzbicki oraz Wiesław Buczkowski, Jerzy Hoła
i Piotr Noakowski, to Budownictwo Ogólne, podczas któ-
rych przedstawiono 17 referatów. Referat problemowy Wy-
brane problemy dotyczące zabezpieczeń przeciwwilgo-
ciowych ścian w istniejących obiektach murowanych
zaprezentował prof. Jerzy Hoła. Na zakończenie sesji fir-
ma SOPRO Polska, główny sponsor konferencji, przedsta-
wiła referat na temat hydroizolacji SOPRO stosowanych
w pomieszczeniach mokrych, basenach itp. Po przerwie
obiadowej odbyły się prezentacje firm: MAPEI, CPJS
i SCHOMBURG Polska, a równolegle posiedzenie Komi-
tetu Naukowego Konferencji.

Wieczorem odbyło się uroczyste, otwarte posiedzenie
Sekcji Konstrukcji Betonowych KILiW PAN poświęcone ju-
bileuszowi 70-lecia urodzin sześciu wybitnych polskich pro-
fesorów „żelbetników”: Andrzeja Ajdukiewicza, Andrzeja
Cholewickiego, Kazimierza Flagi, Stanisława Majewskie-
go, Leonarda Runkiewicza i Witolda Wołowickiego.
Zbiorczą laudację dla dostojnych jubilatów z wielką swadą
wygłosił Przewodniczący KILiW PAN prof. Wojciech Ra-
domski.

W ostatnim, czwartym dniu obrad odbyły się 3 sesje. Se-
sja IX – Konstrukcje Żelbetowe, pod przewodnictwem pro-
fesorów: Andrzeja Ajdukiewicza, Krystyny Nagrodzkiej-
-Godyckiej i Andrzeja Łapko, rozpoczęła się referatem
problemowym Analiza obliczeniowa w ocenie stanu awaryj-
nego konstrukcji żelbetowych wygłoszonym przez prof.
Włodzimierza Starosolskiego. W Sesji X – Konstrukcje
Stalowe I, prowadzonej przez profesorów: Janusza Kawec-
kiego, Wojciecha Włodarczyka i Jerzego Ziółko został
wygłoszony referat problemowy Aspekty budowlane kata-
strofy energetycznej w rejonie szczecińskim przygotowany
przez doktorów Teresę i Wiesława Paczkowskich z Za-
chodniopomorskiego Uniwersytetu Technologiczneog, bar-
dzo szczegółowo omawiający katastrofę, która wydarzyła się
w województwie zachodniopomorskim w kwietniu 2008 r.
Sesję XI – Konstrukcje Stalowe II poprowadzili profesorowie:
Antoni Biegus i Elżbieta Galewska-Urbańska.

Obrady zamknęła dr inż. Maria Kaszyńska, składając po-
dziękowanie wszystkim uczestniczącym w przygotowaniu
konferencji, autorom referatów, Komitetowi Naukowemu, in-
stytucjom patronującym i sponsorom konferencji.

Konferencja cieszyła się bardzo dużym zainteresowa-
niem. Uczestniczyło w niej 487 osób – reprezentujących
wyższe uczelnie i instytuty naukowe, firmy consultingowe
i wykonawstwo, nadzór budowlany, urzędy i administrację,
biura projektowe i wydawnictwa. Z zagranicy przybyło 20
osób, m.in. z USA (9 osób), Japonii (3 osoby), Czech (4 oso-
by) oraz po jednej osobie z Kanady, Holandii, Ukrainy i Nie-
miec. Uczestnicy konferencji, także ci z zagranicy, podkre-
ślali trafność wyboru formuły konferencji i obszerność podej-
mowanej problematyki, a także jej wyjątkowy i niepowta-
rzalny w świecie charakter. Myślę, że spełniła ona oczeki-
wania zarówno uczestników, jak i patronujących jej instytu-
cji. Wierzę, że jeśli wnioski z konferencji zostaną uwzględ-
nione w działalności inżynierskiej i legislacyjnej, to na pew-
no w przyszłości uda się uniknąć wielu awarii i katastrof bu-
dowlanych, a taki był cel tej konferencji.

dr inż. Maria Kaszyńska
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Beton to najczęściej stosowany i najważniejszy
materiał we współczesnym budownictwie.
Współczesny przemysł produkcji materiałów
budowlanych stawia coraz wyższe wymagania

dotyczące uzyskania przez beton projektowanych wła-
ściwości, które w rezultacie wpływają na trwałość te-
go kompozytu. Jednocześnie skład betonu ulega cią-
głym modyfikacjom, po to, aby z jednej strony wpływać
na jego właściwości, a z drugiej dopasować go do wy-
magań i potrzeb środowiska.
Tematyce tej poświęcone były obrady XI Sympozjum
Naukowo-Technicznego „Reologia w technologii betonu”,
które odbyło się 17 czerwca br. na Politechnice Śląskiej
w Gliwicach. Sympozjum zostało zorganizowane przez spół-
kę Górażdże Cement S.A. oraz Katedrę Procesów Budowla-
nych na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej pod pa-
tronatem Sekcji Inżynierii Materiałów Budowlanych i Fizyki Bu-
dowli KILiW PAN. Obrady otworzył: prof. Jerzy Sękowski
– Dziekan Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej; prof.
Jan Ślusarek – Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Przemy-
słem Politechniki Śląskiej; prof. Stanisław Kochowski –
Prorektor ds. Dydaktyki; prof. Janusz Szwabowski oraz Wie-
sław Adamczyk – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Techniczny
Górażdże Cement S.A. W obradach podzielonych na 2 sesje
uczestniczyło 150 osób reprezentujących różne środowiska
związane z branżą materiałów budowlanych, m.in. projektan-
tów, technologów, producentów betonu oraz przedstawicieli la-
boratoriów badawczych. W pierwszej sesji, której przewodni-
czył prof. Janusz Szwabowski z Politechniki Śląskiej, zapre-
zentowano następujące referaty:

● „Cement portlandzki wieloskładnikowy
CEM II/B-M (S-V) 32,5R – właściwości i możliwości sto-
sowania w budownictwie” – dr hab. inż. Zbigniew Giergicz-
ny, Górażdże Cement S.A. prof. nadzw. Politechniki Śląskiej;
mgr inż. Tomasz Pużak, Górażdże Cement S.A.; mgr inż.
Marcin Sokołowski, Górażdże Cement S.A.;

● „Beton BWW w produkcji rur betonowych” –
mgr inż. Tomasz Pużak, Górażdże Cement S.A.;
mgr inż. Marcin Sokołowski, Górażdże Cement S.A.;
mgr inż. Henryk Skalec, P.V. Prefabet Kluczbork;
inż. Konrad Grzesiak, BASF Polska;

● „Właściwości betonu i elementów betonowych
wykonanych z cementu portlandzkiego wapiennego
CEM II/A-LL 42,5R” – mgr inż. Marcin Sokołowski, Góraż-
dże Cement S.A.; mgr inż. Tomasz Pużak, Górażdże
Cement S.A.;

● „Nanocement TiOCemTM w produkcji kostki brukowej”
– mgr inż. Marcin Sokołowski, Górażdże Cement S.A.;

● „Nasiąkliwość betonu – wymagania a procedury
badawcze” – mgr inż. Sebastian Kaszuba, Betotech
Sp. z o.o.; mgr inż. Artur Golda, Betotech Sp. z o.o.

Tematyka referatów przedstawionych w tej części dotyczy-
ła przede wszystkim praktycznych aspektów projektowania

oraz doboru składników betonu. Większość referatów była
kontynuacją badań i aplikacji rozpoczętych i przedstawio-
nych podczas ubiegłorocznego, X sympozjum. Jako przy-
kład można podać coraz więcej aplikacji cementu portlandz-
kiego wapiennego CEM II/A-LL 42,5R, którego zastosowa-
nie pozwala na uzyskanie zarówno korzyści technologicz-
nych (bardzo dobra urabialność mieszanek betonowych,
wytrzymałość porównywalna z cementami portlandzkimi
CEM I tej samej klasy wytrzymałościowej, ograniczenie zja-
wiska „bleedingu” w mieszance betonowej), jak i aspektów
ekologicznych (mniejsza zawartość klinkieru w cemencie,
obniżenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery oraz tlenków
azotu). Cement portlandzki wapienny CEM II/A-LL 42,5R
jest coraz powszechniej stosowany zarówno do wykonywa-
nia elementów i konstrukcji budownictwa ogólnego, jak
i w produkcji betonów specjalistycznych.

Przykładem nowoczesnego spoiwa umożliwiającego
ekologiczne wykorzystanie betonu jest cement o nazwie
TiOCemTM, zawierający nanometryczny dwutlenek tytanu
TiO2. Ma on właściwości fotokatalityczne, które umożliwia-
ją redukcję szkodliwych zanieczyszczeń obecnych w po-
wietrzu oraz wpływają na proces samooczyszczenia się be-
tonu. Kolejnym przykładem ciekawych aplikacji jest kost-
ka brukowa wyprodukowana w technologii TX ActiveTM

(pierwsze zastosowanie w Polsce), o właściwościach foto-
katalitycznych, zawierająca cement TiOCemTM. Zastosowa-
nie kostki TX ActiveTM ma szczególne znaczenie w na-
wierzchniach drogowych i chodnikowych eksploatowanych
w obszarach intensywnego ruchu samochodowego. Foto-
katalitycznie aktywne nawierzchnie korzystnie wpływają
na czystość powietrza i tym samym na poprawę jakości ży-
cia ludzi narażonych na negatywne oddziaływanie spalin
i smogu. Na zakończenie pierwszej sesji przedstawiono in-
teresujący referat dotyczący nasiąkliwości betonu. Niemalże
każdy wykonawca konstrukcji w inżynierii drogowo-mostowej* Górażdże Cement S.A.

Reologia w technologii betonumgr inż. Tomasz Pużak*

Obrady sympozjum
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zetknął się, podczas swojej działalności, z problematyką oce-
ny wyników badań nasiąkliwości. Bardzo istotny wpływ na wy-
nik badania nasiąkliwości ma kształt i rozmiary badanego
obiektu oraz postępowanie podczas procedury badawczej.
Interpretując wyniki badań nasiąkliwości wagowej, należy
pamiętać, że są one jedynie badaniami prognozującymi
i w przypadku pozytywnych wyników badań trwałościowych
(np. mrozoodporności) nie powinny być brane pod uwagę.
Oceniając materiał pod względem przydatności, należy
uwzględniać przede wszystkim inne właściwości trwałościo-
we niż nasiąkliwość.

Drugiej części obrad sympozjum przewodniczył dr hab.
inż. Zbigniew Giergiczny z Górażdże Cement S.A. prof.
nadzw. Politechniki Śląskiej, a tematyka referatów poświęco-
na była prezentacji najnowszych wyników badań właściwo-
ści reologicznych mieszanek betonowych, uzyskanych
w różnych ośrodkach akademickich (Politechnika Wrocław-
ska, Politechnika Śląska, Politechnika Krakowska). W tej
sesji przedstawiono 5 referatów:

● „Technologia betonu samozagęszczalnego – uwagi
praktyczne” – dr hab. inż. Jacek Gołaszewski, prof. nadzw.
Politechniki Śląskiej;

● „Związki samozagęszczalności i wytrzymałości fibro-
betonu w aspekcie zmiennych czynników technologicz-
nych” – dr inż. Tomasz Ponikiewski, Politechnika Śląska;

● „Wykorzystanie metody badań reologicznych
do optymalizacji zawartości mikrowłókien” –
dr inż. Dominik Logoń, Politechnika Wrocławska;

● „Wpływ wilgotności kruszyw lekkich na parametry
reologiczne mieszanki betonowej” – dr inż. Lucyna Do-
magała, dr inż. Maciej Urban, Politechnika Krakowska;

● „Ocena wpływu rodzaju superplastyfikatora na wy-
wołane nim napowietrzenie samozagęszczalnej mie-
szanki betonowej” – dr inż. Beata Łaźniewska-Piekarczyk,
Politechnika Śląska.

Większość wymienionych referatów dotyczyła technologii
betonu samozagęszczalnego SCC, z którą wiąże się dla
wykonawców wiele nowych problemów. Podczas tej sesji
przedstawiono specyfikę projektowania i technologii wyko-
nywania betonów SCC w odniesieniu do betonów zagęsz-
czanych tradycyjnie. Jak podkreślano, jakość betonu SCC
jest silnie zależna od nawet bardzo niewielkich zmian wła-
ściwości składników oraz powtarzalności procedur techno-
logicznych.

Na zakończenie sympozjum odbyła się dyskusja. Obrady
podsumował dr hab. inż. Zbigniew Giergiczny z Górażdże
Cement S.A. prof. nadzw. Politechniki Śląskiej oraz prof. Ja-
nusz Szwabowski z Politechniki Śląskiej.
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CEMENT KLASY 32,5
•• cement portlandzki wieloskładnikowy 

CEM II/B-M (S-V) 32,5R – luz
•• cement portlandzki żużlowy CEM II/B-S 32,5R – luz
•• cement portlandzki wieloskładnikowy 

CEM II/B-M (V-LL) 32,5R – worki
•• cement hutniczy CEM III/A 32,5N-LH/HSR/NA – luz 

CEMENT KLASY 42,5
•• cement portlandzki CEM I 42,5R – luz
•• cement portlandzki wapienny CEM II/A-LL 42,5R 

– luz, worki 
•• cement hutniczy CEM III/A 42,5N-HSR/NA– luz
•• cement portlandzki żużlowy CEM II/B-S 42,5N – luz 

CEMENT KLASY 52,5
•• cement portlandzki CEM I 52,5R – luz
Cement TiOCem®

INFORMACJE
Informacji dotyczących właściwości i zastosowania
produktu udziela:
Dział Doradztwa Technologicznego: 
tel. (0-77) 446 88 29,
446 88 30; fax (0-77) 446 88 03
www.gorazdze.pl

Informacji dotyczących cen, warunków sprzedaży
oraz dostaw udziela:
Dział Sprzedaży Cementu: 
tel. (0-77) 446 88 20–26
fax: (0-77) 453 97 71

Konferencję podsumowują dr hab. inż. Zbigniew Giergiczny
i prof. Janusz Szwabowski

Oferta handlowa Górażdże Cement S.A.
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18 czerwca br. odbyło się w Mu-
zeum Etnograficznym w Warszawie
seminarium, zorganizowane przez
firmę Remmers, poświęcone tech-
nologii odtworzenia cementu ro-
mańskiego oraz prezentacji najnow-
szych produktów firmy Remmers,
wprowadzanych na polski rynek.

Gości przywitał i zapoznał z tematy-
ką seminarium Dyrektor Generalny fir-
my Remmers Polska Sp. z o.o. Maciej
Szkudlarek, a następnie wygłoszone
zostały trzy referaty: „Przywrócenie ce-
mentu romańskiego w praktyce kon-
serwatorskiej”; „Cement romański
w konserwacji elewacji z przeło-
mu XIX i XX wieku” oraz „Nowe pro-
dukty do konserwacji drewna i materia-
łów mineralnych z katalogu Remmers”.

Cement romański
odkryty na nowo

O właściwościach i zastosowaniu
cementu romańskiego poinformował
uczestników seminarium dr George
Hilbert – szef zespołu badawczego
Remmers Fachplannung z Niemiec.
Historia odkrycia cementu romańskie-
go przez Jamesa Parkera sięga 1796 r.
Cement ten powstaje w wyniku wypra-
żenia, a następnie zmielenia kamienia
wapiennego bogatego w substancje
ilaste. W XIX w. upowszechnił się jako
doskonały materiał do szybkiego de-
korowania elewacji budynków. Krótki

czas wiązania cementu, duża wytrzy-
małość i trwałość betonu z jego zasto-
sowaniem to cechy, które sprawiły, że
w krótkim czasie mogły powstawać
rzeźbiarskie detale architektoniczne,
montowane następnie na elewacjach.
Kolejna zaleta cementu romańskiego
to ciepły kolor, dzięki któremu doskona-
le imitował o wiele droższy kamień.
Po 1918 r. zaprzestano produkcji ce-
mentu romańskiego, a jego miejsce za-
jął cement portlandzki. Dopiero po pra-
wie stu latach został na nowo odkryty
dzięki projektowi badawczemu „Rocem
– cement romański do właściwej kon-
serwacji zabytków architektury”, zreali-
zowanemu w latach 2003 – 2006.

Cementy romańskie szybko znalazły
się w ofercie firmy Remmers, która
obecnie produkuje zaprawy naprawcze
do uzupełniania kamienia naturalnego,
suche zaprawy do spoinowania i reno-
wacji zabytkowych tynków i sztukaterii
elewacyjnych oraz szpachlowania histo-
rycznych elewacji. Są już pierwsze reali-
zacje w Polsce z zastosowaniem za-
praw na bazie cementu romańskiego,
m.in. renowacja elewacji dawnej Szko-
ły Handlowej w Krakowie oraz kamienic
w Katowicach, Warszawie i Jarosławiu.

Nowości firmy Remmers
Najnowsze rozwiązania firmy Rem-

mers zaprezentował Jacek Olesiak
– product manager ds. renowacji

budowli. Do malowania starych drew-
nianych elementów budowlanych
wewnątrz i na zewnątrz obiektów, np.
okładzin drewnianych, podbitek dacho-
wych, szalunków oraz na stare powło-
ki zachowujące przyczepność, Rem-
mers proponuje rozpuszczalnikową,
bezzapachową farbę HS na bazie
oleju lnianego. Dzięki kolejnemu
nowemu produktowi – zawiesinie la-
teksu z aktywatorem (Arte Mundit)
można czyścić na sucho okładziny ka-
miene, m.in. marmurowe.

Problem termorenowacji budynków
zabytkowych, których elewacje nie mo-
gą być zmienione, został rozwiązany
dzięki nowemu rozwiązaniu firmy
Remmers umożliwiającemu ocieplanie
od wewnątrz, a jednocześnie zapew-
niającemu stuprocentową ochronę
przed zawilgoceniem i pleśnią. Nowy
system termoizolacji wewnętrznej
iQ-Therm składa się z płyty z twardej
pianki poliuretanowej wypełnionej mate-
riałem mineralnym o dużej aktywności
kapilarnej oraz z porowatej lekkiej za-
prawy mineralnej, stanowiącej warstwę
sorpcyjną i instalacyjną. Dzięki współ-
czynnikowi przewodzenia ciepła λ wyno-
szącemu ok. 0,031 W/mk, płyty iQ-Therm
spełniają wymagania przepisów do-
tyczących oszczędności energii przy
niewielkiej grubości ocieplenia.

(kw)

Renowacja obiektów z Remmersem

Dokumenty CUAP nie są jednak powszechnie dostępne.
Służą wypracowaniu jednolitego stanowiska jednostek
aprobujących w indywidualnym przypadku oceny wyrobu
budowlanego i w przypadku nowego wniosku często za-
chodzi potrzeba dostosowania zapisów istniejącego CUAP
do specyfiki kolejnego wyrobu. Wszelkie informacje doty-
czące zatwierdzonych dokumentów CUAP można uzyskać
w jednostkach aprobujących zrzeszonych w EOTA, w tym
w Instytucie Techniki Budowlanej. Na ogólnie dostępnej
stronie internetowej Europejskiej Organizacji ds. Aprobat
Technicznych, pod adresem www.eota.eu, w zakładce
ETAs without ETAG znajduje się wykaz grup wyrobów,
w przypadku których Komisja Europejska udzieliła zgody

na wydanie ETA bez ETAG (306 grup wyrobów – stan
na marzec 2009 r.).

Prace Europejskiej Organizacji ds. Aprobat Technicznych
nad dokumentami ETAG i CUAP, określającymi zasady oce-
ny wyrobów budowlanych w procedurach aprobacyjnych,
zmierzają do umożliwienia jak największej grupie producen-
tów umieszczenia swoich wyrobów na wspólnym rynku euro-
pejskim z oznakowaniem CE. Znajduje to odzwierciedlenie
w ciągle rosnącej liczbie wydawanych ETA (w 2007 r. wyda-
no 272 ETA, w 2008 r. – 368 ETA, do 11 czerwca 2009 r. – 183
ETA). Całkowita liczba Europejskich Aprobat Technicznych
wydanych do 11 czerwca br. wynosi 1573 dokumenty.

mgr inż. Anna Panek

Prace EOTA nad dokumentami określającymi...
(dokończenie ze str. 99)



111

Komisja ds. Współpracy z Zagranicą
Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Bu-
downictwa w ramach współpracy z Cze-
ską Izbą Uprawnionych Inżynierów
i Techników (CKAIT) opracowała i wyda-
ła poradnik „Działalność gospodarcza
w Polsce. Poradnik dla inżynierów bu-
downictwa”. Opracowanie to zostało
wydane w polskiej i czeskiej wersji języ-
kowej i ma służyć polskim i czeskim inży-
nierom. Poradnik może być również przy-
datny inżynierom budownictwa zaintere-

sowanym tą tematyką z innych krajów
zrzeszonych w Unii Europejskiej. Zawar-
te są w nim wyczerpujące informacje uła-
twiające rozpoczęcie działalności gospo-
darczej, kolejne kroki niezbędne do reali-
zacji poszczególnych procedur oraz m.in.
istniejące formy prawne działalności go-
spodarczej, tworzenie oddziałów i przed-
stawicielstw przedsiębiorstw zagranicz-
nych w Polsce, procedury dotyczące za-
mówień publicznych, informacje o obo-
wiązujących podatkach i innych opłatach.

W poradniku omówiono także zasa-
dy uznawania kwalifikacji zawodowych
obcokrajowców w Polsce oraz umiesz-
czono pożyteczne adresy stron inter-
netowych i linki do stron branżowych.
Stan prawny opisany w poradniku obo-
wiązuje na dzień 01.04.2009 r.

Polska wersja językowa poradnika
znajduje się również na stronie interne-
towej www.slk.piib.org.pl w okienku
WYDAWNICTWA. Wkrótce zamiesz-
czona zostanie także wersja czeska.
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Poradnik dla inżynierów budownictwa

Informacje dla Autorów
Redakcja przyjmuje do publikacji tylko prace oryginalne, niepublikowane wcześniej w innych czasopismach ani

materiałach z konferencji (kongresów, sympozjów), chyba że publikacja jest zamawiana przez redakcję.
Artykuł przekazany do redakcji nie może być wcześniej opublikowany w całości lub części w innym czasopiśmie ani
jednocześnie przekazany do opublikowania w nim. Fakt nadesłania pracy do redakcji uważa się za jednoznaczny
z oświadczeniem Autora, że warunek ten jest spełniony.

Przed publikacją Autorzy otrzymują do podpisania umowę z Wydawnictwem SIGMA-NOT Sp. z o.o. o prze-
niesieniu praw autorskich na wyłączność wydawcy, umowę licencyjną lub umowę o dzieło – do wyboru
Autora. Ewentualną rezygnację z honorarium Autor powinien przesłać w formie oświadczenia (z numerem NIP,
PESEL i adresem).

Autorzy materiałów nadsyłanych do publikacji w czasopiśmie są odpowiedzialni za przestrzeganie prawa autorskie-
go – zarówno treść pracy, jak i wykorzystywane w niej ilustracje czy zestawienia powinny stanowić własny dorobek Au-
tora lub muszą być opisane zgodnie z zasadami cytowania, z powołaniem się na źródło cytatu.

Z chwilą otrzymania artykułu przez redakcję następuje przeniesienie praw autorskich na Wydawcę, który
ma odtąd prawo do korzystania z utworu, rozporządzania nim i zwielokrotniania dowolną techniką, w tym elek-
troniczną, oraz rozpowszechniania dowolnymi kanałami dystrybucyjnymi.

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.
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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.





„...Praktyka budowlana wykazuje, iż o ile ewentualne usterki techniczne dachu, ścian i innych elementów są stosunko-
wo łatwe do usunięcia, o tyle błędy techniczne fundamentów, ze względu na specyfikę usytuowania wynikającą z robót 
zanikających, są nienaprawialne...”

Prof. dr hab. inż. Józef Jasiczak
Autorytet w dziedzinie technologii i ochrony betonów. Autor wielu publikacji i książek naukowych.

ICOPAL S.A. Zduńska Wola
Światowy ekspert hydroizolacji

4 centra badań i rozwoju w USA i Europie,  
37 fabryk i 95 biur handlowych na świecie  
Rok zał. 1876

www.icopal.pl
www.gwarancje.icopal.pl

Ekspert radzi:

Porównaj koszty i korzyści różnych  
rozwiązań zabezpieczeń fundamentów 

• aspekty prawne
• aspekty techniczne
• aspekty kosztowe

Zdrowie

Ekologia

Bezpieczeństwo ISO 14001

• Dla każdego budynku jednorodzinnego 

•  Dla wszystkich warunków gruntowo-wodnych

•  64 rozwiązania systemowe

Odwodnienie pionowe – 
mata drenarska Icodren 10 

Szybki Drenaż® SBS

Siplast Klej® 
Szybki Styk SBS

Siplast Primer®

Szybki Grunt SBS
Siplast Fundament® 
Szybka Izolacja SBS

Papa Fundament
Antyradon 

Szybki Profil® SBS

Siplast Kit® 
Szybka Izolacja SBS

Papa Fundament 
Szybki Profil® SBS

FILM

FILM

FILM

FILM

FILM

FILM

NAWIGACJA

System Rekomendowany przez
Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie

Imienna Rejestracja –  Twoja gwarancja jest zareje strowana w bazie danych  
Koncernu Icopal i ma swój numer.

Jawność i czytelność –  udzielamy gwarancji na piś mie, niczego nie piszemy  
„drobnym druczkiem”.

Prostota i dostępność –  nikogo nie musisz prosić o gwa rancję, rejestrując się na  
www.gwarancje.icopal.pl sam decydujesz, czy i kiedy ją uzyskasz.

Bezpieczeństwo –  130 lat doświadczenia techno logi cznego i świadomości  
najwyższej jakości wyrobów.

lat99 www.gwarancje.icopal.pl

Imienna Gwarancja Jakości Icopal S.A.

Bezpieczny Fundament Icopal
Specjalistyczny System Zabezpieczenia Fundamentów

DLA: ■ WYKONAWCÓW ■ INWESTORÓW ■ ARCHITEKTÓW (materiały w wersji AutoCAD / dwf)

www.fundament.icopal.pl

promieniowaniem
radonowym

Sprawdź czy Twój dom
jest zlokalizowany

na terenach zagrożonych

anomaliami  
pogodowymi 

– podtopieniami

PATENT EUROPEJSKI
TECHNOLOGIA SZYBKI PROFIL® SBS

ICOPAL

Trójwymiarowe prezentacje budowy fundamentów 
– krok po kroku prosta nawigacja

4  Strona główna

4  Słownik – podstawowa terminologia

  Zagrożenia dla Twojego domu

4  Radon – cicha śmierć

4  Ryzyko podtopień – anomalia pogodowe

 Fundamentalne zabezpieczenie XXII wieku

 Produkty Systemu

  Porównaj koszty i korzyści różnych 
rozwiązań zabezpieczeń fundamentów

  Przykład typowego 
posadowienia budynku

  Basen z wodą gruntową powyżej 
posadowienia obiektu

Wybierz 1 z 64 rozwiązań Systemu

4  Gwarancje

4  Kontakt, doradztwo, dystrybucja

4  Twórcy Systemu 


