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jektowaniu konstrukcji, elementy połączeń w gotowych
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Beton towarzyszy nam coraz czę-
ściej w realizacji konstrukcji budowla-
nych i całych przedsięwzięć budowla-
nych. Dostrzegamy zalety tego mate-
riału i wbrew utartym opiniom (bazują-
cym na doświadczeniach lat siedem-
dziesiątych i osiemdziesiątych XX wie-
ku) powszechnie wykorzystujemy je-
go właściwości, takie jak prostota for-
mowania kształtu, wytrzymałość, dłu-
gotrwałość, zdolność akumulacji ener-
gii, izolacyjność akustyczna, dyfuzyj-
ność, a jednocześnie naturalna szczel-
ność. Architekci z powodzeniem wy-
korzystują naturalną powierzchnię
szalunkową betonu i chętnie wkompo-
nowują ją w przestrzeń urbanistyczną.
Z materiału, który w poprzednich deka-
dach był traktowany jako tworzywo
drugiej kategorii, beton z wolna staje
się modnym i praktycznym sztucznym
kamieniem.

Technika
Kreowanie przestrzeni architekto-

niczno-konstrukcyjnej wspomagane
jest obecnie wyrafinowanymi narzę-
dziami komputerowymi. Programy
umożliwiające pracę w przestrzeni mo-
tywują projektantów do coraz odważ-
niejszych pomysłów i projektów. W celu
ich realizacji rozwija się zatem techno-
logia szalowania na budowach oraz
wykonywania elementów w zakładach
prefabrykacji. Stosowane techniki połą-
czeń poszczególnych elementów kon-
strukcyjnych w żelbecie umożliwiają
przekazanie dużych obciążeń z zasto-
sowaniem wyrafinowanych łączników.
W efekcie powstaje estetyczna kon-
strukcja eksponująca beton. Sama
technologia wytwarzania i zagęszcza-
nia betonu nie pozostaje bez wpływu
na kreowanie nowych idei i pomysłów
wśród projektantów. Wszystko to odci-
ska swoje piętno na kierunkach rozwo-
ju współczesnej prefabrykacji.

Standaryzacja otwarta
i zamknięta

W przemyśle i infrastrukturze kon-
struktorzy coraz chętniej sięgają
po prefabrykaty. Dzięki betonom o wyż-
szej wytrzymałości uzyskuje się bo-
wiem elementy konstrukcyjne bardzo
dobrej jakości, które już po 24 h od cza-
su zaformowania mogą być poddane
pełnym – projektowanym obciążeniom
użytkowym. Co więcej, okazało się, że
pojęcie standaryzacji elementów prefa-
brykowanych nie oznacza ograniczo-
nych wymiarów przekroju poprzeczne-
go czy gabarytów zewnętrznych. Stan-
dardowa ściana oznacza obecnie ścia-
nę o maksymalnych wymiarach od do.
To samo dotyczy belek, dźwigarów da-
chowych, słupów. Przez standard rozu-
miemy niejednokrotnie możliwość cią-
głej produkcji elementów na jednej i tej
samej formie, która po niewielkich mo-
dyfikacjach – wykonywanych często
w trakcie jednej zmiany produkcyjnej
– umożliwia wytwarzanie elementów
tego samego typu, ale o innych gaba-
rytach. Można zatem z powodzeniem
mówić o standaryzacji otwartej. Dzię-
ki takiemu rozumieniu standardu
wykonywane są obiekty różniące się

wymiarami, ale identyczne pod wzglę-
dem rodzaju zastosowanych elemen-
tów konstrukcyjnych, płyty stropowe
(do stropów zespolonych, płyty struno-
betonowe – otworowe lub płyty TT),
dźwigary dachowe, podciągi, słupy
i stoposłupy oraz elementy ścienne.

Jednocześnie dynamicznie rozwija
się standaryzacja zamknięta obejmu-
jąca elementy wykonywane na jednym
typie formy przy powtarzalności liczonej
w setkach i tysiącach sztuk. Można do
nich zaliczyć m.in. elementy: uzbrojenia
podziemnego (kanały, rury, kręgi, ele-

* Jordahl Pfeifer Technika Budowlana Sp. z o.o.

Współczesne kierunki
rozwoju prefabrykacji betonowej

mgr inż. Krzysztof Janczura*

Prefabrykowana hala przemysłowa w budowie

Projekt prefabrykatów żelbetowych wyso-
kości do 8,0 m na obwodnicę Wrocławia
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menty studni); infrastruktury mostowej
i drogowej (belki mostowe, elementy od-
wodnienia liniowego, ściany akustycz-
ne, ściany oporowe); infrastruktury ko-
lejowej (nakrywy peronów, fundamenty
słupów trakcyjnych); tuneli i linii metra
oraz wiele innych przemysłowych ele-
mentów zbiorników prefabrykowanych,
masztów turbin wiatrowych, elementów
wyposażenia obiektów hodowlanych.
W takim wymiarze otrzymuje się
doskonałej jakości prefabrykaty o dużej
powtarzalności kształtu i dokładności
wymiarowej, dzięki czemu konstrukcje
prefabrykowane powodują znaczne ob-
niżenie kosztów wykonania inwestycji.

Indywidualne samodzielne
elementy konstrukcyjne

W zasadzie żadna inwestycja nie
obejdzie się obecnie bez prefabryka-
tów. W budownictwie mieszkaniowym,
niezależnie od charakteru konstrukcji
obiektu, powszechnie stosuje się w Eu-
ropie Zachodniej doskonałej jakości
prefabrykowane płyty balkonowe. Nie
spełniają one jedynie funkcji konstruk-
cyjnej, lecz często stanowią całkowicie
wykończone fragmenty obiektu. Wypo-
sażone są w koszyki izolacyjne, umoż-
liwiające połączenie bezmostkowe
z konstrukcją stropów oraz w specjal-
ne szyny kotwiące do zamocowania
balustrad balkonowych od czoła obiek-
tu, czy wreszcie w spadki, eliminujące
konieczność stosowania obróbek bla-
charskich. Kolejnym przykładem są
biegi schodowe (niejednokrotnie do-
starczane wraz z wykładziną schodo-
wą), podesty schodowe, płyty stropo-
we. Kolejną grupę stanowią całkowicie
wykończone przestrzenne prefabryko-
wane garaże, trafostacje, łazienki, ko-
mory rewizyjne, szyby windowe. Tego

typu elementy prefabrykowane znajdu-
ją zastosowanie szczególnie tam, gdzie
nakład prac wykończeniowych jest
niewspółmiernie wysoki w stosunku
do wielkości obiektu, a czas ich realiza-
cji musi zostać skrócony do minimum.

Okładziny z betonów
elewacyjnych i cienkościenne
prefabrykaty z betonu
zbrojonego włóknem szklanym

Betony wysokiej jakości oraz stoso-
wanie metod zbrojenia elementów włók-
nami rozproszonymi przyczynia się
do rozwoju nowego typu prefabrykatów
kompozytowych. Technologia ta jakby
powraca do źródeł żelbetu, czyli wyko-
nywania elementów cienkich z betonu
na bazie mączek mineralnych oraz
zbrojenia ich włóknem szklanym (w po-
staci mat czy też ciętych włókien doda-
wanych w odpowiednich proporcjach
do mieszanki betonowej lub wałowa-
nych w trakcie procesu jej układania).
Stosowanie cienkościennych prefabry-
katów betonowych zbrojonych włóknem

szklanym otwiera architektom olbrzymie
możliwości swobodnego kształtowa-
nia przestrzeni zewnętrznej z betonów
architektonicznych począwszy od fa-
sad, po okładziny wewnętrzne, cokoły
i gzymsy. Technologia ta w połączeniu
z cyfrową metodą wykonywania form
i szalunków oraz wykorzystaniem wyra-
finowanych technologii zamocowania
pozwala realizować okładziny grubości
10 – 25 mm i masie powierzchniowej
nieprzekraczającej 30 kg/m2 z betonu.
Obok wspaniałych i wielkich projektów,
jak chociażby Muzeum Historii Żydów
Polskich w Warszawie czy też opery
w Baku, powstają liczne realizacje
w obiektach biurowych i obiektach uży-
teczności publicznej.

Perspektywy

Istotnym elementem rozwoju prefa-
brykacji w najbliższych latach będzie
inspiracja projektanta – architekta i kon-
struktora. To właśnie kreatywne działa-
nie projektantów, przy czynnym aktyw-
nym wsparciu technologicznym zakła-
dów prefabrykacji, będzie głównym źró-
dłem budowania zapotrzebowania
na prefabrykaty betonowe. Z jednej
strony inwestor oczekujący od autora
projektu rozwiązania jego funkcjonal-
nych i estetycznych problemów – z dru-
giej producent gwarantujący realizację
tak opracowanej wizji. Zatem prefabry-
kacja tylko w pewnym zakresie opierać
się będzie na produktach katalogowych
(w zamkniętych rozwiązaniach). W du-
żej mierze prefabrykaty będą pro-
dukowane na potrzeby konkretnego
obiektu, czyli konkretnego zapotrzebo-
wania. Wymaga to olbrzymiej aktywno-
ści producenta na rynku i ścisłej trans-
misji wiedzy technologicznej do projek-
tanta. Potrzebne są konkretne nakłady
i praca oświatowa począwszy od stu-

dentów kierunków architektonicznych
i inżyniersko-budowlanych, przez pra-
cowników biur projektowych i wreszcie
kreowanie wizerunku prefabrykacji
w mediach. Jest to z pewnością wy-
zwanie na wiele lat. Konsekwentne
działanie pozwoli przełamać bariery
mentalne i efektywnie wykorzystać pre-
fabrykaty, w kształtowaniu naszej prze-
strzeni urbanistycznej. Analizując mi-
nione dziesięciolecie, na podstawie
licznych pozytywnych przykładów reali-
zacji, można krótko z optymizmem
odpowiedzieć – warto to czynić. Z pew-
nością w tym procesie nie uniknie się
błędów, ale powinniśmy je postrzegać
jako dodatkową inspirację do kolejnych
działań.

Cienkościenne (15 mm) prefabrykaty fasa-
dowe – Interior Office Wrocław

Prefabrykowane loggie balkonowe –
Warszawa Białołęka

Prefabrykowane elementy elewacyjne z be-
tonu szlifowanego – Metropolitan Warszawa
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P rojekty zurbanizowanych przedsięwzięć mieszka-
niowych (do których zaliczamy osiedla domów jed-
no- i wielorodzinnych o wspólnych cechach archi-
tektonicznych) wymagają realizacji inwestycji w sto-

sunkowo krótkim czasie. Sięgamy przy nich do zaawanso-
wanych metod logistycznych. Jedną z technologii wspiera-
jącą takie przedsięwzięcia jest prefabrykacja konstrukcji
obiektu.

W ostatnim okresie zauważa się renesans wznoszenia
obiektów mieszkaniowych z zastosowaniem prefabrykatów
betonowych (zarówno na kruszywie ciężkim, jak i lekkim). Do-
tyczy to już nie tylko obiektów budownictwa komunalnego,
lecz również renomowanych deweloperów z tzw. najwyższej
półki. Oczywiście, przy stosowaniu tej technologii kładzie się
obecnie nacisk na minimalizację prac montażowych oraz
związanych z nimi prac wykończeniowych budynku. Poza
prostotą i szybkością wykonania, zwraca się również uwagę
na jakość prac. Estetyczne wykończenie czy odpowiednia
izolacyjność cieplna i akustyczna to problemy ważne dla
współczesnego budownictwa. Stosując nowoczesne techno-
logie, już na etapie projektowania uwzględnia się eliminację
mostków cieplnych i akustycznych.

Wprowadzenie nowych standardów odbioru elementów
konstrukcji (ściany, stropy, klatki schodowe i balkony) wyma-
ga stosowania wysokich standardów produkcji i montażu ele-
mentów prefabrykowanych zarówno w zakładzie, jak i na bu-
dowie. Oczekuje się poza tym gwarantowania odpowiednie-
go poziomu jakości w dłuższym czasie (5 – 10 lat), zwraca-
jąc uwagę nie tylko na koszt realizacji obiektu, ale przede
wszystkim na koszt jego utrzymania. Wymusza to zarówno
rynek, jak i regulacje europejskie. Osiąganie zatem tych
standardów możliwe jest przez wprowadzenie stabilnych
procesów wytwarzania mieszanki betonowej, prawidłowego
stosowania szalunków i obróbki elementów, a także wykorzy-
stywania zaawansowanych rozwiązań technologicznych do-
tyczących wykonywania węzłów i połączeń konstrukcyjnych.
W tym zakresie mamy do czynienia z następującymi główny-
mi zagadnieniami:

Głównymi akcesoriami wspomagającymi transport i mon-
taż prefabrykatów (przede wszystkim cienkościennych) są
haki transportowe systemu gwintowanego PFEIFER
(fotografia 1). Wszystkie elementy tego systemu zostały roz-
miarowo dopasowane do siebie na podstawie metrycznego
gwintu okrągłego. Wprowadzenie przez firmę PFEIFER

kolorowego kodowania rozmiarów pokazuje, że bezpie-
czeństwo nie znosi kompromisów. Bezpieczna i nienagan-
na funkcja tego rozwiązania zagwarantowana jest tylko przy
zastosowaniu dopasowanych do siebie oryginalnych części
systemu.

Proces produkcji elementów i dostarczenia ich na plac bu-
dowy to jedna kwestia. Inną jest technologia połączeń pre-
fabrykatów i zabezpieczenia ich na czas montażu. Gdy
zajmą już swoje miejsce w przestrzeni obiektu, musimy za-
pewnić ich odpowiednią stabilizację. Zastosowanie systemu
H+K PFEIFER zapewnia nam prostotę i szybkość monta-
żu (rysunek 1). Zaletą tego systemu jest także niski jednost-
kowy koszt wbudowywanych elementów.

Do trwałego połączenia elementów między sobą służy
system VS® PFEIFER. Zapewnia on proste i bezproblemo-
we połączenie prefabrykowanych ścian betonowych, działa-
jąc niczym zamek błyskawiczny (rysunek 2). Firma
Jordahl® & PFEIFER Technika Budowlana Sp. z o.o. oferuje
m.in.: VS® Box, VS® Szyny, Listwy VS®.

Zaawansowane systemy
do transportu i montażu
elementów prefabrykowanych

Fot. 1. Pętle transportowe systemu gwintowanego PFEIFER

• systemy transportu elementów prefabrykowanych;
• systemy montażu i rektyfikacji;
• połączenia elementów prefabrykowanych;
• systemy eliminacji mostków cieplnych;
• systemy eliminacji mostków akustycznych.

Rys. 1. Schemat mocowania rozpór w systemie H+K PFEIFER

Technika Budowlana Sp. z o.o.
tel. +48 (71) 39 68 264, fax +48 (71) 39 68 105

e-mail: biuro@j-p.pl
internet: www.j-p.pl
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Cała gama produktów
systemu VS® pozwala
na zaprojektowanie do-
wolnego typu „zamka”,
który zapewni trwałe po-
łączenie prefabrykowa-
nych elementów. Stosując
wytyczne dotyczące ta-
kich połączeń, istnieje du-
ża dowolność i nieograni-
czona swoboda projekto-
wania.

Do przenoszenia
wszelkich obciążeń kon-

strukcyjnych oraz eliminacji mostków cieplnych można
zastosować cokołowe pustaki izolacyjne ISOMUR® Plus
(fotografia 2) oraz łączniki balkonowe ISOPRO®

(fotografia 3). Są one również elementami konstrukcyjnymi
zarówno ścian, jak i balkonów.

Kolejnym problemem pojawiającym się często podczas
łączenia elementów prefabrykowanych (szczególnie przy
oparciach poziomych) jest konieczność równomiernego roz-
łożenia naprężenia. Występują one najczęściej w miejscach
oparcia elementów budowli. Proponowanym przez nas roz-
wiązaniem jest zastosowanie całej gamy podkładek elasto-
merowych firmy Calenberg. Zapewniają one nie tylko rów-

nomierny rozkład naprężenia, ale także wymagany wyso-
ki stopień tłumienia dźwięków uderzeniowych i ochronę
przed drganiami. Do tych celów stosowany jest podkład
bi-Trapezowy® Calenberg (rysunek 3) oraz kompletny
system podporowy do prefabrykatów schodowych z be-
tonu – VarioSonic® PFEIFER (fotografia 4, rysunek 4).
Podkładki Calenberg mogą również zapewnić elementom
wymagany przesuw i obrót.

Stosowanie zaawansowanych systemów technologicznych
w transporcie, montażu i łączeniu elementów prefabrykowa-
nych wpływa na podniesienie jakości, pewności i bezpieczeń-
stwa tego typu konstrukcji. Umożliwia też architektom swobo-
dę projektowania i elastyczność kształtowania brył obiektów
mieszkaniowych. Systemy takie są standardem na świecie
i mogą być również standardem w naszym kraju. Czasy „wiel-
kiej płyty”, z którymi kojarzona jest technologia prefabrykacji,
to przeszłość! Mit, który przeminął. Coraz więcej ładnych
obiektów wyrasta na naszych oczach. Nie bójmy się stoso-
wać nowych, zaawansowanych technologicznie rozwiązań
(fotografia 5).

Fot. 2. Cokołowy pustak izolacyjny ISOMUR® Plus

Fot. 4. VarioSonic® Rys. 4. Schemat oparcia

Rys. 2. Przykładowe rozwiązanie
„zamka” (połączenie czterech ścian)

Rys. 3. Zastosowanie bi-Trapezu® przy oparciu schodów

Fot. 3. Przykładowy koszyk izolacyjny ISOPRO®

Fot. 5. Osiedle mieszkaniowe Derby w Warszawie – przykład
realizacji
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Udział prefabrykacji betonowej w technologii wzno-
szenia obiektów inżynierskich systematycznie wzra-
sta. Tendencja ta, od lat silna w Europie Zachodniej,
zaczyna powoli wkraczać na polski rynek. Wciąż jed-

nak mamy w tym zakresie wiele do zrobienia. W krajch skan-
dynawskich obiekt mostowy długości kilkunastu metrów jest
wznoszony kilka tygodni, a w Polsce kilka miesięcy.

Konstrukcje z gruntu zbrojonego
Konstrukcje TerraClass są najczęściej stosowanym wa-

riantem konstrukcji z gruntu zbrojonego. Ich cechą charak-
terystyczną jest betonowy lub żelbetowy prefabrykat elewa-
cyjny w kształcie krzyża równoramiennego (fotografia 1).
Pojedynczy panel ma wymiary 1,5 x 1,5 m i fakturę gładką
bądź z betonu architektonicznego (fotografia 2). W celu uzys-
kania zamierzonego efektu wykonuje się odpowiednie
modele struktury, następnie odlew i matrycę, które montuje
się w formach do produkcji elementów.

Konstrukcje TerraPlus (fotografia 3) różnią się od kons-
trukcji TerraClass wielkością oraz kształtem panelu elewa-
cyjnego. Stosowane są w przypadku mało odkształcalnego
podłoża, a więc gruntów o większej nośności i mniejszej
tolerancji nierównomiernych osiadań konstrukcji. Elemen-
ty TerraPlus, podobnie jak TerraClass, mogą mieć
powierzchnię elewacyjną gładką lub z betonu architekto-
nicznego.

W przypadku ścian wysokości do 6,7 m mogą być
stosowane panele pełnej wysokości, które przypominają kil-
ka elementów typu TerraClass ustawionych jeden na drugim
(fotografia 4). Mogą stanowić jeden z komponentów konstruk-
cji z gruntu zbrojonego lub być stosowane jako samodzielne
okładziny, np. ścianek szczelnych lub szczelinowych. Ze
względunadużąpowierzchnięelementówbetonowych(do10m2)
znacznie skracają czas montażu konstrukcji.

Freyssinet Polska posiada duże zaplecze prefabrykatów
stosowanych w omawianych konstrukcjach. Komfort ten po-
zwala nam na skrócenie terminu dostawy do minimum, a tym
samym przyspieszenie czasu realizacji budowli.

Konstrukcje inżynierskie TECHSPAN
Żelbetowe prefabrykaty łukowe TECHSPAN służą do bu-

dowy obiektów inżynierskich dwu- i trójprzegubowych (foto-
grafie 5 i 6) rozpiętości do 20 m i wysokości do 8 m. Ustawia
się je na fundamentach z wnęką prowadzącą. Wykonanie
konstrukcji zaczyna się od ustawienia naprzeciw siebie
dwóch pełnych prefabrykatów łukowych TECHSPAN z prze-* Freyssinet Polska Sp. z o.o.

Prefabrykaty
do zadań specjalnych

mgr inż. Marcin Chudek*

Fot. 1. Prefabrykowane elementy okładzinowe systemu TerraClass

Fot. 3. Konstrukcja typu TerraPlus w Bielsku-Białej

Fot. 2. Konstrukcja TerraClass z prefabrykatów z betonu archi-
tektonicznego w Gorzowie Wielkopolskim

Na rynku jest wiele technologii usprawniających budowę
obiektów inżynierskich. Jedną z nich są konstrukcje
z gruntu zbrojonego oraz obiekty inżynierskie z ele-
mentów łukowych TECHSPAN, w których wykorzy-
stywane są elementy prefabrykowane.



sunięciem o pół długości. Następ-
nie dostarcza się kolejne prefabry-
katy pełne, a na końcu skrajne ele-
menty połówkowe. Układa się za-
sypkę warstwami grubości ok. 0,5 m,
po uprzednim zabezpieczeniu ze-
wnętrzej powierzchni elementów
hydroizolacją i styku elementów
geomembraną. W końcowym eta-
pie wykonuje się belkę łączącą
w kluczu.

Konstrukcje inżynierskie TECH-
SPAN projektuje się indywidualnie
w zależności od wymaganej skraj-
ni ruchu, światła obiektu, przewidy-
wanych obciążeń oraz ośrodka
gruntowego. Jest to doskonała al-

ternatywa dla stalowych, podatnych konstrukcji z blach fa-
listych, w porównaniu z którymi konstrukcje TECHSPAN
wyróżniają się dłuższym okresem użytkowania, niższym
kosztem realizacji, krótszym czasem budowy, łatwiejszym
montażem, łagodniejszymi wymaganiami w zakresie mate-
riału zasypowego oraz większą odpornością na korozję.

Konstrukcje z gruntu zbrojonego oraz TECHSPAN są
przedmiotem norm:

● PN-83/B-03010 Ściany oporowe. Obliczenia statyczne
i projektowanie. Załącznik 5;

● PN-EN 14475 Wykonawstwo specjalnych robót geo-
technicznych. Grunt zbrojony;

● PN-EN 206-1 – Beton. Część 1: Wymagania, właściwo-
ści, produkcja i zgodność
oraz Aprobat Technicznych IBDiM AT/2006-03-1039
i AT/2008-03-2416.

Wszystkie fotografie archiwum firmy Freyssinet

Fot. 4. Panel pełnej wyso-
kości

Fot. 5. Montaż konstrukcji typu TECHSPAN

Fot. 6. Konstrukcja typu TECHSPAN w połączeniu z konstrukcją
TerraClass

FREYSSINET POLSKA Sp. z o.o. www.freyssinet.pl
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Prefabrykacja betonowa
w Zakładzie Betonów w Kolbuszowej

Jednym z podstawowych wyrobów produkowanych przez
Zakład Betonów w Kolbuszowej są sprężone żerdzie wiro-
wane typu „E”, stosowane przede wszystkim do budowy na-
powietrznych linii niskiego i średniego napięcia, słupowych
stacji transformatorowych oraz konstrukcji wsporczych. Cha-
rakteryzują się dużą wytrzymałością mechaniczną, szczelno-

ścią zabezpieczającą przed penetracją wody oraz ponad
50-letnią trwałością. Zastosowanie technologii zagęszcza-
nia mieszanki betonowej metodą wirowania pozwala nie tyl-
ko uzyskać wysoki stopień jej zagęszczenia, ale też gwaran-
tuje wysoką trwałość i nośność żerdzi. W asortymencie firmy
Solbet Kolbuszowa znajdują się sprężone żerdzie wirowane

o średnicy wierzchołkowej: 173, 218
i 263 mm, długości 10,5 ÷ 15 m oraz
nośności wierzchołkowej 2,5 ÷ 20 kN.

Znaczną część produkcji Zakładu
Betonów w Kolbuszowej stanowią
elementy stropów gęstożebro-
wych, belkowo-pustakowych, tzw.
Teriva 4.0, 6.0 i 8.0. Obecnie wytwa-
rzane są belki na bazie kratownic

o obciążeniu charakterystycznym 4,0, 6,0 i 8,0 kN/m2 i dłu-
gości od 7200 mm dla obciążeń 4,0 i 8,0 kN do 7800 mm
dla obciążenia 6,0 kN. Pustaki wykonywane z betonu na ba-
zie keramzytu charakteryzują się dużą wytrzymałością i nie-
wielką masą, co jest bardzo istotne podczas późniejszego
montażu na budowie.

SOLBET KOLBUSZOWA S.A.
to tradycja w prefabrykacji betonowej

Przedsiębiorstwo Solbet Kolbuszowa Spółka Akcyj-
na rozpoczęło swoją działalność w lipcu 1966 r. jako
Zakłady Żelbetowe Elementów Prefabrykowanych
„Kolbet”. Następnie od 24 stycznia 2000 r., już jako
firma „Prefabet – Kolbuszowa” S.A., weszło w skład
Grupy Kapitałowej Solbet Sp. z o.o. w Solcu Kujawskim.
15 czerwca 2005 r. „Prefabet – Kolbuszowa” S.A. zmie-
nił nazwę na SOLBET KOLBUSZOWA S.A.

Firma prowadzi produkcję i sprzedaż materiałów
budowlanych na terenie kraju, głównie Polski południo-
wo-wschodniej, oraz na eksport. Jest obecna w Danii,
Słowacji, Czechach i na Ukrainie. Przedsiębiorstwo
zatrudnia ok. 330 pracowników. Roczny przychód ze
sprzedaży to ok. 48 mln zł. Siedziba firmy SOLBET KOLBUSZOWA S.A.

Zmagazynowane żerdzie typu „E”

Zerdź wirowana typu
„E” z zainstalowaną
stacją transformatoro-
wą średnich napięć

Konstrukcja z gruntu zbrojonego FreyssisolStrop gęstożebrowyTeriva
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Do zaawansowanych technologicznie wyrobów wykony-
wanych przez Zakład Betonów należą także elementy skła-
dające się na konstrukcję gruntu zbrojeniowego Freys-
sisol, w której skład wchodzą elementy TerraClass i Terra-
Plus. Wykonywane na indywidualne zlecenie prefabrykaty
są stosowane w drogownictwie przy budowie nasypów mo-
stów i wiaduktów.

Bardzo ważna z punktu widzenia rozwoju firmy jest pro-
dukcja elementów wg indywidualnych projektów. Wykonanie
poszczególnych elementów projektu jako prefabrykowanych
zapewnia nie tylko bardzo dobrą jakość (dokładność i powta-
rzalność elementów produkowanych w fabryce jest znacz-
nie lepsza niż uzyskiwana w warunkach budowy), ale przede
wszystkim szybszy i niezależny od pogody montaż. Do naj-
częściej produkowanych przez Solbet Kolbuszowa S.A. wy-
robów wg indywidualnych projektów należą słupy, belki żel-
betowe oraz inne elementy konstrukcji hal produkcyj-

nych, magazynowych, obiektów sportowych i handlowych.
Słupy, najczęściej o przekroju 50 x 50 cm lub 60 x 60 cm
i długości do 15 m, wykonywane są w uniwersalnych stalo-
wych formach. Odpowiednie wyposażenie Zakładu Beto-
nów w maszyny i urządzenia produkcyjne oraz suwnice
i wózki umożliwia wykonanie niemal każdego elementu
zgodnie z indywidualnym projektem zamawiającego.

W ofercie firmy Solbet Kolbuszowa znajdują się również
betonowe i żelbetowe rury kielichowe oraz drobnowymiaro-
we elementy murowe z betonu kruszywowego.

Ważniejsze inwestycje realizowane przez
Solbet Kolbuszowa S.A. w 2009 r.

Z naszych wyrobów wykonano wiele inwestycji drogowych
oraz obiektów budowlanych. Wspólnie z firmą Budimex Dro-
mex realizowaliśmy m.in.: przebudowę odcinka drogi krajowej
nr 52 w Bielsku-Białej oraz budowę Drogowej Trasy Średni-
cowej „Zachód” w Zabrzu. Na te inwestycje dostarczaliśmy pa-
nele i deski gzymsowe. Kolejnym przykładem jest współpra-
ca z firmąABM Solid w Tarnowie przy budowie hali magazyno-
wej „Nałęczowianka” w Nałęczowie, gdzie dostarczaliśmy słu-
py i belki podwalinowe. Na zlecenie Inżynierii Rzeszów wyko-
naliśmy belki, stopy fundamentowe i płyty stropowe na lotni-
sko Jasionka k. Rzeszowa. Uczestniczyliśmy również w bu-
dowach zakładów betoniarskich firmy Dyckerhoff w Jastrzę-
biu-Zdroju i Radomsku, dostarczając m.in. ściany oporowe.

Perspektywy i plany na przyszłość

Obecnie szczególną uwagę kierujemy na bieżące potrze-
by rynku w sektorze drogownictwa oraz budownictwa obiek-
tów przemysłowych. Te branże w naszym regionie będą po-
trzebować w najbliższych latach wielu nowoczesnych i do-
brej jakości wyrobów. Mamy nadzieję, że pomimo trwające-
go kryzysu uda nam się wzmocnić swoją pozycję rynkową
przez wprowadzenie do sprzedaży nowych produktów.
Obecnie trwają prace nad poszerzeniem naszej oferty pro-
dukcyjnej o ekrany akustyczne chroniące środowisko
przed hałasem komunikacyjnym. Oferta obejmować będzie
pełny asortyment, tj. konstrukcyjne słupy żelbetowe, podwa-
liny i płyty dźwiękochłonne.

mgr Bogusław Krzanowski
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tel. (17) 22 71 444, 22 71 183, 22 74 581
e-mail: solbet.kolbuszowa@onet.pl

www.solbet-kolbuszowa.com.pl

Elementy murowe z betonu kruszywowego

Elementy konstrukcji hali produkcyjnej

Rury kielichowe
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Podstawowe zmiany konstrukcyj-
ne wpływające na podwyższenie
właściwości użytkowych prefabry-
katów wieńcowych i nadprożowych
to:

● zwiększono średnicę podłużnych
prętów zbrojeniowych w elementach
prefabrykowanych o długości większej

od 1200 mm z 5 mm do 6 mm – przy
długości 1500 mm i 2100 mm oraz do
8 mm – przy długości 2400 mm i więk-
szej;

● wprowadzono użebrowanie prefa-
brykatów zapewniające lepsze zespo-
lenie prefabrykatu z betonem układa-
nym na budowie,

● zunifikowano siatki zbrojeniowe
(50 mm, 75 mm i 100 mm w wariancie I
oraz 50 mm i 100 mm w wariancie II),
przyjmując stały rozstaw prętów po-
przecznych wynoszący 100 mm i prętów
podłużnych 50 mm;

● wprowadzono zaginanie siatek
zbrojeniowych elementów prefabryko-
wanych tylko pod kątem prostym;

● zwiększono grubość dolnej półki
elementów prefabrykowanych o 7 mm
ze względu na powiększenie średnicy
prętów podłużnych, co wpłynęło także
na zwiększenie wysokości prefabryka-
tów o 7 mm;

● wprowadzono dwie odmiany pre-
fabrykowanych elementów nadprożo-
wych ze względu na różne sposoby ich
formowania;

● rozszerzono asortyment elemen-
tów prefabrykowanych przez doda-

Prefabrykaty
wieńcowe i nadprożowe

Pierwszą obszerną informację techniczną na temat prefabrykatów
wieńcowych KZE i KWE oraz prefabrykatów nadprożowych KZN i KWN
podano w miesięczniku „Materiały Budowlane” nr 5/2008, w artykule
„Wykonywanie stropów i nadproży z zastosowaniem elementów wień-
cowych i nadprożowych”. W wyniku przeprowadzonych obserwacji,
badań i analiz, w rozwiązaniach opisanych w wymienionym artykule,
wprowadzono kilka istotnych zmian konstrukcyjnych. Zmiany te wpły-
wają przede wszystkim na podwyższenie właściwości użytkowych,
głównie w prefabrykatach nadprożowych, a także poprawienie techno-
logiczności siatek zbrojeniowych stosowanych w prefabrykatach i ele-
mentów prefabrykowanych.

Rys. 1. Przykład elementu nadprożowego KZN: a) przekrój A – A; b) widok z przodu; c) widok z góry
Uwaga: R10 zaokrąglić krawędź promieniem = 10 mm; R5 zaokrąglić krawędź promieniem = 5 mm

Rys. 2. Przykład elementu nadprożowego KWN: a) przekrój A – A; b) widok z przodu; c) widok z góry
Uwaga: R10 zaokrąglić krawędź promieniem = 10 mm; R – 5 zaokrąglić krawędź promieniem = 5 mm

a) b) c)

a) b) c)
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nie szerokości 180 mm i długości
3000 mm, 3300 mm i 3600 mm.

Przykład elementu nadprożowego
KZN, po wprowadzeniu zmian, po-
kazano na rysunku 1, a elementu nad-
prożowego KWN – na rysunku 2, na-
tomiast przykład elementu wieńcowe-
go KZE zaprezentowano na rysun-
ku 3, a elementu wieńcowego KWE
na rysunku 4. Wprowadzenie opisa-
nych zmian wpłynęło na zwiększenie
nośności elementów nadprożowych
na zginanie w fazie montażu i w fazie
eksploatacji. Zagwarantowano lepsze
zespolenie prefabrykatów z betonem
układanym na budowie, co umożliwiło
pełne wykorzystanie zbrojenia dolne-
go. Unifikacja i wariantowe rozwiąza-
nie siatek zbrojeniowych sprawiają, że
można je wytwarzać na różnych ty-
pach zgrzewarek. Rozszerzenie asor-
tymentu prefabrykatów pozwoliło
na zwiększenie zakresu ich stosowa-
nia, spełniając oczekiwania projektan-
tów i wykonawców robót budowlanych.

Korzyści wynikające ze stosowa-
nia elementów wieńcowych KZE

i KWE oraz elementów nadprożo-
wych KZN i KWN przy wykony-
waniu wieńców stropowych i nad-
proży:

■ eliminacja czasochłonnego i kosz-
townego wykonywania deskowań lub
obmurówki wieńców i nadproży;

■ skrócenie czasu wykonywania
stropów i ścian;

■ możliwość stosowania z dowolny-
mi prefabrykowanymi elementami stro-
powymi;

■ możliwość wykonywania wieńców
stropowych na dowolnych ścianach;

■ zapewnienie prawidłowego wyko-
nania wieńca stropowego;

■ eliminacja skrajnych podpór monta-
żowych (przy wieńcach opuszczonych);

■ równomierny rozkład obciążenia
przekazywanego na ścianę pod koń-
cami belek stropowych;

■ możliwość wykonywania nadpro-
ży w poziomie stropu i w innych dowol-
nych miejscach w ścianie;

■ nadproża mogą przenosić zróżni-
cowane obciążenia dzięki możliwości
stosowania zbrojenia dodatkowego
w monolitycznej części nadproża.

dr inż. Roman Jarmontowicz

Prefabrykacja betonowa – TEMAT WYDANIA

11 ’2009 (nr 447)

P.P.H.U. ERGOBUD Sp. z o.o.
tel. 022 428 54 17

tel. kom. 0698 645 692
e-mail: ergobud@ergobud.pl

www.ergobud.pl

a)

b)

c)

Rys. 4. Przykład elementu wieńcowego
KWE: a) przekrójA–A; b) widok z przodu;
c) widok z góry

Rys. 3. Przykład elementu wieńcowego
KZE: a) przekrójA–A; b) widok z przodu;
c) widok z góry

a)

b)

c)
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Parametry fizyczne i mechaniczne włókien RUREDIL X
FIBER 54:
■ gęstość – 0,91 kg/dm3;
■ długość – 54 mm;
■ równoważna średnica – 0,069 mm;
■ stosunek długości do średnicy – 782;
■ wytrzymałość na rozciąganie – 620 – 758 MPa;
■ temperatura topnienia – > 150 °C;
■ odporność chemiczna – całkowita.

W związku z tym, że omawiane włókna mają stosunek długo-
ści do średnicy 10 razy większy niż włókna stalowe tej samej gru-
bości, jest ich więcej, są cieńsze i lepiej rozproszone w betonie.
Te parametry są odpowiedzialne za zwiększenie wytrzymałości
na zginanie, ściskanie i na uderzenia oraz redukcję skurczu plas-
tycznego, natomiast długość włókien zapewnia dużą powierzch-
nię kontaktu z betonem, a w efekcie zwiększa jego trwałość.

Włókna RXF 54 przeznaczone są do wytwarzania SNSRFC,
czyli betonu wzmocnionego włóknami strukturalnymi, o właściwo-
ściach lepszych niż konwencjonalny beton z włóknami stalowy-
mi haczykowatymi, marszczonymi lub gładkimi. Mogą być stoso-
wane w prefabrykacji oraz do betonu pompowanego i natrysko-
wego. Dzięki włóknom RXF 54 można wyeliminować częściowo,
a w niektórych przypadkach całkowicie, zbrojenie stalowe.

W zależności od przeznaczenia betonu należy dodawać
0,05 – 0,5% obj. włókien RXF 54, co odpowiada 0,5 – 5,0 kg
włókien na 1 m3 betonu (włókna stalowe dozuje się w ilości
15 – 50 kg/m3 betonu). W celu osiągnięcia szczególnych właści-

wości elementów i konstrukcji betonowych można zwiększyć ilość
włókien RXF 54 powyżej 0,5% obj. (nawet do 15 – 20 kg/m3).

Włókna RXF 54 są chemicznie obojętne, dlatego też mogą
okazać się niezastąpione np. w budownictwie morskim, przy bu-
dowie tuneli, mostów, w przemyśle chemicznym czy spożyw-
czym, gdzie ze względu na korozję nie można stosować stali.

Wpływ włókien RXF 54 na parametry betonu
Wymienione zalety stosowania włókien RXF 54 potwierdziły

badania przeprowadzone w Laboratorium Badawczo-Rozwojo-
wym firmy „Ruredil” oraz Laboratorium Badań Właściwości Wy-
trzymałościowych Uniwersytetu Bolońskiego. Zbadano beton
z zawartością 0,5% objętościowych włókien i wykazano, że na-
wet tak mała zawartość poprawia znacznie jego właściwości
mechaniczne. Podobne były wyniki badań innych parametrów,
np. wskaźników wytrzymałości rezydualnej betonu wzmocnio-
nego RXF 54 na pękanie wg metody ASTM-C-1018.

Odporność na ogień. Włókna RXF 54 ulegają zniszczeniu
po przekroczeniu temperatury topnienia tworzywa. Rozkładają
się wówczas bez wydzielania szkodliwych gazów i powstaje siat-
ka wzajemnie powiązanych kanalików, którymi przedostaje się
para, wytworzona podczas pożaru z wody zawartej w betonie,
a wraz z nią ciepło. W wyniku tego beton wzmocniony RXF 54
nie eksploduje pod wpływem wysokiej temperatury.

Skurcz plastyczny. Wraz ze wzrostem zawartości RXF 54
w betonie zmniejsza się lub całkowicie zanika skurcz plastycz-
ny. Stwierdzono, że przy zawartości 0,5% obj. włókien tworze-
nie się szczelin zostało zmniejszone o 92%, przy 1% obj. o 98%,
a przy 2% obj. o 100%, czyli skurcz jest wyeliminowany.

Wytrzymałość na uderzenia. Badania wykazały zwięk-
szenie tego parametru wraz ze wzrostem zawartości włókien
RXF 54 w betonie. Przy zawartości 0,5% obj. pierwsze pęk-
nięcie próbki nastąpiło po 70, a całkowite zniszczenie po
180 uderzeniach, natomiast przy 2% obj. włókien – pierwsze
pęknięcie zaobserwowano po 220 uderzeniach, całkowite
zniszczenie po 550 uderzeniach.

Na podstawie wyników badań stwierdzono, że stosując
włókna RXF 54 można zmniejszyć grubość elementów be-
tonowych bez wpływu na ich parametry mechaniczne i trwa-
łość, co przekłada się na efekty ekonomiczne w postaci
zmniejszenia kosztów materiałów, robocizny i transportu.

Włókna syntetyczne RUREDIL X FIBER 54
w prefabrykacji

Techniczne zalety stosowania włókien RXF 54 to:
● zredukowany skurcz betonu (powierzchnie bez spoin skur-

czowych do 100 m2);
● zwiększona wytrzymałość betonu na ścieranie i na uderzenia;
● zwiększona energia pękania elementów betonowych;
● znaczne zwiększenie wytrzymałości betonu na rozciąganie;
● eliminacjazjawiska „wybuchów”betonuw wysokiej temperaturze;
● bardzo dobra obrabialność betonu;
● redukcja grubości elementów betonowych;
● redukcja zbrojenia stalowego (nawet całkowita);
● eliminacja zjawiska korozji stali.

W łókna syntetyczne RUREDIL X FIBER 54 (RXF 54)
wprowadzone na rynek przez włoską firmę
„Ruredil” mają na celu polepszenie właściwości
mechanicznych i zwiększenie trwałości betonu.

Są to włókna monofilamentowe (95%) i fibrylizowane (5%)
wytwarzane ze specjalnej mieszaniny kopolimeru i polipro-
pylenu. Ich chropowata powierzchnia zapewnia efektywne
zamocowanie w betonie i gwarantuje szybkie, równomier-
ne rozmieszczenie w całej objętości mieszanki betonowej.

Zastosowanie włókien RXF54 do produkcji elementów dachowych
„Coppela Fly” w Zakładzie Prefabrykacji GED we Włoszech
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Badania w zakładach prefabrykacji
W kilku zakładach we Włoszech przeprowadzono badania,

w których z sukcesem zastąpiono zgrzewane metalowe siatki
i pręty zbrojeniowe włóknami RUREDILX FIBER 54. Jest to no-
watorskie rozwiązanie dotychczas niestosowane w prefabryka-
cji z wyjątkiem kilku pionierskich aplikacji z użyciem włókien
stalowych. W Zakładzie Prefabrykacji GED włóknami RXF 54
zastąpiono zbrojenie w postaci siatki metalowej oraz część prę-

tów zbrojeniowych podczas produkcji elementów dachowych
„Coppela Fly”, a np. w Zakładzie Prefabrykacji SICEP użyto ich
do produkcji systemu przekryć „Ondal” w celu zastąpienia zgrze-
wanych siatek.

Podsumowanie
Włókna RUREDIL X FIBER 54 można stosować w produk-

cji prefabrykatów betonowych w celu:
■ zastąpienia zgrzewanych metalowych siatek oraz prętów

zbrojeniowych;
■ poprawy wytrzymałości na naprężenia rozciągające

szczególnie w cienkich elementach zbrojonych wyłącznie
strunami, kablami czy siatkami, które nie są w stanie przejąć
wszystkich naprężeń powstających między wyjmowaniem
elementów z form a przejęciem obciążeń eksploatacyjnych;

■ zmniejszenia przekroju poprzecznego elementów.
RXF 54 są rekomendowane w prefabrykacji przede wszyst-

kim do produkcji płyt ściennych i dachowych, prefabrykatów
do wykonywania tuneli i wiaduktów, szamb, zbiorników na wo-
dę pitną, podkładów kolejowych, płyt nawierzchniowych,
wsporników, słupów i rur.

VISBUD – Projekt Sp. z o.o.
tel. kom. 697 48 00 50, tel. 71 348 00 50, fax 71 372 82 30

e-mail: info@visbud-projekt.pl, www.visbud.pl

TM

System przekryć ONDAL z włóknami RXF 54 wyprodukowany
we włoskiej firmie SICEP
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W okresie przed transformacją gospodarczą
Fabud był największą fabryką domów w tech-
nologii wielkopłytowej w południowej Polsce.
Przełom lat 90-tych spowodował całkowite za-
łamanie budownictwa wielkopłytowego i wy-
musił na przedsiębiorstwie głęboką restruktu-
ryzację poczynając od formy prawnej, poprzez
redukcję zatrudnienia, a kończąc na zmianie
oferty w kierunku dostosowania do potrzeb
rynku. Obecnie podstawowym produktem spół-
ki są betonowe elementy do konstrukcji takich
obiektów jak: magazyny, centra logistyczne,
centra handlowe czy hale produkcyjne, a także
mostów i innych obiektów drogowych.

Firma weszła w fazę ożywienia i rozpoczę-
ła modernizację istniejących urządzeń i budyn-
ków. Odnowione zostały hale, budynek biuro-
wy i socjalny. Stary, skomplikowany i niegwa-
rantujący jakości system produkcji betonu zo-
stał zastąpiony nowoczesnym, sterowanym

komputerowo, wysokowydajnym węzłem be-
toniarskim. W hali, wynajmowanej wcześniej
obcej firmie, wyposażono i zorganizowano no-
woczesny wydział zbrojarni. Oddział produk-
cji ścian został doposażony w dwie nowe linie
firmy Avermann. Fabud WKB S.A. wykonał
szereg dodatkowych form, zwiększając moce
produkcyjne i tworząc możliwość szybkiej re-
alizacji dużych zleceń, co znacznie podniosło
atrakcyjność firmy na rynku. Parametry i ja-
kość produkcji są kontrolowane w nowocze-
snym laboratorium, dzięki czemu firma nie
miała problemu z uzyskaniem certyfikatu
zgodności z normami europejskimi. Mając
świadomość ciągłych zmian na rynku, Fabud
WKB S.A., inwestuje w urządzenia i linie
do produkcji nowych elementów. Od 2008 r.
firma oferuje nowoczesne stropy sprężone, sto-
sowane w budynkach wymagających dużych
rozpiętości pomiędzy podporami. Produkcja

odbywa się w odnowionej hali, na najnowocześ-
niejszych fińskich urządzeniach formujących
firmy ELEMATIC. Firma zakończyła I etap
budowy nowej hali produkcyjnej, gdzie planu-
je uruchomienie produkcji elementów, umoż-
liwiających wejście do nowych segmentów
rynku budowlanego. W tym zakresie prowa-
dzone są zaawansowane prace projektowe we

współpracy z Politechniką Śląską oraz IBDiM.
Fabud WKB S.A. planuje również przeprowa-
dzenie przedsięwzięć z partnerem zagranicz-
nym, dysponującym nową technologią i dostę-
pem do rynku. Współpraca ma na celu zmniej-
szenie ryzyka związanego z wejściem firmy
w nowe segmenty rynku. Realizacja prog-
ramu inwestycyjnego pochłonęła dotychczas
32 mln PLN, w tym 18 mln PLN pochodzi
z wpłat akcjonariuszy na podniesienie kapitału.

Obecnie pomimo pewnych trudności jakie
przeżywa rynek budowlany Fabud WKB S.A.
uczestniczy w wiodących realizacjach na ryn-
ku krajowym. Odnotowuje się pewną zmianę
charakteru inwestycji, i tak w 2008 r. domi-
nowały jeszcze realizacje obiektów logistycz-
nych, przemysłowych i biurowych, natomiast
w 2009 r. na plan pierwszy wysuwa się poza
innymi sektorami, budownictwo handlowe
oraz projekty infrastrukturalne. Duże znacze-
nie dla Fabud WKB S.A. ma objęcie roli wio-
dącego dostawcy prefabrykatów żelbetowych
na budowę stadionu we Wrocławiu oraz prze-
budowę stadionów w Chorzowie i Krakowie.

Przewidywany przez analityków 8-proc.
wzrost produkcji budowlano-montażowej
w 2010 r., pozwala przy już posiadanym port-
felu zamówień oraz możliwościach technicz-

nych, pozytywnie oceniać szanse Spółki
w nadchodzącym roku.

Spółka posiada nowoczesne urządzenia
do produkcji prefabrykatów ścian, słupów,
podwalin, dźwigarów itp. Istnieje możliwość
wykonania całego szeregu innych prefabry-
katów według życzenia Klienta.

Prefabrykowane konstrukcje betonowe

Fabud WKB S.A. jest jednym z największych w Polsce producentów elementów
prefabrykowanych z betonu. Oferuje projektowanie, produkcję, transport oraz
montaż wielkogabarytowych prefabrykatów żelbetowych wykorzystywanych
w budownictwie kubaturowym oraz przy budowie dróg i mostów.

Nowoczesna linia technologiczna w zakła-
dzie produkcyjnym firmy Fabud WKB S.A.

Zastosowanie elementów prefabrykowanych
firmy Fabud WKB S.A. do budowy hali

Elementy prefabrykowane firmy Fabud
WKB S.A.

FABUD Wytwórnia Konstrukcji Betonowych S.A.
tel. 32 220 13 31 lub 59; 220 13 24 lub 27; 765 29 16; fax 32 228 14 63; 765 22 66

e-mail: info@fabudwkb.com.pl; www.fabudwkb.com.pl

Fabud WKB S.A. oferuje:
● prefabrykaty płyt stropowych sprężonych

o wysokości nominalnej odpowiednio 20,
26,5, 32, 40 i 50 cm;

● prefabrykaty płyt stropowych TT;
● wielkogabarytoweprefabrykatyżelbetowedla

budownictwa kubaturowego, w tym m. in.:
– prefabrykowane słupy oraz stoposłupy

(słupy zintegrowane ze stopami),
– prefabrykowane ławy i stopy fundamentowe,
– dźwigary, rygle, belki, płatwie i inne ele-

menty konstrukcji szkieletowych, w tym zbro-
jone stalą sprężającą,
– płyty stropowe pełne, kanałowe sprężone

oraz typu „filigran” i 2K,
– ściany konstrukcyjne i osłonowe – jedno-

lite i warstwowe,
– prefabrykowane biegi schodowe,
– inne nietypowe – prefabrykaty specjalne-

go przeznaczenia;
● wielkogabarytowe prefabrykaty żelbe-

towe dla budownictwa drogowego – wyko-
rzystywane przy budowie i przebudowie dróg
i mostów, w tym m.in.:
– belkimostowe typu:Kujan,KujanNG,T,DS,
– bariery drogowe i mostowe,
– przepusty prostokątne,
– prefabrykaty ścian oporowych,
– płyty podtorza dla terminali przeładunko-

wych (typu Caro),
– płyty przejazdowe kolejowe i tramwajowe,
– prefabrykaty specjalnego przeznaczenia;
● prefabrykaty stalowych zbrojeń budowla-

nych, płaskie i przestrzenne.
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W „Materiałach Budowlanych”
7/09 w artykule Problem
zakotwienia strzemion ze
stali zbrojeniowej B500 SP

– EPSTAL®, zaprezentowano badania
żelbetowych belek zbrojonych na ścina-
nie stalami o średniej (klasa B) oraz o du-
żej ciągliwości (klasa C – EPSTAL®),
które zostały wykonane na przełomie
lat 2006/2007, na zlecenie Centrum
Promocji Jakości Stali, w Katedrze
Konstrukcji Budowlanych Politechniki
Śląskiej. W trakcie badania zaobser-
wowano rozginanie się zakotwienia
strzemion oraz ich wysunięcie z betonu,
co powodowało utratę nośności belek
(bardziej szczegółowy opis na stronie
www.cpjs.pl). Zastosowany w tych ba-
daniach typ kotwienia strzemion, tj. hak
prosty, jego długość, a także promień
zagięcia były zgodne z obowiązującymi
przepisami (wg PN-B-03264:2002).
Spostrzeżenia te zachęciły do wyko-
nania nowych badań, mających na ce-
lu określenie warunków takiego zakot-
wienia strzemion wykonanych ze stali
EPSTAL®, która jest obecnie pow-
szechnie stosowana do zbrojenia kon-
strukcji, aby w pełni wykorzystać jej
wysoką wytrzymałość (klasa A-IIIN
wg PN-B-03264:2002) i ciągliwość
(klasa C wg Eurokodu 2). Opracowany
w trakcie badania kształt haków powi-
nien zapewnić, iż pręty strzemion bę-
dą mogły być zniszczone jedynie przez
zerwanie (po osiągnięciu naprężeń
równych wytrzymałości stali na rozcią-
ganie). Haki te nie powinny ulegać pro-
stowaniu i wyrywaniu z betonu (co mo-
że spowodować zniszczenie elemen-
tów konstrukcji przed osiągnięciem
przez pręty strzemion wytrzymałości
na rozciąganie). Rozwiązania takie
przyczynią się zatem do znacznej po-
prawy bezpieczeństwa konstrukcji.

W I etapie badań testowano różne
rodzaje zakotwień na modelach drob-
nowymiarowych imitujących fragment
elementu konstrukcyjnego, obejmują-
cego strefę krawędziowego zakotwie-
nia strzemion. W każdym modelu za-
stosowano zbrojenie poprzeczne w po-
staci strzemion wykonanych ze stali
o granicy plastyczności ≥ 500 MPa.
Strzemiona średnicy 10 i 12 mm wyko-
nano ze stali EPSTAL® o wysokiej cią-

gliwości (klasa C wg Eurokodu 2), na-
tomiast strzemiona średnicy 8 mm ze
stali o średniej ciągliwości (klasa B).
Zakotwione były one hakiem normo-
wym prostym (rysunek a) lub ostrym
(rysunek b), a także w sposób pozanor-
mowy (rysunek c). Modele różniły się
poza tym grubością otuliny zbrojenia
(10, 15 lub 20 mm) oraz wytrzymało-
ścią betonu (18, 25 lub 35 MPa). Nie-
które elementy wykonano bez zbroje-
nia podłużnego. Zastosowano obcią-
żenie modeli w postaci siły przyłożonej
do końca pręta strzemienia i wyrywa-
jącej go z betonu. Wybrane modele
umieszczano dodatkowo w prasie

i poddawano dużym naciskom wywo-
łującym powstanie dużych naprężeń
ściskających w badanym elemencie.

Zbadano166opisanychmodeli.Otonaj-
ważniejsze z zanotowanych obserwacji:

● w przypadku zakotwienia hakiem
prostym osiągnięcie naprężenia rów-
nego wytrzymałości stali na rozciąga-
nie i tym samym zerwanie pręta (bez
uprzedniego prostowania się haka) na-
stępowało tylko i wyłącznie w mode-
lach dodatkowo obciążonych w prasie
siłą ściskającą;

● najmniejsze zarysowania poziome
(w płaszczyźnie haka – fotografia 1)
powstałe na czole modelu, będące wy-

nikiem prostowania się strzemion, wy-
stąpiły w przypadku zakotwień poza-
normowych. W takich modelach rysa
nie pojawiała się lub przy podobnych
wartościach jej rozwarcia uzyskano na-
wet o 100 MPa większe naprężenie
w pręcie poprzecznym niż w modelach
z zakotwieniem normowym;

● bardzo dobre efekty w ogranicze-
niu zarysowań poziomych na czole mo-
delu uzyskano w przypadku zastoso-
wania większego (8 φ) niż minimalny
normowy (4 φ) promień zagięcia pręta
strzemienia oraz przy zwiększeniu
średnicy pręta podłużnego.

Na fotografii 2 przedstawiono bada-
ne modele po zniszczeniu.
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Jak kotwić strzemiona ze stali EPSTAL®?

Przykłady modeli zbrojonych hakiem: a) normowym prostym 90°; b) normowym ostrym
135°; c) pozanormowym

a) b) c)

Fot. 1. Zarysowanie w płaszczyźnie haka
na czole elementu w modelu bez zbrojenia
podłużnego

Fot. 2. Przykładowe modele po zniszczeniu: a) z zakotwieniem hakiem prostym 90°;
b) z zakotwieniem hakiem ostrym 135°; c) z zakotwieniem pozanormowym (zerwanie pręta)

a) b) c)

(dokończenie na str. 21)
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K ształtowanie i wymiarowanie
połączeń jest jednym z naj-
istotniejszych zagadnień
w projektowaniu konstrukcji

prefabrykowanych. Podstawową rolą
połączeń jest zapewnienie współpracy
między elementami prefabrykowanymi
przez odpowiednie przekazywanie ob-
ciążeń między nimi. Połączenia ele-
mentów konstrukcyjnych muszą speł-
niać wiele wymagań projektowych,
przy czym dla poszczególnych rodza-
jów połączeń za decydujące mogą być
uznane różne kryteria [„PCI Design
Handbook: Precast and Prestressed
Concrete”, 7th Edition, 2007]. Najważ-
niejsze wymagania projektowe to:

● nośność – połączenie musi być
w stanie, w projektowanym okresie
trwałości, przekazywać między łączo-
nymi elementami wszystkie obciąże-
nia, na które zostało zaprojektowane;

● ciągliwość – złącze musi być zdol-
ne do przenoszenia stosunkowo dużych
odkształceń plastycznych bez utraty
nośności. W połączeniach odpowiednią
ciągliwość uzyskuje się przez takie wy-
miarowanie i ukształtowanie zbrojenia,
aby wcześniej dochodziło do uplastycz-
nienia się stali niż do kruchego zmiaż-
dżenia betonu lub zerwania spoin;

● zdolność kompensowania zmian
objętości – odkształcenia powstałe
w wyniku skurczu i pełzania betonu,
a także różnic temperatury mogą powo-
dować znaczne siły zarówno w elemen-
tach prefabrykowanych, jak i w ich po-
łączeniach. W przypadku stosowania
sztywnych połączeń, siły te muszą być
uwzględnione w procesie ich projekto-
wania. Zwykle korzystniej jest projekto-
wać połączenia umożliwiające pewne
wzajemne przemieszczenia elemen-
tów, dzięki którym powstałe dodatkowo
siły nie będą dociążały złącza;

● trwałość – w przypadku połączeń
narażonych na szkodliwy wpływ wa-
runków atmosferycznych lub środowi-
ska silnie korozyjnego, należy zapew-
nić odpowiednie zabezpieczenie anty-
korozyjne stalowych elementów złączy

(np. przez odpowiedniej grubości otu-
linę betonową, malowanie lub pokry-
wanie powłokami zabezpieczającymi,
użycie stali nierdzewnej itp.);

● odporność na działanie ognia
– jeżeli dane połączenie ma wpływ
na stabilność konstrukcji, należy mu
zapewnić tę samą klasę odporności
ogniowej, co łączonym elementom;

● estetyka – wszystkie połączenia,
które nie zostaną ukryte, powinny być
tak kształtowane, aby wraz z elemen-
tami konstrukcji nośnej tworzyły spójną
architekturę obiektu.

Na etapie projektowania połączeń
należy uwzględnić również warunki
produkcji oraz montażu elementów,
w tym:

– typizację elementów i ich połączeń;
– asortyment dostępnych materia-

łów i rozmiarów;
– tolerancję wykonawczą;
– prostotę wykonania połączenia;
– możliwie skrócenie czasu wzno-

szenia konstrukcji;
– niedopuszczanie do nadmiernej

koncentracji zbrojenia i ewentualnie in-
nych elementów w węźle;

– unikanie nietypowych i pracochłon-
nych technologii wykonania;

– dopuszczenie alternatywnych roz-
wiązań szczegółowych w projektowa-
nych węzłach;

– dostępność wymaganej przestrze-
ni w trakcie wykonywania złącza czy
montażu elementu;

– unikanie konieczności długotrwa-
łego podwieszania elementów w trak-
cie montażu;

– minimalizowanie nagrzewania ele-
mentów podczas spawania lub mini-
malizowanie skutków tego nagrzania.

W prefabrykowanych konstruk-
cjach szkieletowych połączenia be-
lek ze słupami są jednymi z najczę-
ściej spotykanych, a zarazem naj-
ważniejszych typów połączeń. Wę-
zły te można wykonywać w postaci
elementów belkowych mocowanych
do ciągłych, wielokondygnacyjnych
słupów (typ I) lub w postaci jedno-
kondygnacyjnych odcinków słupów
ustawianych na belkach ciągłych

(typ II). Taki podział połączeń przed-
stawiono na rysunku 1. W obu ty-
pach połączeń można wydzielić dal-
sze dwie kategorie: złącza widoczne
(np. typ B na rysunku 1) oraz złącza
ukryte (np. A, C i D na rysunku 1).

Złącza widoczne najczęściej wyko-
nywane są z zastosowaniem różnego
rodzaju krótkich wsporników w słu-
pach. Połączenia tego typu projekto-
wane są głównie jako proste podpar-
cia, o jednej powierzchni styku. Wyma-
ga się od nich mimośrodowego przeno-
szenia na słupy dużych sił ścinających
przekazywanych z podpieranych ele-
mentów. Najczęściej wykonywane są
krótkie wsporniki żelbetowe, ale w celu
zwiększenia nośności i jednoczesne-
go zmniejszenia wymiarów można wy-
konywać wsporniki żelbetowe ze stalo-
wymi wkładami sztywnymi lub wsporni-
ki stalowe wykonywane z kształtowni-
ków. W przypadku wsporników stalo-
wych, oprócz zapewnienia nośności,
priorytetowe staje się zagadnienie za-
pewnienia odpowiedniego zabezpie-
czenia antykorozyjnego oraz przeciw-
pożarowego. Połączenie belka – słup* Politechnika Krakowska

Połączenia typu belka – słup
w konstrukcjach prefabrykowanych

dr inż. Wit Derkowski*
mgr inż. Jan Włodarczyk*

Rys. 1. Podział połączeń typu belka – słup
[Elliott K. S.: „Precast Concrete Structu-
res”, Elsevier Butterworth-Heinemann,
UK, 2006]: 1 – belki przerywane w węźle
mogą znajdować się na różnych pozio-
mach; 2 – belki przerywane w węźle muszą
znajdować się na tym samym poziomie;
3 – połączenie z wykorzystaniem wkładek
stalowych i ewentualnie spawanych cien-
kich płyt; 4 – słup zbudowany z odcin-
ków; 5 – słup ciągły; 6 – belka ciągła w węź-
le; 7 – wspornik; 8 – połączenie belka – bel-
ka poza strefą podporową słupa
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może obejmować jedną lub więcej be-
lek na tym samym lub różnych pozio-
mach słupa. Ze względu na komplika-
cje przy wykonywaniu wsporników
na trzech lub czterech powierzchniach
słupa korzystniejsze jest stosowanie
łączników ukrytych.

Złącza ukryte składają się zwykle
z dwóch części – elementu (fragmen-
tu) belkowego i słupowego. Ich kształ-
towanie i projektowanie jest jednak
trudne, szczególnie w przypadku złącz
ukrywanych na wysokości belek.
W niektórych rozwiązaniach pojawia
się trzeci element, tzw. trzpieniowy, łą-
czący obydwie części. Złącza tego ty-
pu zostaną szerzej omówione w dalszej
części artykułu.

Połączenia typu II można podzielić
na dwie kategorie: C – końce belek jed-
noprzęsłowych są podparte i zakotwio-
ne w głowicach słupów oraz D – belki
ciągłe są oparte na głowicach słupów.
W przypadku kategorii D element belko-
wy poza słupem pracuje jak wspornik
lub wykonuje się połączenie belka – bel-
ka w pewnej odległości od krawędzi słu-
pa (zazwyczaj w okolicy miejsca zero-
wania się momentów zginających w bel-
ce). Przykładowe rozwiązanie połącze-
nia typu D, z wypuszczonymi prętami
zbrojenia słupa dolnego, na które nani-
zuje się belkę i słup górny, pokazano
na rysunku 2 [Starosolski Wł.: „Połącze-
nia w żelbetowych konstrukcjach szkie-
letowych”, Arkady, Warszawa, 1993].

Połączenia ukryte
typu belka – słup

Złącza ukryte konstruuje się z wyko-
rzystaniem zakotwionych w słupie sta-
lowych elementów podpierających bel-
ki. W większości przypadków, po połą-
czeniu elementów, przestrzeń pomię-
dzy prefabrykatami wypełniana jest za-
prawą cementową (lub betonem drob-
noziarnistym) o właściwościach lekko
ekspansywnych. Minimalna wytrzyma-
łość zaprawy powinna wynosić 30 MPa
(zazwyczaj stosuje się zaprawę wytrzy-
małości do 50 MPa). Obecnie na ryn-
ku istnieje wiele różnych rozwiązań te-
go typu. Najpopularniejsze omówimy
w tym artykule.

Połączenie ze stalową wkładką
i trzpieniem gwintowanym przedsta-
wiono na rysunku 3. Funkcje podpory
elementu belkowego stanowi stalowy
kształtownik, tzw. billet, w formie peł-
nościennego lub cienkościennego pro-

filu, o przekroju prostokątnym. Wkład-
ka ta może być lekka (przekrój cienko-
ścienny) bądź masywna (przekrój peł-
ny lub cienkościenny wypełniony
w środku betonem). Prefabrykowa-
na belka mająca w strefie połączenia
pionowe tuleje o przekroju okrągłym lub
prostokątnym nanizana jest na gwinto-
wany trzpień z miękkiej stali. Na wyso-

kości górnej krawędzi belki montowany
jest kątownik stalowy, do którego łączo-
ny jest trzpień. Po uzupełnieniu połą-
czenia betonem lub zaprawą cemento-
wą trzpień stabilizuje łączone elemen-
ty, uniemożliwiając im wzajemny prze-
suw w płaszczyźnie poziomej. Gwinto-
wanie sworznia pozwala na uzyskanie
częściowej stabilizacji połączenia już
w fazie montażu, wymagane jest jednak
stosowanie podkładek z materiałów
elastycznych. Nośność połączenia na
ścinanie zapewnia projektowana
wkładka stalowa typu „billet”.

Wbudowywana w prefabrykowany
słup stalowa wkładka ma za zadanie
przekazać na słup siły ściskające,
a w niektórych przypadkach momenty
zginające i skręcające. Minimalna sze-
rokość wkładki bp wynosi 50 mm, mini-
malna grubość ścianek: 6 mm w przy-
padku profili składanych i 4 mm w przy-
padku zamkniętych kształtowników
walcowanych zabezpieczonych przed
działaniem powietrza i wilgoci. Dopusz-
czalne graniczne naprężenie ściskają-
ce w betonie można przyjmować jako
αfcd pod warunkiem, że bezpośrednio
nad i pod wkładką zagęszczone zosta-
ną rozstawy strzemion, a główne zbro-
jenie słupa nie będzie przez nią prze-
rwane. Oś wkładki nie powinna znajdo-
wać się bliżej niż 1,5bp od lica ścianki
słupa, zaś wkładka musi znajdować się
wewnątrz obrysu zbrojenia słupa.

Stalowa wkładka naciska na beto-
nowy słup, wywołując reakcję na pio-
nowe obciążenie V oraz reakcję rów-
noważącą moment zginający spowo-
dowany mimośrodowo przyłożonym
obciążeniem (rysunek 4). Zaleca się
nieuwzględnianie otuliny betonowej
w analizie rozkładu sił pod wkładką.

Wysięg wkładki L1 (rysunek 4) liczy
się od punktu przyłożenia reakcji z bel-

Rys. 2. Połączenie belka – słup z ciągłym
elementem belkowym: a) schemat;
b) przekrój: 1 – otwory odpowietrzające;
2 – otwory iniekcyjne; 3 – podkładka dy-
stansowa; 4 – tuleje do osadzania prętów
w słupie górnym; 5 – ciągła belka prefabry-
kowana; 6 – zaprawa cementowa; 7 – tule-
je przelotowe; 8 – pręty zbrojeniowe wy-
prowadzone ze słupa dolnego

Rys. 3. Schemat połączenia ze stalową
wkładką i trzpieniem gwintowanym:
1 – „billet”: wkładka stalowa o przekroju
pełnym lub cienkościennym, zamocowana
w słupie; 2 – słup; 3 – zaprawa lub beton;
4 – bolec lub gwintowany trzpień; 5 – bel-
ka prefabrykowana; 6 – podkładka dys-
tansowa; 7 – górny element mocujący

Rys. 4. Rozkład sił do wymiarowania połą-
czenia ze stalową wkładką: 1 – nachodzące
na siebie strefy nacisku; 2 – „billet”:
wkładka stalowa o przekroju pełnym lub
cienkościennym, zamocowana w słupie

a)

b)



20

TEMAT WYDANIA – Prefabrykacja betonowa

11 ’2009 (nr 447)

ki do skrajnej warstwy zbrojenia podłuż-
nego słupa. Na podstawie równania
równowagi sił można określić głębo-
kość równoważnej strefy ściskanej L2:

Moment zginający we wkładce wy-
wołany mimośrodowym przyłożeniem
obciążenia można określić wzorem:

Mzz = V(L1 + 0,5L2) (2)
przy czym jest on równoważony mo-
mentem:
Mzz1 =αfcdbpL3(L4 – L2 – 0,5L3 – 0,5L3) (3)
Przyrównując wartość momentu Mzz do
Mzz1 możliwe jest wyznaczenie dodat-
kowej głębokości strefy ściskanej L3.
Aby uniknąć nakładania się naprężeń
ściskających beton, stosuje się „regu-
łę 90%”, zakładając:

L1 + L2 ≤ 0,9L4 (4)
Maksymalna siła ściskająca występują-
ca pod wkładką wynosi:

F = αfcdbp(L3 + L2) (5)
W przypadku, gdy nierówność (4) nie
jest spełniona, należy zwiększyć klasę
betonu (fcd), szerokość elementu (L4),
szerokość wkładki (bp) lub zapewnić do-
datkowe zbrojenie w formie prętów lub
płytek stalowych, spawanych do stalo-
wej wkładki. Również w sytuacji, gdy
wkładka znajduje się na tyle blisko gór-
nej krawędzi słupa, że niemożliwe jest
przeniesienie przez beton znajdujący
się powyżej wkładki siły równoważącej
moment zginający, należy zastosować
dodatkowe zbrojenie kotwiące wkład-
kę. Przypadek ten opisuje nierówność:

αfcdbpL3 < bpdtvult (6)
gdzie:
dt – odległość od górnej krawędzi wkładki
do najwyżej położonego strzemienia;
vult – maksymalna graniczna nośność beto-
nu na ścinanie, równa 0,8√fcd, lecz nie wię-
cej niż 5,0 MPa.

Zatem:
Mzz = αfcdbpL2(L1 + 0,5L2) (7)

Mzz1 =αfcdbpL3(d – otulina – L2 – 0,5L3) (8)
Przyrównując wartość momentu Mzz
do Mzz1 wyznacza się L3, przy założe-
niu warunku ograniczającego:

L2 + L3 < 0,7L4 (9)
Pole powierzchni dodatkowych prętów
kotwiących oblicza się ze wzoru:

Dodatkowe zbrojenie kotwiące wkładkę
powinno być połączone z nią za po-
mocą ciągłych spoin pachwinowych.

W przypadku, gdy odległość od górnej
krawędzi wkładki do górnej powierzch-
ni słupa jest większa niż 200 mm, w ob-
szarze tym należy stosować min. trzy
strzemiona zamknięte.

Połączenie ze stalową wkładką
i spawaną blachą przedstawiono na
rysunku 5.

W tym rozwiązaniu element belkowy
w strefie połączenia jest wyposażony
w stalową, masywną blachę zakotwio-
ną w betonie za pomocą dospawanych
prętów zbrojeniowych dużej średnicy,
zwykle 25 mm. Po ustawieniu prefabry-
katów w docelowej pozycji blacha jest
spawana do stalowej wkładki typu „bil-
let” zakotwionej w słupie (podobnej jak
w rozwiązaniu ze stalową wkładką
i trzpieniem gwintowanym). Węzeł połą-
czenia obetonowuje się betonem drob-
noziarnistym o właściwościach lekko
ekspansywnych. Stabilność węzła
przed zespoleniem elementów zapew-
niają poziome pręty umieszczone w gór-
nej części belki, które pełnią jedynie ro-
lę tymczasową. Ich funkcja przestaje
być istotna wraz z wykonaniem spoiny.

Całkowite zamocowanie płytki jest
możliwe wyłącznie, gdy jej spoina na sta-
lowym wsporniku jest w pełni efektywna.
W strefie ściskanej złącza siły przeno-
szone są przez beton uzupełniający,
przy czym udział stalowej wkładki słupa
jest pomijany w przenoszeniu sił ściska-

jących. Dla rozpatrywanego przypadku
równanie równowagi sił można zapisać
w następującej formie:

Fc = 0,85vfcd * b * 0,8x ≡
≡ Fs = fwdlwtw + fydAs (11)

gdzie:

fwd – obliczeniowa wartość wytrzymałości
spoiny;
lw – długość spoiny;
tw – szerokość spoiny;
As – pole przekroju poziomych prętów.
Nośność złącza na zginanie można
określić ze wzoru:

MRd = Asfyd * z1 + fwdlwtw * z2 (12)
gdzie:
z1 i z2 – odpowiednio ramiona sił przenoszo-
nych przez pręty zbrojenia górnego i spoinę.

Połączenie ze stalowym wsporni-
kiem przykręcanym do słupa przed-
stawiono na rysunku 6.

Stalowy wspornik przykręca się śruba-
mi do zakotwionego w rdzeniu słupa sta-
lowego elementu z nawierconymi otwo-
rami montażowymi. Elementy te zwykle
wykonane są z masywnych profili walco-
wanych, np. dwuteowników HEB.

Połączenie ze stalową płytką łącz-
nikową typu BSF przedstawiono
na rysunku 7. Stalowa płytka BSF sta-

(1)

(10)

Rys. 5. Schemat połączenia ze stalową
wkładką i blachą spawaną: 1 – blacha sta-
lowa; 2 – pręty stabilizujące; 3 – „billet”:
wkładka stalowa o przekroju pełnym lub
cienkościennym, zamocowana w słupie;
4 – zaprawa lub beton; 5 – belka prefabry-
kowana; 6 – słup; 7 – zbrojenie rozciąga-
ne; 8 – spoina

Rys. 6. Schemat połączenia ze stalowym
wspornikiem przykręcanym do słupa:
1 – słup; 2 – wcięcie w słupie; 3 – podkładka
dystansowa; 4 – kątownik lub spawany
wspornik mocowany do słupa; 5 – stalowa
skrzynka lub zakotwiony w rdzeniu słupa
kształtownik stalowy; 6 – zaprawa lub beton

Rys. 7. Schemat połączenia ze stalową płyt-
ką łącznikową typu BSF
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nowi łącznik umieszczany w stalowych
kieszeniach belki i słupa. Po podniesie-
niu prefabrykatu belkowego i ustawie-
niu go w żądanej pozycji łącznik
umieszczony uprzednio w kieszeni jest
wypychany z niej i wprowadzany w są-
siednią kieszeń, łącząc obydwa ele-
menty. Ukształtowane w płytce wcię-
cia zabezpieczają węzeł przed ewentu-
alnym „rozpięciem”. Wyróżnia się wie-
le standardowych łączników systemu
BSF, różniących się nośnością. Połą-
czenie ze stalową płytką łącznikową ty-
pu BSF jest stosunkowo łatwe do za-
bezpieczenia przed działaniem ognia
i korozji. Należy jednak pamiętać, że
wymagana jest bardzo duża dokład-
ność wykonania i montażu prefabryka-
tów (tolerancja do 3 mm).

Połączenia momentowe
W przypadkach, gdy sztywność

przestrzenna budynku ma być zapew-
niona przez pracę układu ramowego,
połączenia elementów prefabrykowa-
nych w węzłach ram muszą być za-
projektowane odpowiednio do prze-
niesienia zarówno sił tnących, jak
i momentów zginających. Siły rozcią-
gające w złączu, wywołane działa-

niem momentu zginającego, mogą
być przenoszone przez osadzone w
elementach różnego rodzaju wkładki,
np. trzpienie czy pręty stalowe. Wkład-
ki te muszą być odpowiednio zako-
twione w elemencie tak, aby ich utra-
ta nośności poprzedzała zniszczenie
betonu, a przez to całe złącze miało
zagwarantowany ciągliwy model
zniszczenia. Przykładowe rozwiąza-
nie połączenia typu belka – słup, prze-
noszące momenty zginające, pokaza-
no na rysunku 8. W niektórych przy-
padkach połączenia momentowe ele-
mentów prefabrykowanych realizuje
się przez uciąglenie elementów kabla-
mi sprężającymi. Przy projektowaniu
tego typu połączeń, w których wyma-
gana jest duża nośność na momenty
zginające i duża ciągliwość złącza,
często stosuje się zespolenie elemen-
tów, przez zabetonowanie złącza
na miejscu budowy. W efekcie uzy-
skuje się podobną pracę węzła jak
w konstrukcjach monolitycznych.

Wykonywanie sztywnych połączeń
elementów prefabrykowanych jest
czasochłonne i kosztowne. W wielu
przypadkach sztywne zamocowanie
elementów może nie być pożądane,
ponieważ odkształcenia termiczne

i reologiczne elementów wywoływać
będą znaczne dodatkowe siły w sa-
mych elementach, jak i złączach.
W takich sytuacjach korzystniejsze
jest projektowanie połączeń momen-
towych spełniających wymagania no-
śności, a jednocześnie umożliwiają-
cych niewielkie przemieszczenia lub
obroty elementów w złączu przy gwa-
rancji odpowiedniej ciągliwości połą-
czenia (połączenia półsztywne).

Rys. 8. Schemat połączeń momentowych
belka – słup [fib Bulletin No. 43: „Structu-
ral connections for precast concrete buil-
dings”, 2008]: 1 – beton uzupełniający;
2 – zaprawa lub beton; 3 – słup; 4 – zbro-
jenie uciąglające; 5 – belka prefabrykowa-
na; 6 – połączenie przez dospawanie stalo-
wej płyty; 7 – połączenie trzpieniowe z wy-
korzystaniem łącznika „billet”; 8 – spoina
wykonywana na placu budowy

Jak kotwić strzemiona ze stali EPSTAL®?

Obserwacje te skłoniły autorów
do sformułowania kilku podstawowych
zaleceń dotyczących zakotwienia
strzemion wykonanych ze stali żebro-
wanej o fyk ≥ 500 MPa i εuk ≥ 5%:

● należy unikać stosowania rozwią-
zań normowych kotwienia strzemion
(w szczególności haka prostego)
przy jednocześnie niewielkiej grubości
otuliny (10 lub 15 mm), gdyż wówczas
podczas wyrywania pręta bardzo mało
prawdopodobne jest osiągnięcie na-
prężeń o wartości równej wytrzymało-
ści na rozciąganie zastosowanej stali
zbrojeniowej (pręt zostanie wcześniej
wyciągnięty z betonu);

● przy zakotwieniu hakiem prostym
lub ostrym zaleca się stosowanie beto-

nu klasy co najmniej C30/37. W przy-
padku elementów z betonu niższych
klas należy w tym celu stosować za-
kotwienia o kształcie pozanormowym
(wg rysunku c).

● w strefie zakotwienia strzemienia
należy zawsze stosować co najmniej
dwa pręty podłużne, z czego jeden
w zagięciu pręta strzemienia.

Zastosowanie się do tych oraz pozo-
stałych zaleceń pozwoli na bardziej
efektywne wykorzystanie zapasu bez-
pieczeństwa, jaki daje wysoka granica
plastyczności oraz duża ciągliwość uży-
tej do zbrojenia poprzecznego stali
– zmniejszy się prawdopodobieństwo
zniszczenia strzemion przy obciążeniu
wywołującym naprężenie mniejsze

od wytrzymałości stali (poprzez ich wy-
rwanie z betonu).

Wszystkie zalecenia opracowane
przez autorów w I etapie badania posłu-
żyły do wykonania modeli dwóch belek
jednoprzęsłowych, badanych na ścina-
nie w etapie II. Wkrótce ukaże się biule-
tyn informacyjny CPJS, w którym zapre-
zentowane zostaną wyniki obu etapów.

Artykuł przygotowano na podstawie
opracowania: „Badanie zakotwienia
strzemion wykonanych ze stali o wysokiej
ciągliwości”, autorstwa prof. dr. hab. inż.
Włodzimierza Starosolskiego oraz mgr.
inż. Radosława Kupczyka wykonanego
w Katedrze Konstrukcji Budowlanych
Politechniki Śląskiej.

(dokończenie ze str. 17)
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W procesach powstawania
i rozwoju uszkodzeń we-
wnątrz struktury betonów
ważną rolę odgrywa adhe-

zja występująca pomiędzy poszczegól-
nymi składnikami kompozytu. Zjawis-
ko to określa bowiem powierzchniową
współpracę matrycy cementowej z in-
kluzjami w postaci ziarn kruszywa oraz
zjawiska fizykochemiczne, które zacho-
dzą w obrębie kontaktu obu tych mate-
riałów. Związane jest to z występowa-
niem oddziaływań chemicznych i me-
chanicznych na połączeniu wspomnia-
nych dwóch faz kompozytu. Pierwsze
z nich związane są z aktywnością che-
miczną zaczynu i kruszywa, drugie na-
tomiast z nierównościami występujący-
mi na powierzchni ich kontaktu.

Ze względu na rodzaj zastosowane-
go wypełniacza, WS kruszywa grube-
go z zaczynem może być rozpatrywa-
na w następujący sposób. Jeżeli po-
między stykającymi się fazami zacho-
dzi intensywna reakcja chemiczna,
wtedy w warstwach powierzchniowych
następuje dyfuzja i nie istnieje wyraź-
na granica, ale stopniowe przejście
od jednej fazy do drugiej. Do kruszyw
reaktywnych chemicznie zalicza się np.
wapienie i dolomity. Natomiast gdy
kruszywo nie uczestniczy chemicznie
w procesie twardnienia betonu i odgry-
wa tylko rolę bierną, siły adhezji zale-
żą jedynie od topografii i stopnia chro-
powatości jego powierzchni. Kruszywa
nieaktywne chemicznie to m.in. grani-
ty, bazalty lub żwiry. W tym kontekście
dokładne określenie parametrów me-
chaniczno-wytrzymałościowych kom-
pozytu staje się sprawą dość trudną.
Analizując bowiem wszystkie występu-
jące w nim fazy, należy znać charakte-
rystyki takich parametrów, jak moduł
sprężystości – Ex czy iloraz Poissona νx
(x – oznaczenie poszczególnej fazy
kompozytu od 1 do 4, rysunek 1) nie
tylko dla kruszywa czy matrycy, ale
również warstwy przejściowej wystę-

pującej między tymi materiałami i do-
piero na tej podstawie określać cha-
rakterystyki globalne betonu, traktując
go jako ciało homogeniczne. Wg auto-
rów pracy [Li G., Zhao Y., Pang S. S.Fo-
ur-phase sphere modeling of effective
bulk modulus of concrete. Cement and
Concrete Research, 1999] w tzw. mode-
lu sferycznym kompozytu betonowego
przedstawionym na rysunku 1 można
wyróżnić cztery fazy: zbudowaną z in-
kluzji; warstwę stykową między inklu-
zjami a matrycą; matrycę cementową
oraz fazę ekwiwalentnego modelu beto-
nu jako materiału homogenicznego.

Dla każdej z trzech pierwszych faz
charakterystyki sprężyste poszczegól-
nych materiałów oznaczone są nume-
rami 1 – 3. W kontekście ich ustalenia
najwięcej trudności nastręcza opisanie
fazy 3, o ile bowiem parametry doty-
czące inkluzji czy matrycy są po-
wszechnie znane i łatwe do oszaco-
wania, o tyle właściwości WS są dość
trudne zarówno do zbadania, jak i opi-
su matematycznego.

Struktura warstwy stykowej
i metody jej badania

Tworzenie się WS o odmiennej
strukturze od zasadniczej masy zaczy-
nu rozpoczyna się zaraz po zmiesza-

niu cementu i kruszywa z wodą. War-
stwa ta powstaje w wyniku złożonych
procesów fizykochemicznych zacho-
dzących na granicy kruszywa i zaczy-
nu i jest częścią matrycy cementowej.
Należy jednak dodać, że mikrostruktu-
ra zaczynu w obrębie ziarn kruszywa
grubego znacznie różni się od mikro-
struktury wewnętrznych warstw zaczy-
nu. Ma to związek głównie ze zwięk-
szoną porowatością tego obszaru be-
tonu w porównaniu z zaczynem odda-
lonym od kruszywa grubego, co znacz-
nie wpływa na pogorszenie jego wła-
ściwości, głównie wytrzymałościowych.
Porowatość zaczynu przy styku z kru-
szywem wynosi ponad 30%, podczas
gdy w odległości ok. 80 µm dalej spa-
da poniżej 10%. Główną przyczyną
wzrostu pustych przestrzeni w obrębie
WS jest większy stosunek wodno-ce-
mentowy (w/c) niż w pozostałej części
matrycy.

W mikrostrukturze WS można wy-
różnić duże i jednorodne kryształy port-
landytu Ca(OH)2 grubości ok. 0,5 µm
znajdujące się na powierzchni kruszy-
wa oraz warstwę żelową C-S-H o po-
dobnej grubości. W efekcie połączenia
tych obu związków tworzy się tzw. po-
dwójna błona (duplex film) grubości
1 µm. W dalszej odległości od kruszy-
wa znajduje się główna WS mierząca
ok. 50 µm zawierająca produkty hydra-
tacji cementu z dużą ilością Ca(OH)2.

Grubość WS zależy od wielu czyn-
ników m.in.: w/c; rodzaju i uziarnienia
cementu; ewentualnego zastosowania
dodatków mineralnych i domieszek
chemicznych; wielkości ziarn i rodzaju
zastosowanego kruszywa; wieku kom-
pozytu; sposobu zagęszczenia mie-
szanki betonowej; czasu jej dojrzewa-
nia; warunków cieplno-wilgotnościo-
wych występujących w procesie doj-
rzewania itp. Wg autorów pracy [Elsha-
rief A., Cohen M. D., Olek J. Influence
of aggregate size, water cement ratio
and age on themicrostructure of the in-
terfacial transition zone. Cement and
Concrete Research, vol. 33, 2003,* Politechnika Lubelska

Znaczenie warstwy stykowej
pomiędzy inkluzjami a matrycą

w betonach cementowych

dr inż. Grzegorz Ludwik Golewski*

Rys. 1. Schemat czterofazowego modelu
kompozytu betonowego: 1 – inkluzja;
2 – warstwa stykowa; 3 – matryca;
4 – ekwiwalentna warstwa homogeniczna;
a, b, c – zasięgi sferyczne faz od 1 do 3
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1837 – 1848] dla betonu zwykłego gru-
bość ta wynosi 9 – 51 µm. Pomimo że
każda z przytoczonych przyczyn w od-
mienny sposób decyduje o właściwoś-
ciach i budowie WS, nie zmienia to jed-
nak faktu, że tę warstwę betonu uznaje
się za najsłabszy składnik jego struktu-
ry w odniesieniu zarówno do matrycy ce-
mentowej, jak i kruszywa. Cechuje ją niż-
sza twardość w porównaniu z kruszy-
wem i zaczynem cementowym, o wiele
większa porowatość, bardzo niejedno-
rodna budowa oraz mała wytrzymałość.

Obecnie stosuje się kilka różnych me-
tod oceny właściwości WS pomiędzy
kruszywem a zaczynem cementowym:

■ badania mechaniczne (pomiary
wytrzymałości na ścinanie i odrywanie,
analizy mikrotwardości);

■ badania z zastosowaniem technik
proszkowych (dyfraktometria rentge-
nowska, termiczna analiza różnicowa);

■ analizy mikroskopowe (elektrono-
wa, mikrosondą rentgenowską).

Najważniejsza z nich to metoda ba-
dająca mikrotwardość w pobliżu grani-
cy kruszywa z zaczynem. Doświadcze-
nia tego typu z wykorzystaniem nowo-
czesnej aparatury pozwalającej na ste-
rowanie zarówno siłą, jak i przemiesz-
czeniem w procesie przykładania ob-
ciążenia zewnętrznego różnią się nie-
co od klasycznych pomiarów twardo-
ści. Metody te pozwalają na wyznacze-
nie parametrów takich jak: szerokość
WS; moduł sprężystości; wytrzyma-
łość; pełzanie; porowatość w funkcji
odległości od kruszywa; krytyczny
współczynnik intensywności naprężeń
KIc. Badania mikrotwardości WS prze-
prowadza się z zastosowaniem apara-
tury badawczej, która umożliwia pomiar
siły do 10 N (najczęściej stosuje się ob-
ciążenia od 0,02 do 0,05 N) z dokład-
nością do 1 mN oraz przemieszczenia
do 50 µm z dokładnością do 2 nm. Testy
wymagają ponadto sprzężenia mikro-
twardościomierza z odpowiednim ukła-
dem optycznym, pozwalającym na bar-
dzo precyzyjny wybór miejsca, w którym
umieszczony zostanie wgłębnik.

Przeprowadzone dotychczas bada-
nia cech WS wykazały ich dużą zmien-
ność w zależności od odległości od in-
kluzji. Udowodniono również, że bada-
ne parametry (porowatość, mikrotwar-
dość, moduł sprężystości) różnią się
znacznie od wyników uzyskiwanych
w dalszych obszarach matrycy cemen-
towej, poza strefą WS.

Analiza uszkodzeń
w obszarze warstwy stykowej

W związku z tym, że wytrzymałość
WS jest zazwyczaj mniejsza od wytrzy-
małości matrycy i inkluzji, właśnie tam
na ogół rozpoczyna się proces destruk-
cji materiału. Pierwsze uszkodzenia
pojawiające się w betonie mają miejsce
głównie w obszarze WS między kru-
szywem a zaczynem cementowym.
W objętości elementu betonowego pod-
danego działaniu obciążeń zewnętrz-
nych bądź też innych czynników, jak np.
wpływu skurczu bądź temperatury, po-
wstają naprężenia, które powodują od-
kształcenia, a uszkodzenia w WS zwią-
zane są niewątpliwie z koncentracją
tych naprężeń w obszarach wypełnia-
czy. Na rysunku 2 pokazano, jak wyglą-
dają strefy naprężeń ściskających i roz-
ciągających w obciążonym betonie
na powierzchni ziarna kruszywa (w celu
uproszczenia przyjęto kulisty kształt
ziarna). Widać na nim, że w kierunku
obciążenia działają naprężenia ściska-
jące, natomiast prostopadle do nich po-
jawiają się naprężenia rozciągające.

W zależności od wartości przykłada-
nych obciążeń, zarysowania w WS mo-
gą mieć charakter lokalny lub też roz-
wijać się w głąb matrycy, a przy udzia-
le inkluzji o niższej wytrzymałości niż
matryca nawet w głąb kruszywa. Zjawi-
sko propagacji uszkodzeń przez kru-
szywo występuje zazwyczaj w procesie
niszczenia betonów wysokowartościo-
wych lub też takich, gdzie zastosowa-
no dużą ilość mikrowypełniaczy w be-
tonie (np. mikrokrzemionki).

Proces destrukcji betonu przebiega
wieloetapowo przez powstawanie i roz-
wój szczelin wewnątrzmateriałowych
w jego strukturze. Przy niskim poziomie
naprężeń krytycznych uszkodzenia
w betonie mają charakter szczelin pro-
stych, tzw. mezoszczelin. Wraz z nara-
stającym obciążeniem uszkodzenia te
zmieniają kierunek swojej propagacji,
powodując pojawienie się szczelin
skrzydłowych. Początkowo defekty te
rozwijają się na pojedynczych ziarnach
kruszywa. W miarę postępującego ob-
ciążenia uszkodzenia takie pojawiają
się na coraz większej liczbie ziarn
i w konsekwencji naprężenia od po-
szczególnych inkluzji wzajemnie na sie-
bie oddziałują. Zjawisko interakcji po-
woduje częściowe przemieszczanie się
kruszywa w obrębie matrycy oraz pro-
ces łączenia się szczelin w łańcuchy,
których rozwój prowadzi w konsekwen-
cji do całkowitej destrukcji kompozytu.

Związek warstwy stykowej
z rodzajem i powierzchnią
zastosowanego kruszywa

Jak już wspomniano, o budowie WS
w głównej mierze decyduje adhezja po-
między kruszywem a matrycą. Na przy-
czepność stwardniałego zaczynu ce-
mentowego do kruszywa wpływają
m.in.: mechaniczne sczepianie się za-
czynu z szorstką powierzchnią kruszy-
wa; powstawanie produktów reakcji
chemicznych pomiędzy tymi materiała-
mi oraz przyczepność kapilarna. Czwar-
tym czynnikiem, który może decydować
o tworzeniu się silnych WS w strukturze
betonu, jest tzw. zjawisko epitaksji, czy-
li proces chemiczny powodujący budo-
wę i wzrost nowych sieci kryształów
na powierzchni ziaren kruszywa. Na
rysunku 3 schematycznie pokazano
wszystkie czynniki decydujące o budo-
wie WS w kompozytach betonowych.

Rys. 2. Rozkład naprężeń w obszarze ziar-
na kruszywa; 1 – naprężenia ściskające;
2 – naprężenia rozciągające; 3 – reprezen-
tatywne ziarno kruszywa

Rys. 3. Podstawowe czynniki decydujące
o budowie warstwy stykowej



Do istotnych cech wypełniaczy, które
decydują o budowie WS, zalicza się:
skład mineralogiczny kruszywa; chro-
powatość; zapylenie; wysuszenie oraz
uziarnienie. Stwierdzono, że adhezja
zaczynu w betonach z zastosowa-
niem kruszyw łamanych jest większa
niż w kompozytach z udziałem kru-
szyw otoczakowych. Szczególnie do-
brą przyczepnością ziarn kruszywa
do zaczynu charakteryzują się wapienie
i inne wypełniacze węglanowe, ponie-
waż kruszywa tego typu mają bardziej
rozwiniętą powierzchnię niż inne wypeł-
niacze, a ponadto są silnie aktywne che-
micznie.

Oceniając wpływ kruszywa na kształ-
towanie sięWSw betonie, należy zwró-
cić uwagę na wielkość ziarn zastoso-
wanego wypełniacza, ponieważ gru-
bośćWSma ścisły związek z przyjętym
stosem okruchowym. Dzieje się tak,
gdyż wokół kruszywa grubego gromadzi
się znacznie większa warstwa wody niż
wokół np. drobnych ziarn piasku. Ma to
szczególne znaczenie w przypadku np.
gładkich kruszyw otoczakowych. Grub-
sza WS, występująca w obrębie więk-
szych inkluzji zawierająca większą ilość
wody, powoduje zwiększoną porowa-
tość w tej strefie. Ten stan rzeczy wpły-
wa m.in. na uaktywnienie się w tym ob-
szarze betonu jego właściwości reolo-
gicznych. W WS wokół dużych ziarn
kruszywa pojawia się zatem skurcz
i pęcznienie, co powoduje, że pod wpły-
wem naprężeń obszar ten staje się pod-
stawowym punktem newralgicznym be-
tonu, w którym dochodzi do pierwszych
mikrouszkodzeń.

W literaturze można znaleźć przy-
kłady analizy wpływu rodzaju po-
wierzchni zastosowanego kruszywa
na różne parametry mechaniki beto-
nu. W tabeli podano, o ile zmniejszyły
się naprężenia krytyczne (σI i σII) oraz
parametry mechaniki pękania (KIc, JIc

oraz KIIc, JIIc) w kompozytach, do któ-
rych wykonania użyto wypełniaczy
otoczakowych o wcześniej sztucznie
spreparowanej powierzchni. Przed-
stawione wyniki odniesiono do badań
betonów wykonanych z zastosowa-
niem tych samych kruszyw, ale o po-
wierzchni naturalnej. Z analizy tych
danych wynika, że powierzchnia
kruszyw zastosowanych do wykona-
nia betonu ma bardzo istotne znacze-
nie, szczególnie jeżeli chodzi o jego
odporność na pękanie.

Podsumowanie
Projektując skład mieszanki be-

tonowej oraz dobierając poszcze-
gólne jej komponenty, należy zwró-

cić baczną uwagę nie tylko na ich pa-
rametry mechaniczno-wytrzyma-
łościowe, ale również na zjawisko ich
wzajemnej współpracy i oddziaływa-
nia. Jest to szczególnie istotne przy
doborze kruszywa grubego do be-
tonu.

Z przeprowadzonych analiz wy-
nika, że zmiany cech betonu (wy-
trzymałość, szczelność, parametry
mechaniki zniszczenia) na skutek
zastosowania różnego rodzaju kru-
szywa zależą nie tylko od odmien-
nych cech tych wypełniaczy, ale
także od zróżnicowanej WS kruszy-
wo grube – zaczyn cementowy. Ro-
la tej fazy betonu jest na tyle istotna,
że staje się niejako trzecim składni-
kiem kompozytu po cemencie i kru-
szywie, nieuwzględnianym w projekto-
waniu mieszanki betonowej i niekon-
trolowanym w procesie twardnienia
betonu.

■
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Procentowe spadki wartości analizowanych parametrów mechaniki betonu

Rodzaj powierzchni przygotowanego kruszywa
pokryte warstwą wymyte w wodzie posmarowane polerowane

parafiny i acetonie pastą krzemowo- [C. Perry,
[G. Prokopski, [S. P. Shah, -kauczukową E. Gillott, 1977]

1989] S. Chandra, 1980] [S. P. Shah,
S. Chandra, 1980]

KIc [MN/m3/2] o 196% – – –

JIc [N/m] o 272% – – –

KIIc [MN/m3/2] o 48% – – –

JIIc [N/m] o 49% – – –

σI [MPa] – o 53% o 77% o 20%

σII [MPa] – o 13% o 82% o 4%

Analizowane
parametry
mechaniki

betonu

Prefabrykowane deski gzymsowe DWD Polymer
do obiektów mostowych

Prefabrykowane deski gzymsowe
DWD Polymer przeznaczone są
do ochrony mostowych elementów
betonowych, stalowych lub żelbe-
towych przed niszczącym działa-
niem aktywnych chemicznie roz-
tworów wodnych. Dodatkowo pełnią
funkcję deskowania traconego kapy
chodnikowej. Produkowane są z poli-
merobetonu lub laminatu z żywic po-
liestrowych. Dostępne są w kilku ro-

dzajach różniących się wymiarami
i sposobem rozmieszczenia elemen-
tów mocujących. W przekroju mogą
być prostoliniowe (tzw. proste) lub
krzywoliniowe (tzw. profilowane).
Deski gzymsowe z polimerobetonu
mają standardowo grubość 40 mm,
natomiast z żywicy poliestrowej – co
najmniej 5 mm. Powierzchnia ze-
wnętrzna elementów (nieprzylegają-
ca do betonu) może być pokryta żel-

kotem żywicznym w dowolnym kolo-
rze odpornym na promieniowanie UV
lub barwiona laminatem poliestrowym
z żywic syntetycznych. Spoiny piono-
we między elementami wypełnia się
kitem silikonowym, niskoskurczową
zaprawą PC lub PCC, lub kitem trwa-
le plastycznym. Do łączenia elemen-
tu DWD z konstrukcją obiektu stosu-
je się pręty zbrojeniowe, kotwy, śruby
kotwiące lub zawiesia.



W przypadku samozagęszczal-
nej mieszanki betonowej istot-
ne jest, aby charakteryzowa-
ła się niską granicą płynięcia

i odpowiednią lepkością. Jednym z pod-
stawowych wymagań dotyczących betonu
jest mrozoodporność. Bazując na dotych-
czasowym stanie wiedzy, a także zgodnie
z wymaganiami PN-EN 2006-1:2003, za-
leca się stosowanie napowietrzania
w celu zapewnienia mrozoodporności
betonu. Artykuł dotyczy wpływu napowie-
trzenianawłaściwości reologiczne samo-
zagęszczalnej mieszanki betonowej. Re-
zultaty badań relacjonowane w różnych
źródłach wskazują, że napowietrzenie
obniża granicę płynięcia i lepkość pla-
styczną, zatem przyczynia się do zwięk-
szenia rozpływu mieszanki. Wyniki ba-
dań przeprowadzonych przeze mnie
wskazują na inny efekt tego wpływu.
W związku z tym podjęłam się analizy
przyczyn, dlaczego uzyskiwane są tak
różne rezultaty badań wpływu napowie-
trzenia na właściwości reologiczne wg
różnych autorów publikacji.

Cel i plan badań
Celem badań było określenie wpływu

napowietrzenia na właściwości reolo-
giczne i samozagęszczalność SCC
i HPSCC. Badanie podzielono na czte-
ry części: pierwsze dwie dotyczyły sa-
mozagęszczalnej mieszanki betonu
zwykłego, a dwie następne obejmowa-
ły badania samozagęszczalnej mie-
szanki betonu wysokowartościowego.

W pierwszej części badań (tabela 1)
analizowano wpływ napowietrzenia na
właściwości reologiczne oraz rozpływ
SCC przy stałej ilości superplastyfikatora
(SP). W drugiej części (tabela 2) badano
wpływ napowietrzenia na rozpływ SCC,
lecz przy zmiennej ilości SP. W trzeciej
części badań (tabele 3 i 4) analizowano
wpływ napowietrzenia na reologiczne wła-
ściwości HPSCC zawierającego zmienną
ilość domieszki napowietrzającej (AEA)

oraz stałą ilość SP, a w czwartej wpływ na-
powietrzenia na właściwości reologiczne
i rozpływ HPSCC przy stałej ilości SP
i AEA.

Zastosowane materiały
i skład badanych betonów

W pierwszej części badań wpływ na-
powietrzenia na samozagęszczalność
betonu zwykłego i jego właściwości re-
ologiczne został zweryfikowany na pod-
stawie rezultatów badań przeprowadzo-

nych z zastosowaniem samozagęsz-
czalnego betonu, którego skład poda-
no w tabeli 1. Skład betonów drugiego
etapu badań podano w tabeli 2.

W trzecim etapie badań zweryfikowa-
no wpływ napowietrzenia na reologię
HPSCC. Ustalano ilość domieszki na-
powietrzającej w celu odpowiedniego
napowietrzenia wysokowartościowych
samozagęszczalnych mieszanek beto-
nowych HPSCC1-1 i HPSCC2-1, któ-
rych skład podano w tabeli 3. Wyjścio-
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* Politechnika Śląska

Wpływ napowietrzenia
na właściwości reologiczne

samozagęszczalnych mieszanek betonowych

dr inż. Beata Łaźniewska-Piekarczyk*

Tabela 1. Skład samozagęszczalnych mieszanek betonowych pierwszej części
badań
Symbol CEM III/A 32,5N MW w/c ϕϕkz Piasek Kruszywo SP* AEA**

– LH/HSR/NA [kg] 0 – 2 mm żwirowe, oto- [%m.C.] [%m.S.]
[kg] [kg] czakowe [kg]

2 – 8 8 – 16
mm mm

SCC1-1 494,8 54,8 0,4 1,35 908,8 432,0 259,2 0,95 0
SCC1-2 494,8 54,8 0,4 1,35 908,8 432,0 259,2 0,95 0,0024
SCC1-3 494,8 54,8 0,4 1,35 908,8 432,0 259,2 0,95 0,0085
SCC2-1 367,6 157,6 0,5 1,30 908,8 432,0 259,2 1,11 0
SCC2-2 367,6 157,6 0,5 1,30 908,8 432,0 259,2 1,11 0,0024
SCC2-3 367,6 157,6 0,5 1,30 908,8 432,0 259,2 1,11 0,0085

*SP – superplastyfikator (polikarboksylany); **AEA – domieszka napowietrzająca (tensydy)

Tabela 2. Skład samozagęszczalnych mieszanek betonu zwykłego drugiej części
badań
Symbol CEM III/A 32,5N MW w/c ϕϕkz Piasek Kruszywo SP* AEA**

– LH/HSR/NA [kg] 0 – 2 mm żwirowe oto- [%m.C.] [%m.S.]
[kg] [kg] czakowe [kg]

2 – 8 8 – 16
mm mm

SCC1-1a 494,8 54,8 0,4 1,35 908,8 432,0 259,2 0,95 0
SCC1-2a 494,8 54,8 0,4 1,35 908,8 432,0 259,2 0,95 0,0024
SCC1-3a 494,8 54,8 0,4 1,35 908,8 432,0 259,2 0,95 0,0085
SCC1-1-1 494,8 54,8 0,4 1,35 908,8 432,0 259,2 1,10 0
SCC1-1-2 494,8 54,8 0,4 1,35 908,8 432,0 259,2 1,41 0
SCC1-1-3 494,8 54,8 0,4 1,35 908,8 432,0 259,2 1,90 0
SCC2-1a 367,6 157,6 0,5 1,30 908,8 432,0 259,2 1,11 0
*SP – superplastyfikator (polikarboksylany); **AEA – domieszka napowietrzająca (tensydy)

*SP – superplastyfikator (polikarboksylany); **AEA – domieszka napowietrzająca (tensydy)

Tabela 3. Skład betonów HPSCC1-1 i HPSCC2-1 na 1000 dm3 trzeciej części badań
Symbol CEM I 42,5 R CSF w/c w/s Kruszywo [kg] ϕϕkz SP* AEA**

[kg] [%m.S.] [%m.C.][%m.S.]
piasek sjenit, łamane
0 – 2 2 – 4 4 – 8 8 – 16
mm mm mm mm

HPSCC1-1 491 11 0,38 0,34 719 303 303 303 1,25 2,25 0
HPSCC2-1 537 11 0,34 0,28 729 307 307 307 1,25 3,25 0



wa ilość AEA od po wia da ła ilo ści uprzed -
nio za sto so wa nej w przy pad ku sa mo za -
gęsz czal nych mie szan ek be to no wych
SCC1 -2 i SCC2 -2, w których przy pad ku
na po wie trze nie wy no si ło ok. 5%. Na
pod sta wie wy ni ków tej czę ści ba dań,
w ce lu prze pro wa dze nia ba dań za sad -
ni czych (czwar ta część ba dań), wy bra no
mie szan ki HPSC C1 -1, HPSC C2 -1 i mie -
szan ki HPSC C1 -4; AEA, HPSC C2 -1;
AEA, któ rych na po wie trze nie by ło na
ocze ki wa nym po zio mie, tj. 4 – 7%.
W przy pad ku mie sza nek HPSC C1 -4;
AEA i HPSC C2 -1; AEA  w ce lach po rów -
naw czych za sto so wa no tę sa mą ilość
do miesz ki na po wie trza ją cej (tabela 4).

Me to dy ka i wyniki ba dań
Pro ces mie sza nia skład ni ków mie sza -

nek roz po czy na no od wy mie sza nia su -
chych skład ni ków (ok. 0,5 min). Na stęp -
nie do da wa no wo dę, w któ rej roz pro wa -
dzo ny zo stał uprzed nio su per pla sty fi ka -
tor. Na ko niec pro ce su mie sza nia wpro -
wa dzo no do miesz kę na po wie trza ją cą
i wszyst kie skład ni ki by ły mie sza ne jesz -
cze przez 5 min w przy pad ku be to nu zwy -
kłe go i 10 min w przy pad ku be to nu wy so -
ko war to ścio we go. Po za koń cze niu pro -
ce su mie sza nia na peł nia no mie szan ką
po jem nik urzą dze nia do au to ma tycz ne go
po mia ru za war to ści po wie trza o ob ję to ści
8 dm3, a po zo sta łą część mie szan ki po zo -
sta wia no w mie szar ce w spo czyn ku przez
15 min. Po upły wie te go cza su mie szan -
kę pod da wa no po wtór ne mu, krót kie mu
prze mie sza niu, po czym prze pro wa dza no
po mia ry re olo gicz ne oraz spraw dza no za -

war tość po wie trza w mie szan ce (po na -
peł nie niu po jem ni ka mie szan ka jesz -
cze 10 min po zo sta wa ła w spo czyn ku).
Za war tość po wie trza okre śla no zgod nie
z pro ce du rą opi sa ną w PN -EN 12350-7,
gę stość mie szan ki oce nia no wg PN -
-EN 12350-6, na to miast śred ni cę roz pły -
wu i je go czas okre śla no wg ASTM C 143.
Po miar wła ści wo ści re olo gicz nych zo stał
prze pro wa dzo ny za po mo cą re ome tru
BT2. Wy mie nio ne ba da nia sa mo za gęsz -
czal nych mie sza nek be to no wych wy ko -
ny wa no w tem pe ra tu rze 20 °C.

W ta belach 5 i 6 ze sta wio no wy ni ki
ba dań SCC i HPSCC. 

Analiza wy ni ków badań
Wy ni ki ba dań SCC. Za war tość po -

wie trza zo sta ła przed sta wio na na ry sun -
ku 1. Tak jak w przy pad ku be to nu zwy -
kłe go, za war tość po wie trza w sa mo za -
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Tabela 4. Skład betonów trzeciej części badań
Symbol Ilość CSF w/c w/s Kruszywo [kg] ϕϕkz SP* AEA** AEA

CEM I [%m.S.] [%m.C.] [%m.S.]
42,5 R piasek sjenit, łamane

[kg] 0 – 2 2 – 4 4 – 8] 8 – 16
mm mm mm mm

HPSCC 491 11 0,38 0,34 719 303 303 303 1,25 2,25 0,0024 0,0024
1-1; AEA (= x)
HPSCC 491 11 0,38 0,34 719 303 303 303 1,25 2,25 0,0048 0,0048
1-2; AEA (= 2x)
HPSCC 491 11 0,38 0,34 719 303 303 303 1,25 2,25 0,0096 0,0096
1-3; AEA (= 4x)
HPSCC 491 11 0,38 0,34 719 303 303 303 1,25 2,25 0,0168 0,0168
1-4; AEA (= 7x)
HPSCC 491 11 0,38 0,34 719 303 303 303 1,25 2,25 0,0335 0,0335
1-5; AEA (= 14x)
HPSCC 537 11 0,31 0,28 729 307 307 307 1,25 3,25 0,0168 0,0168
2-1; AEA (= y)
HPSCC 537 11 0,31 0,28 729 307 307 307 1,25 3,25 0,0334 0,0334
2-2; AEA (= 2y)
HPSCC 537 11 0,31 0,28 729 307 307 307 1,25 3,25 0,0668 0,0668
2-3; AEA (= 4y)

*SP – superplastyfikator (polikarboksylany); **AEA – domieszka napowietrzająca (tensydy)

Tabela 6. Wyniki badań właściwości mieszanek HPSCC
Symbol AEA Zawartość Średnia D Średni Parametr Parametr Gęstość

[m.S.] powietrza [mm] T50 g [Nmm] h [Nmms] mieszanki
Ac [%] [sek.] [kg/m3]

HPSCC1-1 0 2,5 640 6 189,58 4895,65 2550,0
HPSCC2-1 0 3,0 640 10 255,99 3512,96 2350,0
HPSCC1-1; 
AEA 0,0024 2,9 650 5 – – –
HPSCC1-2; 
AEA 0,0048 3,6 630 5 – – –
HPSCC1-3; 
AEA 0,0096 4,4 585 8 – – –
HPSCC1-4; 
AEA 0,0168 5,5 600 7 319,30 8013,40 2300,0
HPSCC1-5; 
AEA 0,0335 9,0 620 7 – – –
HPSCC2-1; 
AEA 0,0168 3,6 660 10 189,58 4895,65 2383,3
HPSCC2-2; 
AEA 0,0334 4,4 675 6 – – –
HPSCC2-3; 
AEA 0,0668 9,9 590 11 – – –

Tabela 5. Wyniki badań właściwości mieszanek SCC
Symbol AEA Zawartość Średnia D Średni Parametr Parametr Gęstość

[m.S.] powietrza [mm] T50 g [Nmm] h [Nmms] mieszanki
Ac [%] [sek.] [kg/m3]

SCC1-1 0 4,0 730 5 162,0 4802 2,289
SCC1-1a 0 3,0 725 5 – – –
SCC1-2 0,0024 5,2 655 5 220,0 5512 2,249
SCC1-2a 0,0024 3,2 685 5 – – –
SCC1-3 0,0085 8,0 755 4 157,0 3500 2,223
SCC1-3a 0,0085 6,5 710 4 – – –
SCC1-1-1-1 0 2,3 710 5 – – –
SCC1-1-1-2 0 1,3 765 4 – – –
SCC1-1-1-3 0 1,1 740 4 – – –
SCC2-1 0 4,0 665 6 235,5 4166 2246,0
SCC2-1a 0 4,0 650 6 – – –
SCC2-2 0,0024 5,0 600 4 340,2 3906 2206,0
SCC2-3 0,0085 7,5 500 3 424,1 3175 2175,0
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gęsz czal nej mie szan ce be to no wej
wzra sta wraz ze zwięk sza niem ilo ści za -
sto so wa nej do miesz ki na po wie trza ją -
cej. Przy tej sa mej daw ce do miesz ki na -
po wie trza ją cej od no to wy wa no jed nak
więk szą za war tość po wie trza w przy -
pad ku mie sza nek o niż szym w/s (ry su -
nek 1). Przy czy ną te go efek tu jest więk -
sza lep kość mie sza nek, po wo du ją ca
za trzy my wa nie pę che rzy ków po wie trza
w ich ob ję to ści (więk sza płyn ność mie -
sza nek sprzy ja ła ich na po wie trza niu).
Ba da nia wy ka za ły po nad to, że do -
miesz ka su per pla sty fi ka to ra wy ka zu je
dzia ła nie na po wie trza ją ce (ry su nek 1).
Na le ży zwró cić uwa gę, że na po wie trze -
nie mie sza nek nieza wie ra ją cych do -
miesz ki na po wie trza ją cej wy no si ło
aż 4%. Pro blem ten sta je się tym istot -
niej szy, im pro jek to wa na wy trzy ma łość
be to nu jest wyż sza.

Re zul ta ty ba dań sa mo za gęsz czal -
nych mie sza nek be to no wych (tabela 3),
lecz z więk szą za war to ścią su per pla -
sty fi ka to ra (tabela 4), przed sta wio ne
na rysunkach 2 ÷ 4, świad czą o tym, że
płyn ność sa mo za gęsz czal nej mie szan -
ki be to no wej nieza wie ra ją cej do miesz -
ki na po wie trza ją cej po win na być więk -
sza, niż jest po wszech nie za le ca na 
(wg róż nych pu bli ka cji, mi ni mal na śred -
ni ca roz pły wu to 55 cm, a na wet 65 cm),
tak aby nastąpiło odpowietrzenie. 

Wpływ na po wie trze nia na wła ści wo ści
re olo gicz ne mie szan ki zo stał przed sta -
wio ny na ry sun kach 5 ÷ 8. Wy ni ki ba dań
wska zu ją, że wraz ze zwięk sze niem za -
war to ści po wie trza na stę pu je spa dek lep -
ko ści pla stycz nej oraz wzrost gra ni cy pły -
nię cia mie szan ki. Spa dek war to ści lep ko -
ści pla stycz nej wsku tek na po wie trze nia
mie szan ki (ry su nek 5) nie jest zja wi skiem
nie ko rzyst nym, gdyż wy stą pie niu se gre -
ga cji prze ciw dzia ła dzia ła nie sta bi li zu ją ce
związ ków do miesz ki na po wie trza ją cej
na cząst ki sta łe. Na to miast wzrost gra ni -
cy pły nię cia (ry su nek 7) jest nie po żą da ny,

po nie waż w ta kim przy pad ku mie szan ka
w mniej szym stop niu pod da je się pły nię -
ciu (ry su nek 8). Po nad to istot ny wpły w na
wła ści wo ści re olo gicz ne sa mo za gęsz -
czal nej mie szan ki be to no wej ma pro-
porcja wody do cementu (rysunki 5 i 7). 

Wy ni ki ba dań przedstawione na
rysunku 8 do wo dzą, że wpływ na po -
wie trze nia na roz pływ SCC za le ży
od ilo ści za sto so wa nej do miesz ki na -
po wie trza ją cej (AEA). Jak wy ka za ły in -
ne moje ba da nia, przy ma łych ilo ściach
AEA na stę pu je wzrost śred ni cy roz pły -
wu SCC. Zwięk sze nie ilo ści AEA, w za -
leż no ści od w/c i stop nia płyn no ści SCC,
mo że po wo do wać zmniej sze nie roz pły -
wu. Ko lej ne zwięk sze nie ilo ści AEA po -
wo du je zwięk sze nie roz pły wu SCC, po -
nie waż AEA na zbyt upłyn ni ło SCC i pę -
che rzy ki po wie trza, któ re uprzed nio
„sprę ża ły” mie szan kę, ule gły de sta bi li -
za cji. Z ana li zy da nych po ka za nych
na ry sun kach 9 i 10 wy ni ka, że po mię -
dzy re zul ta ta mi ba dań te stu roz pły wu
i od po wia da ją cy mi im pa ra me tra mi re -

olo gicz ny mi ist nie je du ża za leż ność,
o czym świad czy wy so ka war tość
współ czyn ni ków ko re la cji. 

W ta be li 7 po da no po ziom wpły wu ba -
da nych czyn ni ków na po szcze gól ne re -
zul ta ty ba dań. Czyn ni ki, któ rych wpływ
jest istot ny na po szcze gól ne wy ni ki ba -
dań, wy róż nio no po gru bio ną czcion ką.
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Rys. 1. Wpływ ilo ści do miesz ki na po wie -
trza ją cej na wy ni ko wą za war tość po wie -
trza (Ac) w sa mo za gęsz czal nej mie szan ce
be to no wej przy sta łej ilo ści SP

Rys. 2. Wpływ śred ni cy roz pły wu sa mo za -
gęsz czal nej mie szan ki be to no wej na na po -
wie trze nie Ac przy zmien nej ilo ści SP

Rys. 3. Wpływ ilo ści su per pla sty fi ka to ra
na na po wie trze nie SCC 

Rys. 4. Wpływ ilo ści su per pla sty fi ka to ra
na śred ni cę roz pły wu SCC

Rys. 5. Wpływ ilo ści do miesz ki na po wie -
trza ją cej na pa ra metr re olo gicz ny h, od -
no szą cy się do lep ko ści pla stycz nej sa mo -
za gęsz czal nej mie szan ki be to no wej

Rys. 6. Wpływ ilo ści do miesz ki na po wie -
trza ją cej na czas roz pły wu sa mo za gęsz -
czal nej mie szan ki be to no wej do śred ni -
cy 500 mm

Rys. 7. Wpływ ilo ści do miesz ki na po wie -
trza ją cej na pa ra metr re olo gicz ny g, od no -
szą cy się do gra ni cy pły nię cia sa mo za gęsz -
czal nej mie szan ki be to no wej

Rys. 8. Wpływ ilo ści do miesz ki na po wie -
trza ją cej na śred ni cę roz pły wu sa mo za -
gęsz czal nej mie szan ki be to no wej



Na le ży za uwa żyć, że w wie lu przy pad -
kach in te rak cja wpły wu roz wa ża nych
czyn ni ków jest istot na, co ozna cza, że
efekt współ dzia ła nia tych czyn ni ków nie
jest bez zna cze nia na otrzy my wa ne re -
zul ta ty ba dań. 

Wy ni ki ba dań HPSCC. Ana li zu jąc
wy ni ki ba dań za miesz czo ne na ry sun -
kach 11 i 12, moż na wnio sko wać, że
efek tyw ność dzia ła nia do miesz ki na po -
wie trza ją cej w przy pad ku mie szan ki sa -
mo za gęsz czal nej wy so ko war to ścio wej
jest mniej sza niż w przy pad ku zwy kłej
mie szan ki sa mo za gęsz czal nej. Fakt ten
moż na tłu ma czyć tym, że w przy pad ku
mie szan ki sa mo za gęsz czal ne go be to -
nu zwy kłe go więk szy jest udział wol nej
wo dy, któ rej na pię cie po wierzch nio we
zo sta je ob ni żo ne przez do miesz kę na -
po wie trza ją cą. Wpływ w/c na na po wie -
trze nie mie szan ki sa mo za gęsz czal ne go
be to nu wy so ko war to ścio we go zo stał zo -
bra zo wa ny na ry sun ku 13. Wyj ścio wa
ilość do miesz ki na po wie trza ją cej AEA,
toż sa mej z za sto so wa ną w przy pad ku
mie szan ki sa mo za gęsz czal nej be to nu
zwy kłe go, w nie wiel kim stop niu na po -
wie trzy ła mie szan ki HPSC C1 -1. Do pie -

ro sied mio krot nie zwięk szo na ilość AEA
wy wo ła ła na po wie trze nie o zbli żo nym
po zio mie, jak w przy pad ku mie szan ki
sa mo za gęsz czal ne go be to nu zwy kłe go. 

Wpływ su per pla sty fi ka to ra na na po -
wie trze nie mie sza nek, wy ka za ny w przy -
pad ku mie sza nek sa mo za gęsz czal ne go
be to nu zwy kłe go (ry su nek 11), zo stał
w przy pad ku sa mo za gęsz czal nych mie -
sza nek wysokowartościowych zniwelo-
wany (rysunki 12 i 13)  przez za pew nie nie
mie szan kom od po wied nio du że go roz -
pły wu. Na le ży za zna czyć, że po wszech -
nie przy ję te kry te ria wzglę dem mie sza -
nek sa mo za gęsz czal nych nie za pew nia -

ją, w nie któ rych przy pad kach, zdol no ści
sa mo za gęsz cze nia, tj. sa mo od po wie -
trze nia mie szan ce. 

Ana li zu jąc wy ni ki ba dań wła ści wo ści
re olo gicz nych nie na po wie trzo nych mie -
sza nek sa mo za gęsz czal ne go be to nu wy -
so ko war to ścio we go przed sta wio ne na ry -
sun kach 13 ÷ 16, wnio sko wać moż na, że
wpływ w/c na wła ści wo ści re olo gicz ne
jest istot ny. Mie szan ki za wie ra ją ce mniej -
szą ilość wo dy wy ka zu ją mniej szą dy-
na mi kę pły nię cia (ry su nek 15) wsku tek
więk szej lep ko ści pla stycz nej (ry su -
nek 16), a koń co wa śred ni ca roz pły wu,
przy do brze do bra nej ilo ści su per pla sty -
fi ka to ra, by wa więk sza (ry su nki 13 i 14). 

Ana li zu jąc re zul ta ty ba dań wła ści wo -
ści re olo gicz nych na po wie trzo nych mie -
sza nek sa mo za gęsz czal ne go be to nu
wy so ko war to ścio we go przed sta wio ne
na ry sun kach 17 i 18 wnio sko wać moż -
na, że wpływ na po wie trze nia na wła ści -
wo ści re olo gicz ne jest istot ny, po dob nie
jak to wy ka za no w przy pad ku mie szan -
ki sa mo za gęsz czal ne go be to nu zwy kłe -
go. Wraz ze wzro stem ilo ści do miesz ki
na po wie trza ją cej, a więc i na po wie trze -
nia, od no to wy wa no spa dek śred ni cy
i wzrost cza su roz pły wu mie szan ki sa -
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Rys. 9. Za leż ność po mię dzy pa ra me trem g
a śred ni cą roz pły wu sa mo za gęsz czal nej
mie szan ki be to no wej 

Rys. 10. Za leż ność po mię dzy pa ra me trem h
a cza sem roz pły wu sa mo za gęsz czal nej mie -
szan ki be to no wej do śred ni cy 500 mm

Tabela 7. Poziom istotności wpływu badanych czynników

Czynnik P*
Ac Dmax T50 g h

%AEA 0,000 0,000 0,000 0,0000 0,000
w/c 0,667 0,000 0,580 0,0000 0,000

w/c * %AEA 0,004 0,000 0,001 0,0000 0,096
*poziom istotności p – im mniejsza wartość, tym prawdopodobieństwo zdarzenia jest większe. Poziom
ufności = 1 – p. Realnie w badaniach empirycznych poziom istotności p przyjmuje się 5% lub poziom
ufności α = 95%

Rys. 11. Wpływ ilo ści do miesz ki na po wie -
trza ją cej AEA na na po wie trze nie Ac mie -
szan ki sa mo za gęsz czal ne go be to nu wy so -
ko war to ścio we go

Rys. 12. Wpływ w/c na na po wie trze nie Ac
mie szan ki sa mo za gęsz czal ne go be to nu wy -
so ko war to ścio we go

Rys. 13. Śred ni ca roz pły wu nie na po wie -
trzo nych sa mo za gęsz czal nych mie sza -
nek be to no wych wy so ko war to ścio wych
HPSC C1 -1 i HPSC C2 -2

Rys. 14. Pa ra metr re olo gicz ny g nie na po -
wie trzo nych sa mo za gęsz czal nych mie sza -
nek be to no wych wy so ko war to ścio wych
HPSC C1 -1 i HPSC C2 -2

Rys. 15. Czas roz pły wu nie na po wie trzo -
nych sa mo za gęsz czal nych mie sza nek be to -
no wych wy so ko war to ścio wych HPSC C1 -1
i HPSC C2 -2

Rys. 16. Pa ra metr re olo gicz ny h nie na po -
wie trzo nych sa mo za gęsz czal nych mie sza -
nek be to no wych wy so ko war to ścio wych
HPSC C1 -1 i HPSC C2 -2



mo za gęsz czal ne go be to nu wy so ko war -
to ścio we go. Na uwa gę za słu gu je fakt,
że i w tym przy pad ku w/c wy wie ra
znacz ny wpływ na in ten syw ność tych
zmian. W przy pad ku mie szan ki z mniej -
szym w/c na po wie trze nie sil niej od dzia -
łu je na re duk cję zdol no ści pły nię cia mie -
szan ki (ry su nek 17). Je że li po rów na my
efekt na po wie trze nia na wła ści wo ści re -
olo gicz ne sa mo za gęsz czal nej mie szan -
ki be to nu zwy kłe go i wy so ko war to ścio -
we go wzglę dem w/c, to oka zu je się, że

w przy pad ku mie szan ki be to nu wy so -
ko war to ścio we go wpływ jest jed no -
znacz ny i nie zmien ny. 

Ko lej ną istot ną róż ni cą po mię dzy
wpły wem na po wie trze nia na re olo gię
sa mo za gęsz czal ne go be to nu zwy kłe go
i wy so ko war to ścio we go jest od dzia ły -
wa nie na czas pły nię cia mie szan ki. Na -
po wie trzo na mie szan ka be to nu zwy kłe -
go cha rak te ry zu je się bar dzo krót kim
cza sem pły nię cia, któ re go war tość ma -
le je wraz ze wzro stem za war to ści po -
wie trza w mie szan ce. Na to miast na po -
wie trzo na mie szan ka be to nu wy so ko -
war to ścio we go wy ka zu je co raz dłu ży
czas pły nię cia wraz ze wzro stem udzia -
łu po wie trza w jej ob ję to ści. W ta be li 8
ze sta wio no re zul ta ty ana li zy wpły wu ba -
da nych czyn ni ków na wła ści wo ści be to -
nu. Czyn ni ki, któ rych wpływ jest istot ny,
wy róż nio no po gru bio ną czcion ką. 

Wnio ski
Na po wie trze nie istot nie wpły wa

na wła ści wo ści re olo gicz ne mie szan ki
be to nu zwy kłe go. Cha rak ter i in ten syw -
ność te go wpły wu za le ży istot nie od w/c. 

Na po wie trze nie ce lo wo wpro wa dzo ne
po wo du je ob ni że nie lep ko ści pla stycz -
nej i zwięk sze nie lub zmniej sze nie gra -
ni cy pły nię cia sa mo za gęsz czal nych mie -
sza nek be to no wych, w za leż no ści
od pro por cji wo dy do ce men tu oraz do -
dat ków mi ne ral nych. Po nad to, w przy -
pad ku mie sza nek o mniej szym w/s wpro -
wa dzo ne na po wie trze nie po wo du je
więk szy spa dek ich lep ko ści pla stycz nej
niż w przy pad ku mie sza nek o więk szym
w/s. Lep kość sa mo za gęsz czal nych mie -
sza nek be to no wych o małej war to ści w/s
jest ni ska i zmniej sze nie jej war to ści
przez wpro wa dza nie do miesz ki na po -
wie trza ją cej nie skut ku je dal szym, znacz -
nym spad kiem jej war to ści. Nie moż na
więc uogól niać cha rak te ru wpły wu na -
po wie trze nia na wła ści wo ści re olo gicz ne
bez od no sze nia się do skła du sa mo za -
gęsz czal nej mie szan ki be to no wej. 

W przy pad ku, gdy SCC cha rak te ry -
zu je mała war tość w/s, wpro wa dze nie
do miesz ki na po wie trza ją cej mo że po -
wo do wać wzrost śred ni cy jej roz pły wu
(spa dek war to ści gra ni cy pły nię cia),
gdyż do miesz ka na po wie trza ją ca, po -
dob nie jak su per pla sty fi ka tor, zwięk sza
zwil żal ność czą stek znaj du ją cych się
w mie szan ce, sprzy ja jąc zwięk sze niu
stop nia jej płyn no ści. Na to miast od -
mien ne zja wi sko ma miej sce w przy -
pad ku, gdy mie szan ka jest pier wot nie
bar dziej płyn na (przez za sto so wa nie
więk szej ilo ści wo dy czy też do miesz ki
upłyn nia ją cej i/lub na po wie trza ją cej).
W tym przy pad ku od no to wu je się ob ni -
że nie śred ni cy roz pły wu w wyniku za -
sto so wa nia więk szej ilo ści do miesz ki
na po wie trza ją cej. Przy czy ną te go efek -
tu jest po wsta wa nie licz nych pę che rzy -

ków po wiet rza, któ re two rząc „most ki”
po mię dzy so bą i cząst ka mi ce men tu,
do dat ków mi ne ral nych i kru szy wa,
„wszech stron nie sprę ża ją” mie szan kę,
ogra ni cza jąc jej zdol ność pły nię cia.

Wpływ AEA na roz pływ SCC za le ży
od za stosowanej ilości. Przy małej ilości
AEA po cząt ko wo na stę pu je wzrost
śred ni cy roz pły wu SCC. Zwięk sze nie
ilo ści AEA, w za leż no ści od w/c i stop -
nia płyn no ści SCC, mo że po wo do wać
zmniej sze nie roz pły wu (na sku tek wy -
stę po wa nia „most ków” mię dzy czą -
stecz ka mi ce men tu i kru szy wa a pę che -
rzy ka mi po wie trza). Dal sze zwięk sze -
nie ilo ści AEA po wo du je zwięk sze nie
roz pły wu SCC, po nie waż AEA na zbyt
upłyn ni ła SCC i pę che rzy ki po wie trza,
któ re uprzed nio „sprę ża ły” mie szan kę,
ule gły de sta bi li za cji. 

Efek tyw ność dzia ła nia do miesz ki na -
po wie trzającej zwiększa się wraz ze
wzrostem płyn no ści sa mo za gęsz czal -
nej mie szan ki be to no wej i wy ni ko wa za -
war tość po wie trza jest więk sza. Efek -
tyw ność dzia ła nia do miesz ki na po wie -
trza ją cej w przy pad ku mie szan ki sa mo -
za gęsz czal nej wy so ko war to ścio wej jest
mniej sza niż w przy pad ku zwy kłej mie -
szan ki sa mo za gęsz czal nej. Ilość do -
miesz ki na po wie trza ją cej należy od no -
sić do za sto so wa nej ilo ści do miesz ki su -
per pla sty fi ka to ra w przy pad ku, gdy wy -
ka zu je on dzia ła nie na po wie trza ją ce.

Na po wie trze nie istot nie wpły wa na
wła ści wo ści re olo gicz ne mie szan ki be -
to nu wy so ko war to ścio we go. Wraz ze
wzro stem ilo ści na po wie trze nia na stę pu -
je wzrost cza su i spa dek śred ni cy roz pły -
wu mie szan ki sa mo za gęsz czal ne go be -
to nu wy so ko war to ścio we go. In ten syw -
ność te go wpły wu za le ży istot nie od w/c. 

Re zul ta ty ba dań wy ka za ły od mien ność
wpły wu na po wie trze nia na wła ści wo ści
re olo gicz ne mie szan ki be to nu zwy kłe go
i wy so ko war to ścio we go. W przy pad ku
mie szan ki be to nu wy so ko war to ścio we go
wpływ na po wie trze nia na wła ści wo ści re -
olo gicz ne jest jed no znacz ny i nie zmien -
ny, od mien nie niż w przy pad ku mie szan -
ki be to nu zwy kłe go.

Nie na le ży wprost od no sić wnio sków
pły ną cych z ba dań wpły wu na po wie -
trze nia na wła ści wo ści re olo gicz ne za -
czy nów, w sto sun ku do sa mo za gęsz -
czal nych mie sza nek be to no wych, gdyż
oby dwa ukła dy cha rak te ry zu je inna mi -
kro struk tu ra. W związ ku z tym oby dwa
ukła dy ce chu ją róż ne wła ści wo ści re -
olo gicz ne.
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*poziom istotności p – im mniejsza wartość, tym
prawdopodobieństwo zdarzenia jest większe.
Poziom ufności = 1 – p. Realnie w badaniach
empirycznych poziom istotności p przyjmuje się
5% lub poziom ufności α = 95%

Rys. 17. Wpływ na po wie trze nia Ac na śred -
ni cę roz pły wu mie szan ki sa mo za gęsz czal -
ne go be to nu wy so ko war to ścio we go

Rys. 18. Wpływ na po wie trze nia Ac na czas
roz pły wu t50 mie szan ki sa mo za gęsz czal ne -
go be to nu wy so ko war to ścio we go

Ta be la 8. Istot ność wpły wu badanych
czyn ni ków na re zul ta ty ba dań mie -
szan ki HPSCC

Czynnik P*
Ac Dmax g h

%AEA 0,000 0,000 0,432 0,006
w/c 0,000 0,357 0,0203 0,000

w/c * %AEA 0,000 0,407 0,219 0,325
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K ostka brukowa jest
obecnie najczęściej wy-
bieranym materiałem
na nawierzchnię. Dzięki

bogatemu wzornictwu daje prak-
tycznie nieograniczone możliwoś-
ci tworzenia oryginalnych aran-
żacji. Zanim podejmiemy decyzję
o jej zakupie, warto poznać ofertę
rynkową i dowiedzieć się, czym
charakteryzuje się materiał dobrej
jakości.

Kostka brukowa dobrej jakości po-
winna być odporna na czynniki at-
mosferyczne, a jej parametry zgod-
ne z wymaganiami norm PN-EN.
W celu sprawdzenia jakości podda-
wana jest wielu testom w procesie
produkcji i po jego zakończeniu.
Na etapie produkcji sprawdza się
przede wszystkim stopień zagęszcze-
nia mieszanki betonowej. Im jest wyż-
szy, tym lepsze właściwości ma pro-
dukt. Gotowe wyroby bada się
pod kątem wytrzymałości, nasiąkliwo-
ści, ścieralności i mrozoodporności
z udziałem środków odladzających.
Wytrzymałość kostek na rozciąganie
przy rozłupywaniu nie powinna być
mniejsza niż 3,6 MPa. Aby to spraw-
dzić, umieszcza się ją w prasie i pod-
daje odpowiedniemu naciskowi. Kost-
ka powinna być także odporna na
ścieranie podczas intensywnej eks-
ploatacji i na niską temperaturę.
Ogrodowe ścieżki warto zaimpregno-
wać, a zimą odśnieżać, ale general-
nie nie wymagają innych zabezpie-
czeń przed niską temperaturą. Bar-
dzo istotnym parametrem jest nasią-
kliwość kostki, czyli jej podatność
na wchłanianie wody. Im jest większa,
tym mniej odporna na uszkodzenia
kostka. Warto wiedzieć, że mróz nie
jest szkodliwy dla betonu, z którego
produkowane są kostki. Niebezpiecz-
ne są natomiast nagłe zmiany tem-
peratury, czyli naprzemienne zamra-
żanie i rozmrażanie nawierzchni.
Kostki złej jakości, poddawane takim
procesom, mogą po prostu pękać.
Aby kontrolować minimalny, dopusz-

czalny negatywny wpływ czynników
atmosferycznych na kostkę, poddaje
się je specjalnym testom. Wyizolowa-
ną wierzchnią warstwę kostki nasyca
się wodą ze środkiem odladzającym
(3-procentowym roztworem soli),
a następnie zamraża i rozmraża. Pro-
ces ten nazywa się „cyklem mrozood-
porności”. Badania kostki w warun-
kach laboratoryjnych odbywają się
wg krzywej temperatur określonej
w PN-EN 1338. Wyniki uzyskane
podczas każdego badania pokazują,
jak duży jest ubytek [kg/m2] masy
kostki, spowodowany destrukcyjnym
działaniem zamarzającej wody. Śred-
ni wynik nie powinien przekraczać
1,0 kg/m2.

Przy wyborze kostki warto określić
wielkość powierzchni, którą chce-
my wyłożyć kostką oraz maksymalne
obciążenie, jakim będzie poddawa-
na. Kostka grubości 4 – 6 cm
(również płyty grubości 3 – 4 cm)
dobrze sprawdzają się na alejkach
i ścieżkach ogrodowych. Podjazdy
do posesji i wjazdy do garaży wyma-
gają tzw. mocniejszych rozwiązań.
W przypadku ruchu samochodowe-
go należy wybrać kostkę grubości co
najmniej 6 – 8 cm. Na znacznych ob-
szarach, takich jak podjazdy i przydo-
mowe placyki, warto zrezygno-
wać z układania drobnej kostki. Z ko-
lei dużych kostek nie docina się
do wąskich i krętych ścieżek.

Wybierając kostkę brukową, nale-
ży uwzględnić, że jest wytwarzana
z surowców mineralnych i jej kolo-
rystyka może nie być powtarzalna.

Każdy producent ma oczywiście
ustaloną ofertę barw, ale nawet w ob-
rębie jednego koloru mogą wystąpić
nieznaczne różnice odcieni. Czasem
wystarczy inny odcień piasku wyko-
rzystanego do produkcji, aby kolory
kostek z różnych serii produkcyjnych
nieznacznie się od siebie różniły.
W związku z tym ważne jest prawi-
dłowe obliczenie zapotrzebowania
na materiał. Jeśli chcemy uniknąć
kłopotliwego uzupełniania braków,
warto zaplanować nieco większy
zakup już na etapie projektu, a wów-
czas będziemy mieć pewność, że
odcień całej nawierzchni będzie jed-
nolity.

Sprzedażą kostki brukowej zajmu-
je się wiele punktów zarówno autory-
zowanych, jak i małych firm produk-
cyjnych i składów ogólnobudowla-
nych. Kupując kostkę w autoryzowa-
nym punkcie sprzedaży, możemy li-
czyć na pomoc fachowców, którzy do-
radzą, jak dobrać odpowiedni mate-
riał na nawierzchnię, uwzględniając
wymagania estetyczne, rodzaj podło-
ża oraz sposób odprowadzenia wody.
Najlepiej zaufać firmom z długolet-
nim doświadczeniem, o których wie-
my, że mają dobre zaplecze techno-
logiczne. Mają one własne laborato-
ria na terenie każdej z fabryk.
Do klientów trafiają więc produkty
doskonałej jakości, które przetrwają
wiele lat. Dobrej jakości kostka mo-
że pod wpływem czasu ulec nie-
znacznemu ścieraniu, upodabniając
się do naturalnego kamienia, ale nie
straci swoich właściwości.

Jak wybrać i gdzie kupić
dobrą kostkę brukową

DREWBET Spółka Jawna
42-100 Kłobuck, ul. Górnicza 1

tel./fax 034/317-39-97, 317-39-98
e-mail: drewbet@drewbet.pl

www.drewbet.pl

Libet SA
53-332 Wrocław

ul. Powstańców Śląskich 5
tel. 071/335 11 01
fax 071/335 11 00

www.libet.pl
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W ostatnich latach coraz po-
wszechniejsze jest stoso-
wanie ścian wypełniających
spełniających ważne funk-

cje w budynku. Przykładem mogą być
ściany międzymieszkaniowe.

Ściany wypełniające nie odgrywają
istotnej roli w statyce obiektu, ale two-
rzą jego podział wewnętrzny, wydziela-
jąc odrębne pomieszczenia i przestrze-
nie. Wykonywane są z różnych mate-
riałów. Najczęściej projektant i wyko-
nawca zapominają, że oprócz funkcji
rozdzielającej powinny spełniać rów-
nież istotne wymagania dotyczące izo-
lacyjności akustycznej i odporności
ogniowej oraz szczelności, czyli
ograniczać wymianę powietrza.

Grubość szczeliny podstropowej.
Przy projektowaniu i wykonaniu ścian
wypełniających należy zwrócić uwagę
na prawidłowe wykonanie szczeliny
podstropowej. Prawidłowo zaprojekto-
wana i wykonana pozwala na ugięcia
stropu i nie dopuszcza, aby oparł się
bezpośrednio na ścianie. Grubość tej
szczeliny ma umożliwiać prawidłowe
wykonanie jej uszczelnienia. Jeżeli
przewidywane ugięcia stropu nie na-
rzucają większych wartości, to szcze-
lina powinna mieć ok. 2 cm w przypad-
ku wypełnienia jej wełną mineralną
i nie więcej jak 1,5 cm w przypadku
wypełniania pianką uszczelniającą.
W celu spełnienia wszystkich wymie-
nionych wymagań, materiał uszczel-
niający (wełna lub pianka) powinien
dokładnie wypełniać całą przestrzeń
szczeliny i być na tyle elastyczny, aby
przy wzajemnych przemieszczeniach
stropu i górnej krawędzi ściany zapew-
niał szczelność.

Wełna mineralna musi mieć gęstość
min. 60 kg/m3 i być trwale elastyczna.
Układa się ją w szczelinie paskami, któ-
rych grubość powinna być 1,5 – 2 razy

większa od rozwartości szczeliny. Waż-
ne jest, aby szczelina była dokładnie
wypełniona wełną na całej szerokości
ściany i miała prawidłowe wykończenie
powierzchni. Sposób wykończenia za-
leży od klasy odporności ogniowej, jaką
chcemy uzyskać, np. przy ścianie gru-
bości 18 cm wykonanej z SILIKAT-u A
wypełnionej wełną mineralną i masą
Promastop-Coating (rysunek 1) uzys-
kuje się klasę odporności ogniowej
EI120 oraz izolacyjność akustyczną
RA1R = 53 dB.

Pianka poliuretanowa musi być du-
żej elastyczności i gęstości. Zastoso-
wanie odpowiedniego wyrobu i rozwią-
zania zawsze powinno być uzależnio-
ne od możliwości spełnienia wymagań
i potwierdzone odpowiednimi badania-
mi i deklaracjami.

Wpływ budowy geometrycznej
bloczków na prawidłowe wykona-
nie szczeliny podstropowej. Budo-
wa i wielkość drążeń ma bardzo duży
wpływ na prawidłowe wykonanie
szczeliny podstropowej, a tym samym
na spełnienie wymagań. Najłatwiej
jest wykonać szczelinę z elementów
murowych pełnych, np. bloczków sili-
katowych lub cegły pełnej. Duża po-
wierzchnia bloczków ułatwia szczelne
wykonanie połączenia (rysunek 2a).
W przypadku stosowania elementów
murowych z dużymi drążeniami, np.
pustaków betonowych lub cegły cera-

micznej (rysunek 2b) prawidłowe wy-
konanie szczeliny podstropowej wy-
maga wypełnienia zaprawą drążeń
w ostatniej warstwie murowanej ścia-
ny. W przypadku braku wykonania
wypełnienia należy się liczyć z utratą
szczelności połączenia.

Wykończenie powierzchni. Wy-
kończenie powierzchni tynkiem powin-
no być wykonane tak, aby w przypad-
ku odkształceń i wzajemnych prze-
mieszczeń stropu i ściany w miejscu
szczeliny nie powstawały uszkodzenia
tynku (rysunek 3).

inż. Dorota Bielacka

MURY

11 ’2009 (nr 447)

Prawidłowe wykonanie
szczeliny podstropowej

Rys. 1. Szczegół wykonania szczeliny
podstropowej

Rys. 2. Przekrój ściany z wypełnioną szcze-
liną podstropową przy zastosowaniu ele-
mentu murowego: a) pełnego; b) z dużymi
drążeniami

Rys. 3. Tynkowanie ściany wypełniającej

a) b)

Zapraszamy do prenumeraty miesięcznika „Materiały Budowlane” w 2010 r.
Warunki prenumeraty na str. 79
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Właściwości akustyczne budynku ma-
ją decydujący wpływ na subiektywne
wrażenie użytkownika, poczucie kom-
fortu, prywatności, ocenę jakości i klasy
obiektu. Ujawniają się zwykle dopiero
w trakcie eksploatacji, po wprowadzeniu
się sąsiadów i uruchomieniu wszystkich
urządzeń wyposażenia technicznego.
W tym sensie parametry akustyczne są
ukrytą cechą budynku.

Zgodnie z Rozporządzeniem o wa-
runkach technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
budynek powinien być zaprojektowany
w taki sposób, aby poziom hałasu nie
stanowił zagrożenia dla zdrowia, umoż-
liwiał pracę, odpoczynek i sen w zado-
walających warunkach. Pomieszczenia
w budynku mieszkalnym należy chronić
przed hałasem zewnętrznym przenika-
jącym spoza budynku, hałasem pocho-
dzącym od instalacji i urządzeń stano-
wiących jego wyposażenie techniczne,
dźwiękami powietrznymi i uderzeniowy-
mi wytwarzanymi przez użytkowników
innych mieszkań lub lokali użytkowych,
a także hałasem pogłosowym. Parame-
trem, który decyduje o właściwościach
akustycznych budynku, jest izolacyj-
ność akustyczna ścian i stropów, ściś-
le związana z konstrukcją oraz zastoso-

wanymi rozwiązaniami szczegółowymi.
Poprawa izolacyjności akustycznej prze-
gród po oddaniu budynku do użytkowa-
nia jest na ogół praktycznie niemożliwa,
jest ona trwałą cechą budynku decydu-
jącą o jego klasie i jakości.

Izolacyjność akustyczna
wewnętrznych ścian i stropów

Podstawowym zadaniem przegród
wewnętrznych jest ochrona przed hała-
sem bytowym związanym z obecnością
i aktywnością osób znajdujących się
w sąsiednim pomieszczeniu, zapewnie-
nie należytej intymności i prywatności
w użytkowanym wnętrzu. W przypadku
stropów wymagania akustyczne odno-
szą się do izolacyjności od dźwięków
powietrznych i uderzeniowych, nato-
miast w przypadku ścian tylko izolacyj-
ności od dźwięków powietrznych. Stoso-
wane wskaźniki oceny, zdefiniowane
w normie PN-EN ISO 717-1(2):1999,
zostały omówione we wcześniejszych
publikacjach z cyklu Podręcznik Fizyki
Budowli zamieszczonych w miesięczni-
ku „Materiały Budowlane”. Bardzo istot-
ne jest rozróżnienie izolacyjności
akustycznej elementów budowlanych
i izolacyjności konkretnego układu
pomieszczeń w budynku. Izolacyjność
elementów budowlanych jest określa-
na w warunkach laboratoryjnych na spe-

cjalnym stanowisku badawczym z wyeli-
minowanym przenoszeniem bocznym
(w budynku wpływ przenoszenia dźwię-
ku drogami bocznymi ma istotne zna-
czenie). W wyniku badań laboratoryj-
nych uzyskuje się wartości wskaźników,
które są cechą danego wyrobu, para-
metrem wzorca danej przegrody. Te
wartości mogą służyć do celów rankin-
gowych oraz jako dane wejściowe
do projektowania. O metodach oblicza-
nia wartości przenoszenia bocznego
wg normy PN-EN 12354-1(2):2002 była
mowa we wcześniejszych artykułach.

W przypadku dźwięków powietrznych,
podstawowym parametrem charaktery-
zującym właściwości akustyczne ele-
mentów budowlanych przeznaczonych
do wykonywania ścian wewnętrznych
i stropów, jest w Polsce wskaźnik RA1.
Natomiast wskaźnik RA2, to podstawowy
parametr charakteryzujący elementy
ścian zewnętrznych i stropodachów. Są
jednak przypadki, w których przegrody
wewnętrzne należy oceniać, stosując
wskaźnik RA2, a ściany zewnętrzne stosu-
jąc wskaźnik RA1. Do oceny elementów
stropowych w zakresie dźwięków ude-
rzeniowych jest stosowany wskaźnik Ln, w.
Wartości tych wskaźników znajdują się
w aprobatach technicznych, deklaracjach
zgodności z normą wyrobu oraz materia-
łach informacyjnych producentów. W pro-
jektowaniu można też skorzystać z da-
nych zawartych w Instrukcji ITB nr 369
Właściwości dźwiękoizolacyjne przegród
budowlanych i ich elementów.

Wymagania akustyczne, wyrażone
w postaci wartości liczbowych, odnoszą
się jednak nie do elementów budowla-
nych, tj. wzorców przegród zbadanych
w warunkach laboratoryjnych, lecz prze-
gród występujących w konkretnym ukła-
dzie konstrukcyjnym w budynku. Doty-
czą izolacyjności całego układu po-
mieszczeń z uwzględnieniem przeno-
szenia dźwięku drogami bocznymi. Na-
leży więc jeszcze raz podkreślić ko-
nieczność rozróżnienia właściwości
akustycznych elementów budowlanych
i właściwości akustycznych budynku* Instytut Techniki Budowlanej

Zagadnienia akustyczne
w projektowaniu

dr inż. Jacek Nurzyński*

W 2007 r. w numerze wrześniowym miesięcznika „Materiały Budowlane” (nr 9/07), w ra-
mach „Podręcznika fizyki budowli”, rozpoczęliśmy cykl artykułów „Akustyka w budownictwie”.
Dotychczas omówiono: rodzaje akustyki technicznej i źródła hałasu; zjawisko fizyczne, jakim
jest dźwięk; parametry niezbędne do omówienia zagadnień technicznych związanych z ochro-
ną przed hałasem i drganiami w budynkach i ich otoczeniu; zjawisko rozchodzenia się dźwię-
ku w przestrzeni otwartej oraz zamkniętej; parametry określające poziom hałasu – poziomy
ciśnienia akustycznego i skorygowane (ważone) poziomy dźwięku A, B, C; parametry hałasu
uwzględniające jego zmienność w czasie; podstawowe pojęcia opisujące drgania i metody oce-
ny drgań ze względu na ich wpływ na konstrukcję budynków i ludzi w nich przebywających;
pojęcia i parametry oceny odnoszące się do właściwości dźwiękochłonnych wyrobów budow-
lanych oraz do izolacyjności od dźwięków powietrznych i uderzeniowych przegród budowla-
nych; dokumenty stanowiące podstawę prawną ochrony przeciwhałasowej i przeciwdrganio-
wej w budynkach; wymagania i obowiązujące przepisy w tej dziedzinie, metody wyznaczania
bocznego i pośredniego przenoszenia dźwięku w budynku; właściwości akustyczne masyw-
nych ścian wewnętrznych, zewnętrznych i stosowanych do nich ustrojów izolacyjnych, lekkich
ścian, stropów, drzwi, okien i nawiewników powietrza; klasyfikację, rozwiązania materiałowe
i konstrukcyjne oraz zasady stosowania wyrobów i ustrojów dźwiękochłonnych oraz
rozprzestrzenianie się hałasu zewnętrznego ze szczególnym uwzględnieniem źródeł hałasu
przemysłowego.
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oraz stosowanych w obu przypadkach
wskaźników oceny. Wskaźniki izolacyj-
ności akustycznej odnoszące się do sy-
tuacji w budynku są oznaczone „primem”
w indeksie górnym. Wymagane wartości
wskaźników izolacyjności akustycznej
ścian (R’A1) oraz stropów (R’A1 i L’n, w), za-
leżnie od przeznaczenia budynku i funk-
cji sąsiadujących ze sobą pomieszczeń,
podaje norma PN-B-02151-3:1999.
W przypadku tradycyjnych konstrukcji
masywnych wpływ przenoszenia bocz-
nego na izolacyjność akustyczną prze-
gród w budynku należy uwzględniać,
stosując metody obliczeniowe określo-
ne w normie PN-EN 12354-1(2):2002.
Obliczenia są dość skomplikowane
i dlatego wykonuje się je, stosując pro-
gramy komputerowe. Jako dane wej-
ściowe do obliczeń przyjmowane są
wartości wskaźników izolacyjności aku-
stycznej uzyskane w badaniach labora-
toryjnych elementów budowlanych, ma-
sa poszczególnych przegród w kolej-
nych węzłach i parametry geometrycz-
ne układu pomieszczeń. Zaleca się, aby
w przypadku wszystkich wskaźników,
uzyskanych w badaniach laboratoryj-
nych, przy projektowaniu budynków
przyjmować wartości tych wskaźników
skorygowane o 2 dB (tj. wskaźniki RA1,
RA2 zmniejszone o 2 dB, a wskaźnik Ln, w
zwiększony o 2 dB). To zalecenie należy
traktować jako pewien rodzaj akustycz-
nego współczynnika bezpieczeństwa.
Skorygowany wskaźnik oznacza się
dodatkowo symbolem „R” w indeksie
dolnym.

Znacznie trudniejsza sytuacja wystę-
puje w przypadku budynków i elemen-
tów o lekkiej konstrukcji. Ściany szkiele-
towe z płyt gipsowo-kartonowych mogą
uzyskiwać w warunkach laboratoryjnych
bardzo wysoką izolacyjność akustycz-
ną, często znacznie wyższą od trady-
cyjnych ścian masywnych. Jednak
w warunkach rzeczywistych decydującą
rolę odgrywa w budynku przenoszenie
boczne, sposób rozwiązania szczegó-
łów i połączeń, a także jakość wykona-
nia. W przypadku lekkich konstrukcji od-
powiedni efekt akustyczny dają kom-
pleksowe rozwiązania systemowe, sto-
sowane np. w multikinach, gdzie sale
sąsiednie wykonywane są w lekkiej kon-
strukcji szkieletowej. Na świecie poja-
wiają się zupełnie nowe rozwiązania lek-
kich konstrukcji dla budownictwa miesz-
kaniowego, bazujące np. na płytach
kompozytowych zbrojonych włóknem

szklanym, płytach magnezowych itp.
Obecnie trwają prace nad modelem ob-
liczeniowym umożliwiającym projekto-
wanie akustyczne lekkich konstrukcji,
ale efektu tych prac, w postaci kolejne-
go arkusza normy PN-EN 12354, nale-
ży się spodziewać dopiero za kilka lat.
W państwach mających większe trady-
cje w dziedzinie lekkich konstrukcji
szkieletowych podczas ich projekto-
wania pod względem akustycznym
wykorzystywane są wcześniejsze do-
świadczenia i wyniki badań przeprowa-
dzonych na zrealizowanych już obiek-
tach. Na tej podstawie powstają apro-
baty techniczne dla całego systemu
wskazujące konkretne rozwiązania wraz
ze wszystkimi szczegółami istotnymi
pod względem akustycznym.

Obecnie mówi się coraz więcej o ko-
nieczności zmiany paradygmatu budow-
nictwa i przeniesieniu punktu ciężkości
z działalności materiałowo-rzemieślniczej
w stronę uprzemysłowionych otwartych
systemów. Można więc przypuszczać, że
presja na rozwój lekkiego budownictwa
mieszkaniowego będzie rosła. Ze wzglę-
du na brak wiarygodnej metody oblicze-
niowej takich konstrukcji w EOTA podję-
to dyskusję nad ujednoliconą metodą ba-
dań akustycznych modeli 3D budynków
należących do różnych systemów lek-
kiego budownictwa mieszkaniowego.

Wymagania dotyczące izolacyjności
akustycznej przegród budowlanych obo-
wiązują we wszystkich państwach euro-
pejskich, ale ich poziom jest zróżnicowa-
ny. W państwach skandynawskich, Niem-
czech czyAustrii wymagania są dość wy-
sokie, natomiast w Hiszpanii, Portugalii,
Włoszech znacznie niższe. Przepisy unij-
ne nie narzucają wymaganych wartości,
lecz definiują kryteria oceny. W Polsce,
jak już wspomniałem, wskaźniki R’A1, R’A2
i L’n, w stanowią podstawowe kryterium
oceny właściwości akustycznych budyn-
ku (w pewnych sytuacjach stosowa-
ny jest również wskaźnik DnT, A1). Norma
PN-EN ISO 717-1(2):1999 definiuje jed-
nak kilkadziesiąt innych wskaźników,
które można stosować w akustyce bu-
dowlanej. Europejskie przepisy nie na-
rzucają wyboru wskaźnika ani poziomu
wymagań akustycznych. W efekcie
w różnych państwach są stosowane róż-
ne wskaźniki oceny. Problem zastoso-
wanego kryterium oceny może się poja-
wiać w przypadku współpracy z inwesto-
rem zagranicznym. Warto wówczas
w miarę wcześnie poznać przyjęte przez

inwestora kryterium oceny i ustalić jego
relację z wymaganiami obowiązującymi
w Polsce. W niektórych państwach
została wprowadzona klasyfikacja
akustyczna budynków. Obowiązuje
pewien minimalny poziom wymagań,
natomiast zapewnienie wyższej klasy da-
je większy poziom komfortu, ale wiąże
się też z wyższą ceną. Wprowadzenie
klasyfikacji akustycznej wielorodzinnych
budynków mieszkalnych w Polsce zosta-
ło przewidziane w ramach planowanej
nowelizacji normy PN-B-02151-3:1999.
Ze względu na specyfikę właściwości
akustycznych budynku i występujące
trudności związane z ich oceną, w nie-
których państwach został wprowadzony
obowiązek pomiaru izolacyjności akus-
tycznej w budynku przed oddaniem go
do użytkowania (w tym roku w Portuga-
lii). W Polsce wszystkie próby wprowa-
dzenia do dokumentacji budynku choć-
by obowiązku deklaracji dotyczącej jego
parametrów akustycznych, metryki in-
formującej klienta (użytkownika) o tych
parametrach, napotykały dotychczas
stanowczy opór i kończyły się niepowo-
dzeniem.

Ściany zewnętrzne, okna
i nawiewniki powietrza

Odpowiednią izolacyjność akustycz-
ną ścian zewnętrznych i stropodachu
należy zagwarantować w celu należytej
ochrony przed hałasem docierającym
spoza budynku. Wymagania dotyczące
przegród zewnętrznych zależą od stre-
fy akustycznej, w jakiej jest zlokalizowa-
ny rozpatrywany budynek oraz od funk-
cji znajdujących się w nim pomieszczeń.
Przystępując do projektowania, koniecz-
ne są dane dotyczące działających źró-
deł hałasu oraz źródeł mogących poja-
wić się w przyszłości, takich jak np. pla-
nowana w sąsiedztwie droga szybkiego
ruchu itp. Dane te powinny obejmować
równoważny poziom dźwięku A w okre-
sie odniesienia, obwiązującym dla pory
dziennej i pory nocnej, oraz charakter
widma hałasu. Można korzystać z wyni-
ków pomiarów hałasu, obliczeń symula-
cyjnych, raportów o oddziaływaniu na
środowisko lub map hałasu. Niestety
polskie przepisy dotyczące akustyki bu-
dowlanej oraz ochrony środowiska
przed hałasem są stosunkowo słabo
zsynchronizowane. Zakłada się, przy-
najmniej częściowe, dostosowanie ich
w ramach planowanej nowelizacji normy
PN-B-02151.
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Wymagania akustyczne dotyczące
przegród zewnętrznych są określone
w normie PN-B-02151-3:1999. Odnoszą
się do wypadkowej izolacyjności akus-
tycznej całej ściany zewnętrznej, jednak
decydujące znaczenie mają zwykle okna
i zastosowane nawiewniki powietrza.
Zgodnie z polską normą, w przypadku
ścian zewnętrznych, dopuszcza się po-
minięcie wpływu bocznego przenosze-
nia dźwięku i dlatego można przyjmo-
wać wartość R’A1 = RA1 oraz R’A2 = RA2.
Dobierając konkretne rozwiązania, na
podstawie wskaźników uzyskanych
w badaniach laboratoryjnych, zaleca
się przyjmować wartości zmniejszone
o 2 dB. Podstawowym wskaźnikiem
oceny izolacyjności akustycznej ściany
zewnętrznej jest wskaźnik RA2, ale osta-
teczny wybór wskaźnika zależy od domi-
nującego w danej sytuacji źródła hałasu
(przyporządkowanie źródeł odpowied-
nim wskaźnikom znajduje się w normie
PN-EN ISO 717-1:1999). Izolacyjność
akustyczna ścian zewnętrznych bez
okien i stropodachów powinna być więk-
sza o 10 dB od wartości wymaganych
dla ścian z oknami. Ma to szczególne
znaczenie w przypadku poddaszy użyt-
kowych zwłaszcza w budynkach nara-
żonych np. na hałas lotniczy.

Ściana zewnętrzna, rozpatrywana
z akustycznego punktu widzenia, składa
się z trzech podstawowych elementów,
tj. z części pełnej, okna i nawiewnika po-
wietrza. Izolacyjność akustyczna posz-
czególnych części ściany powinna być tak
dobrana, aby przy uwzględnieniu udziału
powierzchni poszczególnych części,
osiągnąć wymaganą wartość wskaźnika
R’A2 (R’A1). Jeśli okna stanowią nie więcej
niż 50% powierzchni całej przegrody, wy-
maganą izolacyjność części pełnej i okna
można przyjmować z tablicy zamieszczo-
nej w normie PN-B-02151-3:1999.

Właściwości akustyczne nawiew-
nika powietrza, traktowanego jako od-
rębny produkt budowlany, są określane
za pomocą wskaźnika jednoliczbowego
Dn, e, A2 = Dn, e, w + Ctr (w niektórych przy-
padkach Dn, e, A1 = Dn, e, w + C). Wskaźnik
Dn, e, A2 (nawiewnik) oraz RA2 (okno) to
dwie różne wielkości, których nie moż-
na w sposób bezpośredni ze sobą po-
równywać. Wskaźniki stosowane
do oceny nawiewnika Dn, e, A2 (Dn, e, A1)
mogą być mylące, ponieważ sugerują
wyższą wartość izolacyjności akustycz-
nej od uzyskiwanej w rzeczywistości. Je-
żeli w oknie o określonej wartości

wskaźnika RA2 zostanie zastosowany
nawiewnik o takiej samej wartości
wskaźnika Dn, e, A2, to wypadkowa izola-
cyjność akustyczna okna z nawiewni-
kiem nie będzie równa tej wartości (mo-
że być od niej znacznie mniejsza). Pro-
ste nawiewniki szczelinowe składające
się tylko z wewnętrznego regulatora
przepływu powietrza i zewnętrznego
okapnika, które są montowane bezpo-
średnio w ramie okiennej, mają zwykle
izolacyjność akustyczną bliską zeru, czyli
okno z otworem wyciętym na nawiewnik
i okno z kompletnym nawiewnikiem za-
montowanym na tym otworze ma prawie
taką samą izolacyjność akustyczną, po-
mimo że wartość wskaźnika Dn, e,A2 zasto-
sowanego nawiewnika wynosi 30 – 35 dB.

W tym miejscu należy postawić py-
tanie o sens wysiłków podejmowanych
przez producentów okien i producentów
oszklenia zmierzających do uzyskania
jak najlepszych parametrów akustycz-
nych swoich wyrobów, skoro przepisy
dotyczące wentylacji pomieszczeń nie-
mal wymuszają wykonanie w tych
oknach otworów o powierzchni kilkudzie-
sięciu cm2 (teoretycznie alternatywą jest
pełna wentylacja mechaniczna lub na-
wiewniki ścienne, mówi się też o czerpa-
niu powietrza z klatki schodowej).

Sposób obliczania wypadkowej izola-
cyjności akustycznej okna z nawiewni-
kiem był omawiany we wcześniejszych
publikacjach zamieszczonych w mie-
sięczniku „Materiały Budowlane”.
Oprócz najczęściej stosowanych pro-
stych nawiewników powietrza dostępne
są również nawiewniki wyposażone
w tłumiki akustyczne, które mają znacz-
nie lepsze właściwości, ale również
znacznie większe gabaryty i znacznie
wyższą cenę. Najwyższą izolacyjność
akustyczną uzyskują nawiewniki mon-
towane bezpośrednio w ścianie ze-
wnętrznej, oczywiście jeżeli są wyposa-
żone w odpowiedni układ tłumiący ha-
łas. W praktyce na wypadkową izolacyj-
ność okna z nawiewnikiem wpływają
również inne czynniki związane głównie
ze sposobem montażu w oknie. Najdo-
kładniejszą metodą określenia właści-
wości okna z nawiewnikiem jest labora-
toryjny pomiar konkretnego gotowego
zestawu. Pomiary takie są wykonywane
przed przystąpieniem do montażu okien
w budynku w celu weryfikacji ustalonej
obliczeniowo izolacyjności akustycznej.
Metoda pomiarowa pozwala na optyma-
lizację doboru poszczególnych elemen-

tów odpowiednio do sytuacji. Ma to istot-
ne znaczenie szczególnie w przypadku
dużych obiektów usytuowanych w hała-
śliwym otoczeniu. W wyniku ostatniej
zmiany przepisów, dotyczących wyma-
gań w zakresie wentylacji pomieszczeń,
właściwości akustyczne nawiewników
powietrza zostały postawione w centrum
uwagi. W związku z tym, że przy usta-
nawianiu tych przepisów nie uwzględ-
niono zagadnień akustycznych, w wielu
przypadkach przy hałaśliwej lokalizacji
budynku sytuacja projektanta jest bar-
dzo trudna.

W budynkach z tradycyjnymi masyw-
nymi ścianami zewnętrznymi okna i na-
wiewniki decydują zwykle o wypadko-
wej izolacyjności akustycznej całej ścia-
ny. W strefach hałaśliwych, gdzie wy-
magana wartość wskaźnika izolacyj-
ności akustycznej całej ściany wyno-
si 33 – 38 dB lub więcej, uzyskanie od-
powiedniej wartości wskaźnika RA2
przez ścianę wykonaną np. z betonu ko-
mórkowego nie jest już tak oczywiste
(szczególnie w przypadku ściany szczy-
towej, dla której wzmagania są wyższe
o 10 dB). Obecnie na tego typu ścia-
nach masywnych są stosowane w wie-
lu przypadkach dodatkowe lekkie ocie-
plenia (ETICS). Taki układ izolacyjny po-
woduje zwykle obniżenie izolacyjności
akustycznej ściany w pewnym zakresie
częstotliwości. Dodatkowa okładzina
złożona ze sprężystej warstwy izolacyj-
nej oraz cienkiego tynku, nakładanego
bezpośrednio na tę warstwę, tworzy nie-
korzystny układ rezonansowy. Ten ne-
gatywny efekt może mieć istotne zna-
czenie przy ocenie konkretnych rozwią-
zań projektowych. Możliwość oceny wła-
ściwości akustycznych ściany po zasto-
sowaniu ocieplenia jest więc bardzo
istotna, zwłaszcza w przypadku hałaśli-
wej lokalizacji budynku. Problem oceny
akustycznej dodatkowego ustroju izola-
cyjnego, traktowanego jako odrębny
produkt budowlany, jest stosunkowo no-
wy. Charakterystyka akustyczna ETICS
powinna być podawana przez producen-
ta jako parametr pozwalający na oszaco-
wanie w fazie projektowej jej wpływu
na właściwości akustyczne ściany.

Hałas od wyposażenia
technicznego

Urządzenia należące do wyposaże-
nia technicznego budynku, które stano-
wią potencjalne źródło hałasu, znajdują
się zwykle na dachu lub w specjalnych
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pomieszczeniach (wentylatornie, ma-
szynownie, węzły cieplne, pomieszcze-
nia elektryczne, stacje trafo, agregator-
nie, a także coraz częściej stosowane
lokalne kotłownie). Ochrona przed hała-
sem pochodzącym od tych źródeł pole-
ga nie tylko na zapewnieniu odpowied-
niej izolacyjności akustycznej oddziela-
jących je przegród budowlanych. Waż-
ne jest również prawidłowe posadowie-
nie zarówno samych hałaśliwych urzą-
dzeń, jak i podłączonych do nich prze-
wodów. Należy również rozwiązać pro-
blem hałasu przedostającego się za po-
średnictwem elementów instalacyjnych,
tj. kanałów wentylacyjnych i rur prowa-
dzących media.

Pomieszczenia techniczne nie powin-
ny sąsiadować z pomieszczeniami
mieszkalnymi, a zwłaszcza z sypialniami.
Rozporządzenie o warunkach technicz-
nych, jakim powinny odpowiadać budyn-
ki i ich usytuowanie wręcz zabrania sytu-
owania przy pomieszczeniach mieszkal-
nych pomieszczeń technicznych o szcze-
gólnej uciążliwości (§ 327.1). Powinny
być one oddylatowane od konstrukcji
budynku lub wyposażone w odpowied-
nie zabezpieczenia akustyczne w posta-
ci dodatkowych wykładzin, podłóg pły-
wających, wibroizolacji itp. Należy sto-
sować urządzenia charakteryzujące się
odpowiednio niskim poziomem mocy
akustycznej, a parametry techniczne in-
stalacji powinny być właściwie dobrane
i wyregulowane tak, aby ograniczyć po-
wstawanie hałasu i drgań w samym sys-
temie instalacyjnym. Konieczne jest sto-
sowanie zabezpieczeń przeciwdźwięko-
wych i antywibracyjnych przewodów
(specjalne podwieszenia i podparcia,
króćce amortyzacyjne, kompensatory
itp.), zapobiegających rozprzestrzenia-
niu się hałasu wzdłuż przewodów insta-
lacyjnych i przekazywaniu ich na kons-
trukcję. W budynkach mieszkalnych i za-
mieszkania zbiorowego sypialnie nie po-
winny przylegać do pomieszczeń sani-
tarnych sąsiedniego mieszkania. Po-
nadto urządzenia sanitarne nie mogą
być sztywno zamocowane do ściany,
zwłaszcza graniczącej z pokojem.
W przeciwnym razie hałas, w postaci
dźwięków materiałowych, będzie się prze-
dostawał nie tylko do pokoju należącego
do rozpatrywanego mieszkania, ale także
pionowo wzdłuż ściany do mieszkań są-
siednich znajdujących się niżej i wyżej.

Wymagania dotyczące dopuszczalne-
go poziomu dźwięku w pomieszczeniu

od wyposażenia technicznego budynku
i innych urządzeń w budynku i poza bu-
dynkiem są określone osobno dla pory
dziennej i nocnej (PN-87/B-02151/02).
Jako kryterium oceny jest stosowany
równoważny poziom dźwięku A. Czas
oceny to osiem najniekorzystniejszych
godzin w porze dziennej pomię-
dzy 600 a 220 i najniekorzystniejsze pół
godziny w porze nocnej. Norma określa
również maksymalny dopuszczalny po-
ziom dźwięku stosowany jako dodatko-
we kryterium oceny przy hałasie nieusta-
lonym (np. przejazd windy). Sposób oce-
ny hałasu w budynku ulegnie pewnej
zmianie w związku z planowaną noweli-
zacją normy PN-87/B-02151/02.

Hałas związany z eksploatacją insta-
lacji wodno-kanalizacyjnych powstaje
zwykle podczas wypływu wody z insta-
lacji i armatury czerpalnej, odpływu
z przyboru sanitarnego lub uderzenia
strumienia wody o przybór (wanna, bro-
dzik, zlew). Hałas rozprzestrzenia się
za pośrednictwem rur instalacyjnych
biegnących we wspólnym szachcie lub
jest przenoszony przez sztywne podpar-
cia przyborów i elementów instalacji
na konstrukcję budynku. Nie należy sto-
sować armatury czerpalnej i przepływo-
wej o konstrukcji powodującej zaburze-
nia przepływu. Ciśnienie w wewnętrz-
nych instalacjach wody ciepłej i zimnej
powinno być ograniczone za pomocą re-
duktorów ciśnienia na indywidualnych
przyłączach. Rury należy mocować
w sposób elastyczny, a przy przejściach
przez ściany i stropy odpowiednio je
izolować od konstrukcji budynku. Przy-
bory sanitarne powinny być mocowane
za pośrednictwem elastycznych prze-
kładek. Źródłem hałasu są również rury
kanalizacyjne wykonane z PVC. Ich
uciążliwość akustyczną można ograni-
czyć, stosując dodatkową izolację rur
lub zwiększając izolacyjność akustycz-
ną ścianek szachtu. Można też stoso-
wać rury o zwiększonej izolacyjności.
Hałas panujący w węzłach cieplnych jest
spowodowany głównie działaniem pomp
instalacji c.o. i c.w. Do pomieszczeń
chronionych pod względem akustycz-
nym przenikają zwykle dźwięki materia-
łowe spowodowane drganiami pomp
i połączonych z nimi elementów instala-
cji. Drgania przenoszone są wzdłuż in-
stalacji przez ścianki rur oraz znajdują-
cy się w nich czynnik. Wtórnym źródłem
hałasu mogą być wadliwe zawory lub
elementy instalacyjne powodujące tur-

bulencję przepływu czynnika. Przewody
instalacyjne należy łączyć z pompą
za pośrednictwem wstawek amortyza-
cyjnych (np. kompensatorów). Przewo-
dy powinny być podpierane lub pod-
wieszane w sposób elastyczny z sto-
sowaniem odpowiednich podpór, za-
wiesi, obejm i podkładek. W niektó-
rych przypadkach może być koniecz-
ne zastosowanie wibroizolatorów oraz
specjalnie skonstruowanych i obciążo-
nych ram.

W wielorodzinnym budownictwie
mieszkaniowym wentylacja mechanicz-
na jest stosowana głównie w budynkach
wysokich. Zazwyczaj jest to system
wentylacji wyciągowej, w którym obieg
powietrza wymuszają wentylatory połą-
czone kanałami z pomieszczeniami sa-
nitarnymi, kuchniami i garderobami. Je-
żeli nie zostaną zastosowane odpowied-
nie układy tłumiące, to hałas od wenty-
latorów może się przedostawać kanała-
mi bezpośrednio do pomieszczeń, któ-
re są przez nie obsługiwane. W przy-
padku niewłaściwego posadowienia
wentylatorów uciążliwy może być rów-
nież hałas przenikający drogą materia-
łową. Wentylatory dachowe i czerpnie
powietrza stanowią również źródło hała-
su emitowanego na zewnątrz. Jeżeli
w sąsiedztwie będzie się znajdował in-
ny budynek, wówczas hałas działają-
cych wentylatorów może być uciążliwy
dla jego mieszkańców. W budynkach
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowe-
go poziom hałasu w odległości 1 m
od urządzenia znajdującego się na da-
chu nie powinien przekraczać 65 dB.
W budynkach użyteczności publicznej,
a także coraz częściej w budynkach
mieszkalnych o wysokim standardzie,
stosowana jest wentylacja nawiewno-
-wyciągowa lub klimatyzacja. Urządze-
nia wentylacyjne są wówczas zlokalizo-
wane w odrębnej maszynowni, a obieg
powietrza wymuszony przez centrale
wentylacyjne. Hałas może się rozprze-
strzeniać przez kanały instalacyjne oraz,
przy nieprawidłowym posadowieniu,
drogą materiałową po konstrukcji budyn-
ku. Rzadziej występują problemy z bez-
pośrednią izolacyjnością akustyczną
przegród budowlanych ograniczających
wentylatornię. Komory wentylacyjne sto-
sowane w budownictwie ogólnym są sto-
sunkowo ciche, ponieważ wentylator sta-
nowiący źródło hałasu jest umieszczony
w komorze, której ścianki mają pewną
izolacyjność akustyczną (fotografia 1).
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Szyby dźwigowe są zwykle zblokowa-
ne z klatką schodową, tworząc zespół
służący do komunikacji pionowej. Zgod-
nie z Rozporządzeniem o warunkach
technicznych, jakim powinny odpowia-
dać budynki i ich usytuowanie zabrania
się, z pewnymi wyjątkami, sytuowania
szybów i maszynowni dźwigowych
(a także zsypów śmieciowych) przy po-
mieszczeniach mieszkalnych. W przy-
padku dźwigów o napędzie elektrycz-
nym, które są bardziej uciążliwe pod
względem akustycznym od dźwigów
z napędem hydraulicznym, szyb powi-
nien być całkowicie oddylatowany od
konstrukcji budynku. Maszynownie dźwi-
gów o napędzie elektrycznym znajdują
się zwykle w odrębnych pomieszcze-
niach. Pomimo że zespoły napędowe
dźwigu powinny być zamocowane
w sposób uniemożliwiający przenosze-
nie drgań na konstrukcję budynku, naj-
częstszym powodem uciążliwości aku-
stycznej jest hałas zespołu napędowego
przedostający się drogą materiałową.

Hałas emitowany
do środowiska

Prawie każdy obiekt budowlany może
stanowić źródło hałasu emitowanego do
środowiska. Typowymi źródłami są bu-
dowle inżynieryjne: autostrady; drogi
szybkiego ruchu; porty lotnicze; linie ko-

lejowe; obiekty i instalacje przemysłowe
itp. Wpływają na klimat akustyczny pa-
nujący w ich otoczeniu, często na znacz-
nym obszarze. Uciążliwość akustycz-
na tego typu obiektów powinna być pod-
dana ocenie we wstępnej fazie projekto-
wej zgodnie z obowiązującymi odręb-
nymi przepisami dotyczącymi ochrony
środowiska przed hałasem. Ogólne
zasady są zawarte w Ustawie prawo
ochrony środowiska oraz Ustawie o udo-
stępnianiu informacji o środowisku i je-
go ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko. Dopusz-
czalny poziom hałasu, jaki nie powinien
być przekroczony na granicy terenu
chronionego pod względem akustycz-
nym, określony jest w Rozporządzeniu
Ministra Środowiska w sprawie dopusz-
czalnych poziomów hałasu w środowi-
sku. Wartość poziomu dopuszczalnego
zależy od źródła hałasu, charakteru tere-
nów narażonych na jego oddziaływanie
oraz od pory doby. Wyróżniono grupy ha-
łasów pochodzących od tras drogowych
i kolejowych oraz hałasów przemysło-
wych i instalacyjnych. Odrębną grupę
stanowią hałasy od operacji lotniczych
oraz od linii wysokiego napięcia. Wyma-
gania stawiane są osobno dla pory dzien-
nej (600 – 2200) i nocnej (2200 – 600).

Przy projektowaniu obiektów mogą-
cych w znaczny sposób oddziaływać
na środowisko wydanie decyzji w spra-
wie planowanego przedsięwzięcia (de-
cyzji o uwarunkowaniach środowisko-
wych) wymaga przeprowadzenia postę-
powania, którego zasadniczym elemen-
tem jest raport o oddziaływaniu przed-
sięwzięcia na środowisko. Raport ten
powinien wykazywać, że działanie
obiektu nie będzie powodowało przekro-
czenia dopuszczalnych poziomów hała-
su w środowisku, a w przypadku stwier-
dzenia możliwości wystąpienia takich
przekroczeń wskazać środki technicz-
ne, jakie należy zastosować w celu

ograniczenia hałasu do warunków do-
puszczalnych.

Źródłem hałasu emitowanego do śro-
dowiska mogą być także obiekty budow-
nictwa ogólnego, a ściślej urządzenia
stanowiące wyposażenie techniczne ta-
kich obiektów. Hałaśliwe urządzenia
wentylacyjne lub chłodnicze są często
zlokalizowane na dachu bez żadnych
zabezpieczeń akustycznych i stanowią
potencjalne zagrożenie dla budynków
sąsiednich (fotografia 2). Podobny pro-
blem stanowią inne elementy instalacyj-
ne wyprowadzone poza budynek, np.
czerpnie i wyrzutnie powietrza, skrapla-
cze, zewnętrzne jednostki Splitów itp.
W przypadku zagęszczonej zabudowy
śródmiejskiej problem ten może być
szczególnie trudny do rozwiązania, jeże-
li nie zostanie uwzględniony podczas
projektowania i ustalania lokalizacji ha-
łaśliwych elementów instalacyjnych.
Wymagania dotyczące ochrony środo-
wiska przed hałasem na terenie zabudo-
wanym odnoszą się do płaszczyzny po-
łożonej nad powierzchnią terenu oraz
punktów na elewacji sąsiednich budyn-
ków na poziomie okien rozpatrywanej
kondygnacji (punkt pomiarowy znajduje
się 0,5 – 2 m przed elewacją budynku).

Zapraszamy do zaprenumerowania
miesięcznika „Materiały Budowlane” na 2010 r.

Wystarczy wypełnić druk prenumeraty załączony do tego wydania.
Wszystkim prenumeratorom oferujemy

BEZPŁATNY kod dostępu do elektronicznej wersji czasopisma z lat 2004 – 2009
na Portalu Informacji Technicznej www.sigma-not.pl

Fot. 2. Hałaśliwe urządzenia na dachu
URPLWMiPB w Warszawie, bez żadnych
zabezpieczeń akustycznych, w bezpośred-
nim sąsiedztwie budynków mieszkalnych

Fot. Autor

Fot. 1. Posadowienie komory wentylacyj-
nej na stropie; pod stopą komory widocz-
ny wibroizolator, ale dalsza część instalacji
podparta jest nieprawidłowo Fot. Autor



37

W 2008 r., po 25 latach, zakończyła się budowa
pierwszego odcinka warszawskiego metra. Linia
kolejki połączyła odległe o 23 km stacje Kabaty
i Młociny. W ostatnim okresie niemal jednocze-

śnie trwała budowa stacji Słodowiec (fotografia 1), Stare
Bielany i Wawrzyszew oraz tuneli szlakowych między wy-
mienionymi przystankami.

Stacje Słodowiec i Stare Bielany wykonane były metodą
podstropową, którą zastosowano także podczas budowy tu-
nelu szlakowego (fotografia 2) pomiędzy wymienionymi sta-
cjami i na fragmencie trasy od stacji Stare Bielany do stacji
Wawrzyszew. Ten ostatni przystanek został zrealizowany
w otwartym wykopie otoczonym ścianami szczelinowymi,
które zostały wykorzystane na całym odcinku opisanej bu-
dowy. Stropy nad stacjami Słodowiec i Stare Bielany opar-
to na ścianach szczelinowych i baretach.

Budowa geologiczna

W celu określenia warunków wodno-gruntowych na terenie
planowanej budowy wykonano badania geotechniczne. Para-
metry geotechniczne opracowano na podstawie badań labo-
ratoryjnych oraz badania sondą dynamiczną DPSH i sondą
statyczną CPT. Na odcinku projektowanej budowy stacji A20
(stacja Słodowiec) w podłożu przeważały średnio zagęszczo-
ne piaski drobne i pylaste, a lokalnie, w poziomie posadowie-
nia płyty fundamentowej, zalegały twardoplastyczne pyły.

Woda gruntowa znajdowała się na głębokości 5,50 m ppt.,
tj. na rzędnej 14,40 m np. „0” Wisły. Lustro wody znajdowało
się powyżej poziomu posadowienia płyty fundamentowej
stacji i dlatego konieczne było wykonanie odwodnienia stud-
niami depresyjnymi. Poziom wody w gruncie obniżono
na głębokość ok. 0,60 m poniżej poziomu dna wykopu.

Na terenie budowy stacji A21 (stacja Bielany) i tuneli szla-
kowych B21 i B22 panowały korzystne warunki wodno-grun-
towe. W podłożu występowały średnio zagęszczone piaski
drobne, o stopniu zagęszczenia ID = 0,50 ÷ 0,60, a lokalnie
piaski średnie o podobnym stopniu zagęszczenia. Zwiercia-
dło wody gruntowej znajdowało się na głębokości ok. 8,50 m
ppt. – rzędna 11,40 m np. „0” Wisły, tj. ok. 0,60 m poniżej po-
ziomu dna wykopu.

Bardziej skomplikowana budowa geologiczna występowa-
ła na terenie budowy stacjiA22 (stacja Wawrzyszew). Pod na-
sypami i przypowierzchniowymi piaskami drobnymi był kom-
pleks gruntów spoistych reprezentowanych przez twardopla-
styczne gliny pylaste i pyły, głębiej przez gliny piaszczyste,
których dolna powierzchnia znajdowała się na głębokości
7,20 m ppt. Pod glinami rozciągała się warstwa nawodnionych
piasków drobnych. Od głębokości 10,0 m ppt. zalegała kolej-
na warstwa glin piaszczystych grubości kilku metrów.

Ściany szczelinowe
Na budowie prowadzony był stały nadzór geotechniczny.

Podczas wykonywania ścian szczelinowych na stacji
Wawrzyszew zadaniem geotechników było określanie po-
prawnego zagłębienia ściany w gruncie. Ściany szczelino-
we na tym odcinku nie tylko zapewniały stateczność wyko-
pu, ale także odcinały dopływ wody gruntowej. Zwierciadło
wody znajdowało się w piaskach kilka metrów powyżej pro-
jektowanego posadowienia płyty fundamentowej stacji.
Pod piaskami były grunty spoiste. Ściany szczelinowe wpro-
wadzane do gruntów spoistych odcinały dopływ wody grun-
towej do wykopu. Każda z wykonywanych sekcji ściany mu-
siała wejść w warstwy gruntów spoistych. Geotechnik spo-
rządzał profil geotechniczny dla każdej sekcji.

Jak się okazało po wykonaniu wykopu, zadanie zostało wy-
konane poprawnie i ściany szczelinowe odcięły dopływ wo-
dy gruntowej. Pewien kłopot stanowiły wody dopływające
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Fot. 1. Budowa stacji Słodowiec

Fot. 2. Budowa tunelu szlakowego
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do wykopu od strony południowej głowicy stacji. W tym miej-
scu konieczne było wykonanie odwodnienia, a na etapie re-
alizacji płyty dennej wodę pompowano z rząpi.

W czasie trwania budowy przez cały czas prowadzony był
monitoring poziomu wód gruntowych. Wzdłuż całego odcin-
ka wykonane zostały piezometry głębokości 10 – 12 m. Raz
w miesiącu, a w okresie prowadzenia wykopów i robót żel-
betowych raz w tygodniu nadzór geotechniczny prowadził
pomiary poziomów wód gruntowych. Nie odnotowano
istotnych zmian głębokości występowania wody gruntowej.
Utrudnienia w wykonywaniu pomiarów powstały w czasie
pierwszej zimy. Grudniowy śnieg przykrył oznaczone na po-
wierzchni terenu odblaskową farbą głowice piezometrów
i sporo czasu trzeba było poświęcić na ich odnalezienie.

Do zadań geotechników należało także określenie popraw-
ności wykonania wszelkiego rodzaju zasypek i podbudów.
Badania zasypek prowadzono sondą lekką, a badania podło-
ża za pomocą lekkiej płyty do badań dynamicznych. Warstwy
podbudowy drogowej ulicy Kasprowicza, zagęszczanej na pły-
cie stropowej stacji Słodowiec, nie można było badać lekką pły-
tą dynamiczną, ponieważ wyniki deformowała warstwa izola-
cji termicznej przykrywająca strop. Na tym odcinku budowy po-
prawność zagęszczenia określono na podstawie gęstości ob-
jętościowej szkieletu gruntowego prób pobranych z układanych
warstw i porównaniu tej gęstości z wartością otrzymaną w trak-
cie badania Proctora.

Metoda stropowa
Znaczna część robót wykonywana była z zastosowaniem

metody stropowej. Po wykonaniu ścian szczelinowych, na od-
cinku gdzie realizowana była metoda stropowa, przystępowa-
no do przygotowania podłoża gruntowego pod strop tunelu.
W pierwszym etapie usuwano uplastycznione, przypowierzch-
niowe grunty spoiste i grunty nasypowe, a następnie układa-
no piasek zagęszczany zagęszczarkami płytowymi. Na grun-
cie konstruowano szkielet drewniany, do którego mocowane
były płyty twarde stanowiące szalunek dla betonu (fotogra-
fia 3). Przestrzeń pomiędzy elementami drewnianego szkie-
letu wypełniano żużlem z Huty Lucchini (żużel 8/31.5) i za-
gęszczano zagęszczarkami płytowymi. Poprawność zagęsz-
czenia żużlu i piasku podbudowy sprawdzano lekką płytą
do badań dynamicznych.

Po uzyskaniu odpowiedniego zagęszczenia na płytach
twardych konstruowano zbrojenie płyty stropowej tunelu
(fotografia 4). Po uzyskaniu wymaganej wytrzymałości be-
tonu przystępowano do usuwania gruntu z przestrzeni po-
między ścianami szczelinowymi i stropem tunelu. Transport
urobku odbywał się przez otwory pozostawione w płycie
stropowej.

Grunty w wykopach
W ramach nadzoru geotechnicznego wykonywane były

ponadto badania gruntu występującego w dnie wykopów.
Przeprowadzano sondowania i badania makroskopowe.
W dnie wykopów zalegały grunty nośne – głównie piaski
drobne i pylaste w stanie średnio zagęszczonym. Badania
potwierdziły wyniki rozpoznania określone na etapie projek-
towym. Na żadnym z odcinków (tuneli i stacji) nie było ko-
nieczności wykonania wymiany gruntu. Jedynie na stacji
Marymont należało usunąć z dna wykopu warstwy uplas-
tycznionych gruntów spoistych.

Najbardziej skomplikowane działania miały miejsce w po-
bliżu ulicy Lindego, gdzie trasa metra przecinała się z pod-
ziemną magistralą wodną i płynącym w przepuście Potokiem
Bielańskim. Podziemne urządzenia trzeba było przełożyć,
a jednocześnie przez cały czas przepływ musiał być czynny.

Obok monitoringu prowadzonego przez geotechników wy-
konywane były stałe pomiary geodezyjne. Wokół budowy, na
ścianach sąsiadujących budynków oraz na elementach in-
frastruktury podziemnej usytuowane zostały repery. Nie od-
notowano odkształceń przekraczających wartości dopusz-
czalne. Monitoringiem objęto również zieleń znajdującą się
w pobliżu budowy. Niepokój architektów zieleni budziły sa-
mochody, parkujące mimo zakazu zatrzymywania, na traw-
nikach przy ulicy Kasprowicza, w pobliżu rosnących dębów.
Nie pomagała interwencja służb miejskich. Przeganiani kie-
rowcy albo ich następcy wracali na zagrożone miejsca. Spe-
cjalną opieką objęto także kasztanowce rosnące przy ulicy
Kasprowicza. Budowa została zakończona. Metro kursuje
już na całej trasie. Mieszkańcy Bielan mogą korzystać nie
tylko z podziemnej kolejki, ale też z przywróconej do życia
ulicy Kasprowicza.

Wszystkie fotografie – Autor
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Fot. 4. Zbrojenie płyty stropowej

Fot. 3. Układanie twardych płyt stanowiących szalunek dla betonu
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Wostatnich latach podejmo-
wane są prace architekto-
niczno-konstrukcyjne mają-
ce na celu adaptację sta-

rych budynków przemysłowych, po-
chodzących z przełomu XIX i XX wie-
ku, na cele mieszkalne, biurowe lub
handlowe. Realizacje te poprzedzane
są analizami konstrukcyjnymi i określe-
niem stanu technicznego obiektów. Po-
prawne określenie układów konstruk-
cyjnych i wytrzymałości zastosowanych
materiałów budowlanych pozwala na
wprowadzanie efektywnych i uzasad-
nionych technicznie sposobów napra-
wy uszkodzonych elementów lub ich
wzmocnienie w celu przystosowania
do nowych funkcji użytkowych. W arty-
kule przedstawiono kilka wybranych
rozwiązań konstrukcyjnych, na które
natrafiono w poniemieckich budynkach
przemysłowych na terenie Wrocławia.

Stalowe, szkieletowe
konstrukcje nośne
budynków

W wielu budynkach przemysłowych
trzon konstrukcyjny stanowi układ stalo-
wych lub żeliwnych słupów (rysunek 1),
na których oparte są jedno- lub wielobel-
kowe podciągi, zbudowane z profili dwu-
teowych, na których spoczywają belki
stropów typu Kleina (fotografia 1), odcin-
kowych (fotografia 2) lub płytowych, żel-
betowych. Zewnętrznym elementem

nośnym są w tych obiektach zazwyczaj
ściany ceglane ze stalowymi nadproża-
mi nad otworami okiennymi i drzwiowy-
mi. Słupy nośne zostały zbudowane naj-
częściej z rur żeliwnych lub z dwóch ce-
owników, przewiązanych nakładkami
z jednej lub dwóch blach, mocowanych
do stopek za pomocą nitów. Na głowi-
cach słupów układano podciągi, złożo-
ne z dwóch oddzielnych dwuteowników,
często różnej wysokości.

Z analizy archiwalnych obliczeń sta-
tyczno-wytrzymałościowych wynika, że
ówcześni projektanci dążyli do optymal-
nego wykorzystania nośności stosowa-
nych kształtowników, co w konsekwen-
cji prowadziło do dużego zróżnicowania
wbudowywanych profili. Uwzględnienie
tego faktu jest bardzo istotne w projek-
towaniu adaptacji budynków ze wzglę-
du na konieczność wprowadzania zróż-
nicowanego wzmocnienia. Charaktery-
styczne jest także to, że słupy nośne nie
są ciągłe, a nawet nie są ze sobą połą-
czone, lecz kolumny kondygnacji wyż-
szej stoją po prostu na górnych stop-
kach podciągów. Takie rozwiązanie po-

woduje znaczne utrudnienia konstruk-
cyjne, np. w przypadku konieczności
zmiany poziomu stropów lub wymiany
stropów typu Kleina na inne (ze wzglę-
du na zbyt małą nośność). Ich całkowi-
ta rozbiórka mogłaby powodować utra-
tę stateczności całości konstrukcji i wo-
bec tego musi być odpowiednio realizo-
wana w połączeniu z jednoczesną bu-
dową nowych stropów.

Rodzaje konstrukcji starych
stropów żelbetowych

Bardzo interesującymi, z inżynier-
skiego punktu widzenia, są spotykane
w poniemieckich budynkach przemy-
słowych konstrukcje stropów żelbeto-
wych. Większość z badanych budyn-
ków pochodzi z początku XIX wieku,
a więc z okresu wprowadzania betonu
zbrojonego do konstrukcji budowla-
nych. W typowych halach produkcyj-
nych (np. szwalnie, fabryki wyrobów ty-
toniowych) stropy były projektowane na
ogół na obciążenia użytkowe o wartości
500 kG/m2. Stosowano stal gładką
o wytrzymałości 1000 kG/cm2 i betony,
najczęściej piaskowe, o wytrzymałości
odpowiadającej klasie B10-B15.

Eggertdecke [1, 3]. W stropie Eggerta
określenie sił wewnętrznych było moż-
liwe za pomocą „planu sił”. Dzięki nie-
mu planowano także rozmieszczenie
zbrojenia. Wkładki zbrojeniowe koń-
czyły się częściowo przed podporą i by-
ły kotwione w strefie ściskanej za
pomocą haków lub kotew klinowych.
Cechą charakterystyczną tej konstruk-
cji była względnie duża rozpiętość
przy niewielkiej grubości płyty. Z da-
nych archiwalnych wynika, że w 1905 r.
zbudowano strop o rozpiętości nawet
do 13,0 m (rysunek 2).

Koennensche voutenplatte [1, 2, 3].
Konstrukcja tych stropów w postaci płyty
wieloprzęsłowej, opartej na dźwigarach
stalowych (najczęściej dwuteowych),
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Rys. 1. Przekrój przez budynek przemysło-
wy ze słupami stalowymi i stropami Kleina

Fot. 1. Strop Kleina nad parterem budyn-
ku przemysłowego

Fot. 2. Strop odcinkowy nad piwnicą bu-
dynku przemysłowego

Rys. 2. Przekrój przez strop „eggertdecke” wg [3]
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została zapoczątkowana w 1897 r. Stro-
py osiągały rozpiętość ok. 8,0 m i były
oparte również na murach oraz murach i
podciągach stalowych (rysunek 3).

Victoriadecke [1, 2, 3] to stropy pły-
towe, wieloprzęsłowe (rysunek 4), w
których zamiast wkładek wiotkich
(zbrojenie) zastosowano drut o średni-
cy 4,6 mm i wytrzymałości na rozciąga-
nie 800 – 900 N/mm2. Wkładki zbrojenia
prętowego były montowane w strefach
„ujemnych” momentów zginających.
Stropy osiągały rozpiętość do 10,0 m.

Wollesche konsoldecke [1, 2, 3].
Charakterystyczne w tych stropach by-
ło przeciąganie zbrojenia górnego
o 100 mm poza punkt zerowania się
momentów zginających (rysunek 5).

Matraidecke [3]. Strop ten był stoso-
wany w ostatniej dekadzie XIX wieku.
Można go określić jako odmianę „druto-
betonu”. Belki stropowe miały rozstaw 3,0
– 5,0 m, a grubość płyty 8 cm (rysunek 6).

Przykłady
stropów żelbetowych

Strop żelbetowy hali fabryki
tekstylnej. W trakcie przeglądu stanu
technicznego wielokondygnacyjnego
budynku byłego zakładu tekstylnego,

przeznaczonego do adaptacji na cele
biurowe i mieszkalne, stwierdzono wy-
stępowanie stropów w postaci płyt żel-
betowych, opartych na stalowych pod-

ciągach z belek dwuteowych oraz
na ścianach murowanych budynku (fo-
tografia 3). Na podstawie oględzin
i analizy archiwalnej dokumentacji
technicznej stwierdzono, że są to stro-
py typu „koennensche voutenplatte”

konstruowane jako wieloprzęsłowe, o
grubości płyt stropowych 10 – 13 cm
w zależności od rozpiętości przęseł.
W stropach występowały liczne zaryso-
wania i spękania usytuowane wzdłuż
prętów zbrojeniowych, głównie w części
przęsłowej płyt. Spowodowane to zosta-
ło brakiem zbrojenia rozdzielczego, któ-
rego nie stosowano w tamtych czasach.

Strop żelbetowy hali fabryki cy-
gar. Konstrukcję nośną budynku, po-
chodzącego z 1910 r., stanowią ścia-
ny zewnętrzne z cegły ceramicznej
oraz słupy żelbetowe dzielące budy-
nek na dwa trakty podłużne. Na ścia-
nach i słupach oparte są żebra żelbe-
towe o przekroju prostokątnym, na
których wykonano żelbetowe płyty
stropowe, zbrojone jednokierunkowo.
Nie zaprojektowano podciągów w linii
słupów. Budowlę zaprojektowano
przy założeniu, że obciążenie użytko-
we poszczególnych kondygnacji bę-
dzie wynosić 5,0 kN/m2.

Podczas analizy dokumentacji ar-
chiwalnej oraz badań urządzeniami

do wykrywania zbrojenia i po wykona-
niu odkrywek stwierdzono, że w pły-
tach nie zastosowano zbrojenia roz-
dzielczego, co spowodowało pow-
stanie zarysowań wzdłuż zbrojenia
głównego. Obliczenia wykonano, jak
w przypadku elementów częściowo
zamocowanych, choć faktycznie pra-
cowały one jak elementy swobodnie
podparte. W żebrach nie stwierdzono
również prętów odgiętych, a zbrojenie
strzemionami okazało się zbyt małe.
Te zaskakujące rozbieżności między
modelami obliczeniowymi i rzeczywi-
stą pracą elementów nośnych spowo-
dowały ich uszkodzenia. W omawia-
nym przypadku, ponieważ celem by-
ło uzyskanie wzrostu nośności stro-
pów do przeniesienia obciążenia
użytkowego o wartości 11 kN/m2, ko-
nieczne były konstrukcyjne prace
wzmacniające.

Podsumowanie
W artykule przedstawiono wybrane

przypadki stosowanych w latach
przedwojennych charakterystycznych
rozwiązań konstrukcyjnych budynków
przemysłowych, które mają istotny
wpływ na aktualny stan techniczny
tych obiektów, a także na wybór me-
tod ich wzmacniania, związanego
z koniecznością przystosowania
do nowych wymagań eksploatacyj-
nych. Podjęcie działań konstrukcyj-
nych, możliwych technicznie do wyko-
nania i uzasadnionych ekonomicznie,
musi w takich przypadkach być po-
przedzone dokładną analizą stosowa-
nych w przeszłości rozwiązań kon-
strukcyjnych, wykonaniem odkrywek,
badań materiałowych i analizą doku-
mentacji archiwalnej, gdyż niektóre
ze stosowanych wówczas rozwiązań
nie w pełni odpowiadają aktualnym
wymaganiom projektowym i wyko-
nawczym.

Wszystkie fotografie – Autorzy
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Rys. 4. Przekrój przez strop „victoriadecke”
oparty na podciągach stalowych wg [3]

Rys. 5. Przekrój przez strop „wollesche konsol-
decke” oparty na podciągach stalowych wg [3]

Rys. 3. Przekroje przez strop „koennensche voutenplatte” oparty na murach i podciągach
stalowych wg [3]

Rys. 6. Przekroje i widok zbrojenia w stropie
„matraidecke” wg [3]

Fot. 3. Widok ogólny układu konstrukcyj-
nego stropu
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T egoroczny Śląski Dzień Budowlanych po raz drugi zor-
ganizowany został przez Śląską Okręgową Izbę Inży-
nierów Budownictwa (ŚlOIIB) w Katowicach. Uroczy-
stość odbyła się 1 października br., podobnie jak w ro-

ku ubiegłym, w Centrum Nauki i Edukacji Muzycznej Symfo-
nia, nowym obiekcieAkademii Muzycznej, który już stał się jed-
ną z wizytówek nowoczesnego Śląska. Impreza była wspól-
nym przedsięwzięciem samorządów zawodowych i gospodar-
czych, które w lutym 2008 r. utworzyły platformę współdziała-
nia – Forum Budownictwa Śląskiego. Obecnie Forum repre-
zentuje ponad 40 tys. osób indywidualnych oraz ok. 300 orga-
nizacji branży budowlanej, nieruchomości i ekologii.

W uroczystości udział wzięło przeszło 500 osób. Wśród
dostojnych gości obecni byli m.in. posłowie na Sejm RP, wo-
jewoda śląski, prezydenci, wiceprezydenci oraz burmistrzo-
wie wielu śląskich miast, przedstawiciele śląskich ośrodków
naukowo-badawczych. Dzień Budowlanych zawsze był po-
strzegany jako święto ludzi, którzy zawodowo związani są
z branżą budowlaną, aktywnie i twórczo angażując się w jej
wszechstronny rozwój. Wykonują oni trudny i odpowiedzial-
ny zawód, który wymaga nie tylko fachowej wiedzy i do-
świadczenia, ale też wysokich standardów etycznych.
Od nich bowiem zależy bezpieczeństwo obiektów, a w kon-
sekwencji zdrowie i życie użytkowników. Dzień Budowla-
nych umownie zamyka sezon budowlany. U progu jesieni do-
konuje się pierwszych podsumowań. Stefan Czarniecki,
przewodniczący ŚlOIIB otwierając uroczystość, podkreślił,
że ten rok nie był łatwy dla budownictwa, sektora niezwykle
ważnego dla gospodarki. Wyraził nadzieję, że niekorzystne
trendy wkrótce zostaną wyhamowane, a społeczne i gospo-
darcze koszty nie będą zbyt wysokie. O obecnych pro-
blemach budownictwa mówił w swym wystąpieniu także
Tadeusz Wnuk, prezydent Śląskiej Izby Budownictwa
w Katowicach. Wskazał m.in. na fakt, że w okresie spowol-
nienia gospodarczego, którego następstwem jest spadek
inwestycji, nasila się zjawisko nieuczciwej konkurencji w bu-
downictwie. Stanowi to zagrożenie dla prawidłowej i odpo-
wiedzialnej realizacji inwestycji.

Śląski Dzień Budowlanych
stał się też dobrą okazją
do krótkiego zaprezentowa-
nia historii stowarzyszeń,
które w tym roku świętują ju-
bileusze (Polski Związek In-
żynierów i Techników Bu-
downictwa – 75 lat; Stowa-
rzyszenie Elektryków Pol-
skich – 90 lat; Polskie Zrze-
szenie Inżynierów i Techni-
ków Sanitarnych – 90 lat).

Ważnym punktem
uroczystości było wrę-
czenie odznaczeń, wy-
różnień oraz medali
osobom i firmom
z branży budowlanej
z regionu śląskiego,
które w ubiegłym roku
odniosły sukces.

Wręczono m.in. ho-
norowe odznaki
Za zasługi dla budow-
nictwa, nadane przez
Ministra Infrastruktu-
ry, złote honorowe od-
znaki Za zasługi dla
województwa śląskie-
go, złote i srebrne odznaki Zasłużony dla budownictwa, zło-
te odznaki Zasłużony dla gospodarki komunalnej, Złote Lau-
ry za zasługi dla gospodarki nieruchomościami.

Najbardziej zaangażowanym w tworzenie struktur samo-
rządu zawodowego inżynierów budownictwa i oddanym pra-
cy członkom ŚlOIIB przyznano Odznaki Honorowe Polskiej
Izby Inżynierów Budownictwa.

Złotą Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Bu-
downictwa otrzymali:

Czesława Bella – skarbnik ŚlOIIB, członkini Rady i Pre-
zydium Izby, aktywna działaczka Komisji Uchwał i Wnio-
sków oraz Współpracy z Zagranicą, delegatka na Zjazd
Okręgowy obu kadencji;

Marek Karnowski – zastępca przewodniczącego Okręgo-
wej Komisji Rewizyjnej ŚlOIIB obu kadencji, członek zespołu
redakcyjnego Informatora, delegat na Zjazd Krajowy, członek
Krajowej Komisji Uchwał i Wniosków;

Śląski Dzień Budowlanych

Uhonorowani odznakami honorowymi Polskiej Izby Inżynierów
Budownictwa (od lewej): Złotą – Czesława Bella, Marek
Karnowski, Andrzej Stasiński, Sławomir Stolarski, Andrzej
Wybraniec; Srebrną – Zdzisław Mądry, Marek Młynarski

Srebrną Odznakę Honorową Polskiej
Izby Inżynierów Budownictwa otrzymał
także Kazimierz Szwed. Odbiera gratu-
lacje od Stefana Czarnieckiego – prze-
wodniczącego ŚlOIIB

Stefan Czarniecki, przewodni-
czący ŚlOIIB, odebrał Medal
im. Kazimierza Wielkiego przy-
znany Śląskiej Okręgowej Izbie
Inżynierów Budownictwa
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Andrzej Stasiński – rzecznik odpowiedzialności zawodowej
ŚlOIIB, delegat na Zjazd Okręgowy;

Sławomir Stolarski – członek Rady ŚlOIIB od chwili jej po-
wstania,obecniesekretarzKomisjiPrawno-Regulaminowej.Bie-
rze udziałw obradach Krajowej KomisjiPrawno-Regulaminowej;

Andrzej Wybraniec – wiceprzewodniczący Okręgowego Sądu
Dyscyplinarnego ŚlOIIB, delegat na Zjazd Okręgowy obu kadencji.

Srebrną Odznaką Honorową Polskiej Izby Inżynierów
Budownictwa wyróżniono:

Zdzisława Mądrego – w I kadencji sekretarza Okręgowej
Komisji Rewizyjnej Śląskiej Izby;

Marka Młynarskiego – sekretarza Okręgowego Sądu
Dyscyplinarnego ŚlOIIB w I i II kadencji, delegata na Zjazd
Okręgowy;

Kazimierza Szweda – rzecznika odpowiedzialności
zawodowej ŚlOIIB, delegata na Zjazd Okręgowy.

Podczas tegorocznej uroczystości wręczono też Medale
75-lecia Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budow-
nictwa.

Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa została
uhonorowana Medalem im. Kazimierza Wielkiego, przyzna-
nym jej przez Konfederację Budownictwa i Nieruchomości
w Warszawie.

Tradycyjnie podczas uroczystości dyplomami wyróżnio-
no laureatów konkursu „Budowa Roku 2008” z regionu
śląskiego.

W grupie Budynki przemysłowe i obiekty magazynowe:
● nagroda I stopnia i tytuł „Budowa Roku 2008”: budo-

wa magazynu wysokiego składowania w Tychach wraz z bu-
dynkami: ekspedycji, technicznym, socjalno-biurowym oraz
placem manewrowym i drogami wewnętrznymi, zbiornikami
ppoż. i infrastrukturą towarzyszącą. Budowę zgłosili do kon-
kursu inwestor i organizator M-LOGISTIC Sp. z o.o., Tychy;

● nagroda II stopnia: budowa chłodni kominowej w Elek-
trowni Łagisza. Inwestor: Południowy Koncern Energetycz-

ny SA. Budowę zgłosił do konkursu główny wykonawca:
UNISERV BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE S.A., Katowice

W grupie Obiekty szkolne i sportowe:
● nagroda III stopnia: Akademickie Centrum Sportu Aka-

demii im. Jana Długosza w Częstochowie. Inwestor: Akade-
mia im. Jana Długosza w Częstochowie. Budowę zgłosił
do konkursu główny wykonawca Cz.P.B.P. PRZEMYSŁÓW-
KA SA, Częstochowa.

● dyplom uznania: przebudowa skoczni narciarskiej
„Malinka” w Wiśle. Inwestor: Centralny Ośrodek Sportu
w Warszawie. Budowę zgłosił do konkursu generalny wyko-
nawca: HYDROBUDOWA POLSKA SA.

W grupie Budynki mieszkalne:
● dyplom uznania: budynek mieszkalny w Częstochowie

przy ul. Idzikowskiego 4. Inwestor: Spółdzielnia Mieszka-
niowa „Metalurg” w Częstochowie. Budowę zgłosili do kon-
kursu inwestor i generalny wykonawca: Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe POL-REM Sp. z o.o., Myszków.

Warto nadmienić, że do sukcesu dwóch budów spoza te-
renu województwa śląskiego, wyróżnionych dyplomami
uznania, przyczyniły się firmy: Gliwickie Przedsiębiorstwo
Budownictwa Przemysłowego S.A. – generalny wykonaw-
ca Budowy Zakładu Radioterapii przy Szpitalu Wojewódzkim
im. św. Łukasza w Tarnowie oraz Przedsiębiorstwo Wielo-
branżowe M. Pasek Spółka Jawna z Będzina – generalny
wykonawca hali stalowej stoczni DAMEN SHIPYARDS
KOŹLE Sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu.

Drugą część imprezy wypełnił koncert zespołu kamera-
listów Lason Ensamble, a uroczystość zakończył bankiet,
który był doskonałą okazją do złożenia gratulacji odznaczo-
nym i wyróżnionym oraz wymiany doświadczeń i koleżeń-
skich rozmów.

Danuta Kostrzewska-Matynia
Wszystkie fotografie Zbigniew Dzienyński

Stefan Czarniecki,
przewodniczący Śląskiej
Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa

Dzień Budowlanych jest świętem
także członków samorządu zawodo-
wego inżynierów budownictwa wyko-
nujących samodzielne funkcje tech-
niczne. Samorząd zawodowy sprawu-
je nadzór nad należytym wykonywa-
niem zawodu, nadaje uprawnienia bu-
dowlane oraz tytuł rzeczoznawcy bu-
dowlanego. W przyszłym roku kończy
się druga kadencja jego funkcjonowa-
nia. Warto więc pokusić się o krótkie
podsumowanie działalności Śląskiej
Okręgowej Izby Inżynierów Budownic-
twa. Założycielski Zjazd odbył się
w czerwcu 2002 r. Obecnie nasza Izba
zrzesza przeszło 15 tys. członków,
w tym 12 tys. czynnych zawodowo.
Jest drugą co do wielkości okręgową
izbą inżynierów budownictwa w kraju.

Mamy biuro w Katowicach i 4 placów-
ki terenowe. W sumie nadaliśmy
prawie 2500 uprawnień budowlanych
i wydaliśmy 8100 książek praktyki za-
wodowej. Dbamy o doskonalenie kwa-
lifikacji zawodowych naszych człon-
ków. Każdemu, który zgłosi takie za-
potrzebowanie, zapewniamy bezpłat-
ną prenumeratę wybranego fachowe-
go czasopisma oraz finansujemy lub
dofinansowujemy udział w szkole-
niach, seminariach, kursach i konfe-
rencjach. W ten sposób znaczna część
pieniędzy ze składek wraca do człon-
ków. Roczne nakłady z tego tytułu wy-
noszą przeszło 1,5 mln zł. W sumie
prasę fachową prenumeruje przeszło
7 tys. członków i podobna liczba osób
w ubiegłym roku uczestniczyła w róż-
nych formach szkoleń.

Pragnę podkreślić, że najważniej-
szym zadaniem Izby obecnie i w przy-
szłości jest dbanie o podnoszenie kwa-

lifikacji zawodowych członków oraz bu-
dowanie wysokiej pozycji zawodu inży-
niera budownictwa jako zawodu zaufa-
nia publicznego.

Nasza Izba ceni sobie współpracę
z samorządami zawodowymi i gospo-
darczymi oraz stowarzyszeniami na-
ukowo-technicznymi. Aktywnie działa-
my także w ramach Forum Budownic-
twa Śląskiego.

Funkcjonowanie przez prawie dwie
kadencje pokazało, jak wiele osób
z twórczymi pomysłami gotowych jest
aktywnie włączyć się w nurt życia spo-
łecznego, jeżeli zaistnieją ku temu wa-
runki. Dorobek minionych lat ŚlOIIB
w przyszłości powinien być nie tylko
utrzymany, ale też rozwijany.

(Fragment wypowiedzi inaugurującej
Śląski Dzień Budowlanych)
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Pierwsze materiały zdolne do zmiany
swoich właściwości pojawiły się w II po-
łowie XX w. jako nowinki przemysłu kos-
micznego, samolotowego, sportowego
i innych, zapowiadające generację wy-
nalazków materiałowych XXI w. Wiele
wątpliwości i dyskusji budzi kwestia na-
zewnictwa. W literaturze anglojęzycznej
używane są terminy smart, intelligent,
adaptative, interactive. W języku pol-
skim terminologia nie została ugrunto-
wana po części z powodu niewielkiej
jeszcze wiedzy na ich temat, a po czę-
ści z powodu trudności ze znalezieniem
adekwatnego tłumaczenia oryginalnych
terminów na nasz język. Najczęściej
można się spotkać z określeniem tego
typu materiałów jako inteligentne lub
bardziej ogólnie jako materiały o zmien-
nych właściwościach. Używa się także
odniesienia do formy oryginalnej jako
materiały typu smart.

Przydatne w zrozumieniu istoty za-
gadnienia jest przedstawione przez
M. Addingtona i D. Schodka, autorów
niezwykle interesującej książki Smart
materials and Technologies, zestawie-
nie następujących cech materiałów ty-
pu smart:

● natychmiastowość (immediacy)
– reakcja następuje w czasie rzeczy-
wistym;

● przemijalność (transiency) – odpo-
wiadanie na więcej niż jeden stan oto-
czenia;

● samowpływanie (self-actuation)
– „inteligencja” zawarta jest w materia-
le, a nie jest czymś dodanym do mate-
riału;

● selektywność (selectivity) – odpo-
wiedź jest precyzyjna i przewidywalna;

● bezpośredniość (directness) – od-
powiedź dotyczy konkretnego, lokalne-
go zdarzenia w otoczeniu.

Materiały typu smart dzielą się
na dwa typy różniące się rodzajem za-
chodzących zmian:

■ typ 1 – materiały o zmiennych
właściwościach; ich działanie polega
na tym, iż wskutek określonego impul-
su (chemicznego, termicznego, me-
chanicznego, optycznego lub elek-
trycznego) wewnątrz ich struktury do-
konuje się zmiana określonej właści-
wości – najczęściej koloru, ale także
sztywności czy lepkości; zmiana ma
charakter wewnętrzny (intrinsic);

■ typ 2 – materiały przemieniające
energię; ich działanie polega na prze-
mianie energii wejściowej podanej jako
impuls na inny rodzaj energii; zmiana
nie dotyczy struktury wewnętrznej ma-
teriału, ma charakter zewnętrzny
(extrinsic).

Przejrzystą systematykę wybranych,
najbardziej reprezentatywnych przykła-
dów materiałów smart przedstawia ta-
bela 1.

Zmiana koloru
Pierwszą z omawianych grupą ma-

teriałów typu smart są materiały zmie-
niające kolor pod wpływem określo-
nych czynników. Zmiana koloru
(w przypadku materiałów przezroczy-
stych zmiana dotyczy także przejścia
materiału w stan matowy) jest jedynie
widzialnym efektem zadziałania czyn-
nika. W istocie dochodzi do zmian
właściwości w zakresie absorbowa-
nia, przewodzenia lub odbijania pro-
mieniowania świetlnego. Jest to sto-
sunkowo duża grupa materiałów, któ-

re w najbardziej zauważalny sposób
zaczynają być stosowane w architek-
turze.

● Materiały fotochromowe –
zmieniają kolor pod wpływem ekspo-
zycji na światło; najczęściej spotyka-
ne przechodzą ze stanu bezbarwne-
go lub lekko żółtego do stanu zabar-
wienia (pozytywny fotochromizm),
rzadziej na odwrót (negatywny foto-
chromizm). Oparte są na związkach
organicznych (naftopyrany, spiropy-
rany, bakteriorodopsiny BR i inne) lub
nieorganicznych (np. na bazie srebra
AgBr, AgCl, AgI). Z ich udziałem pro-
dukowane są farby, tkaniny, szkła
i tworzywa fotochromowe. Na razie
nie ma realizacji architektonicznych
z zastosowaniem materiałów tego
rodzaju na dużą skalę. Powstały jedy-
nie nieliczne projekty koncepcyjne
wykorzystujące tę technologię w sys-
temie szklenia fasadowego oraz eks-
perymentalne produkty w postaci
powłok malarskich (np. tapeta prze-
chodząca z gładkiej w dwukolorową).
Główną wadą jest dość wolna reakcja
zmiany koloru oraz wysoki koszt
produkcji.

● Materiały termochromowe lub
termotropowe – zmieniają kolor (ter-
mochromowe) lub inne właściwości
optyczne (termotropowe) pod wpły-
wem zmian temperatury. Bazują na
związkach organicznych (ciekłe krysz-
tały, farby typu leucodyes, żywice, ma-
teriały o zmiennym stanie skupienia,
inne), nieorganicznych (tlenki metali,
np. wanadu, cynku, miedzi, bizmutu,
materiały o zmiennym stanie skupie-
nia), mineralnych (rutyl, kamienie
szlachetne) lub hybrydowych (hydro-
żele). Z ich udziałem produkuje się* Politechnika Warszawska

Materiały o zmiennych
właściwościach i ich znaczenie

dla przyszłości budownictwa

dr inż. arch. Katarzyna Zielonko-Jung*

W ciągu ostatnich kilkunastu lat powstało wiele nowych materiałów budowlanych, które zaliczyć można do grupy
nazywanych w literaturze anglojęzycznej smart materials lub intelligent materials. Podstawowym czynnikiem
odróżniającym je od znanych dotychczas rozwiązań, także tych o udoskonalonych właściwościach, jest ich
zdolność do reagowania na zmiany w otoczeniu. W przeciwieństwie do materiałów tradycyjnych, których cechy
można określić jako stałe, materiały smart mają charakterystykę zmienną.
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farby, szkło, tworzywa sztuczne. W ar-
chitekturze podejmowane są próby
wykorzystania tej technologii w aran-
żacji wnętrz i przedsięwzięciach arty-
stycznych opartych np. na reakcji ko-
lorystycznej materiału na ciepło doty-
ku człowieka. Wadą jest brak odporno-
ści tego materiału na promieniowanie
UV, co utrudnia stosowanie go na ze-
wnątrz.

● Materiały elektrochromowe lub
elektrooptyczne – zmieniają kolor
(elektrochromowe) lub inne właści-
wości optyczne (elektrooptyczne)
pod wpływem prądu, przy czym wy-
starcza przyłożenie bardzo małego
napięcia. Materiały elektrochromowe
bazują na technologii ciekłych krysz-
tałów (liquid crystal LC) i zawieszo-
nych cząstek (suspended particles).
Wszystkie składają się z układów zło-
żonych z wielu bardzo cienkich
warstw. W budownictwie wykorzystu-

je się materiały tego rodzaju do pro-
dukcji szkła. Najbardziej rozpo-
wszechniona jest technologia cie-
kłych kryształów (LCD). Przyłożenie
napięcia powoduje polaryzację czą-
stek w warstwie LC, wskutek czego
szkło staje się przezroczyste, prze-
rwanie napięcia powoduje swobodny
układ cząstek, a więc załamywanie
promieni świetlnych i szkło staje się
matowe (rysunek). Szkło może być
wykorzystywane wewnątrz i na ze-
wnątrz obiektów.

Inne materiały zmieniające kolor, np.
mechanochromowe, które zmieniają
kolor pod wpływem energii mechanicz-
nej (deformacji, nacisku itp.), czy che-
mochromowe, które zmieniają kolor
pod wpływem zmian chemicznych
w bezpośrednim otoczeniu (np. papie-
rek lakmusowy), nie doczekały się
żadnych prób zastosowania w budow-
nictwie.

Zmiana kształtu

Kolejna grupa materiałów typu smart
reaguje na określony czynnik kształtu
lub wymiarów albo obu tych czynników
jednocześnie. Po zaprzestaniu działa-
nia czynnika materiał wraca do formy
wyjściowej. Materiały tego rodzaju na-
zywane są materiałami „pamiętający-
mi” kształt (shape memory). Rolę czyn-
nika wyzwalającego zmianę może peł-
nić światło, temperatura, ciśnienie,
energia elektryczna, pole magnetyczne
lub środowisko chemiczne. Za najbar-
dziej interesujące z punktu widzenia
zastosowania w budownictwie uważa
się materiały reagujące na zmianę tem-
peratury (termostryktywne) oraz na
energię elektryczną (elektrostryktyw-
ne, piezoelektryczne).

■ Materiały termorozszerzalne –
zmieniają objętość wskutek podniesie-
nia temperatury, nawet o niewielką war-
tość. Powstają na bazie m.in. olejów lub
wosków parafinowych, gliceryny. Wy-
korzystywane są na razie jako np. cie-
cze zamknięte w kapsułkach urucha-
miające spryskiwacze ppoż., elementy
sterujące zamykaniem i otwieraniem
otworów wentylacyjnych itd.

■ Termobimetale – materiały kom-
pozytowe sklejane z dwóch metali
o różnych współczynnikach rozsze-
rzalności. Materiał o mniejszym
współczynniku nazywany jest pasyw-
nym (np. stop żelaza i niklu lub niklu,
kobaltu i żelaza lub inne), a ten o więk-
szym, aktywnym (np. stop żelaza, ni-
klu i magnezu lub magnezu, niklu
i miedzi lub inne). Wskutek zmiany
temperatury płaszczyzna elementu
zakrzywia się. Jak dotąd znajdują
zastosowanie głównie jako niewiel-
kie elementy uzupełniające instalacje
ppoż. (także w drzwiach ogniochron-
nych) lub wentylacyjne.

Schemat działania szkła typu switchable
glass z warstwą ciekłych kryształów:
a – pozycja off, szkło matowe; b – pozycja
on, szkło przezroczyste

Tabela 1. Systematyka wybranych przykładów materiałów typu smart w zes-
tawieniu z czynnikiem stymulującym i uzyskanym efektem, wg M. Addingtona
i D. Schodka

Typ materiału SMART Impuls (input) Efekt (output)

TYP 1 – ZMIANA WŁAŚCIWOŚCI

Termochromowy różnica temperatur zmiana koloru
Fotochromowy promieniowanie świetlne zmiana koloru
Mechanochromowy deformacja zmiana koloru
Chemochromowy substancja chemiczna zmiana koloru
Elektrochromowy napięcie elektryczne zmiana koloru
Ciekłe kryształy napięcie elektryczne zmiana koloru
Zawieszone cząsteczki napięcie elektryczne zmiana koloru

Elektroaktywne polimery zmiana natężenia pola elektr. zmiana przewodnictwa elektr.
Elektrochemiczne polimery substancja chemiczna zmiana przewodnictwa elektr.
Fotoprzewodzący promieniowanie świetlne zmiana przewodnictwa elektr.
Pyroprzewodzący temperatura zmiana przewodnictwa elektr.
Magnetoprzewodzący pole magnetyczne zmiana przewodnictwa elektr.
Elektroreologiczny napięcie elektryczne zmiana sztywności/lepkości
Magnetoreologiczny napięcie elektryczne zmiana sztywności/lepkości

TYP 2 – PRZEMIANA ENERGII

Elektroluminescentny napięcie elektryczne światło
Fotoluminescentny promieniowanie światło
Chemoluminescentny substancja chemiczna światło
Termoluminescentny różnica temperatur światło
Diody emitujące światło (LED) napięcie elektryczne światło
Fotowoltaiczny promieniowanie świetlne napięcie elektryczne

TYP 2 – ODWRACALNA PRZEMIANA ENERGII

Piezoelektryczny deformacja ↔ napięcie elektryczne
Pyroelektryczny różnica temperatur ↔ napięcie elektryczne
Termoelektryczny różnica temperatur ↔ napięcie elektryczne
Termostryktywny różnica temperatur ↔ deformacja
Elektrostryktywny napięcie elektryczne ↔ deformacja
Magnetostryktywny pole magnetyczne ↔ deformacja
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■ Stopy z pamięcią kształtu (sha-
pe memory alloys) – działają pod wpły-
wem impulsu termicznego, przy czym
charakterystyka zachowań poszcze-
gólnych stopów może się różnić. Naj-
bardziej powszechny to stop niklu i ty-
tanu. Impulsem przejścia z kształtu
pierwotnego w stan podatności na de-
formacje mogą być także siły mecha-
niczne. Dotyczy to tzw. stopów super-
elastycznych, które stopniowo wraca-
ją do poprzedniej formy po ustaniu im-
pulsu. Materiały typu shape memory
znajdują zastosowanie w wielu gałę-
ziach przemysłu, ich cechy są szcze-
gólnie cenne w zastosowaniach me-
dycznych, np. jako stendy rozszerza-
jące się po wszczepieniu pod wpły-
wem ciepła ciała ludzkiego. Na razie
próby zastosowania w architekturze
mają charakter eksperymentalnych in-
stalacji wnętrzarskich, ale rozważane
są inne możliwości, np. zastosowania
konstrukcyjne.

■ Polimery z pamięcią kształtu
(shape memory polymers) – działają
pod wpływem temperatury lub impul-
su elektrycznego. To stosunkowo nie-
dawno wynaleziony materiał, który nie
został rozpowszechniony. Nie ma
aplikacji architektonicznych, ale wią-
że się z tym materiałem nadzieję
na tworzenie powierzchni (fasady,
ściany wewnętrzne, podłogi) o zmien-
nym kształcie.

Emisja światła
Przez zadziałanie impulsu cząstki

przechodzą do wyższego stanu ener-
getycznego, który trwa tak długo, jak
działa impuls. Jako impuls posłużyć
może światło (materiał reemituje świa-
tło o mniejszej częstotliwości fali), na-
pięcie elektryczne, temperatura, śro-
dowisko chemiczne, promieniowanie
radioaktywne, fale radiowe lub siły
mechaniczne. Materiały reagujące
na dwa pierwsze z wymienionych
czynników, czyli fotoluminescentne
i elektroluminescentne, są najbardziej
podatne na zastosowanie w architek-
turze.

■ Materiały fotoluminescentne
– mogą reagować na światło dzienne,
wykorzystując niewidzialne promienio-
wanie ultrafioletowe lub odpowiadać
na sztuczne promieniowanie ultrafiole-
towe. Jeżeli reakcja na czynnik jest na-
tychmiastowa, mówimy o zjawisku flu-

orescencji, a jeżeli jest opóźniona, mó-
wimy o zjawisku fosforyzacji. Z ich
udziałem powstają różnego rodzaju po-
włoki malarskie, atramenty, filmy (bar-
dzo cienkie powłoki, którymi można po-
krywać inne wyroby), wyroby papiero-
we (np. tapety), tkaniny (np. dywany,
tkaniny ozdobne).

■ Materiały elektroluminescent-
ne – reagują emisją światła na impuls
elektryczny. Na ich bazie powstają fil-
my, kable, atramenty służące do na-
druków i inne. Najbardziej interesują-
cym produktem z tej grupy, z punktu
widzenia możliwości użytkowych, są
diody LED (light-emitting diodes), wy-
korzystujące działanie półprzewodni-
ków. Można za ich pomocą uzyskać
dowolną barwę światła bez koniecz-
ności korzystania z filtrów. Kolory są
trwałe, i co istotne, możliwa jest ich
płynna zmiana. Światło emitowane ma
charakter punktowy. Pozwala to wy-
korzystywać diody LED np. jako ekra-
ny do wyświetlania, ale uniemożliwia
skuteczne oświetlanie powierzchni.
Na emitowanie światła o charakterze
powierzchniowym pozwalają diody
OLED (organic light-emitting diodes)
bazujące na technologii półprzewodni-
ków polimerowych (organicznych)
POLED lub małych cząstek (small mo-
lecules) SOLED.

■ Światłowody – włókna szklane lub
polimerowe o niewielkiej średnicy, które
dzięki wielokrotnym odbiciom mogą
transportować światło (naturalne
i sztuczne) na duże odległości bez
znacznych strat natężenia. Są bardzo
elastyczne i podatne na wyginanie
w różnych kierunkach. Nie są materia-
łami stricte typu smart, ale ich zdolności
stwarzają duże możliwości w dziedzinie
oświetlania pomieszczeń oraz współ-
tworzenia nowych rozwiązań z materia-
łami smart (np. transport światła emito-
wanego przez diody LED).

Przemiana energii
Ostatnią z omawianych grup tworzą

materiały zdolne do wytwarzania ener-
gii elektrycznej wskutek zadziałania
określonego czynnika, np. światła,
temperatury, siły mechanicznej lub śro-
dowiska chemicznego.

■ Ogniwa fotowoltaiczne – pozy-
skują prąd z energii słonecznej.
Produkowane są wg technologii pół-
przewodników, a ich działanie można

opisać jako odwrotność działania diod
LED. Złożone są z kilku warstw: od
zewnątrz znajdują się warstwy
ochronne, dalej mikroprzewody od-
prowadzające prąd, w środku warstwy
półprzewodników. Od zewnętrznej
strony umieszcza się powłokę antyre-
fleksyjną. Ogniwa nowej generacji wy-
twarzane są jako bardzo cienkie filmy,
które można nanosić na różnego ro-
dzaju powierzchnie, w tym szklane
(mogą być półprzezroczyste oraz
można je rozsuwać, otwierając dostęp
dla światła dziennego). Największym
problemem stosowania ogniw fotowol-
taicznych jest stosunkowo mała wy-
dajność, która jest wciąż przedmiotem
stopniowych udoskonaleń. Dość trud-
ne do pokonania jest również zjawisko
spadku wydajności przy wzroście tem-
peratury. Wydajność krystalicznych
ogniw silikonowych sięga 18%. Ogni-
wa cienkopowłokowe (thin film) mają
wydajność ok. 8%, choć są mniej
wrażliwe na wzrost temperatury. Naj-
nowsze badania laboratoryjne dają
nadzieję na zwiększenie wydajności
do 30 – 40%.

■ Materiały termoelektryczne (ter-
mogeneratory) – generują prąd wsku-
tek działania temperatury. Współcze-
sne materiały termoelektryczne oparte
są na technologii półprzewodników,
najnowsze wykorzystują silikony. Wy-
twarzane są jako bardzo cienkie filmy,
którymi można pokrywać różnego ro-
dzaju powierzchnie. Podstawowym
problemem jest mała wydajność ge-
neratorów termoelektrycznych (15%
w przypadku technologii konwencjo-
nalnych, tzn. przy większej grubości
elementów, a mniej niż 5% przy cien-
kopowłokowych.

■ Materiały piezoelektryczne – na
skutek siły mechanicznej powodującej
deformację materiał wytwarza napię-
cie elektryczne lub na odwrót, napięcie
powoduje deformację (inwersja piezo-
elektryczna). Współczesne wyroby ba-
zują na substancjach ceramicznych
(piezoelectric ceramics PEC), polime-
rowych (piezoelectric polymers PEP)
i kompozytowych. Stosowane są m.in.
w dzwonkach do drzwi wejściowych
(nacisk wywołuje napięcie przekładane
na dźwięk), mikrofonach (fala aku-
styczna daje napięcie), a przede
wszystkim na ich bazie produkowane
są różnego rodzaju sensory i aktywa-
tory. Ich możliwości względem pochła-
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niania wibracji i ochrony akustycznej,
podobnie jak zdolności zmiany kształ-
tu, badane są pod kątem zastosowania
do lekkich konstrukcji.

■ Rurki cieplne (heat pipe) – służą
do transportu ciepła, umożliwiają prze-
kazywanie znacznych ilości ciepła
przy niewielkiej różnicy temperatury.
Jest to zazwyczaj miedziana rurka
o średnicy 3 – 15 mm zawierająca od-
powiednio dobraną ciecz. Rurka jest
wewnątrz pokryta substancją porowa-
tą pełniącą rolę knota. Podgrzewanie
od jednego końca rurki wywołuje paro-
wanie cieczy, pobierające ciepło. Para
przenosi się do zimniejszej części rur-
ki, gdzie skrapla się na chłodniejszych
ściankach rurki, oddając ciepło. Skro-
plona ciecz przepływa do cieplejszej
części po ściankach grawitacyjnie lub
w wyniku przesiąkania w knocie (poro-
watej substancji) pokrywającej ścianki
rurki. Efektywność przenoszenia cie-
pła w wyniku konwekcji połączonej
z parowaniem jest znacznie większa
od przewodzenia ciepła przez ciała sta-
łe. Rurki ciepła wykorzystywane są ja-
ko drobne elementy pozwalające
na skuteczne chłodzenie urządzeń
elektronicznych o małych rozmiarach,
gdzie tradycyjne wentylowanie nie jest
możliwe. Spektrum możliwości ich za-
stosowania w budownictwie jest znacz-
nie większe.

Potencjał użytkowy
materiałów o zmiennych
właściwościach

Wymienione grupy materiałów to je-
dynie wybrane przykłady najbardziej
zaawansowanych w badaniach lub naj-
bardziej obiecujących rozwiązań.
W rzeczywistości jest ich znacznie wię-
cej, m.in. materiały o zmiennym stanie
skupienia (phase changing materials),
o unikalnych właściwościach izolacyj-
nych, polimery przewodzące umożli-
wiające wytwarzanie ultracienkich
i giętkich ekranów i wyświetlaczy, ma-
teriały zmieniające gęstość. Zwracają
także uwagę materiały wytwarzane ja-
ko cienkie filmy umożliwiające samo-
oczyszczenie powierzchni np. betonu,
szkła, membran itp. oraz materiały sa-
monaprawiające się.

Duża część materiałów smart prze-
chodzi fazę doskonalenia, która po-
zwoli im na szersze zastosowanie,
w tym także w budownictwie. Istotną

przeszkodą są relatywnie wysokie
koszty wytwarzania oraz wiele proble-
mów użytkowych związanych np. z nie-
dostateczną trwałością, zbyt długim
czasem reakcji czy małą odpornością
na różne czynniki zewnętrzne. Najtrud-
niejszą do pokonania barierą, utrudnia-
jącą ich przeniknięcie na pole architek-
tury, jest przejście z drobnej skali
na skalę dużych elementów i po-
wierzchni. Materiały, którym jak na ra-
zie udało się pokonać tę barierę, to
szkło elektrochromowe wykorzystują-
ce technologię ciekłych kryształów
(LCD) oraz ogniwa fotowoltaiczne. In-
ne materiały funkcjonują dotychczas
w małej skali, ale prowadzone bada-
nia pozwalają mieć nadzieję, że w przy-
szłości będą pełnić rolę pełnowar-
tościowych i powszechnie stoso-
wanych materiałów budowlanych.
M. Addington i D. Schodek zestawiają
różne materiały typu smart, wskazując
na możliwości ich stosowania w celu
zaspokojenia określonych potrzeb użyt-

kowych budynku (tabela 2). Autorzy ci
twierdzą, że upowszechnienie materia-
łów smart pozwoliłoby na bardziej ra-
cjonalne gospodarowanie energią
w celu uzyskania komfortowych para-
metrów środowiska człowieka we-
wnątrz budynku. Zwracają także uwa-
gę na możliwości energetyczne mate-
riałów smart, które są w stanie przetwa-
rzać wiele różnych form energii, niewy-
korzystywanych wcale albo w znikomy
sposób przez tradycyjne rozwiązania.
Dotyczy to w największym stopniu
energii pochodzącej ze źródeł natural-
nych, ale także energii wytwarzanej
w trakcie użytkowania (ciepło pocho-
dzące od ludzi, urządzeń, energia me-
chaniczna, inne).

Opracowano w ramach projektu badawczego pt.
„Łączenie tradycyjnych i zaawansowanych tech-
nologii jako nowy kierunek poszukiwań proeko-
logicznych we współczesnej architekturze”, re-
alizowanego w latach 2007 – 2009, finansowa-
nego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego.

Potrzeby budynku Charakterystyka materiału Przykład materiału smart
lub systemu

Kontrola promieniowania absorpcyjność/przenikalność panele LCD
słonecznego przenikającego materiałów obudowy fotochromowe
przez obudowę budynku elektrochromowe

pozycja elementów obudowy systemy zacieniające – zewnętrzne
i wewnętrzne sensory światła –
fotowoltaiczne, fotoelektryczne,
– sensory/aktywatory – stopy
pamiętające kształt, elektro-
i magnetostryktywne

Kontrola przewodnictwa przewodnictwo cieplne termotropowe, materiały
cieplnego przez obudowę obudowy o zmiennym stanie skupienia
budynku
Kontrola generowania ciepła pojemność cieplna materia- materiały o zmiennym stanie
wewnątrz budynku łów wewnętrznych, skupienia,

odległość od źródeł ciepła termoelektryczne
konwersja energii elektrycz- fotoluminescentne, elektrolumi-
nej na świetlną nescentne, diody LED

Dostarczanie energii konwersja energii otoczenia fotowoltaiczne, systemy energe-
na energię elektryczną tyczne mikro- i mezoskali

Optymalizacja oświetlenia kontrola światła dziennego fotowoltaiczne
pomiary iluminacji fotoelektryczne
odczucie użytkownika pyroelektryczne
rozmiar, położenie i kolor diody LED, elektroluminescentne
powierzchni

Optymalizacja systemu czujniki temperatury, czuj- termoelektryczne, pyroelektrycz-
grzania, chłodzenia niki wilgotności, wykrywa- ne, biosensory, chemiczne
i klimatyzacji nie substancji chemicznych sensory

odległość od źródła lub termoelektryczne, materiały
zbiornika ciepła o zmiennym stanie skupienia,

rurki ciepła
Kontrola ustroju kontrola obciążenia i defor- światłowody, piezoelektryczne,
konstrukcyjnego macji, kontrola pęknięć, elektroreologiczne, magneto-

kontrola wibracji reologiczne, stopy z pamięcią
kształtu

Tabela 2. Zestawienie potrzeb budynku i wybranych przykładów materiałów typu
smart umożliwiających ich spełnienie, wg M. Addingtona i D. Schodka
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W artykule podaję kolejne Polskie Normy z dziedziny bu-
downictwa opracowane przez właściwe Komitety Technicz-
ne, które wprowadziły do zbioru Polskich Norm metodą
uznaniową Normy Europejskie (PN-EN), zmiany do Norm
Europejskich (A) oraz poprawki do Norm Europejskich (AC).

KOMITET TECHNICZNY NR 169
DS. OKIEN, DRZWI, ŻALUZJI I OKUĆ

● PN-EN 13120:2009 Zasłony wewnętrzne. Wymaga-
nia eksploatacyjne łącznie z bezpieczeństwem (oryg.);
zatwierdzona i opublikowana 02.04.2009 r., zastępuje
PN-EN 13120:2007. Określono wymagania eksploatacyjne,
łącznie z tymi dotyczącymi bezpieczeństwa, które powinny
spełniać zasłony wewnętrzne uruchamiane ręcznie lub silni-
kiem elektrycznym, niezależnie od ich konstrukcji i rodzaju
użytych materiałów, takie jak: żaluzje listewkowe wewnętrz-
ne, zasłony: zwijane, pionowe i fałdowane (plisowane);

● PN-EN 13126-11:2009 Okucia budowlane. Wymaga-
nia i metody badań dotyczące okuć do okien i drzwi bal-
konowych. Część 11: Okucia odwracalne do okien od-
chylnych (oryg.); zatwierdzona i opublikowana 21.01.2009 r.
Podano wymagania oraz metody badań m.in. trwałości, wy-
trzymałości i funkcjonalności okuć odwracalnych do okien
odchylnych;

● PN-EN 13126-12:2009 Okucia budowlane. Wymaga-
nia i metody badań dotyczące okuć do okien i drzwi bal-
konowych. Część 12: Okucia odwracalne do okien rozwie-
ranych (oryg.); zatwierdzona i opublikowana 21.01.2009 r.
Podano wymagania oraz metody badań trwałości, wytrzyma-
łości i funkcjonalności okuć odwracalnych do okien rozwie-
ranych;

● PN-EN 13126-6:2009 Okucia budowlane. Wymagania
i metody badań dotyczące okuć do okien i drzwi balko-
nowych. Część 6: Zawiasy rozwórkowe o zmiennej geo-
metrii (z rozwórką cierną lub bez niej) (oryg.); zatwierdzo-
na i opublikowana 21.01.2009 r. Podano wymagania oraz
metody badań m.in. trwałości, wytrzymałości i funkcjonalno-
ści rozwórek mechanicznych o różnej geometrii (z systemem
przytrzymywania ciernego lub bez);

● PN-EN 13126-10:2009 Okucia budowlane. Wymaga-
nia i metody badań dotyczące okuć do okien i drzwi bal-
konowych. Część 10: Ramieniowe systemy równoważą-
ce (oryg.); zatwierdzona i opublikowana 21.01.2009 r. Po-
dano wymagania oraz metody badań trwałości, wytrzyma-
łości i funkcjonalności ramieniowych systemów równoważą-
cych przeznaczonych do okien i drzwi balkonowych;

● PN-EN 12635+A1:2009 Bramy. Instalowanie i użytko-
wanie (oryg.); zatwierdzona i opublikowana 06.04.2009 r.,
zastępuje PN-EN 12635:2004 (ważna do 01.12.2009 r.),
zharmonizowana z Dyrektywą 98/37/WE. Określono infor-
macje, które powinny być dostarczane przez producenta
bramy i producentów elementów składowych, w celu za-
pewnienia bezpiecznego instalowania, działania i użytko-

wania (łącznie z konserwacją i naprawą) bram i barier, prze-
znaczonych do instalowania na obszarach znajdujących się
w zasięgu ludzi w obiektach przemysłowych, handlowych
i mieszkalnych. Uwzględniono instalowanie i użytkowanie
bram uruchamianych ręcznie lub napędem.

KOMITET TECHNICZNY NR 179
DS. OCHRONY CIEPLNEJ BUDYNKÓW

● PN-EN ISO 15927-2:2009 Cieplno-wilgotnościowe
właściwości użytkowe budynków. Obliczanie i prezen-
tacja danych klimatycznych. Część 2: Dane godzinowe
do obliczania mocy chłodniczej (oryg.); zatwierdzona
i opublikowana 06.04.2009 r. Określono definicję, metodę
obliczania i metodę prezentacji miesięcznych danych kli-
matycznych stosowanych do wyznaczania obliczeniowej
mocy chłodniczej w budynkach. Przy definiowaniu danych
klimatycznych zastosowano temperaturę suchego termo-
metru, punktu rosy i całkowitego promieniowania słone-
cznego;

● PN-EN ISO 15927-3:2009 Cieplno-wilgotnościowe
właściwości użytkowe budynków. Obliczanie i prezen-
tacja danych klimatycznych. Część 3: Obliczanie
wskaźnika zacinającego deszczu dla powierzchni pio-
nowych z danych godzinowych wiatru i deszczu
(oryg.); zatwierdzona i opublikowana 22.04.2009 r. Okre-
ślono procedurę analizowania danych godzinowego opa-
du deszczu i danych wiatru wyprowadzonych z obserwa-
cji meteorologicznych tak, aby zapewnić oszacowanie
prawdopodobnej ilości wody oddziałującej na ścianę
w każdej orientacji;

● PN-EN 13363-1+A1:2007/AC:2009 Urządzenia
ochrony przeciwsłonecznej połączone z oszkleniem.
Obliczanie współczynnika przenikania promienio-
wania słonecznego i światła. Część 1: Metoda uprosz-
czona (oryg.); zatwierdzona 09.04.2009 r., opublikowa-
na 14.04.2009 r.

KOMITET TECHNICZNY NR 180 DS. BEZPIE-
CZEŃSTWA POŻAROWEGO OBIEKTÓW

● PN-EN 1366-3:2009 Badania odporności ogniowej
instalacji użytkowych. Część 3: Uszczelnienia przejść
instalacyjnych (oryg.); zatwierdzona i opublikowana
22.04.2009 r., zastępuje PN-EN 1366-3:2006. Określo-
no metodę badania i kryteria oceny uszczelnienia przejść
instalacyjnych w celu zachowania odporności ogniowej ele-
mentu oddzielającego w miejscu przejścia instalacji użyt-
kowej;

● PN-EN 15882-3:2009 Rozszerzone zastosowanie wy-
ników badań odporności ogniowej instalacji użytko-
wych. Część 3: Uszczelnienia przejść instalacyjnych
(oryg.); zatwierdzona i opublikowana 22.04.2009 r. Podano
zasady i ogólne wytyczne do opracowania dokumentów do-
tyczących rozszerzonego zastosowania (w stosunku do obsza-

Polskie Normy z dziedziny budownictwa
opublikowane w pierwszej połowie 2009 r. (cz. 4)
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ru bezpośredniego zastosowania podanego w EN 1366-3)
systemów uszczelnień przejść instalacyjnych badanych
zgodnie z EN 1366-3.

KOMITET TECHNICZNY NR 195
DS. PREFABRYKATÓW Z BETONU

● PN-EN 15037-2:2009 Prefabrykaty z betonu. Belko-
wo-pustakowe systemy stropowe. Część 2: Pustaki be-
tonowe (oryg.); zatwierdzona i opublikowana 26.06.2009 r.,
zastępuje: PN-B-82031:2001; PN-B-82032:2001;
PN-B-82033:2001 (normy ważne do 15.04.2012 r.). Podano
wymagania, właściwości użytkowe i ocenę zgodności pusta-
ków wykonanych z betonu zwykłego lub lekkiego kruszywo-
wego, również na kompozytach ceramicznych, polistyreno-
wych, spienionych tworzywach sztucznych lub drewnopochod-
nych i stosowanych do połączeń z belkami wg prEN 15037-1
i/lub z betonem wykonywanym na placu budowy w konstruk-
cji belkowo-pustakowych systemów stropowych;

● PN-EN 15258:2009 Prefabrykaty z betonu. Elemen-
ty ścian oporowych (oryg.); zatwierdzona i opublikowana
02.04.2009 r. Podano wymagania, podstawowe właściwości
użytkowe oraz ocenę zgodności elementów prefabrykowanych
z żelbetu lub betonu zwykłego zgodnie z EN 1992-1-1:2004,
stosowanych w konstrukcjach ścian oporowych jako: opar-
cie dla naturalnych skarp ziemnych i wykopów, nasypów
drogowych, estakad, przyczółków mostowych (także na te-
renach sejsmicznych);

● PN-EN 1170-8:2009 Metoda badania betonu zbrojo-
nego włóknem szklanym. Część 8: Cykliczne badanie ty-
pu na starzenie w warunkach atmosferycznych (oryg.);
zatwierdzona i opublikowana 02.04.2009 r. Podano sposób
określenia wpływu czynników atmosferycznych, m.in. wody
i temperatury, na zmianę właściwości mechanicznych wyrobu;

● PN-EN 15564:2009 Prefabrykaty z betonu. Beton mo-
dyfikowany żywicą. Wymagania i metody badań (oryg.);
zatwierdzona i opublikowana 02.04.2009 r. Podano wyma-
gania dotyczące betonów modyfikowanych żywicą stoso-
wanych w produkcji wyrobów prefabrykowanych, takich jak:
meble uliczne i wyroby ogrodowe, elementy dekoracyjne,
elementy konstrukcyjne, elementy ogrodzeń itp.;

● PN-EN 14844+A1:2009 Prefabrykaty z betonu. Prze-
pusty skrzynkowe; zatwierdzona i opublikowana 02.04.2009 r.,
zastępuje PN-EN 14844:2008. Określono wymagania doty-
czące dużych (konstrukcyjnych) i małych (niekonstrukcyjnych
lub częściowo konstrukcyjnych) przepustów skrzynkowych
o przekroju prostokątnym, formowanych monolitycznie i pro-
jektowanych jako elementy ciągłe ze złączami pozwalającymi
na ewentualne dołączenie materiałów uszczelniających;

● PN-EN 13747+A1:2009 Prefabrykaty z betonu. Płyty
stropowe do zespolonych systemów stropowych (oryg.);
zatwierdzona i opublikowana 02.04.2009 r., zastępuje
PN-EN 13747:2007. Podano wymagania, podstawowe
właściwości użytkowe i ocenę zgodności prefabrykowanych
płyt stropowych żelbetowych lub sprężonych, wykonywa-
nych z betonu zwykłego zgodnie z EN 1992-1-1:2004, sto-
sowanych z betonem wylewanym na budowie do wykony-
wania stropów zespolonych;

● PN-EN 15037-3:2009 Prefabrykaty z betonu. Belko-
wo-pustakowe systemy stropowe. Część 3: Pustaki cera-
miczne (oryg.); zatwierdzona i opublikowana 26.06.2009 r.

Określono wymagania i podstawowe właściwości użytkowe
bloków na kompozytach ceramicznych, używanych do po-
łączeń z prefabrykowanymi belkami betonowymi wg
EN 15037-1, z lub bez betonu wykonywanego na placu bu-
dowy, do konstrukcji belkowo-pustakowych systemów stro-
powych i dachowych.

KOMITET TECHNICZNY NR 196
DS. CEMENTU I WAPNA

● PN-EN 196-3+A1:2009 Metody badania cementu.
Część 3: Oznaczanie czasów wiązania i stałości objęto-
ści (oryg.), zatwierdzona i opublikowana 21.01.2009 r., za-
stępuje PN-EN 196-3:2006. Określono metody: oznaczania
konsystencji normowej; czasu wiązania i stałości objętości
stosowane do badania cementu powszechnego użytku oraz
innych cementów i materiałów.

KOMITET TECHNICZNY NR 198 DS. SZKŁA
● PN-EN 1279-5+A1:2009 Szkło w budownictwie. Izo-

lacyjne szyby zespolone. Część 5: Ocena zgodności
wyrobu z normą (oryg.), zatwierdzona i opublikowana
02.04.2009 r., zastępuje PN-EN 1279-5:2006. Określono wy-
magania dotyczące oceny zgodności i zakładowej kontroli
produkcji zespolonych szyb izolacyjnych przeznaczonych do
stosowania w oknach, drzwiach, ścianach kurtynowych, da-
chach i ścianach działowych, tam gdzie istnieje potrzeba ochro-
ny przed bezpośrednim promieniowaniem ultrafioletowym.

KOMITET TECHNICZNY NR 211
DS. WYROBÓW DO IZOLACJI CIEPLNEJ
W BUDOWNICTWIE

● PN-EN 13162: 2009 Wyroby do izolacji cieplnej w bu-
downictwie. Wyroby z wełny mineralnej (MW) produko-
wane fabrycznie. Specyfikacja (oryg.); zatwierdzona i opu-
blikowana 06.04.2009 r., zastępuje PN-EN 13162:2002.
Określono wymagania fabrycznie produkowanych wyrobów
z wełny mineralnej z okładzinami lub powłokami, lub bez
nich. Uwzględniono wyroby wytwarzane w postaci rulonów,
płyt miękkich lub arkuszy i stosowane w prefabrykowanych
systemach izolacji cieplnej i płytach warstwowych;

● PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w bu-
downictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja (oryg.); zatwierdzona i opubliko-
wana 06.04.2009 r., zastępuje PN-EN 13163:2004. Określo-
no wymagania dotyczące wyrobów z polistyrenu ekspando-
wanego wykonanych fabrycznie z okładzinami lub powłoka-
mi, lub bez nich. Uwzględniono wyroby wytworzone w po-
staci płyt lub rulonów, lub inne stosowane w prefabrykowa-
nych systemach izolacji cieplnej i płytach warstwowych;

● PN-EN 13164:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w bu-
downictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja; zatwierdzona
i opublikowana 06.04.2009 r., zastępuje PN-EN 13164:2003.
Określono wymagania dotyczące fabrycznie produkowa-
nych wyrobów z polistyrenu ekspandowanego z okładzina-
mi lub powłokami, lub bez nich. Uwzględniono wyroby wy-
twarzane w postaci arkuszy, które są także dostępne ze
specjalnym wykończeniem krawędzi i powierzchni, stosowa-
ne w prefabrykowanych systemach izolacji cieplnej i płytach
warstwowych;
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● PN-EN 13165:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w bu-
downictwie. Wyroby ze sztywnej pianki poliuretanowej
(PUR) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (oryg.);
zatwierdzona i opublikowana 06.04.2009 r., zastępuje
PN-EN 13165:2003. Określono wymagania dotyczące fa-
brycznie produkowanych wyrobów ze sztywnej pianki poli-
uretanowej z okładzinami lub powłokami, lub bez nich.
Uwzględniono wyroby wytwarzane w postaci arkuszy stoso-
wane w prefabrykowanych systemach izolacji cieplnej i pły-
tach warstwowych;

● PN-EN 13166:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w bu-
downictwie. Wyroby z pianki fenolowej (PF) produkowa-
ne fabrycznie. Specyfikacja (oryg.); zatwierdzona i opubli-
kowana 06.04.2009 r., zastępuje PN-EN 13166:2003. Okre-
ślono wymagania dotyczące fabrycznie wykonanych wyro-
bów z pianki fenolowej z okładzinami lub powłokami, lub
bez nich. Uwzględniono wyroby wytwarzane w postaci ar-
kuszy, stosowane w prefabrykowanych systemach izolacji
cieplnej i płytach warstwowych;

● PN-EN 13167:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w bu-
downictwie. Wyroby ze szkła piankowego (CG) produ-
kowane fabrycznie. Specyfikacja (oryg.); zatwierdzona
i opublikowana 06.04.2009 r., zastępuje PN-EN 13167:2003.
Określono wymagania dotyczące fabrycznie produkowa-
nych wyrobów ze szkła piankowego z okładzinami lub po-
włokami, lub bez nich. Uwzględniono wyroby wytwarzane
w postaci arkuszy, stosowane w prefabrykowanych syste-
mach izolacji cieplnej i płytach warstwowych;

● PN-EN 13168:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w bu-
downictwie. Wyroby z wełny drzewnej (WW) produkowa-
ne fabrycznie. Specyfikacja (oryg.); zatwierdzona i opubli-
kowana 06.04.2009 r., zastępuje PN-EN 13168:2003. Okre-
ślono wymagania dotyczące fabrycznie produkowanych wy-
robów z wełny drzewnej i fabrycznie produkowanych wyro-
bów warstwowych z wełny drzewnej i innych materiałów izo-
lacyjnych z okładzinami lub powłokami, lub bez nich.
Uwzględniono wyroby wytwarzane w postaci arkuszy stoso-
wane w prefabrykowanych systemach izolacji cieplnej i pły-
tach warstwowych;

● PN-EN 13169:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w bu-
downictwie. Wyroby z ekspandowanego perlitu (EPB)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja (oryg.); zatwierdzo-
na i opublikowana 06.04.2009 r., zastępuje PN-EN 13169:2003.
Określono wymagania dotyczące fabrycznie produkowa-
nych wyrobów z ekspandowanego perlitu z okładzinami lub
powłokami, lub bez nich. Uwzględniono wyroby wytwarza-
ne w postaci płyt stosowane w prefabrykowanych syste-
mach izolacji cieplnej i płytach warstwowych;

● PN-EN 13170:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w bu-
downictwie. Wyroby z ekspandowanego korka (ICB) pro-
dukowane fabrycznie. Specyfikacja (oryg.); zatwierdzona
i opublikowana 06.04.2009 r., zastępuje PN-EN 13170:2003.
Określono wymagania dotyczące fabrycznie produkowa-
nych wyrobów z ekspandowanego korka scalonego bez do-
datkowych lepiszczy, z okładzinami lub powłokami, lub bez
nich. Uwzględniono wyroby wytwarzane w postaci arkuszy
stosowane w prefabrykowanych systemach izolacji cieplnej
i płytach warstwowych;

● PN-EN 13171:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w bu-
downictwie. Wyroby z włókien drzewnych (WF) produ-

kowane fabrycznie. Specyfikacja (oryg.); zatwierdzona
i opublikowana 06.04.2009 r., zastępuje PN-EN 13171:2002.
Określono wymagania dotyczące wyrobów z włókien drzew-
nych wykonanych fabrycznie z okładzinami lub powłokami,
lub bez nich. Uwzględniono wyroby wytworzone w postaci ar-
kuszy i stosowane w prefabrykowanych systemach izolacji
cieplnej i płytach warstwowych.

KOMITET TECHNICZNY NR 212
DS. BUDOWY I UTRZYMANIA DRÓG

● PN-EN 15583-1:2009 Sprzęt do zimowego utrzyma-
nia dróg. Pługi śnieżne. Część 1: Opis produktu i wyma-
gania (oryg.); zatwierdzona i opublikowana 26.06.2009 r.
Dotyczy pługów śnieżnych zaprojektowanych m.in. do mon-
tażu w części przedniej lub czołowej zgodnie z prEN 15432.
Określono wymagania projektowe i konstrukcyjne czołowo
lub bocznie montowanych pługów przeznaczonych do zimo-
wego utrzymania dróg;

● PN-EN 13422+A1:2009 Pionowe znaki drogowe.
Przenośne, odkształcalne urządzenia ostrzegawcze.
Przenośne znaki drogowe. Stożki i cylindry (oryg.);
zatwierdzona i opublikowana 14.05.2009 r., zastępuje
PN-EN 13422:2005 (U). Podano wymagania dotyczące no-
wych przenośnych stożków i cylindrów, m.in. minimalną nie-
zbędną widzialność i fizyczne ich charakterystyki działania
oraz metody badań działania wyrobu i środków, za pomocą
których to działanie może być zakomunikowane użytkowni-
kowi i publicznej agencji bezpieczeństwa oraz kategorie
i klasy, wg których przenośne stożki i cylindry mogą być za-
klasyfikowane do różnych zastosowań;

● PN-EN 1463-1:2009 Materiały do poziomego oznako-
wania dróg. Punktowe elementy odblaskowe. Część 1:
Wymagania dotyczące charakterystyki nowego elemen-
tu (oryg.); zatwierdzona i opublikowana 22.04.2009 r., za-
stępuje PN-EN 1463-1:2000. Określono wymagania i labo-
ratoryjne metody badań punktowego elementu odblasko-
wego stosowanego jako stałe i tymczasowe poziome ozna-
kowanie dróg.

KOMITET TECHNICZNY NR 234
DS. ELEMENTÓW DO POKRYĆ DACHOWYCH

● PN-EN 14509:2007/AC:2009 Samonośne płyty war-
stwowe z rdzeniem z materiału termoizolacyjnego
w obustronnej okładzinie z blachy. Wyroby produkowa-
ne fabrycznie. Właściwości (oryg.); zatwierdzona i opu-
blikowana 22.06.2009 r., zharmonizowana z Dyrekty-
wą 89/106/EWG.

KOMITET TECHNICZNY NR 251
DS. OBIEKTÓW MOSTOWYCH

● PN-EN 1998-2:2006/A1:2009 Eurokod 8. Projektowa-
nie konstrukcji poddanych oddziaływaniom sejsmicz-
nym. Część 2: Mosty (oryg.); zatwierdzona i opublikowa-
na 14.05.2009 r. Określa zmiany do podpunktów: 1.6.6,
7.5.2.4, 7.5.4, 7.6.2, 7.7.1, J.J.1, K.2.3.3.

Opracowała Danuta Tarasiewicz
Polski Komitet Normalizacyjny
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27 października br. w Warszawie od-
była się XII edycja konferencji „Moni-
toring Rynku Budowlanego” organi-
zowanej corocznie przez ASM – Cen-
trum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.
Spotkania te cieszą się dużym zaintere-
sowaniem. Tegoroczną konferencję, któ-
rą zorganizowano pod patronatem ho-
norowym Ministra Infrastruktury, połą-
czono z konferencją projektu REG CON
(7. Program Ramowy) – Działania wspie-
rające rozwój innowacyjnych klastrów
w budownictwie. Podejście regionalne,
zaangażowanie lokalnych partnerów
oraz międzyregionalna współpraca.

W XII konferencji udział wzięło prze-
szło 200 osób, głównie producenci
i dystrybutorzy materiałów budowla-
nych, inwestorzy, deweloperzy oraz
wykonawcy. Honorowym gościem był
Olgierd Dziekoński – Podsekretarz
Stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

W wykładzie inauguracyjnym pt.
„Miejsce polskiego sektora budowlane-
go w rozwiązywaniu europejskich pro-
blemów zagrożeń środowiska” dr Elż-
bieta J. Syrda (ASM – Centrum Badań
i Analiz Rynku) przedstawiła problemy
związane ze środowiskiem naturalnym
Europy w kontekście sytuacji sektora
budowlanego i zagrożeń płynących
z postępującej globalizacji, a także za-

prezentowała wizję rozwoju sektora
budowlanego oraz możliwości rozwią-
zań istniejących problemów w perspek-
tywie 2030 r.

W tym roku konferencję podzielono
na trzy sesje tematyczne dotyczące:

● kondycji polskiego budownictwa
w przeszłości, obecnie;

● roli i znaczenia klastrów w budo-
waniu pozycji firmy na rynku;

● praktycznego zastosowania narzę-
dzi marketingowych i PR w środowisku
budowlanym.

Pierwszą sesję rozpoczęto od omó-
wienia przez Sylwię Prośniewską
z ASM dynamicznej sytuacji w gospo-
darce, a szczególnie w sektorze budow-
lanym na tle ogólnoświatowego kryzysu.

O kondycji branży deweloperskiej
mówił Paweł Łuszcz z ASM. Przedsta-
wił sytuację na krajowym rynku miesz-
kań deweloperskich oraz możliwości fi-
nansowania zakupu nieruchomości
przez przeciętnego „Kowalskiego”.
Z kolei Mirosław Lubarski z Polskich
Składów Budowlanych zaprezentował
zmiany cen materiałów budowlanych
na przestrzeni ostatnich 3 lat.

Pierwszą sesję zakończyło omówie-
nie przez Łukasza Bernatowicza
z Business Center Club najnowszych
zmian w ustawie Prawo budowlane.

Podczas drugiej sesji Romana Gą-
sowska z Agencji Rozwoju Regional-
nego „Arreks” przedstawiła znaczenie
klastrów dla gospodarek narodowych
oraz czynniki rozwoju i bariery w funk-
cjonowaniu klastrów. Uczestnicy konfe-
rencji mieli też okazję dowiedzieć się,
jak powstaje obecnie klaster „Budownic-
two Polski Centralnej” oraz poznać dzia-
łania, które dotychczas zostały podjęte
w ramach tej nowatorskiej inicjatywy.

Możliwości i zasady finansowania
klastrów i podmiotów w nich działają-
cych przedstawił Radosław Krzywic-
ki z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsię-
biorczości. Omówił modelowe powią-
zania kooperacyjne i wskazał instru-
menty wspierające politykę klastrową
oraz programy operacyjnye, w ramach

których można uzyskać wsparcie. Za-
poznał też wszystkich z konstrukcją
kalkulacji kosztów oraz systemem oce-
ny projektów w ramach działania 5.1.

Trzecią sesję konferencji rozpoczę-
ła prezentacja Marcina Szewczuka
z firmy Aluplast pt. „Marketingowe im-
plikacje badań rynkowych na przykła-
dach z rynku stolarki okiennej”. Przed-
stawiono w niej zagadnienia dotyczące
znaczenia badań marketingowych dla
polityki firm oraz korzyści i ogranicze-
nia w korzystaniu z ich wyników. Pod-
czas tej sesji dr Dariusz Tworzydło
– ekspert ds. public relations – przepro-
wadził również szkolenie dotyczące
badania wizerunku, jako elementu sku-
tecznej komunikacji i zapobiegania sy-
tuacjom kryzysowym.

Na zakończenie Adam Sakowski
z ASM przedstawił prognozy rozwoju
rynku budowlanego. W prezentacji wy-
korzystano dane zawarte w raporcie
Monitoring Rynku Budowlanego, przy-
gotowywanym przez ASM.

Wszystkie fotografie ASM

KONFERENCJE

11 ’2009 (nr 447)

„Monitoring Rynku Budowlanego 2009”

Olgierd Dziekoński – Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury podczas
uroczystego otwarcia konferencji

Sylwia Prośniewska – Dyrektor Działu
Projektów Własnych ASM podczas
prezentacji

Rola i znaczenie klastrów
w budowaniu pozycji firmy na rynku
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Tematem XV konferencji nau-
kowo-technicznej w Ciechocinku
(21 – 23 października br.) była „Wy-
cena i kontrola kosztów w procesie
inwestycyjnym – zarządzanie kosz-
tami inwestycji budowlanych w za-
mówieniach publicznych”. Organiza-
torem spotkania był Ośrodek Wdrożeń
Ekonomiczno-Organizacyjnych Bu-
downictwa „Promocja” we współpracy
z Polskim Związkiem Pracodawców
Budownictwa, Izbą Projektowania Bu-
dowlanego, Stowarzyszeniem Inżynierów
Doradców i Rzeczoznawców (SIDIR)
oraz Komitetem Ekonomiki Budownic-
twa PZITB. Udział w nim wzięło po-
nad 100 osób, które reprezentowały in-
westorów publicznych i prywatnych wy-
konawców, biura projektowe i kosztory-
sowe, a także firmy doradcze i instytucje

finansowe. Podczas konferencji w Cie-
chocinku omówiono m.in. system zarzą-
dzania projektem na poszczególnych
etapach realizacji inwestycji, ryzyka i ich
ocenę, wybór partnera prywatnego
do realizacji zadań publicznych w ra-
mach np. partnerstwa publiczno-prywat-
nego, szacowanie wartości zamówień
publicznych oraz rozliczanie przedsię-
wzięcia inwestycyjnego.

Konferencji towarzyszyła uroczysta
gala, której bohaterami byli zwycięzcy
Rankingu Biur Kosztorysowych 2009
organizowanego co roku przez redak-
cję miesięcznika LICZ I BUDUJ®.
Główną nagrodę Złote Liczydło Kosz-
torysowania przyznano warszawskiej
firmie Kosztorysowanie i Doradztwo In-
westycyjne ANGRA Marka Bajońskie-
go i Jerzego Przyłuskiego, a Srebrne
i Brązowe odpowiednio Przedsiębior-

stwu Usług Inwestycyjnych BC-INWEST
Marioli Bakalus-Cień i Jarosława
Cienia oraz firmie Biuro Kosztoryso-
wo-Projektowe Obsługi Inwestycji
MAVI Marka i Michała Viwegierów.
Zwycięska firma w ubiegłym roku uzys-
kała znaczny wzrost sprzedaży usług
kosztorysowych (z 630 tys. zł odnotowa-
nych w 2007 r. do 1,7 mln zł w 2008 r.).Ta-
ki wynik wygenerowały m.in. zlecenia
na kalkulację kosztów przebudowy
Stadionu Olimpijskiego we Wrocławiu
i projekt największej w Polsce hali
nad torem łyżwiarskim Stegny w War-
szawie. Zwycięzcy mają na koncie tak-
że kalkulacje kosztów wielu inwestycji
na Euro 2012: Stadionu „Legii” w War-
szawie, Stadionu Piłkarskiego we
Wrocławiu oraz Stadionu Narodowego
w Warszawie. Obecnie cieszą się
z udziału w kolejnym ambitnym projek-
cie dotyczącym rewitalizacji i przebudo-
wy zabytkowego dworca kolejowego
Wrocław Główny. Równocześnie pracu-
ją nad międzynarodowym Centrum
Kongresowym w Katowicach i zespo-
łem basenowym „Termy Maltańskie”
w Poznaniu. Mają też wielkie zawodo-
we marzenia. Marzą o... obliczeniu
kosztów budowy pierwszej elektrowni ją-
drowej w Polsce!

Wszystkie fotografie – archiwum Ośrodka
Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych
Budownictwa „Promocja”

Wycena i kontrola kosztów
w procesie inwestycyjnym

Zwycięzcy Rankingu Biur Kosztorysowych 2009

Konferencja w Ciechocinku cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem

Dr inż. Janusz Traczyk – Wiceprezes
Ośrodka Wdrożeń Ekonomiczno-Organi-
zacyjnych Budownictwa „Promocja” pod-
czas wystąpienia
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Zwstępnych danych GUS wyni-
ka, że produkcja materiałów
budowlanych we wrześniu
2009 r. znacznie wzrosła w po-

równaniu z wynikami osiągniętymi
przed miesiącem i nieco mniej w porów-
naniu z wrześniem 2008 r. Wśród 43
obserwowanych grup wyrobów produ-
kowanych przez duże przedsiębiorstwa
przemysłowe, o liczbie pracujących 50
i więcej osób, produkcja w 22 pozycjach
była wyższa niż przed rokiem, a w 29
niż przed miesiącem. Produkcja wytwo-
rzona w ciągu 9 miesięcy 2009 r. tylko
w 9 grupach była wyższa od wytworzo-
nej w analogicznym okresie 2008 r. Sto-
sunkowo dobre wyniki produkcyjne
osiągnięte we wrześniu wpłynęły aż
w 31 grupach wyrobów na wzrost
wskaźników produkcji za okres na-
rastający styczeń – wrzesień 2009 r.,
w porównaniu z dynamiką notowaną
za okres styczeń – sierpień 2009 r.
Od kilku miesięcy skala spadku pro-
dukcji ma tendencję malejącą (w sierp-
niu poprawiły się wskaźniki 35 grup,
w lipcu – 33, w czerwcu – 32).

We wrześniu 2009 r., w porównaniu
z wrześniem 2008 r., największy
wzrost produkcji, o ponad 20%, wyka-
zali producenci szyb zespolonych wielo-
komorowych – o 204,3%, przy spadku
produkcji szyb jednokomorowych
– o 5,7%, farb i pokostów na bazie polie-
strów o masie rozpuszczalnika orga-
nicznego powyżej 50% – o 26,4%, rur,
przewodów i węży sztywnych z PVC
– o 23,6%, sklejki – o 21,4%. O ok. 10
– 20% więcej niż przed rokiem wypro-
dukowano wodomierzy – o 19,6%, wy-
kładzin podłogowych z PVC – o 17,6%,
masy betonowej – o 16,8%, okien, drzwi,
ościeżnic i progów drewnianych
– o 13,2%, a z tworzyw sztucznych
– o 2,3%, betoniarek – o 11,5%, płyt pil-
śniowych – o 11,3%, przy niewielkim
spadku produkcji płyt wiórowych
– o 1,2% oraz papy – o 10,1%. Liczną
grupę stanowiły wyroby, których produk-
cja również wzrosła, ale był to wzrost,
nieprzekraczający 5%: wykładzin pod-
łogowych, ściennych lub sufitowych wy-
produkowano o 5,0% więcej niż

Produkcja materiałów budowlanych
w okresie styczeń – wrzesień 2009 roku

Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych stosowanych w budownic-
twie we wrześniu 2009 r. (cd. na str. 57)

Tarcica [dam3] 189 1 559 89,4 110,5
w tym: tarcica iglasta [dam3] 164 1 356 88,6 112,4
Sklejka składająca się wyłącznie
z arkuszy drewna [m3] 12 573 93 105 121,4 141,9
Płyty wiórowe i podobne płyty
drewnopodobne [dam3] 405 3 415 98,8 93,8
Płyty pilśniowe z drewna lub innych
materiałów drewnopodobnych [tys. m2] 37 618 296 953 111,3 107,1
Okna i drzwi, ościeżnice i progi
drewniane [tys. m2] 1 142 8 902 102,9 104,4

[tys. szt.] 995 7 388 113,2 113,1
Płyty parkietowe z drewna, do
podłóg mozaikowych [tys. m2] 122 1 136 76,6 96,4
Płyty parkietowe z drewna,
pozostałe [tys. m2] 2 864 23 299 98,9 98,5
Farby i lakiery (łącznie z emaliami
i lakierami) na bazie polimerów
akrylowych lub winylowych,
w środowisku wodnym [hl] 233 035 2 017 323 104,4 93,2
Farby i pokosty (łącznie z emaliami
i lakierami) na bazie poliestrów o ma-
sie rozpuszczalnika organicznego
większej niż 50% masy roztworu [hl] 4 059 44 950 126,4 103,9
Farby i pokosty (łącznie z emaliami
i lakierami) na bazie poliestrów,
pozostałe [hl] 32 839 259 185 104,3 88,6
Farby i pokosty (łącznie z emaliami
i lakierami) na bazie polimerów
akrylowych lub winylowych,
w których masa rozpuszczalnika
organicznego przekracza 50%
masy roztworu [hl] 3 264 26 263 102,1 96,6
Farby i pokosty (łącznie z emaliami
i lakierami) chlorokauczukowe,
chemoutwardzalne, epoksydowe
oraz poliuretanowe, w których masa
rozpuszczalnika organicznego
przekracza 50% masy roztworu [hl] 8 866 70 689 97,8 102,3
Rury, przewody i węże sztywne
z polimerów chlorku winylu [t] 12 657 86 579 123,6 107,9
Wykładziny podłogowe, ścienne lub
sufitowe z tworzyw sztucznych [tys. m2] 1 684 12 349 105,0 108,9
Wykładziny podłogowe z polimerów
chlorku winylu [tys. m2] 1 250 8 299 117,6 116,2
Drzwi, okna i ich ościeżnice oraz
progi, z tworzyw sztucznych [tys. szt.] 614 4 173 102,3 109,8
Szyby zespolone jednokomorowe
[tys. m2] 1 359 9 223 94,3 109,2
Szyby zespolone wielokomorowe
[tys. m2] 70 390 304,3 118,6
Filce, materace i płyty z włókna
szklanego [t] 1 9 000 0,0 100,0
Cegły i elementy budowlane,
ceramiczne, wypalane z gliny [dam3] 283 2 698 91,2 94,3
w tym: cegła wypalana z gliny [dam3] 38 306 69,9 104,9
pustaki ścienne, ceramiczne [dam3] 236 2 332 92,9 93,6

Wyroby

IX I – IX IX

liczby bezwzględne IX VIII
2008 = 100 2009 = 100
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przed rokiem, farb i lakierów na bazie
polimerów akrylowych lub winylowych,
wodorozpuszczalnych – o 4,4%, niektó-
rych rodzajów farb i pokostów na bazie
poliestrów – o 4,3%, cementu – o 4,2%,
gazomierzy – o 3,9%, wapna – o 3,9%,
rur stalowych – o 2,4%, w tym ze szwem
– o 12,9% więcej, a bez szwu – o 9,1%
mniej oraz farb i pokostów na bazie po-
limerów akrylowych lub winylowych,
o masie rozpuszczalnika organicznego
powyżej 50% – o 2,1% więcej.

Na poziomie zbliżonym do produk-
cji we wrześniu 2008 r. utrzymano pro-
dukcję bloków ściennych z betonu lek-
kiego, w tym autoklawizowanego beto-
nu komórkowego, natomiast niemal cał-
kowicie wstrzymano produkcję fil-
ców, płyt z włókna szklanego i blach
walcowanych na zimno.

Spośród 18 grup wyrobów o ujemnej
dynamice produkcji we wrześniu 2009 r.,
w porównaniu z wrześniem 2008 r., naj-
większy spadek, o ponad 20%, zano-
towano w produkcji ceramicznych pu-
staków stropowych – o 41,0%, dachów-
ki ceramicznej – o 35,2%, wyrobów sa-
nitarnych z porcelany – o 28,5%, płyt
parkietowych do podłóg mozaikowych

– o 23,4%, a do podłóg niemozaikowych
– o 1,1%. O 10 – 20% mniej wyprodu-
kowano elementów ściennych silikato-
wych – o 19,8%, gąsiorów dachowych
ceramicznych – o 17,5%, wyrobów izo-
lacji termicznej z wełny mineralnej
– o 13,7%, tarcicy – o 10,6%, cegły i ele-
mentów budowlanych ceramicznych
– o 8,8%, w tym cegły wypalanej z gliny
– o 30,1%, a pustaków ściennych cera-
micznych – o 7,1%, bloków i płyt ścien-
nych gipsowych – o 5,0% oraz farb i po-
kostów chlorokauczukowych, chemo-
utwardzalnych, epoksydowych i poliure-
tanowych, o masie rozpuszczalnika or-
ganicznego powyżej 50% – o 2,2%.

W ciągu trzech kwartałów 2009 r.
wzrost produkcji odnotowali jedynie
producenci szyb zespolonych wieloko-
morowych – o 44,4%, przy spadku pro-
dukcji szyb jednokomorowych – o 8,1%,
wodomierzy – o 28,6%, farb i pokostów
na bazie poliestrów o masie rozpusz-
czalnika organicznego powyżej 50%
– o 23,1%, gazomierzy – o 10,8%, sklej-
ki – o 5,3%, okien, drzwi, ościeżnic i pro-
gów drewnianych – o 8,8%, ale z two-
rzyw sztucznych – o 3,3% mniej, rur,
przewodów i węży sztywnych z PVC –

o 1,5%, gąsiorów dachowych ceramicz-
nych – o 0,5%.

Ubiegłorocznego poziomu produkcji
nie osiągnęli producenci 34 grup
wyrobów. Największy spadek produk-
cji w ciągu 9 miesięcy 2009r., o po-
nad 30%, wykazali producenci filców
i płyt z włókna szklanego – o 55,8%, pu-
staków stropowych ceramicznych
– o 32,4% oraz blachy walcowanej
na zimno – o 32,3%. O 20 – 30% niższa
niż przed rokiem była produkcja ele-
mentów ściennych silikatowych
– o 26,9%, wyrobów sanitarnych z por-
celany – o 25,3%, tarcicy – o 20,8%.
Największy spadek w ciągu trzech
kwartałów, o 15 – 20% zanotowano
w produkcji dachówki ceramicznej
– o 20,0%, rur stalowych – o 20,0%,
w tym ze szwem – o 15,9%, a bez szwu
– o 24,8%, płyt parkietowych do podłóg
mozaikowych – o 17,9%, a do podłóg
niemozaikowych – o 0,5%, bloków
ściennych z betonu lekkiego – o 17,2%,
w tym autoklawizowanego betonu
komórkowego – o 16,5%, wapna
– o 17,1%, bloków i płyt ściennych gip-
sowych – o 16,5%. Spadek produkcji
o 10 – 15% odnotowali producenci farb
i pokostów na bazie polimerów akrylo-
wych lub winylowych, o masie rozpusz-
czalnika organicznego powyżej 50%
– o 14,1%, cegły i elementów budowla-
nych ceramicznych – o 12,0%, w tym
cegły wypalanej z gliny – o 35,6%, a pu-
staków ściennych ceramicznych
– o 7,8%, niektórych rodzajów farb i po-
kostów na bazie poliestrów – o 11,7%,
wyrobów izolacji termicznej z wełny mi-
neralnej – o 10,8%, farb i pokostów
chlorokauczukowych, chemoutwardzal-
nych, epoksydowych i poliuretanowych,
o masie rozpuszczalnika organicznego
powyżej 50% – o 10,7%, płyt pilśnio-
wych – o 10,3%, a płyt wiórowych
– o 10,2% i cementu – o 10,2%. Mniej-
szy spadek produkcji, nieprzekracza-
jący 10%, wykazali producenci wykła-
dzin podłogowych, ściennych lub sufito-
wych z tworzyw sztucznych – o 6,2%,
w tym wykładzin podłogowych z PVC
– o 9,0% więcej, betoniarek – o 4,2%
mniej, papy – o 4,1%, masy betonowej
– o 4,0% oraz farb i lakierów na bazie
polimerów akrylowych lub winylowych,
wodorozpuszczalnych – o 1,7%.

mgr Małgorzata Kowalska
Główny Urząd Statystyczny

Pustaki stropowe ceramiczne [tys. szt.] 337 3 438 59,0 62,2
Dachówki ceramiczne [tys. szt.] 10 259 110 207 64,8 85,6
Gąsiory dachowe, ceramiczne
[tys. szt.] 415 4 852 82,5 73,5
Wyroby sanitarne z porcelany [t] 3 136 29 615 71,5 106,8
Cement [tys. t] 1 664 11 850 104,2 100,6
Wapno [tys. t] 164 1 236 103,9 106,0
Bloki ścienne z betonu lekkiego
[tys. t] 297 2 401 99,3 113,1
w tym: autoklawizowany beton
komórkowy
[tys. t] 288 2 332 100,2 113,3
[dam3] 412 3 345 100,7 113,5
Elementy ścienne silikatowe [dam3] 72 610 80,2 104,7
Bloki i płyty ścienne gipsowe [tys. t] 94 787 95,0 107,2
Masa betonowa [tys. t] 2 978 19 777 116,8 111,1
Papa [tys. m2] 9 853 59 257 110,1 103,1
Wyroby izolacji termicznej z wełny
mineralnej [tys. t] 33 242 86,3 102,8
Rury stalowe [tys. t] 34 259 102,4 112,4

rury bez szwu [tys. t] 14 113 90,9 116,1
rury ze szwem [tys. t] 20 146 112,9 109,8

Blachy walcowane na zimno [tys. t] 7 399 9,5 18,3
Gazomierze [tys. szt.] 45 411 103,9 134,1
Wodomierze [tys. szt.] 239 2 299 119,6 109,3
Betoniarki z wyłączeniem
drogowych [szt.] 2 990 36 049 111,5 66,9

Wyroby

IX I – IX VIII

liczby bezwzględne IX VIII
2008 = 100 2009 = 100

Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych stosowanych w budownic-
twie we wrześniu 2009 r. (cd. ze str. 55)
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Sprzedaż produkcji budowla-
no-montażowej zrealizowana
w okresie trzech kwartałów br.
na terenie kraju przez przed-

siębiorstwa budowlane o liczbie pra-
cujących powyżej 9 osób była o 4,7%
wyższa (tabela 1) niż w analogicznym
okresie ub. roku (wobec wzrostu
o 13,4% przed rokiem). Szybciej rosła
sprzedaż robót o charakterze remonto-
wym (wzrost o 11,6%) niż inwestycyj-
nym (wzrost o 1,9%). Rosnącej produk-
cji w budownictwie towarzyszyło zwięk-
szenie w skali roku przeciętnego zatrud-
nienia (o 5,7%) i przeciętnego miesięcz-
nego wynagrodzenia brutto (o 3,4%).

We wrześniu br. sprzedaż produkcji
budowlano-montażowej była wyższa
o 5,7% niż przed rokiem (przed miesią-
cem wzrosła o 11,0%) i o 6,1% w po-
równaniu z sierpniem br. Po wyelimino-
waniu czynników o charakterze sezo-
nowym produkcja zwiększyła się
o 7,1% w porównaniu z wrześniem ub.
roku (w stosunku do sierpnia br. zmniej-
szyła się o 1,0%). Lepsze efekty odno-
towano w przedsiębiorstwach, których
podstawowym rodzajem działalności
jest budowa obiektów inżynierii lądowej
i wodnej (o 28,8%), przy spadku w jed-
nostkach zajmujących się głównie ro-
botami związanymi ze wznoszeniem
budynków (o 5,9%) i robotami specjali-
stycznymi (o 7,0%). W stosunku

do sierpnia br. wzrost sprzedaży pro-
dukcji odnotowano we wszystkich dzia-
łach przedsiębiorstw budowlanych,
przy czym w jednostkach specjalizują-
cych się w budowie obiektów inżynierii
lądowej i wodnej wyniósł on 7,2%, w re-
alizacji robót związanych ze wznosze-
niem budynków – 6,1%, a w robotach
specjalistycznych – 4,1%.

W okresie styczeń – wrzesień br.,
w porównaniu z analogicznym okre-
sem ub. roku, wzrost sprzedaży robót
budowlanych odnotowano w jednost-
kach zajmujących się głównie budową
obiektów inżynierii lądowej i wodnej
(o 19,3%), przy spadku w przedsię-
biorstwach, których podstawowym ro-
dzajem działalności są roboty budow-
lane specjalistyczne (o 1,9%) oraz bu-
dowa budynków (o 1,3%, w tym w jed-
nostkach specjalizujących się w robo-
tach budowlanych związanych ze
wznoszeniem budynków mieszkal-
nych i niemieszkalnych – o 1,6%).
Wśród podmiotów zajmujących się bu-
dową obiektów inżynierii lądowej
i wodnej wzrost sprzedaży produkcji
w stosunku do trzech kwartałów 2008 r.
odnotowały przedsiębiorstwa specjali-
zujące się w robotach związanych
z budową dróg kołowych i szynowych
(mające największy udział w tym dzia-
le) – o 23,4% oraz zajmujące się głów-
nie budową rurociągów, linii telekomu-

nikacyjnych i elektroenergetycznych
(o 25,2%). Spadek wystąpił natomiast
w przypadku podmiotów specjalizują-
cych się w robotach związanych z bu-
dową pozostałych obiektów inżynierii
lądowej i wodnej (o 2,5%).

W przedsiębiorstwach zajmujących
się specjalistycznymi robotami bu-
dowlanymi spadek sprzedaży robót
budowlanych odnotowano we wszyst-
kich grupach, poza jednostkami wyko-
nującymi głównie pozostałe specjali-
styczne roboty budowlane (w których
produkcja była wyższa niż przed ro-
kiem o 12,2%), przy czym w firmach
specjalizujących się w wykonywaniu
robót budowlanych wykończeniowych
wyniósł on 15,3%, w rozbiórce i przy-
gotowaniu terenu pod budowę – 6,0%,
w wykonywaniu instalacji elektrycz-
nych, wodno-kanalizacyjnych i pozo-
stałych instalacji budowlanych – 5,5%.

W okresie trzech kwartałów br.
odnotowano istotne zmiany w struktu-
rze sprzedaży produkcji budowlano-
-montażowej wg rodzajów obiektów
budowlanych (tabela 2). Nastąpiło
zmniejszenie udziału budynków o 13 pkt,
tj. z 56,7% w I kwartale do 43,7%,
na rzecz obiektów inżynierii lądowej
i wodnej – odpowiednio: z 43,3 do
56,3%. Spadek dotyczył budynków
niemieszkalnych i wyniósł – 7,5 pkt,
w tym budynków magazynowych –

Sprzedaż produkcji budowlano-
-montażowej i produkcja sprzedana

budownictwa w okresie
trzech kwartałów 2009 roku

Wyszczególnienie 2008 r. 2009 r. 2008 r.

I – III I – VI I – IX I – XII I – III I – VI I – IX IX I – IX

analogiczny okres poprzedniego roku = 100 struktura [%]

Ogółem 118,8 117,2 113,4 110,9 98,7 101,4 104,7 105,7 100,0 100,0
budowa budynków 123,6 117,7 113,2 108,6 93,2 94,8 98,7 94,1 45,4 48,3
budowa obiektów
inżynierii lądowej i wodnej 108,7 116,2 114,2 113,7 105,7 112,4 119,3 128,8 33,3 29,0
roboty budowlane
specjalistyczne 118,2 117,5 112,9 111,9 104,6 102,6 98,1 93,0 21,3 22,7

Tabela 1. Dynamika (w cenach stałych) sprzedaży produkcji budowlano-montażowej w jednostkach budowlanych o licz-
bie pracujących powyżej 9 osób
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4,4 pkt, biurowych – 1,3 pkt, transportu
i łączności – 1,2 pkt oraz hoteli i bu-
dynków zakwaterowania turystyczne-
go – 0,4 pkt. Wzrósł natomiast nie-
znacznie udział robót zrealizowanych
na budynkach transportu i łączności.
Spadek udziału budynków mieszkal-
nych wyniósł 5,5 pkt i dotyczył głównie
budynków o dwóch mieszkaniach
i wielomieszkaniowych – 4,5 pkt, a bu-
dynków jednomieszkaniowych i zbio-
rowego zamieszkania – po 0,5 pkt.
Wzrost udziału sprzedaży robót bu-
dowlano-montażowych związanych
z realizacją obiektów inżynierii lądowej
i wodnej aż o 12,1 pkt odnotowano w
przypadku autostrad, dróg ekspreso-
wych, ulic i dróg pozostałych. Udział

tych obiektów w ogólnej wartości
sprzedaży produkcji po trzech kwarta-
łach br. wyniósł 23,7% (wobec 11,6%
po I kwartale). Wzrost, w porównaniu
z I kwartałem br., udziału produkcji
zrealizowanej na innych obiektach in-
żynierii lądowej i wodnej miał znacznie
mniejszą skalę i wyniósł: po 0,8 pkt
– w przypadku dróg szynowych, dróg
kolei napowietrznych lub podwiesza-
nych oraz mostów, wiaduktów i esta-
kad, tuneli i przejść nadziemnych i pod-
ziemnych, po 0,4 pkt – w przypadku ru-
rociągów sieci rozdzielczej i linii kablo-
wych rozdzielczych (w tym oczysz-
czalni wód i ścieków o 0,2 pkt) oraz
budowli sportowych i rekreacyjnych.
W niewielkim stopniu wzrósł także

udział robót budowlanych związanych
z realizacją dróg lotniskowych (o 0,1
pkt). Spadek udziału produkcji odnoto-
wano natomiast w zakresie komplek-
sowych budowli na terenach przemy-
słowych (o 1,2 pkt), rurociągów sieci
rozdzielczej i linii elektroenergetycz-
nych przesyłowych (o 0,3 pkt) oraz po-
zostałych obiektów, gdzie indziej
niesklasyfikowanych (o 0,2 pkt).

Produkcja sprzedana budownic-
twa (tabela 3) obejmująca przychody
z działalności budowlanej i niebudowla-
nej, tj. ze sprzedaży wyrobów własnej
produkcji, robót i usług, zrealizowana
w okresie trzech kwartałów 2009 r. przez
przedsiębiorstwa budowlane o liczbie
pracujących powyżej 9 osób była (w ce-
nach bieżących) o 5,8% wyższa niż
przed rokiem (w analogicznym okre-
sie 2008 r. wyższa o 20,9%). Wzrost zre-
alizowanej sprzedaży odnotowano we
wszystkich województwach, poza podla-
skim – spadek o 6,4%, kujawsko-pomor-
skim – o 3,2% i łódzkim – o 1,2%, wobec
wzrostu przed rokiem odpowiednio
o 25,7%, 22,9% i o 16,1%. Najwyższy
wzrost sprzedaży odnotowano w przed-
siębiorstwach z siedzibą na terenie wo-
jewództwa: zachodniopomorskiego
– o 36,6% (przed rokiem wzrost
o 34,1%), świętokrzyskiego – o 20,8%
(przed rokiem wzrost o 21,4%), opol-
skiego – o 18,9% (przed rokiem wzrost
o 11,8%), lubuskiego – o 18,7% (wzrost
o 18,3%), i podkarpackiego – o 10,9%
(wzrost o 24,1%), a najmniejszy
– o 1,3% (przy wzroście przed rokiem
o 15,3%) w województwie mazowiec-
kim. Wzrostowi przychodów ze sprzeda-
ży wyrobów i usług towarzyszył także
wzrost przeciętnego zatrudnienia
w przedsiębiorstwach budowlanych
(o 5,7%, wobec 5,3% przed rokiem).
Odnotowano go we wszystkich woje-
wództwach poza dwoma, tj. warmińsko-
-mazurskim – spadek o 1,5% i zachod-
niopomorskim – spadek o 0,9%, wobec
wzrostu przed rokiem odpowiednio
o 4,1% i o 11,2%. Największy wzrost
przeciętnego zatrudnienia wystąpił w fir-
mach z siedzibą na terenie woje-
wództwa: dolnośląskiego – o 17,6%
(przed rokiem wzrost o 14,0%), święto-
krzyskiego – o 13,6% (wzrost o 11,3%),
lubuskiego – o 12,8% (wzrost o 11,5%)
i podlaskiego – o 12,4% (wzrost o 9,9%),
a najmniejszy – o 1,5% w województwie
podkarpackim (przed rokiem wzrost
o 5,6%).

Rodzaje obiektów budowlanych I – III 2009 r. I – VI 2009 r. I – IX 2009 r.

Ogółem 100,0 100,0 100,0
Budynki razem 56,7 48,8 43,7
budynki mieszkalne 21,0 17,4 15,5
w tym:
mieszkalne jednorodzinne 2,2 1,8 1,7
o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe 16,7 13,8 12,2
zbiorowego zamieszkania 2,1 1,8 1,6
budynki niemieszkalne 35,7 31,4 28,2
w tym:
hotele i budynki zakwaterowania turystycznego 1,4 1,2 1,0
biurowe 4,6 3,8 3,3
handlowo-usługowe 7,9 7,4 6,7
transportu i łączności 0,3 0,4 0,4
przemysłowe i magazynowe 14,1 11,8 9,7
ogólnodostępne obiekty kulturalne, budynki
o charakterze edukacyjnym, budynki szpitali
i zakładów opieki medycznej oraz budynki
kultury fizycznej 5,6 5,3 5,5
pozostałe 1,8 1,5 1,6
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 43,3 51,2 56,3
w tym:
autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi
pozostałe 11,6 17,9 23,7
drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych
lub podwieszanych 2,3 3,0 3,1
drogi lotniskowe 0,0 0,1 0,1
mosty, wiadukty i estakady, tunele i przejścia
nadziemne i podziemne 2,8 3,5 3,6
budowle wodne 0,7 0,9 0,8
rurociągi i linie telekomunikacyjne oraz linie
energetyczne przesyłowe 5,2 5,3 4,9
rurociągi sieci rozdzielczej i linie kablowe
rozdzielcze 10,9 11,3 11,3
oczyszczalnie wód i ścieków 2,1 2,4 2,3
kompleksowe budowle na terenach
przemysłowych 6,1 5,4 4,9
budowle sportowe i rekreacyjne 1,7 1,9 2,1
obiekty pozostałe, gdzie indziej
niesklasyfikowane 2,0 1,9 1,8

Tabela 2. Struktura (%) sprzedaży produkcji budowlano-montażowej wg Polskiej
Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w okresie trzech kwartałów 2009 r.



W październiku wskaźnik ogólne-
go klimatu koniunktury w budownic-
twie był bardziej pesymistyczny niż we
wrześniu br. i w październiku ostatnich
sześciu lat. Jest to efektem sygnalizo-
wanego przez przedsiębiorców nieco
większego niż przed miesiącem ogra-
niczenia portfela zamówień i pogor-
szenia sytuacji finansowej. Także bie-
żąca produkcja budowlano-montażo-
wa, podobnie jak we wrześniu, jest
oceniana pesymistycznie. W najbliż-
szym czasie przedsiębiorcy przewidu-

ją większe niż przed miesiącem ogra-
niczenie portfela zamówień, produkcji
budowlano-montażowej oraz pogor-
szenie swojej sytuacji finansowej. Po-
dobne do tych sprzed miesiąca są
oceny dotyczące spadku cen realizacji
robót budowlano-montażowych. Prze-
widywane jest większe ograniczenie
zatrudnienia od prognozowanego we
wrześniu br.

Odsetek przedsiębiorstw nieodczu-
wających żadnych barier w prowadze-
niu działalności budowlano-monta-

żowej wyniósł 4,9% (5,2% we wrześniu
br. i 5,5% w październiku 2008 r.). Naj-
bardziej uciążliwymi barierami w prowa-
dzeniu działalności budowlano-monta-
żowej pozostają: konkurencja ze strony
innych firm; koszty zatrudnienia, a także
niedostateczny popyt, który jest dużo
bardziej odczuwalny niż przed rokiem.
Również w porównaniu z październi-
kiem ub. roku wzrosło znaczenie barier
związanych z trudnościami z uzyska-
niem kredytów oraz konkurencją ze stro-
ny innych firm. Znacznie zmniejszyła się
natomiast dotkliwość barier związanych
z niedoborem wykwalifikowanych pra-
cowników oraz kosztami materiałów.

W październiku (podobnie jak
w ubiegłym miesiącu) 13% przedsię-
biorstw budowlano-montażowych oce-
nia swoje zdolności produkcyjne ja-
ko zbyt duże w stosunku do oczekiwa-
nego, w okresie najbliższych dwunastu
miesięcy, portfela zamówień, 78% jako
wystarczające, a 9% jako zbyt małe.
W porównaniu z październikiem 2008 r.
przedsiębiorcy zgłaszają zmniejsze-
nie wykorzystania mocy produkcyj-
nych z 86% do 78% w październiku
i we wrześniu br. Zmniejsza się też
udział jednostek oceniających swoje
zdolności produkcyjne jako zbyt małe,
natomiast wzrasta przedsiębiorstw,
które oceniają je jako zbyt duże.

mgr Janusz Kobylarz
Główny Urząd Statystyczny
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Województwa Produkcja sprzedana Przeciętne zatrudnienie

[mln zł] I – IX [tys.] I – IX
2008 = 100 2008 = 100

Polska 104 015,9 105,8 432 105,7
dolnośląskie 6 727,6 110,8 33 117,6
kujawsko-pomorskie 3 255,4 96,8 21 104,9
lubelskie 2 756,2 106,0 17 103,7
lubuskie 1 437,6 118,7 8 112,8
łódzkie 4 066,8 98,8 21 106,1
małopolskie 7 694,1 100,7 39 109,2
mazowieckie 33 925,6 101,3 87 102,9
opolskie 1 750,0 118,9 8 109,1
podkarpackie 3 118,3 110,9 18 101,5
podlaskie 2 227,9 93,6 9 112,4
pomorskie 5 841,5 105,3 26 103,3
śląskie 11 274,5 108,0 62 105,1
świętokrzyskie 2 513,8 120,8 12 113,6
warmińsko-mazurskie 2 333,2 110,2 14 98,5
wielkopolskie 11 234,1 110,7 45 104,5
zachodniopomorskie 3 859,4 136,6 13 99,1

Tabela 3. Produkcja sprzedana i przeciętne zatrudnienie w budownictwie
w okresie I – IX 2009 r.

22 października 2009 r. odbyło się uroczyste otwarcie Cen-
trum Szkoleniowego firmy UZIN Polska, należącej do koncer-
nu UZIN Utz AG – producenta materiałów do układania, zabez-
pieczania oraz renowacji wszystkich rodzajów wykładzin podło-
gowych, parkietu, płytek ceramicznych i kamienia. Nowe cen-
trum znajduje się przy ul. Mińskiej w Warszawie i jest przewi-
dziane do szkolenia handlowców i wykonawców – aktualnych
i potencjalnych klientów firmy działających w centralnej Polsce.

Podczas uroczystości otwarcia odbyła się konferencja praso-
wa, na której UZIN Utz AG reprezentowali członkowie zarządu
Thomas Müllerschön oraz Stefan Pircher, natomiast polski
oddział koncernu: Grzegorz Popik – prezes i Tadeusz Waw-
rowski – wiceprezes UZIN Polska.

Kierujący firmą UZIN uważają, że nawet w sytuacji nie najlep-
szej obecnie koniunktury w budownictwie w całej Europie nie
można rezygnować z inwestowania w rozwój oraz w ludzi, stąd
otwarcie nowego Centrum Szkoleniowego – podkreślił prezes
Popik. Uważa, że firma UZIN Polska ma świetny zespół handlo-
wy, otwarty na potrzeby klienta przez całą dobę, 7 dni w tygo-
dniu. To daje efekty. Wzrost sprzedaży na polskim rynku wynie-
sie w tym roku 6 – 7% w stosunku do rekordowego 2008 r. – po-
wiedział podczas konferencji prasowej prezes Grzegorz Popik.

W Centrum Szkoleniowym w Warszawie szkolenia zostały
już zaplanowane do końca roku. Jak podkreśliła pani Alicja
Smyk, odpowiedzialna w Uzin Polska za Dział Marketingu,
zmieniła się ich formuła. Szkolenia będą prowadzone w ma-
łych kameralnych grupach, maksymalnie do 15 osób, gdyż to
pozwala na aktywny udział uczestników oraz lepsze dostoso-
wanie programu do ich oczekiwań.

Doradcy techniczni UZIN Polska prezentują podczas
szkoleń nie tylko ofertę firmy, ale korzystając ze swego bo-
gatego, praktycznego doświadczenia omawiają sposoby
rozwiązania nietypowych sytuacji, które można spotkać
na budowie. Nowe Centrum Szkoleniowe w Warszawie jest
również, dla wielu klientów, doskonałym miejscem do spot-
kań biznesowych z przedstawicielami firmy UZIN Polska,
która ma siedzibę w Legnicy. Od 2000 r. na terenie Legnic-
kiej SSE funkcjonuje też zakład produkcyjny zaopatrujący ry-
nek polski, a także oddziały koncernu w krajach ościennych
i Skandynawii. Członek zarządu UZIN Utz AG Thomas
Müllerschön podkreślił, iż polski rynek jest jednym z kluczo-
wych, a UZIN Polska zajmuje czołową pozycję wśród
31 spółek córek koncernu na świecie.

(kw)

Otwarcie Centrum Szkoleniowego UZIN Polska w Warszawie
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Z oceny ogólnych wyników dzia-
łalności przedsiębiorstw budow-
lanych wynika, że spada udział
produkcji budowlano-monta-

żowej realizowanej na obiektach bu-
downictwa mieszkaniowego (z 21,0%
w I kwartale br., 17,4% w I półroczu 2009 r.
do 15,5% w I – III kwartale 2009 r.) na
rzecz innych rodzajów obiektów bu-
dowlanych. Wynika to głównie ze
znacznie mniejszego zainteresowa-
nia inwestorów rozpoczynaniem budo-
wy nowych budynków mieszkalnych
(w okresie trzech kwartałów 2009 r. roz-
poczęto budowę o 23,8% mniej miesz-
kań niż przed rokiem) i znacznie niższej
niż przed rokiem dynamiki liczby miesz-
kań oddanych do użytkowania (wzrost
tylko o 6,7%). Spada również (o 23,2%)
liczba wydanych pozwoleń na budowę
nowych mieszkań, co spowoduje obni-
żenie tempa przyrostu nowych miesz-
kań w najbliższych latach.

W ciągu trzech kwartałów 2009 r.
oddano do użytkowania 114 711
mieszkań (tabela 1 i 2), tj. tylko o 6,7%
więcej niż w tym samym okresie 2008 r.
(przed rokiem oddano 106 995 miesz-
kań, ale było to aż o 23,1% więcej niż
w 2007 r.). Przyrost ten był zasługą
głównie deweloperów, którzy w ciągu
9 miesięcy 2009 r. oddali do użytkowa-
nia 53 959 mieszkań, tj. o 118,5% wię-
cej niż przed rokiem (co stanowiło
47,0% wszystkich mieszkań) oraz po-
zostałych inwestorów reprezentują-
cych budownictwo komunalne, spo-
łeczne czynszowe i zakładowe, którzy
oddali 4 907 mieszkań, tj. 20,6% wię-
cej, ale ich udział stanowił zaled-
wie 4,4% wszystkich nowo oddanych
mieszkań. Zmniejszyła się natomiast
o 1,8% liczba mieszkań oddanych
przez inwestorów indywidualnych
(50 635 mieszkań) oraz o 17,7% liczba
mieszkań oddanych przez spółdziel-
nie mieszkaniowe (5 210 mieszkań).
W okresie styczeń – wrzesień 2009 r. do
użytkowania oddano 11,4 mln m2 nowej
powierzchni użytkowej, tj. o 3,7% wię-
cej niż w 2008 r. Przeciętna powierzch-
nia użytkowa jednego mieszkania wy-

niosła 99,3 m2 i była o 2,9 m2 mniejsza
od ubiegłorocznej, głównie w wyniku
spadku udziału inwestorów indywidual-
nych, którzy budują mieszkania znacz-
nie większe niż inni inwestorzy. Wzrost
liczby mieszkań oddanych do użytko-
wania zanotowano w 9 wojewódz-
twach, przy czym największą dynami-
kę w dolnośląskim – wzrost o 32,9%

(10 760 mieszkań), opolskim – wzrost
o 29,3% (było to jednak tylko 1 166
mieszkań) i małopolskim – o 23,2%
(13 878 mieszkań). W województwie
pomorskim oddano do użytkowania
10 523 mieszkania, tj. o 17,6% więcej
niż przed rokiem, zachodniopomorskim
5 589, tj. o 13,5% więcej, łódzkim
– 4 642, tj. o 9,3%, mazowieckim

Efekty budownictwa mieszkaniowego
w okresie styczeń – wrzesień 2009 roku

I – IX 2009 r.

Formy budownictwa w liczbach struktura I – IX przeciętna
mieszkaniowego bezwzględ- [%] 2008 = 100 powierzchnia

nych mieszkania
[m2]

Ogółem 114 711 100,0 106,7 99,3
Indywidualne 50 635 44,1 98,2 145,2
Przeznaczone na sprzedaż
lub wynajem 53 959 47,0 118,5 64,9
Spółdzielcze 5 210 4,5 82,3 58,3
Społeczne czynszowe 2 177 2,0 103,5 50,5
Komunalne 2 276 2,0 133,3 43,5
Zakładów pracy 454 0,4 175,3 56,6

Tabela 1. Efekty budownictwa mieszkaniowego zrealizowanego w okresie
styczeń – wrzesień 2009 roku przez różnych inwestorów

Przecięt-
Mieszkania Powierzchnia użytkowa na po-

mieszkań wierzch- Liczba
nia miesz-

Województwa użyt- kań
w liczbach I – IX I – IX kowa rozpo-

bez- 2008 = [m2] 2008 = miesz- czętych
względnych = 100 = 100 kania

[m2]

Ogółem

P O L S K A 114 711 106,7 11 393 126 103,7 99,3 109 882
dolnośląskie 10 760 132,9 946 083 124,1 87,9 8 522
kujawsko-pomorskie 4 483 93,5 476 739 101,7 106,3 4 865
lubelskie 4 326 100,8 460 083 101,1 106,4 5 581
lubuskie 2 594 102,9 260 080 106,0 100,3 2 698
łódzkie 4 642 109,3 518 066 105,8 111,6 6 645
małopolskie 13 878 123,2 1 285 170 113,5 92,6 13 920
mazowieckie 28 397 105,4 2 675 280 104,0 94,2 19 470
opolskie 1 166 129,3 136 414 111,2 117,0 1 317
podkarpackie 3 614 97,6 426 936 97,1 118,1 6 516
podlaskie 2 454 90,9 240 679 81,5 98,1 2 946
pomorskie 10 523 117,6 971 378 114,8 92,3 8 577
śląskie 7 615 96,9 934 830 95,6 122,8 8 044
świętokrzyskie 1 311 85,2 148 093 83,1 113,0 2 918
warmińsko-mazurskie 3 032 73,1 296 623 81,6 97,8 3 390
wielkopolskie 10 327 97,5 1 097 013 95,0 106,2 10 221
zachodniopomorskie 5 589 113,5 519 659 108,1 93,0 4 252

Tabela 2. Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń – wrzesień 2009 roku
(cd. na str. 62)
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– 28 397, tj. o 5,4%, lubuskim – 2 594,
tj. o 2,9% i lubelskim – 4 326, tj. o 0,8%
więcej. Mniej mieszkań niż przed ro-
kiem oddano w województwie: w war-
mińsko-mazurskim – spadek o 26,9%
(3 032 mieszkania), świętokrzyskim
– o 14,8% (1 311), podlaskim – o 9,1%
(2 454), kujawsko-pomorskim – o 6,5%
(4 483), śląskim – o 3,1% (7 615), wiel-
kopolskim – o 2,5% (10 327) i podkar-
packim – o 2,4% (3 614 mieszkań).

W okresie trzech kwartałów 2009 r.
najwięcej nowych mieszkań oddali
do użytkowania deweloperzy –
53 959 mieszkań, tj. o 18,5% więcej
niż przed rokiem i po raz pierwszy
od wielu lat więcej niż inwestorzy indy-
widualni. Udział mieszkań przeznaczo-
nych na sprzedaż lub wynajem wybu-
dowanych przez deweloperów stano-
wił 47,0% (w ub. roku 42,6%) ogólnej
liczby mieszkań oddanych do użytko-
wania. Powierzchnia użytkowa tych
mieszkań wyniosła 3 502 tys. m2 i była
większa niż przed rokiem o 14,4%.
Przeciętna powierzchnia jednego
mieszkania zmniejszyła się o 2,4 m2

i wyniosła 64,9 m2. Najbardziej aktyw-
ni byli deweloperzy w 4 wojewódz-
twach, gdzie oddano łącznie 70%
wszystkich mieszkań wybudowanych
przez tę grupę inwestorów, tzn. w wo-
jewództwie mazowieckim oddano
16 781 mieszkań, tj. o 11,8% więcej niż
w 2008 r., małopolskim – 8 718, tj.
o 57,6% więcej, pomorskim – 6 022, tj.
o 25,0% i dolnośląskim – 5 765, tj.
o 38,9%. Najmniej mieszkań dewelo-
perzy wybudowali w województwie
świętokrzyskim – 301 (o 19,5% mniej
niż w 2008 r.), opolskim – 390 (w 2008 r.
tylko 38), podkarpackim – 592 (ale
w porównaniu z 2008 r. było to
o 103,4% więcej mieszkań).

Rozpatrując aktywność poszczegól-
nych grup inwestorów w skali woje-
wództwa, najbardziej aktywni w zaspo-
kajaniu lokalnych potrzeb mieszkanio-
wych byli deweloperzy w wojewódz-
twie małopolskim, gdzie mieszkania
na sprzedaż lub wynajem stanowi-
ły 62,8% wszystkich mieszkań w woje-
wództwie, mazowieckim – 59,1%, po-
morskim – 57,2%, natomiast najmniej-
szy udział mieszkań deweloperskich
zanotowano w podkarpackim – 16,4%,
warmińsko-mazurskim – 20,0%, świę-
tokrzyskim – 23,0%, śląskim – 25,8%.
Największe mieszkania deweloperskie
budowano w województwie śląskim

Przecięt-
Mieszkania Powierzchnia użytkowa na po-

mieszkań wierzch- Liczba
nia miesz-

Województwa użyt- kań
w liczbach I – IX I – IX kowa rozpo-

bez- 2008 = [m2] 2008 = miesz- czętych
względnych = 100 = 100 kania

[m2]

Budownictwo indywidualne

P O L S K A 50 635 98,2 7 352 602 100,1 145,2 73 915
dolnośląskie 3 747 125,2 527 158 122,2 140,7 4 675
kujawsko-pomorskie 2 571 109,5 371 033 111,0 144,3 3 404
lubelskie 2 432 97,0 348 546 100,1 143,3 4 356
lubuskie 1 406 99,8 185 184 101,5 131,7 1 483
łódzkie 2 648 97,7 383 832 98,2 145,0 4 746
małopolskie 4 952 92,4 744 266 97,1 150,3 9 238
mazowieckie 9 562 101,1 1 425 728 103,6 149,1 11 502
opolskie 720 85,2 108 873 91,3 151,2 1 174
podkarpackie 2 687 96,8 374 526 96,9 139,4 5 470
podlaskie 1 115 82,3 163 110 74,7 146,3 1 866
pomorskie 3 874 107,1 552 537 110,8 142,6 4 412
śląskie 4 841 95,4 723 983 94,2 149,6 6 821
świętokrzyskie 842 73,2 114 281 75,2 135,7 2 576
warmińsko-mazurskie 1 637 85,3 221 027 92,6 135,0 2 595
wielkopolskie 5 577 91,3 804 918 94,3 144,3 7 113
zachodniopomorskie 2 024 105,1 303 600 108,2 150,0 2 484

Budownictwo spółdzielcze

P O L S K A 5 210 82,3 303 708 80,7 58,3 3 241
dolnośląskie 782 160,9 44 774 172,2 57,3 171
kujawsko-pomorskie 117 34,3 6 698 31,9 57,2 41
lubelskie 345 145,6 19 475 157,9 56,4 298
lubuskie 121 310,3 5 665 286,4 46,8 117
łódzkie 215 106,4 15 396 108,1 71,6 82
małopolskie 16 23,5 837 24,6 52,3 70
mazowieckie 1 490 73,5 90 958 70,1 61,0 800
opolskie 16 1 600,0 1 538 3 751,2 96,1 18
podkarpackie 304 61,5 16 127 58,6 53,0 423
podlaskie 387 71,0 19 066 68,6 49,3 148
pomorskie 84 35,3 6 090 43,1 72,5 379
śląskie 111 44,2 8 273 42,2 74,5 30
świętokrzyskie 94 3 133,3 6 070 1 714,7 64,6 52
warmińsko-mazurskie 399 65,3 21 884 67,8 54,8 152
wielkopolskie 398 100,5 22 323 97,7 56,1 283
zachodniopomorskie 331 84,7 18 534 79,8 56,0 177

Budownictwo przeznaczone na sprzedaż lub wynajem

POLSKA 53 959 118,5 3 502 145 114,4 64,9 29 881
dolnośląskie 5 765 138,9 351 142 124,4 60,9 3 433
kujawsko-pomorskie 1 447 87,6 85 025 94,4 58,8 1 362
lubelskie 1 176 76,9 74 908 79,8 63,7 757
lubuskie 833 81,4 57 536 97,3 69,1 971
łódzkie 1 577 169,0 109 037 169,3 69,1 1 495
małopolskie 8 718 157,6 530 888 152,0 60,9 4 556
mazowieckie 16 781 111,8 1 133 588 108,3 67,6 6 377
opolskie 390 1 026,3 24 687 871,1 63,3 66
podkarpackie 592 203,4 34 637 188,4 58,5 557
podlaskie 932 123,6 57 122 121,3 61,3 830
pomorskie 6 022 125,0 387 533 121,0 64,4 3 644
śląskie 1 968 90,9 163 396 95,8 83,0 885
świętokrzyskie 301 80,5 24 673 97,8 82,0 288
warmińsko-mazurskie 607 45,8 33 251 43,0 54,8 550
wielkopolskie 4 033 112,2 255 152 100,8 63,3 2 678
zachodniopomorskie 2 817 120,4 179 570 111,2 63,7 1 432

Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń – wrzesień 2009 roku
(cd. ze str. 61)
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– 83,0 m2 i świętokrzyskim – 82,0 m2,
a najmniejsze w warmińsko-mazurskim
– 54,8 m2, podkarpackim – 58,5 m2 i ku-
jawsko-pomorskim – 58,8 m2.

Bardzo ważną, choć nieco słabnącą
rolę na rynku mieszkaniowym odgry-
wają inwestorzy indywidualni, którzy
w ciągu 9 miesięcy 2009 r. oddali
do użytkowania 50 635 mieszkań, tj.
o 1,8% mniej niż w 2008 r. Wielkość
tych mieszkań utrzymała się na pozio-
mie ub. roku i wyniosła 7 353 tys. m2,
a przeciętna powierzchnia użytkowa
jednego mieszkania 145,2 m2 (w 2008 r.
– 142,5 m2). Prawie połowę wszystkich
mieszkań budownictwa indywidualne-
go wybudowano na terenie czterech
województw: mazowieckiego – 18,9%
(9 562 mieszkania), wielkopolskiego
– 11,0% (5 577), śląskiego – 9,6%
(4 841) i małopolskiego – 9,8% (4 952),
natomiast najmniej mieszkań, łącznie
ok. 8%, na terenie czterech innych wo-
jewództw: opolskiego – 1,4% (720),
świętokrzyskiego – 1,7% (842), podla-
skiego – 2,2% (1 115) i lubuskiego
– 2,8% (1 406 mieszkań). Wzrost efek-
tów budownictwa indywidualnego,
w porównaniu z analogicznym okre-
sem 2008 r., odnotowano tylko w wo-
jewództwie: dolnośląskim – o 25,2%
(3 747 mieszkań), kujawsko-pomor-
skim – o 9,5% (2 571), pomorskim
– o 7,1% (3 874), zachodniopomorskim
– o 5,1% (2 024) i mazowieckim
– o 1,1% (9 562 mieszkania). W pozo-
stałych województwach nastąpił spa-
dek liczby nowo oddanych mieszkań,
przy czym największy, powyżej 10%,
w województwie świętokrzyskim
– o 26,8% (842), podlaskim – o 17,7%
(1 115), opolskim – o 14,8% (720), war-
mińsko-mazurskim – o 14,7% (1 637
mieszkań). W większości województw
mieszkania indywidualne stanowiły po-
nad 50% wszystkich mieszkań odda-
nych do użytkowania w województwie,
przy czym największy udział tej formy
budownictwa (ponad 60%) zanotowa-
no w województwie podkarpackim
– 74,3% (2 687 mieszkań), świętokrzy-
skim – 64,2% (842), śląskim – 63,6%
(4 841) i opolskim – 61,7% (720 miesz-
kań). Najmniejszy udział inwestorów
indywidualnych w przyroście mieszkań
w województwie (poniżej 40%) od-
notowano w mazowieckim – 33,7%
(9 562 mieszkania), dolnośląskim
– 34,8% (3 747), małopolskim – 35,7%
(4 952), zachodniopomorskim – 36,2%

(2 024) i pomorskim – 36,8% (3 874
mieszkania). Największe mieszkania,
powyżej 159 m2, inwestorzy indywidual-
ni wybudowali w województwie za-
chodniopomorskim – 150 m2, małopol-
skim – 150,3 m2 i opolskim – 151,2 m2,
a najmniejsze, poniżej 140 m2, w lubu-
skim – 131,7 m2, warmińsko-mazur-
skim – 135,0 m2, świętokrzyskim
– 135,7 m2, podkarpackim – 139,4 m2.

Spółdzielnie mieszkaniowe wybu-
dowały ok. 5%, tj. 5 210 wszystkich
nowych mieszkań. W porównaniu
z analogicznym okresem 2008 r. były to
efekty o 17,7% gorsze, a w przelicze-
niu na powierzchnię użytkową o 19,3%
niższe (304 tys. m2). Przeciętna po-
wierzchnia użytkowa mieszkania
spółdzielczego wyniosła 58,3 m2 i była
o 1,2 m2 mniejsza niż przed rokiem.
Tylko w 7 województwach wybudowa-
no więcej mieszkań niż w analogicz-
nym okresie ub. roku, przy czym były
to w większości rejony o niskiej aktyw-
ności budownictwa spółdzielczego.
Największy spadek efektów działalno-
ści spółdzielni mieszkaniowych zanoto-
wano w województwie małopolskim
– spadek o 76,5% (wybudowano tyl-
ko 16 mieszkań), kujawsko-pomorskim
– o 65,7% mniej (117), pomorskim
– o 64,7% (84 mieszkania). W woje-
wództwie mazowieckim, o największej
liczbie mieszkań spółdzielczych odda-
nych do użytkowania (1 490), zanoto-
wano spadek o 26,5% w porównaniu
z analogicznym okresem 2008 r., ale
stanowiły one 28,6% mieszkań w ska-
li kraju, a tylko 5,2% w skali wojewódz-
twa. Spółdzielnie od dłuższego czasu
nie mają silnej pozycji w budownictwie
mieszkaniowym, chociaż w niektórych
rejonach ich udział jest jeszcze znacz-
ny, np. w województwie podlaskim
15,8% wszystkich nowych mieszkań
wybudowały spółdzielnie (387), war-
mińsko-mazurskim – 13,2% (399),
podkarpackim – 8,4% (304) i lubelskim
– 8,0% (345 mieszkań).

W ramach pozostałych form bu-
downictwa (społeczne czynszowe, ko-
munalne, zakładowe) wybudowano
w ciągu trzech kwartałów 2009 r. łącz-
nie 4 907 mieszkań, tj. o 20,6% więcej
niż w 2008 r., a ich udział w ogólnej
liczbie mieszkań oddanych do użytko-
wania był wyższy niż przed rokiem
o 0,7 pkt i wyniósł 4,4%. W ramach
budownictwa społecznego czynszo-
wego wybudowano 2 177 mieszkań,

tj. o 3,5% więcej, o powierzchni użytko-
wej 110 tys. m2 i przeciętnej powierzch-
ni 50,5 m2. Całkowity zanik tej formy
budownictwa wystąpił w 5 wojewódz-
twach, tj. kujawsko-pomorskim, opol-
skim, podkarpackim, podlaskim, świę-
tokrzyskim, w województwie śląskim
wybudowano 556 mieszkań, a w pozo-
stałych województwach liczba odda-
nych mieszkań wyniosła 100 ÷ 200.
W ramach budownictwa komunalne-
go wybudowano 2 276 mieszkań, tj.
o 33,3% więcej niż przed rokiem,
o łącznejpowierzchniużytkowej99 tys.m2

i przeciętnej powierzchni jednego
mieszkania 43,5 m2. Tylko w woje-
wództwie podlaskim nie wybudowano
żadnego mieszkania komunalnego,
natomiast najwięcej mieszkań wybu-
dowano w województwie pomorskim
– 383, kujawsko-pomorskim – 347, dol-
nośląskim – 318, mazowieckim – 249.
Zakłady pracy wybudowały dla swoich
pracowników 454 mieszkania (wo-
bec 259 w ub. roku), o powierzchni
użytkowej 26 tys. m2 i przeciętnej po-
wierzchni 56,6 m2. Nie wybudowano
żadnego mieszkania w województwie
małopolskim i opolskim, 2 – 9 miesz-
kań w zachodniopomorskim, wielkopol-
skim, świętokrzyskim, podkarpackim,
łódzkim, kujawsko-pomorskim i dolno-
śląskim, natomiast najwięcej w war-
mińsko-mazurskim – 97, lubuskim
– 96, mazowieckim – 82, śląskim – 66.

W okresie styczeń – wrzesień 2009 r.
utrzymała się zapoczątkowana w II po-
łowie 2008 r. spadkowa tendencja
rozwoju rynku budowlanego wyra-
żająca się znacznym spadkiem nowo
rozpoczynanych budów oraz wydawa-
nych pozwoleń na budowę budynków
mieszkalnych. Konsekwencje takich
zachowań inwestorów widoczne będą
w najbliższych kilku latach w formie
spadającej podaży nowych mieszkań
na rynku mieszkaniowym.

W ciągu 9 miesięcy 2009 r. rozpo-
częto budowę 109 882 mieszkań,
tj. aż o 23,5% mniej niż w tym samym
okresie 2008 r. (144 282 mieszkania).
Wśród trzech dominujących grup inwe-
storów (indywidualnych, deweloperów
i spółdzielni) największy spadek liczby
nowo rozpoczynanych budów wyka-
zali deweloperzy, którzy w 2009 r. roz-
poczęli budowę tylko 29 881 mieszkań,
tj. o 45,1% mniej niż w 2008 r., w tym
w województwie mazowieckim aż
o 68,1% mniej (6 377 mieszkań wobec



19 992 w 2008 r.), śląskim – o 55,8%
(885 wobec 2 001), dolnośląskim
– o 41,1% (3 433 wobec 5 833). Jedy-
nie w 3 województwach liczba miesz-
kań, których budowę rozpoczęto
w 2009 r., była wyższa niż przed ro-
kiem, tzn. w łódzkim – o 11,5% (1 495
mieszkań), lubuskim – o 5,5% (971)
i kujawsko-pomorskim – o 1,4%
(1 362), ale są to rejony, w których do-
minuje forma budownictwa indywidu-
alnego, a udział deweloperów nie prze-
kracza 35%. Większym optymizmem
wykazali się inwestorzy indywidual-
ni, którzy w br. rozpoczęli budo-
wę 73 915 mieszkań, tj. tylko o 8,2%
mniej niż w analogicznym okresie ub.
roku. Spadek odnotowano w 13 woje-
wództwach, w tym największy w mazo-
wieckim – o 17,2% (11 502 mieszka-
nia), natomiast wzrost w podkarpackim
– o 15,4% (5 470), świętokrzyskim
– o 12,7% (2 576) i lubelskim – o 1,1%
(4 356). Spółdzielnie mieszkaniowe

rozpoczęły budowę 3 241 mieszkań, tj.
o 32,2% mniej, TBS-y – 773 mieszka-
nia, tj. o 69,4% i zakłady pracy – 99
mieszkań, tj. o 71,2% mniej. Jedynie
w ramach budownictwa komunalnego
zanotowano wzrost liczby rozpoczętych
budów – 1 973 mieszkania, tj. o 19,7%
więcej niż w ub. roku.

Spadła liczba wydanych pozwoleń
na budowę nowych mieszkań i wy-
niosła 138 566 mieszkań, tj. o 23,2%
mniej niż przed rokiem, przy czym naj-
większy spadek wykazali dewelope-
rzy – o 38,4% (49 224 mieszkania),
budownictwo komunalne – o 32,5%
(2 694), spółdzielnie mieszkaniowe
– o 27,1% (3 211). Spadek pozwoleń,
nieprzekraczający 10%, zanotowano
w budownictwie indywidualnym
– o 9,6% (80 020 mieszkań) i społecz-
nym czynszowym – o 9,1% (2 952),
natomiast zakłady pracy w ciągu 9 mie-
sięcy 2009 r. zadeklarowały chęć budo-
wy 465 mieszkań, tj. o 18% więcej niż

przed rokiem. Mniej pozwoleń na budo-
wę uzyskali inwestorzy na terenie
wszystkich województw, z wyjątkiem
podkarpackiego, gdzie wyrażono za-
miar budowy 6 445 mieszkań, tj.
o 2,4% więcej niż w analogicznym
okresie ubiegłego roku. W wojewódz-
twie mazowieckim, które stanowi
ok. 25% rynku mieszkaniowego, uzys-
kano pozwolenia na budowę 29 196
mieszkań, tj. o 29,0% mniej niż w 2008 r.,
głównie w wyniku zmniejszonej aktywno-
ści deweloperów, którzy uzyskali po-
zwolenia na budowę 16 243 mieszkań,
tj. o 35,2% mniej. W pozostałych woje-
wództwach spadek liczby mieszkań,
na których budowę wydano pozwolenia
w 2009 r., kształtuje się od 48,5%
w województwie opolskim i 36,5%
w podlaskim do 1,7% w lubelskim
i 8,1% w wielkopolskim.

mgr Małgorzata Kowalska
Główny Urząd Statystyczny
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W październiku 2009 r., w porówna-
niu z wrześniem, spadły ceny w sze-
ściu grupach towarowych, w dwóch
wzrosły, a w trzech się nie zmieniły. Ce-
ny silikatów, betonu komórkowego i ce-
ramicznych materiałów ściennych spa-
dły o 1 – 2%, chemii budowlanej i izo-
lacji wodochronnych o ok. 1%, a izo-
lacji termicznych o 2,4%, wzrosły
natomiast drewna i materiałów drewno-
pochodnych o ok. 1% oraz suchej za-
budowy wnętrz o 2,4%. W kategorii „in-
ne” spadek cen zanotowano w dwóch
grupach m.in. w przypadku cementu
i wapna o 4,8%.

Przychody PSB S.A. ze sprzedaży
materiałów budowlanych w październi-
ku 2009 r. były o 3% wyższe niż
przed rokiem oraz o 16% niższe niż we
wrześniu 2009 r. (wynik we wrześniu był
nadzwyczaj dobry dzięki zorganizowa-
niu Giełd PSB oraz ogólnopolskiej kam-
panii promocyjnej). W październiku
2009 r., w porównaniu z październi-
kiem 2007 r., odnotowano wzrost sprze-
daży o ok. 14%.

Z danych GUS wynika, że w okre-
sie styczeń – wrzesień 2009 r., w po-
równaniu z analogicznym okresem
2008 r., ogółem wydano o 23,2% mniej
pozwoleń na budowę mieszkań,

a w kategorii mieszkania w budownic-
twie indywidualnym o 9,6%. Podob-
na relacja między dynamikami istnieje
w przypadku mieszkań, których budo-
wę rozpoczęto. W kategorii mieszkań
ogółem spadek wyniósł 23,8%, nato-

miast w kategorii mieszkań w budow-
nictwie indywidualnym 8,2%. W każdej
z wymienionych kategorii odnotowano
nieznacznie lepszą sytuację niż na po-
czątku września.

Dane Grupy PSB S.A.

Ceny materiałów budowlanych w październiku 2009 roku
Zmiana cen materiałów budowlanych w październiku 2009 r. (dane Grupy PSB)

Grupa asorty- 2008 2009
mentowa – średnia X XI XII I II III IV V VI VII VII IX X

Materiały ścienne
– silikaty 100 98,6 97,9 85,0 83,5 81,1 80,5 78,9 76,5 72,4 73,6 70,8 69,9
Materiały ścienne
– beton komórkowy 100 98,5 98,2 98,0 97,3 102,8 100,7 98,6 95,7 94,9 92,3 91,6 90,2
Materiały ścienne
– ceramiczne 100 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 89,0 87,6
Pokrycia i folie
dachowe, rynny 100 100,0 100,0 101,4 102,4 101,9 102,4 100,7 101,3 103,5 103,5 103,5 103,5
Materiały izolacji
termicznej 100 100,4 97,3 94,2 96,5 99,4 98,1 94,3 95,3 92,1 94,7 94,0 91,7
Chemia budowlana 100 100,9 100,4 98,7 101,3 100,9 102,0 102,1 101,8 101,7 101,6 101,0 100,1
Drewno i materiały
drewnopochodne 100 99,9 99,9 99,9 102,3 102,8 102,2 102,1 103,2 102,5 102,5 103,0 103,8
Sucha zabudowa
wnętrz 100 97,9 97,9 97,9 96,8 96,3 95,7 87,5 90,7 87,0 86,1 88,7 90,8
Stolarka otworowa,
parapety 100 100,0 100,0 101,3 102,2 102,9 102,9 102,9 102,9 102,9 103,7 104,2 104,2
Materiały izolacji
wodochronnej 100 95,5 93,1 93,1 90,7 89,1 89,8 89,4 90,0 90,6 90,4 91,6 91,3
Narzędzia i sprzęt
budowlany 100 97,8 100,0 112,3 112,3 120,2 120,2 123,0 127,4 127,7 127,9 129,1 129,1
Inne 100 98,6 98,2 98,9 99,5 98,4 97,8 97,1 96,7 96,8 96,5 96,5 95,9
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Z integrowany rynek Unii Euro-
pejskiej obejmuje obszar bez
granic wewnętrznych, na któ-
rym swobodny przepływ wyro-

bów pomiędzy państwami członkow-
skimi jest zapewniony na mocy Trakta-
tu ustanawiającego Wspólnotę Euro-
pejską (Traktat rzymski). Zgodnie
z art. 28 Traktatu Ograniczenia ilościo-
we w przywozie oraz wszelkie środki
o skutku równoważnym są zakazane
między Państwami Członkowskimi. Za-
kaz ten obejmuje wszelkie krajowe
środki, mogące zakłócić bezpośred-
nio lub pośrednio, faktycznie lub po-
tencjalnie, swobodny handel towarami
wewnątrz Unii Europejskiej. Jednocze-
śnie art. 30 Traktatu określa przypad-
ki, kiedy postanowienia art. 28 mogą
nie być stosowane. Otóż stosowanie
zakazów lub ograniczeń przywozo-
wych przez państwa członkowskie jest
dopuszczalne, jeżeli jest to uzasadnio-
ne względami:

● moralności publicznej;
● bezpieczeństwa publicznego;
● ochrony zdrowia i życia ludzi

i zwierząt lub ochrony roślin;
● ochrony narodowych dóbr kultury,
● ochrony własności przemysłowej

i handlowej;
Przy czym zakazy te i ograniczenia nie
powinny stanowić środka arbitralnej
dyskryminacji ani ukrytych ograniczeń
w handlu.

Postanowienia art. 28 i 30 Traktatu
odnoszą się przede wszystkim do han-
dlu wyrobami nieobjętymi harmoniza-
cją techniczną na poziomie unijnym.
Wobec braku prawodawstwa harmoni-
zacyjnego, przeszkody uniemożliwia-
jące swobodny przepływ towarów mo-
gą być tworzone przez państwa człon-
kowskie, ustanawiające przepisy tech-
niczne, które dany wyrób powinien
spełniać, w tym wymagania dotyczące
oznaczenia, formy, rozmiarów, masy

składu, etykietowania i opakowania,
a także procedur atestacyjnych po-
twierdzających deklarowane parame-
try wyrobu. Stosowanie takich przepi-
sów technicznych do wyrobów wpro-
wadzonych do obrotu, zgodnie z pra-
wem w innym państwie członkowskim,
może być sprzeczne z postanowienia-
mi art. 28 i 30 Traktatu, nawet jeżeli ma-
ją one zastosowanie również do wyro-
bów wytwarzanych w państwie człon-
kowskim, które te przepisy ustanowiło.

Jednym ze sposobów zapewnienia
swobodnego przepływu wyrobów na
rynku wewnętrznym Unii Europejskiej
jest, wynikająca z orzecznictwa Trybu-
nału Sprawiedliwości dotyczącego sto-
sowania art. 28 i 30 Traktatu, tzw. zasa-
da wzajemnego uznawania. Dotyczy
ona wyrobów, które nie podlegają środ-
kom harmonizacyjnym na szczeblu
Wspólnoty lub aspektów wyrobu nieob-
jętych zakresem zastosowania takich
przepisów. W tym kontekście zasada
ta dotyczy również wyrobów budow-
lanych, które co prawda zostały ob-
jęte harmonizacją (Dyrektywa Ra-
dy 89/106/EWG w sprawie ujednoli-
cenia ustaw i aktów wykonawczych
państw członkowskich dotyczących
wyrobów budowlanych), ale w odnie-
sieniu do których nie ustanowiono
(jeszcze) środków harmonizacyjnych
tzn. norm zharmonizowanych lub wy-
tycznych EOTA do europejskich
aprobat technicznych.

Zgodnie z zasadą wzajemnego uzna-
wania państwo członkowskie nie może
zakazać sprzedaży na swoim terytorium
wyrobów, które legalnie zostały wpro-
wadzone do obrotu w innym państwie
członkowskim, nawet jeżeli zostały one
wytworzone zgodnie z przepisami tech-
nicznymi innymi niż przepisy, które ich
dotyczą w tym państwie. Jedynymi wy-
jątkami od tej zasady są ograniczenia
dopuszczone w art. 30 Traktatu.

Stosowanie zasady wzajemnego
uznawania przez państwa członkow-

skie nastręcza wielu problemów i trud-
ności, gdyż administracja poszczegól-
nych państw członkowskich oraz firmy
nie mają wiedzy dotyczącej istnienia tej
zasady. Przepisy krajowe sprawiają
z reguły wrażenie, że są nadrzędne
i dlatego administracja i firmy przyjmu-
ją zasady krajowe jako rozstrzygnięcia
przesądzające. Należy również podkre-
ślić, że zasada wzajemnego uznawania
jest pojęciem opracowanym w ramach
orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwo-
ści, znanego niewielkiej liczbie osób.
Istnieje również znaczna niepewność
prawna co do zakresu stosowania zasa-
dy wzajemnego uznawania, a więc któ-
re wyroby podlegają tej zasadzie, oraz
obowiązku udowodnienia, że korzysta-
nie z niej jest zgodne z prawem UE, co
z kolei, ze względu na rozlegle orzecz-
nictwo Trybunału Sprawiedliwości, wy-
maga specjalistycznej wiedzy prawni-
czej. Firmy, które decydują się na wy-
korzystanie zasady wzajemnego uzna-
wania, narażają się na ryzyko „trudne-
go” dialogu (negocjacji) z administracją
państwa członkowskiego, na które-
go terytorium trafia wyrób. Tak więc
sprawne funkcjonowanie rynku wew-
nętrznego wyrobów Unii Europejskiej
wymagało wprowadzenia odpowied-
nich i przejrzystych sposobów roz-
wiązywania problemów związanych
z stosowaniem przepisów technicz-
nych państwa członkowskiego do kon-
kretnych wyrobów wprowadzonych
legalnie do obrotu w innym pańs-
twie członkowskim. Zostało to zreali-
zowane przez rozporządzenie Parla-
mentu Europejskiego i Rady (WE)
nr 764/2008 z 9 lipca 2008 r. ustana-
wiające procedury dotyczące stoso-
wania niektórych przepisów tech-
nicznych do produktów wprowadza-
nych legalnie do obrotu w innym
państwie członkowskim oraz uchy-
lającą decyzje nr 3052/96/WE, które
stosuje się na terenie UE od 13 ma-
ja 2009 r.
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Rozporządzenie ustanawia zasady
i procedury, które mają być przestrze-
gane przez właściwe organy państwa
członkowskiego przy podejmowaniu
decyzji administracyjnej, która utrud-
niałaby swobodny przepływ wyrobów
wprowadzonych legalnie do obrotu
w innym państwie członkowskim.

Zasady i procedury dotyczą decyzji
skierowanych do podmiotów gospodar-
czych, podjętych na podstawie przepi-
su technicznego, które skutkują:

■ zakazem wprowadzenia wyrobu
do obrotu;

■ koniecznością modyfikacji lub
przeprowadzenia dodatkowych badań
wyrobu, zanim będzie on mógł być
wprowadzony do obrotu lub utrzymany
na rynku;

■ wycofaniem wyrobu z rynku.
Przez przepis techniczny należy ro-

zumieć dowolny przepis ustawy, rozpo-
rządzenia lub inny przepis administra-
cyjny państwa członkowskiego, który
nie podlega harmonizacji na poziomie
wspólnotowym oraz zakazuje wprowa-
dzania do obrotu wyrobu na terytorium
tego państwa, albo z którym zgodność
jest obowiązkowa z uwagi na charakte-
rystykę wyrobu (właściwości użytkowe,
bezpieczeństwo, oznakowanie itd.).
Ustalona w rozporządzeniu procedura
stosowania przepisu technicznego,
zmierzająca do wydania decyzji ad-
ministracyjnej ograniczającej swo-
bodny przepływ wyrobów, obejmuje:

● powiadomienie podmiotu gospo-
darczego przez właściwy organ o za-
miarze podjęcia takiej decyzji, wskazu-
jąc przepis techniczny stanowiący jej
podstawę oraz przedstawienie przy-
czyn technicznych lub naukowych, ze
względu na które planowana decyzja
jest uzasadniona względami interesu
publicznego, określonymi w art. 30
Traktatu, a ponadto jest właściwa do
osiągnięcia wyznaczonego celu i nie
wykracza poza to, co jest konieczne;

● podmiot gospodarczy, po otrzyma-
niu powiadomienia, może przedstawić
uwagi w terminie wskazanym w powia-
domieniu, ale nie krótszym niż dwa-
dzieścia dni roboczych od daty otrzy-
mania powiadomienia;

● decyzje o zakazie wprowadzenia
do obrotu wyrobu, konieczności jego
modyfikacji lub przeprowadzenia do-
datkowych badań, zanim będzie on
mógł być wprowadzony do obrotu lub
utrzymany na rynku oraz wycofaniu

wyrobu z rynku są podejmowane przez
organ w terminie 20 lub 40 dni robo-
czych po upłynięciu terminu otrzyma-
nia uwag od podmiotu gospodarczego.
W decyzji należy przedstawić uzasad-
nienie, w tym podstawę odrzucenia wy-
jaśnień i argumentów podmiotu gospo-
darczego oraz wskazać środki odwo-
ławcze od postanowień decyzji, a także
terminy mające zastosowanie do tych
środków. W przypadku, gdy właściwy
organ powiadomi zainteresowany pod-
miot o niepodejmowaniu decyzji lub nie
powiadomi o decyzji w wyznaczonym
w rozporządzeniu terminie, uznaje się,
że wyrób został wprowadzony do obro-
tu zgodnie z prawem. W trakcie proce-
dury stosowania przepisu techniczne-
go nie zawiesza się czasowo wprowa-
dzania do obrotu danego wyrobu, chyba
że w normalnych i możliwych do przewi-
dzenia warunkach użytkowania stwarza
on poważne zagrożenie dla bezpieczeń-
stwa i zdrowia użytkowników lub jego
wprowadzenie do obrotu jest ogólnie za-
kazane w państwie członkowskim ze
względów moralności publicznej lub bez-
pieczeństwa publicznego.

„Podmiot gospodarczy”, do którego
odnosi się opisana procedura, to: pro-
ducent wyrobu, mający siedzibę na te-
rytorium Wspólnoty lub osoba, która
wprowadziła produkt do obrotu lub
przedstawiciel producenta, jeżeli pro-
ducent nie ma siedziby na terenie
Wspólnoty, lub importer wyrobu lub in-
ny podmiot w łańcuchu dostaw, które-
go działalność może wpłynąć na właś-
ciwości wyrobu regulowane przepisem
technicznym, lub inny podmiot w łańcu-
chu dostaw, którego działalność nie
wpływa na właściwości wyrobu regulo-
wane przepisem technicznym.

W celu zapewnienia podmiotom go-
spodarczym i organom nadzoru rynku
dostępności przepisów technicznych
wszystkich krajów członkowskich, roz-
porządzenie zobowiązuje kraje człon-
kowskie do utworzenia na swoim tery-
torium punktów kontaktowych ds. pro-
duktów. Powinny one udzielać bezpłat-
nie informacji o krajowych przepisach
technicznych oraz o zastosowaniu za-
sady wzajemnego uznawania w odnie-
sieniu do wyrobów objętych rozporzą-
dzeniem. W Polsce Punkt Kontaktowy
ds. Produktów powstał w Ministers-
twie Gospodarki (www.pcp.mg.gov.pl).
Udziela on informacji drogą elektro-
niczną w terminie 15 dni roboczych

od daty otrzymania wniosku. W związ-
ku z tym, że rozporządzenie Parla-
mentu Europejskiego i Rady WE
nr 764/2008 ma zastosowanie wyłącz-
nie do wyrobów, które nie podlegają
wspólnotowym środkom harmonizacyj-
nym, w celu skuteczniejszego jego sto-
sowania Komisja została zobowiąza-
na do sporządzenia i ciągłej aktualiza-
cji otwartego wykazu wyrobów niepod-
legających wspólnotowym środkom
harmonizacyjnym.

Omówiona „zasada wzajemnego
uznawania”, wynikająca z art. 28 i 30
Traktatu, a także procedury jej stoso-
wania określone w przepisach roz-
porządzenia 764/2008, odnoszą się
m.in. do wyrobów budowlanych nie-
zharmonizowanych w ramach Dyrekty-
wy 89/106/EWG.
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Polskie przepisy określające zasady
wprowadzania wyrobów budowlanych
do obrotu, tj. ustawa z 16 kwietna 2004 r.
o wyrobach budowlanych, nie uwzględ-
niają obecnie w swoich regulacjach za-
sady wzajemnego uznawania. Zgod-
nie z art. 5 tej ustawy, wyrób budow-
lany nieobjęty harmonizacją wspól-
notową, nadaje się do stosowania
przy wykonywaniu robót budowla-
nych, a więc może być wprowadza-
ny do obrotu na terytorium Polski,
jeżeli jest zgodny z Polską Normą
wyrobu lub aprobatą techniczną i zo-
stał oznakowany znakiem budowla-
nym. Regulacja ta dotyczy również
wyrobów budowlanych wprowadzo-
nych legalnie do obrotu w innym
państwie członkowskim. Przygoto-
wana nowelizacja ustawy o wyrobach
budowlanych wprowadza do polskich
przepisów zasadę wzajemnego uzna-
wania. Zgodnie z proponowaną zmia-
ną w art. 5 tej ustawy, do obrotu może
być wprowadzony wyrób budowlany:
oznakowany CE albo znakiem budow-
lanym, albo wprowadzony do obrotu le-
galnie w innym państwie członkowskim
Unii Europejskiej, nieobjęty zakresem
przedmiotowym norm zharmonizowa-
nych lub wytycznych do europejskich
aprobat technicznych, jeżeli jego właś-
ciwości użytkowe umożliwiają spełnie-
nie wymagań podstawowych przez
obiekty budowlane zaprojektowane
i budowane w sposób określony
w przepisach, w tym przepisach tech-
niczno-budowlanych, oraz zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej.

(dokończenie na str. 72)
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Czy w przypadku robót zabezpieczających
i rozbiórkowych, o których mowa
w art. 31 ust. 5, wymagane jest pozwolenie
na rozbiórkę lub zgłoszenie?

art. 31 ust. 5 ustawy – Prawo budowlane
Zgodnie z art. 31 ust. 5 ustawy – Prawo budowlane, ro-

boty zabezpieczające i rozbiórkowe można rozpocząć
przed uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę lub przed ich
zgłoszeniem, jeżeli mają one na celu usunięcie bezpośred-
niego zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia. Rozpo-
częcie takich robót nie zwalnia z obowiązku bezzwłoczne-
go uzyskania pozwolenia na rozbiórkę lub zgłoszenia
o zamierzonej rozbiórce obiektu budowlanego.

Czy można zmienić decyzję o rozbiórce
obiektu budowlanego wydaną na podstawie
art. 48 i art. 49b ustawy – Prawo budowlane?

art. 48 i 49b ustawy – Prawo budowlane
Możliwość uchylenia lub zmiany ostatecznej decyzji ad-

ministracyjnej regulują przepisy art. 154 i 155 Kpa. Przyjmu-
je się jednak, że uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznych
nie może dotyczyć wszystkich decyzji. Orzecznictwo sformu-
łowało kilka ograniczeń, które co prawda nie wynikają wprost
z brzmienia art. 154 i 155 Kpa, jednak można je wyprowa-
dzić w drodze wykładni z całego systemu przepisów prawa
administracyjnego, mając na uwadze zgodność z podstawo-
wymi zasadami konstytucyjnymi oraz racjonalność ustawo-
dawcy (wyrok NSA z 21 kwietnia 2006 r., sygn.
akt: II OSK 770/05; wyrok NSA z 17 czerwca 2008 r., sygn.
akt: II OSK 663/07).

Po pierwsze, w ramach art. 154 i art. 155 Kpa nie mogą
być uchylane lub zmieniane decyzje wadliwe, które powin-
ny być zweryfikowane w drodze innych postępowań nadzwy-
czajnych, np. art. 145, art. 156 Kpa, gdyż pomiędzy tymi
postępowaniami nie ma konkurencyjności (wyrok NSA
z 24 marca 1998 r., sygn. akt: I SA 1087/97).

Po drugie, na podstawie przepisów art. 154 i art. 155 Kpa,
mogą być uchylane lub zmieniane tylko decyzje konstytutyw-
ne, a nie deklaratoryjne (wyrok NSAz 14 marca 1997 r., sygn.
akt: I SA 235/96; wyrok NSA z 29 października 1999 r., sygn.
akt: I SA 2088/98). Decyzja deklaratoryjna stwierdza ukształ-
towanie się stosunku administracyjnoprawnego z mocy sa-
mego prawa, co nastąpiło wcześniej przed wydaniem decy-
zji. Nie mogą więc mieć wpływu na kształt takiego stosunku
przesłanki uchylenia lub zmiany decyzji wymienione w prze-
pisach art. 154 lub art. 155 Kpa, czy też zgoda strony, któ-
ra jest warunkiem zastosowania tego ostatniego przepisu.

Po trzecie, omawiane przepisy art. 154 i art. 155 Kpa mo-
gą mieć tylko zastosowanie do decyzji uznaniowych, a nie
do decyzji związanych, które zostały wydane na podstawie
przepisów niedających organowi żadnego luzu decyzyjne-
go – żadnej innej możliwości rozstrzygnięcia w konkretnym

stanie faktycznym (wyrok NSA z 1 marca 1996 r., sygn.
akt: III SA 362/95; wyrok NSA z 4 października 1999 r., sygn.
akt: IV SA 1434/97).

Z wymienionych uwarunkowań wynika pośrednio następ-
ne ograniczenie, iż przepisy art. 154 i art. 155 Kpa nie mo-
gą mieć zastosowania do decyzji, w drodze których są na-
kładane kary administracyjne za czyny, które w nauce pra-
wa administracyjnego są nazywane deliktami administracyj-
nymi. Są to sankcje administracyjne o charakterze represyj-
nym, grożące za naruszenia zakazów (nakazów) wynikają-
cych z przepisów prawa administracyjnego, mające dyscy-
plinować adresatów norm prawnych w kierunku przestrze-
gania przepisów prawa (uchwała NSA z 21 grudnia 1998 r.,
sygn. akt: OPS 13/98). Tego typu karą, chociaż z natury
swej różną od kar pieniężnych, jest również nakaz rozbiór-
ki obiektu budowlanego, będący sankcją za naruszenie
przepisów Prawa budowlanego.

Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, że nie jest
możliwa zmiana decyzji o rozbiórce obiektu budowlanego,
wydana na podstawie art. 48 oraz 49b ustawy – Prawo bu-
dowlane. Przepisy art. 48 i 49b ustawy – Prawo budowlane
należy traktować jako przepisy szczególne sprzeciwiające
się uchyleniu lub zmianie na podstawie art. 155 Kpa decyzji
nakazujących rozbiórkę.

Jak należy traktować samowole budowlane
na terenach rodzinnych ogrodów działkowych?

art. 48, art. 49b albo art. 50 – 51 ustawy – Prawo budowlane
Samowoli budowlanych na terenach rodzinnych ogrodów

działkowych nie można traktować jako wewnętrznych spraw
zarządów ogrodów i na tej podstawie nie podejmować dzia-
łań. Właściwe organy nadzoru budowlanego powinny przy
rozpatrywaniu spraw samowoli budowlanych na terenach ro-
dzinnych ogrodów działkowych brać pod uwagę, że takie
obiekty budowlane podlegają obowiązkom wynikającym
z przepisów ustawy – Prawo budowlane i mogą być przed-
miotem kontroli prowadzonych przez te organy. Tym samym
organem właściwym do przeprowadzenia postępowania ad-
ministracyjnego w sprawie, czy dany obiekt można uznać
za altanę bądź budynek mieszkalny jednorodzinny (czy jest
on przystosowany do stałego zamieszkania), jest właściwy
miejscowo powiatowy inspektor nadzoru budowlanego. To
właśnie ten organ, a nie zarządca rodzinnych ogrodów dział-
kowych, jest zobowiązany stwierdzić, czy przy wznoszeniu
obiektu doszło do naruszenia przepisów z zakresu ustawy
– Prawo budowlane, np. czy stanowi samowolę budowlaną.
W przypadku, gdy właściwy organ nadzoru budowlanego
stwierdzi, że na terenie ogrodu wykonano, bez wymagane-
go pozwolenia lub zgłoszenia, określone roboty lub obiekty
budowlane, w zależności od okoliczności sprawy, stosuje
odpowiednie procedury określone w art. 48, art. 49b albo
art. 50 – 51 ustawy – Prawo budowlane.

11 ’2009 (nr 447)

INFORMATOR GŁÓWNEGO URZĘDU NADZORU BUDOWLANEGO

Departament Prawno-Organizacyjny
GUNB wyjaśnia



68

W jakim trybie można wstrzymać wykonanie
decyzji o pozwoleniu na budowę?

art. 50 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane, art. 159 § 1 Kpa
Stosownie do art. 159 § 1 Kpa, organ administracji publicz-

nej, właściwy w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji,
wstrzymuje z urzędu lub na żądanie strony wykonanie decy-
zji, jeżeli zachodzi prawdopodobieństwo, że jest ona dotknię-
ta jedną z wad wymienionych w art. 156 § 1 Kpa. Oznacza to,
że w przypadku, gdy zachodzi prawdopodobieństwo istnienia
wady powodującej nieważność decyzji o pozwoleniu na budo-
wę, właściwy organ administracji architektoniczno-budowla-
nej, prowadzący postępowanie w sprawie stwierdzenia nie-
ważności decyzji, jest obowiązany wydać, na podstawie
art. 159 Kpa, postanowienie o wstrzymaniu jej wykonania.
Przesłanki stwierdzenia nieważności decyzji administracyj-
nych zostały określone w art. 156 § 1 pkt 1-7 Kpa. Natomiast
postanowienie o wstrzymaniu prowadzenia robót budowla-
nych, w trybie art. 50 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane, wy-
daje właściwy organ nadzoru budowlanego w przypadkach in-
nych niż określone w art. 48 ust. 1 lub w art. 49b ust. 1, jeżeli
roboty budowlane są wykonywane bez wymaganego pozwo-
lenia na budowę albo zgłoszenia, lub w sposób mogący spo-
wodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia bądź
zagrożenie środowiska, lub na podstawie zgłoszenia z naru-
szeniem art. 30 ust. 1, lub w sposób istotnie odbiegający
od ustaleń i warunków określonych w pozwoleniu na budowę
bądź w przepisach. Należy również zaznaczyć, że w przypad-
ku wydania, na podstawie art. 159 Kpa, postanowienia
o wstrzymaniu wykonania decyzji o pozwoleniu na budowę, or-
gan administracji architektoniczno-budowlanej przesyła przed-
miotowe postanowienie do organu nadzoru budowlanego.
Zgodnie bowiem z art. 82b ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy – Prawo
budowlane, na organie administracji architektoniczno-budow-
lanej ciąży obowiązek bezzwłocznego przekazywania orga-
nom nadzoru budowlanego kopii decyzji, postanowień i zgło-
szeń wynikających z przepisów Prawa budowlanego.

Jednocześnie należy podkreślić, że inwestor powinien za-
przestać prowadzenia robót budowlanych, jeżeli zostało wy-
dane, na mocy art. 159 Kpa, postanowienie o wstrzymaniu
wykonania decyzji o pozwoleniu na budowę. W takiej sytu-
acji inwestor nie jest uprawniony do prowadzenia robót bu-
dowlanych. Organ nadzoru budowlanego (w przypadku pro-
wadzenia przez inwestora robót budowlanych) powinien
przeprowadzić odpowiednie postępowanie administracyjne,
na podstawie art. 48 bądź art. 50 – 51 ustawy – Prawo bu-
dowlane, zmierzające do przywrócenia wykonanych robót
do stanu zgodności z prawem.

Zgodnie z art. 90 ustawy – Prawo budowlane kto, w przy-
padkach określonych w art. 48, art. 49b, art. 50 ust. 1 pkt 1
lub art. 50 ust. 1 pkt 2, wykonuje roboty budowlane, podle-
ga grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia
wolności do lat 2.

Czy można dokonać zmiany decyzji
nakazowych wydanych na podstawie
przepisów art. 51 albo art. 66?

art. 51 albo 66 ustawy – Prawo budowlane
Postępowanie prowadzone w trybie art. 155 Kpa ma

na celu sprawdzenie, czy w określonym stanie faktycz-

nym i prawnym zachodzą szczególne przesłanki (inte-
res społeczny, słuszny interes strony oraz brak prze-
pisów szczególnych sprzeciwiających się weryfikacji), któ-
re przemawiałyby za zmianą decyzji ostatecznej. Decyzja
oparta na art. 155 Kpa ma charakter fakultatywny. Ozna-
cza to, że organ rozstrzygający wniosek o zmianę decy-
zji ostatecznej opiera się na własnym uznaniu admini-
stracyjnym.

Należy stwierdzić, że zmiana decyzji na podstawie art. 155
Kpa może mieć miejsce jedynie wtedy, gdy ustawodawca
w przepisie prawa materialnego przewiduje pewien „luz de-
cyzyjny”. Natomiast w sytuacji, kiedy ustawodawca w spo-
sób sztywny narzuca określone zachowanie organu, zmia-
na decyzji w trybie art. 155 Kpa nie jest możliwa (wyrok NSA
z 4 października 1999 r., sygn. IV SA 1434/97 oraz z 23 lute-
go 2007 r., sygn. akt II OSK 352/06). Zatem, w przypadku
decyzji ostatecznej, do której wydania organ jest zobligo-
wany w określonych prawem okolicznościach, w szczegól-
ności w przypadku decyzji nakazowej wydanej m.in. na
podstawie art. 51 albo art. 66 ustawy – Prawo budowlane,
nie jest możliwa jej zmiana w trybie art. 155 Kpa. Tego ro-
dzaju decyzje nakazujące mają charakter związany. Ozna-
cza to, że jeżeli wystąpi choćby jedna z przesłanek wymie-
nionych w art. 51 albo 66 ustawy – Prawo budowlane, or-
gan nadzoru budowlanego jest zobowiązany do wydania
decyzji nakazującej usunięcie stwierdzonych nieprawidło-
wości. Wykluczona jest zatem możliwość weryfikacji, przez
zmianę któregoś z elementów tej decyzji, na podstawie
art. 155 Kpa. Natomiast w sytuacji, kiedy strona postępo-
wania złożyła już wniosek o zmianę decyzji ostatecznej,
na podstawie art. 155 Kpa, która została wydana w oparciu
o przepisy nakazujące określone działanie organu, organ
rozpoznający taki wniosek wydaje decyzję odmawiającą
zmiany decyzji dotychczasowej (uchwała SN z 9 grud-
nia 1986 r., sygn. akt III AZP 13/96).

Kiedy wydaje się nakaz z art. 51 ust. 1 pkt 1
ustawy – Prawo budowlane?

art. 51 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane
Nakaz zaniechania dalszych robót budowlanych, o jakim

mowa w art. 51 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane, wy-
daje się w razie ustalenia, że nastąpiło niedające się usu-
nąć naruszenie prawa, a roboty budowlane są kontynuowa-
ne. Wtedy zachodzi bowiem obawa dalszego prowadzenia
robót z naruszeniem prawa i wynikła z tej obawy potrze-
ba zapobieżenia takiej możliwości (wyrok WSA
w Kielcach z 10 grudnia 2008 r., sygn. akt: II SA/Ke 510/08).

Należy zaznaczyć, że decyzja nakazująca zaniechanie
dalszych robót budowlanych (budowy), o której mowa
w art. 51 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane, kończy
postępowanie w sprawie. Tym samym, gdy została wyda-
na przez organ nadzoru budowlanego, można wznowić ro-
boty budowlane po uzyskaniu nowej decyzji o pozwoleniu
na budowę (art. 37 ust. 2 ustawy – Prawo budowlane).
Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę należy
do kompetencji organów administracji architektoniczno-bu-
dowlanej (starosty), nie zaś do organów nadzoru budow-
lanego (art. 82 ust. 1 w zw. z art. 83 ust. 1 ustawy – Pra-
wo budowlane).
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Jak należy postępować w przypadku złożenia
niekompletnego projektu zamiennego?

art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo budowlane
Zgodnie z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo budowla-

ne, przepisy dotyczące zatwierdzenia projektu budowlane-
go stosuje się odpowiednio do projektu budowlanego za-
miennego, w związku z tym mają zastosowanie m.in. prze-
pisy art. 34 i art. 35 ustawy – Prawo budowlane. W przy-
padku, gdy inwestor złoży niekompletny projekt zamienny,
wówczas właściwy organ może nałożyć obowiązek, okre-
ślając termin usunięcia wskazanych nieprawidłowości
na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 35 ust. 3 usta-
wy – Prawo budowlane. Jeżeli inwestor w wyznaczonym
terminie nie przedstawi kompletnego projektu zamiennego,
organ nadzoru budowlanego wydaje decyzję nakazującą
zaniechanie dalszych robót budowlanych bądź rozbiórkę
obiektu lub jego części, bądź doprowadzenie obiektu
do stanu poprzedniego (art. 51 ust. 5 ustawy – Prawo bu-
dowlane).

Kto może być adresatem decyzji wydawanych
w postępowaniu dotyczącym samowoli
budowlanych i w postępowaniu naprawczym?

art. 52 ustawy – Prawo budowlane
Zgodnie z art. 52 ustawy – Prawo budowlane, adresatem

decyzji, o których mowa w art. 48, 49b, 50a oraz 51 ustawy
– Prawo budowlane, może być inwestor, właściciel lub za-
rządca obiektu budowlanego. Jednakże nie w każdym przy-
padku decyzje, o których mowa w art. 48, art. 49b, art. 50a
oraz art. 51 ustawy – Prawo budowlane, mogą być kierowa-
ne na właścicieli lub zarządców. Trzeba bowiem brać
pod uwagę kolejność umieszczenia poszczególnych pod-
miotów w art. 52 ustawy – Prawo budowlane. Na pierwszym
miejscu znajduje się inwestor. Oznacza to, że podmiotem,
który w pierwszej kolejności powinien być adresatem decy-
zji wydawanej w ramach art. 48 ustawy – Prawo budowlane,
jest właśnie on. Dopiero w dalszej kolejności – gdy nie moż-
na ustalić inwestora lub nie ma możliwości wydania na nie-
go takiej decyzji – wydaje się ją na właściciela lub zarządcę
obiektu budowlanego. W przypadku wydania decyzji, w któ-
rej adresatem jest właściciel, należy, jeżeli jest ustanowio-
na współwłasność, uwzględnić wszystkich współwłaści-
cieli nieruchomości (wyrok NSA z 27.03.2007 r., sygn.
akt II OSK 522/06).

Jakie skutki prawne wywołuje podział działki
po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę?

art. 59a ust. 2 ustawy – Prawo budowlane
W świetle przepisów ustawy – Prawo budowlane podsta-

wą prawidłowości wykonywanych robót budowlanych jest re-
alizowanie inwestycji m.in. zgodnie z decyzją o pozwoleniu
na budowę i zatwierdzonym projektem budowlanym. Nato-
miast kwestie dotyczące podziału nieruchomości są rozpa-
trywane w odrębnym postępowaniu administracyjnym ure-
gulowanym w przepisach ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gos-
podarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. nr 261,
poz. 2603 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów

z 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania
podziałów nieruchomości (Dz.U. nr 268, poz. 2663). Wy-
mienione akty prawne określają zasady oraz warunki podzia-
łu nieruchomości, które muszą być spełnione, aby możliwe
było wydanie decyzji zatwierdzającej podział. Ponadto
art. 96 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami sta-
nowi wprost, że wydawanie takich decyzji należy do kompe-
tencji wójta, burmistrza albo prezydenta miasta.

W rezultacie podział działki po uzyskaniu decyzji o po-
zwoleniu na budowę nie ma znaczenia dla rozstrzygnięć
podejmowanych przez organy nadzoru budowlanego oraz
administracji architektoniczno-budowlanej na podstawie
ustawy – Prawo budowlane. Należy również zauważyć, że
żaden przepis tej ustawy nie upoważnia organów nadzoru
budowlanego oraz administracji architektoniczno-budowla-
nej do weryfikowania decyzji zatwierdzającej podział nieru-
chomości. Tym samym na inwestorze nie ciąży obowiązek
występowania o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę
w przypadku, gdy nieruchomość, na której zrealizowano in-
westycję, została podzielona. Należy również podkreślić,
że zakres, w jakim organ nadzoru budowlanego dokonuje
sprawdzenia wykonanych robót budowlanych w przypad-
ku wydania pozwolenia na użytkowanie, został określony
w art. 59a ust. 2 ustawy – Prawo budowlane. Z tego prze-
pisu wynika, że organ nadzoru budowlanego przyjmujący
do użytkowania obiekt budowlany sprawdza m.in. zgod-
ność wykonania obiektu z decyzją o pozwoleniu na budo-
wę oraz z zatwierdzonym projektem budowlanym. W po-
stępowaniu tym organ nie może dokonywać czynności ad-
ministracyjnych, do których nie jest uprawniony i od nich
uzależniać wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie
obiektu budowlanego.

Czy można budować obiekt budowlany
na kilku działkach?

§ 12 ust. 1 – 7 rozporządzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowia-
dać budynki i ich usytuowanie

Na gruncie Prawa budowlanego nie ma przeszkód, aby
budować obiekt budowlany na terenie kilku działek. Jedno-
cześnie trzeba podkreślić, że minimalne dopuszczalne od-
ległości budynku od granicy działki określa § 12 ust. 1 – 7
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690 z późn. zm.).
Reguły dotyczące odległości, o których mowa w wymienionym
przepisie, będą miały również zastosowanie w przypadku pla-
nowanej inwestycji na kilku graniczących ze sobą działkach bu-
dowlanych.

W świetle tych regulacji, zasadnicze znaczenie ma prze-
bieg granic działek, gdyż zawarte w nich normy określają
sposób usytuowania budynku w odniesieniu do przebiegu
tych granic. Istotne są jednak tylko granice działek sąsiadu-
jących (zewnętrznych) z działkami, na których ma być wy-
konywana inwestycja. Jeśli zatem budynek będzie usytu-
owany na terenie składającym się z więcej niż jednej dział-
ki, jednocześnie przekraczając ich granicę, nie stoi to
w sprzeczności z przepisami rozporządzenia w sprawie wa-
runków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki
i ich usytuowanie.
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W adium w procedurach przetargowych to określo-
na przez zamawiającego suma pieniędzy, od któ-
rych wniesienia uzależnia on dopuszczenie wy-
konawcy do udziału w postępowaniu przetargo-

wym. Wniesienie wadium ma na celu zabezpieczenie inte-
resów zamawiającego na wypadek, gdyby np. wykonawca,
którego oferta została wybrana, odmówił podpisania umo-
wy na warunkach określonych w ofercie.

Zgodnie z ustawą – Prawo zamówień publicznych (Pzp)
zamawiający jest zobowiązany bezwzględnie żądać wniesie-
nia wadium. Ma to miejsce wówczas, kiedy wartość zamó-
wienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepi-
sach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
W przypadku zamówień o mniejszej wartości zamawiający
także może żądać od wykonawców wniesienia wadium.

Formy wnoszenia i wysokość wadium
Ustawodawca w art. 45 ust. 3 ustawy Pzp zapisał, że wa-

dium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
Zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp wadium może być wno-
szone m.in. w poręczeniach bankowych, gwarancjach ban-
kowych, które to formy normuje rozdział 6 ustawy
z 29.08.1997 r. Prawo bankowe (tekst jednolity: Dz.U. 2002 r.
nr 72 poz. 665). Należy wskazać, że w obrocie występuje
wiele rodzajów gwarancji bankowych, które można podzie-
lić w zależności od przedmiotu zabezpieczenia i treści gwa-
rancji. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publiczne-
go oferta musi być zabezpieczona wadium przez cały
okres związania ofertą w taki sposób, by środki pieniężne
były postawione do dyspozycji zamawiającego w sposób
bezwarunkowy.

Jedną z form wnoszenia wadium jest gotówka. Zamawia-
jący nie może pozwolić na to, aby wykonawcy startujący
w przetargu wpłacali wadium gotówką np. w kasie zamawia-
jącego. W grę wchodzi jedynie przelew. Takie stanowisko wy-
nika z wielu wyroków, m.in. z wyroku KIO z 15 lutego 2008 r.
(KIO/UZP 79/08 i 81/08). W przetargu na prace leśne dwóch
wykonawców złożyło protest na wybór wykonawcy. Zarzuty
dotyczyły formy wniesienia wadium. Zwycięska spółka wpła-
ciła gotówkę w banku obsługującym zamawiającego. Nie
był to przelew, tylko wpłata gotówkowa. Skład orzekający
przyznał rację odwołującym się firmom, że prawo zamówień
publicznych nie pozwala wnosić wadium w formie gotówki.
Taki stan prawny jest powszechnie uznawany za obowią-
zujący. 14 lipca 2008 r. skład orzekający KIO wydał jed-
nak zupełnie inny wyrok, który przeczy dotychczasowej linii
orzecznictwa. Zdaniem przewodniczącej, „mimo że wpła-
ta wadium gotówką w kasie zamawiającego jest jedną z form
wnoszenia niezgodną z ustawą, cel, jakiemu służy wa-
dium, został osiągnięty, więc oferty nie można odrzucić”
(sygn. KIO/UZP 663/08). Jest to stanowisko zupełnie niezro-
zumiałe, tym bardziej że w samej sentencji wyroku przewod-
nicząca stwierdziła, że jej stanowisko jest niezgodne z usta-
wą. Przepis jest jasny i mówi się w nim o przelewie, a więc
o operacji bezgotówkowej, a nie gotówkowej. Taka interpre-

tacja znajduje dodatkowe potwierdzenie w treści art. 63 usta-
wy z 29.08.1997 r. Prawo bankowe (tj. Dz.U. z 2002 r. nr 72
poz. 665). Zgodnie z tymi przepisami wpłata gotówki na ra-
chunek wierzyciela jest jedną z form bankowego rozliczenia
gotówkowego (art. 63 ust. 2 ustawy – Prawo bankowe).
Przelew w rozumieniu prawa bankowego jest rozliczeniem
bezgotówkowym polegającym na obciążeniu rachunku dłuż-
nika określoną kwotą i uznaniu tą kwotą rachunku wierzy-
ciela (art. 63 ust. 3 pkt 1 art. 63 c.) Ustawodawca wymienia-
jąc w przepisie art. 45 ust. 7 ustawy Pzp spośród możliwych
form rozliczeń pieniężnych jedynie przelew, wyłączył możli-
wość dokonywania operacji w inny sposób.

Przykład:
W pewnym postępowaniu na dostawy zamawiający zażą-

dał od wykonawców złożenia wadium. Jednak w SIWZ ogra-
niczył on formy, w jakich może być wniesione jedynie
do gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej. Czy miał do te-
go prawo? Zabezpieczenie może być wniesione w dowolnej
i przewidzianej w ustawie Pzp formie. Oferent może wybrać
taką formę, jaka jest dla niego wygodna. Wszelkie postano-
wienia specyfikacji ograniczające prawo oferentów do swo-
bodnego wyboru formy wadium są niedopuszczalne i jako
naruszające ustawę mogą być podstawą do wniesienia środ-
ków ochrony prawnej (sygn. akt UZP/ZO/0-1976/05).

Jeżeli w postępowaniu wykonawca dołączy do oferty ko-
pię gwarancji bankowej potwierdzoną za zgodność z orygi-
nałem, to pytanie co w takiej sytuacji powinien zrobić zama-
wiający? Otóż na pewno nie ma podstaw do tego, by wyklu-
czyć takiego wykonawcę. Zdaniem arbitrów do oferty wyko-
nawca nie musi dołączać oryginału gwarancji ubezpiecze-
niowej na potwierdzenie złożenia wadium. Wystarczy kopia.
W wyroku (UZP/ZO/0-27/05) Zespół Arbitrów orzekł: Dla do-
chodzenia przez beneficjenta roszczeń z gwarancji ubezpie-
czeniowej nie jest wymagane okazanie oryginału dokumen-
tu gwarancji. W uzasadnieniu zaś uzupełnił, że z treści gwa-
rancji stanowiącej przedmiot rozstrzygnięcia nie wynika ko-
nieczność przedstawienia ubezpieczycielowi jej oryginału.
Gwarancja spełnia więc funkcję zabezpieczającą bez wzglę-
du na to, czy beneficjent posiada jej oryginał czy wyłącznie
kopię. Gdyby w treści gwarancji zostało zapisane, że gwa-
rant wymaga przedłożenia oryginału gwarancji, wówczas
wadium złożone w takiej formie byłoby wadliwe i oferent
podlegałby wykluczeniu.

Pewien zamawiający prowadził przetarg nieograniczony.
W SIWZ zaznaczył, że w przypadku gdy wykonawca wnosi
wadium w innej formie niż pieniężna, oryginał dokumentu
wadialnego powinien być złożony w wydziale zamówień pu-
blicznych przed upływem terminu składania ofert. Do oferty
wykonawcy powinni załączyć kserokopię złożonego w
wydziale dokumentu potwierdzoną za zgodność z orygina-
łem. Jeden z wykonawców wprawdzie przyniósł oryginał
gwarancji do siedziby zamawiającego, ale przedstawił ją tyl-
ko do wglądu. Do oferty załączył kserokopię dokumentu po-
twierdzoną za zgodność z oryginałem. W tej sytuacji wyko-
nawca został wykluczony z postępowania. KIO orzekło, że

Wadium w procedurach przetargowych



71

PRAWO W BUDOWNICTWIE

11 ’2009 (nr 447)

przepisy ustawy o terminie i formach wniesienia wadium
nie uzależniają skutku prawnego wniesienia wadium
od przedłożenia zamawiającemu dokumentu potwierdzają-
cego ustanowienie wadium. Ważne jest natomiast, aby by-
ło ono wniesione przed upływem terminu składania ofert
(sygn. UZP/ZO/0-2735/05). Drugi zarzut dotyczył formy
wniesienia wadium – kserokopia potwierdzona za zgodność
z oryginałem. Zdaniem KIO jeżeli tylko zamawiający będzie
w stanie dochodzić należności z gwarancji bankowej złożo-
nej w formie kserokopii, to taka forma wadium jest dopuszczal-
na i wystarczająca. Zamawiający nie będzie mógł wówczas
odrzucić oferty jako niezabezpieczonej wadium, nawet jeśli
w SIWZ wymagał oryginału dokumentu (wyrok Krajowej Izby
Odwoławczej z 5 grudnia 2008 r., sygn. KIO/UZP 1367 /08).
Ważną sprawą jest nazwa zadania określona w gwarancji
bankowej. Zdaniem KIO brak w dokumencie gwarancji peł-
nej nazwy i numeru postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego nie ma znaczenia dla oceny skutków prawnych
udzielonej gwarancji i ewentualnych roszczeń zamawiające-
go w tym zakresie (sygn. akt: KIO/UZP 51/07, wyrok KIO
z 10 stycznia 2008 r.).

Zamawiający określa kwotę wadium do 3% wartości
zamówienia. W przypadku, kiedy zamawiający dopuszcza
składanie ofert częściowych lub udziela zamówienia w częś-
ciach, powinien określić odrębną kwotę wadium dla każdej
z części. Wadium musi być wniesione na cały okres zwią-
zania ofertą. Zespół Arbitrów stwierdził, że jeżeli okres ten
wynosił 60 dni, a gwarancja ubezpieczeniowa była ważna je-
dynie przez 57 dni, to zamawiający nie może uwzględnić
aneksu, który potwierdzał przedłużenie ważności wadium.
Jeżeli aneks został dostarczony zamawiającemu po dniu
otwarcia ofert, to tym samym w chwili otwarcia ofert zamawia-
jący wiedział, że wadium nie zabezpiecza całego okresu zwią-
zania ofertą. W tej sytuacji wykonawcę należało wykluczyć
(sygn. UZP/ZO/0-239/07, IV Ca 468/05, UZP/ZO/0-588/05.)

Zatrzymanie wadium na skutek
nieuzupełnienia dokumentów

Warunkiem koniecznym zatrzymania wadium na podsta-
wie art. 46 ust. 4a ustawy Pzp jest uprzednie wezwanie wy-
konawcy w trybie art. 26 ust. 3 tej ustawy do uzupełnienia
brakujących dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw.
Zamawiający jest zobowiązany do zatrzymania wadium wraz
z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie
do uzupełnienia oświadczeń, dokumentów lub pełnomoc-
nictw nie uzupełni ich w wyznaczonym terminie. Wykonaw-
ca może uchronić się przed zatrzymaniem jego wadium wy-
łącznie w przypadku, gdy udowodni, iż nieuzupełnienie
wskazanych przez zamawiającego dokumentów wynikało
z przyczyn nieleżących po jego stronie (arg. art. 46 ust. 4a
in fine). Obowiązek zatrzymania wadium na podstawie
art. 46 ust. 4a ustawy dotyczy wszystkich wykonawców, bez
względu na ich szanse na uzyskanie zamówienia. Stanowi-
sko to znajduje potwierdzenie w wyrokach Krajowej Izby
Odwoławczej z 20 stycznia 2009 r. (sygn. KIO/UZP 19/09)
oraz z 23 stycznia 2009 r. (znak: KIO/UZP 62/09). W oko-
licznościach, o których mowa w art. 46 ust. 4a ustawy Pzp,
zamawiający jest zobowiązany do zatrzymania wadium nie-
zależnie od formy, w jakiej zostało ono złożone, a więc za-
równo pieniężnej wraz z odsetkami, jak również w innych for-

mach, w których stosownie do art. 45 ust. 6 ustawy Pzp wy-
konawca jest uprawniony wnosić wadium.

Należy podkreślić, iż zgodnie z utrwaloną wykładnią prze-
pisu art. 26 ust. 3 ustawy Pzp obowiązek wezwania do uzu-
pełnienia brakujących dokumentów lub oświadczeń dotyczy
nie tylko sytuacji, w której wykonawca nie złożył fizycznie wy-
maganych dokumentów lub oświadczeń, ale także sytuacji,
w której ze złożonych dokumentów lub oświadczeń nie wy-
nika potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępo-
waniu odnoszących się do samego wykonawcy, jaki i ofero-
wanych przez niego dostaw, usług lub robót budowlanych
(wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 30 stycznia 2008 r.
sygn. akt: KIO/UZP 04/08; wyrok Krajowej Izby Odwoławczej
z 8 września 2008 r. sygn. akt: KIO/UZP 886/08, sygn. akt:
KIO/UZP 940/08). Obowiązek zatrzymania wadium na pod-
stawie art. 46 ust. 4a ustawy Pzp nie zachodzi w przypad-
ku, gdy niezłożenie przez wykonawcę żądanych przez za-
mawiającego dokumentów, na podstawie art. 26 ust. 3 usta-
wy Pzp, było następstwem okoliczności, na które wykonaw-
ca nie miał i nie mógł mieć wpływu. Tak więc obowiązek za-
trzymania wadium na podstawie art. 46 ust. 4a ustawy Pzp
nie będzie dotyczył tych wykonawców, którzy złożyli oferty,
pomimo że nie spełniali warunków udziału w postępowaniu,
np. nie legitymowali się określonym doświadczeniem lub ofe-
rowane przez nich usługi, dostawy czy roboty budowlane nie
spełniały wymagań określonych przez zamawiającego.

Inny problem dotyczący zatrzymania wadium wiąże się
z zaświadczeniem z urzędu skarbowego. Zgodnie
z art. 306a ordynacji podatkowej organ ten wydaje zaświad-
czenie, które potwierdza stan faktyczny lub prawny istnieją-
cy w dniu wydania. Oznacza to, że jeżeli wykonawca nie ma
aktualnego zaświadczenia w biurze i złoży ofertę, musi liczyć
się z tym, że straci wadium, ponieważ nie będzie w stanie
dostarczyć dokumentu potwierdzającego stan faktyczny naj-
później na dzień składania ofert. Podobna sytuacja ma miej-
sce w przypadku informacji z Krajowego Rejestru Sądowe-
go. Rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów po-
sługuje się pojęciem odpisu aktualnego. Z rozporządzenia
regulującego zasady udzielania informacji z KRS wynika, że
odpis z rejestru może być pełny lub aktualny. Pełny zawie-
ra treść wszystkich wpisów dokonanych w rejestrze, a aktu-
alny – treść wpisów w rejestrze na dzień wydania. Powsta-
je więc wątpliwość, czy zamawiający może wzywać do uzu-
pełnienia odpisu pełnego, a tylko z takiego wynikać będzie
stan na dzień wcześniejszy niż dzień wystawienia. Otóż
zgodnie z prawem nie ma takiej możliwości. Wykonawca
musi wiedzieć, że nawet „świeży” odpis z KRS nie zawsze
będzie spełniał warunki określone w rozporządzeniu do usta-
wy – Prawo zamówień publicznych.

Wadium od konsorcjum
Zamawiający postępują często niezgodnie z prawem w sy-

tuacjach, kiedy wadium wnosi konsorcjum. O ile zamawia-
jący nie podał w SIWZ wyraźnego wymagania, że każdy
z członków konsorcjum ma oddzielnie wnieść wadium, zło-
żenie gwarancji wadialnej wystawionej na rzecz jednego
z członków konsorcjum jest wystarczającym zabezpiecze-
niem oferty. Podobne stanowisko wyraził Sąd Okręgowy
w Częstochowie (sygn. IV Ca 527/05). W piśmiennictwie
można znaleźć wyroki, które prezentują zupełnie odmienne
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stanowisko. Zespół Arbitrów w wyroku (sygn. UZP/ZO/0-
149/06) stwierdził, że gwarancja wadialna wystawiona
na jednego z członków konsorcjum jest wadliwa i konsorcjum
należy wykluczyć. To stanowisko jest błędne.

Przykład:
Przedłożona przez konsorcjum X gwarancja ubezpiecze-

niowa wyraźnie wskazywała rodzaj postępowania, którego
dotyczy oraz warunki, odpowiadające treścią art. 46 ust. 4 a
i 5 ustawy, po których spełnieniu beneficjent uprawniony bę-
dzie do żądania świadczenia. Gwarancja ta, zabezpieczając
ofertę w konkretnym postępowaniu, nie uzależnia przy tym
w żaden sposób praw beneficjenta od okoliczności, czy kon-
sorcjum X występuje jako samodzielny wykonawca czy też
w ramach konsorcjum. Zgodnie z umową konsorcjum X Sp.
z o.o. jest liderem upoważnionym i zobowiązanym do podpi-
sania umowy o zamówienie publiczne, do wniesienia wa-
dium, jak i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Okoliczność, że gwarancja ubezpieczeniowa wystawiona jest
na lidera konsorcjum, nie ma żadnego wpływu na prawo za-
mawiającego do zatrzymania wadium (UZP/ZO/0-1178/06
i z 27.04.2006 r. UZP/ZO/0-1146/06). Brak podania w treści
gwarancji ubezpieczeniowej nazwy partnera nie ma znacze-
nia dla oceny skutków prawnych udzielonej gwarancji (wy-
rok KIO z 4 stycznia 2008 r., sygn. akt: KIO/UZP 23/07).

Brak podania w treści gwarancji bankowej nazwy partne-
ra nie ma znaczenia dla oceny skutków prawnych udzielonej
gwarancji. Należy podkreślić, że art. 23 ust. 3 ustawy Pzp
przewiduje, że do wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia stosuje się odpowiednio przepisy
dotyczące wykonawcy. Takie uregulowanie uwzględnia isto-
tę konsorcjum, które jest zawieranym przez przedsiębiorców
porozumieniem celowym. Konsorcjum pozbawione jest przy-
miotu podmiotowości prawnej, a przez to niezdolne do zacią-
gania zobowiązań na własny rachunek, w tym do uzyskania
gwarancji bankowej. Gwarancja taka może być wystawiona
wyłącznie na zlecenie poszczególnych członków konsorcjum.

Przykład:
W postępowaniu na utrzymanie terenów zieleni gminnej

zamawiający zawarł żądanie dotyczące wniesienia wadium

i określił je na 15 000 zł. Wskazał nr konta bankowego,
na które należy wpłacić wadium. W załączonym przez wy-
konawcę dokumencie pt. „Polecenie przelewu” wykonawca
nie podał wprawdzie, że działa jako lider konsorcjum, ale że
wadium dotyczy bieżącego utrzymania terenów zieleni gmin-
nej na terenie zamawiającego. Zamawiający wykluczył jed-
nak konsorcjum, gdyż jego zdaniem oferta nie była odpo-
wiednio zabezpieczona wadium. Czy działał on zgodnie
z prawem? W tej sprawie nie ma jakiegokolwiek uzasadnie-
nia do stwierdzenia, że wadium wniesione w formie pienięż-
nej, we właściwym czasie, ze wskazaniem na przedmiot
prowadzonego postępowania nie dotyczy konsorcjum, a wy-
łącznie lidera tego konsorcjum, co zdaniem zamawiającego
oznaczało brak wniesienia wadium, a zatem wykluczenie
konsorcjum z postępowania i odrzucenie jego oferty. Lider
konsorcjum działał w postępowaniu jako pełnomocnik kon-
sorcjum. Zespół Arbitrów, który zajmował się tą sprawą,
uznał, że wobec wniesienia wadium, które zabezpieczało
ewentualne roszczenia zamawiającego, w związku ze zło-
żoną przez konsorcjum ofertą, brak było podstaw do uzna-
nia, że takiego wadium nie wniesiono. A co za tym idzie, nie
było podstaw do wykluczenia wykonawcy i odrzucenia jego
oferty (sygn. akt UZP/ZO/0-819/07).

Zdarza się, że zamawiający zapisują w SIWZ, iż w przy-
padku składania przez wykonawcę wadium w formie gwa-
rancji bankowej/ubezpieczeniowej powinna ona zawierać,
w przypadku konsorcjum, wskazanie nazwy wszystkich wy-
konawców, beneficjenta gwarancji, gwaranta oraz ich sie-
dzib. W sytuacji, kiedy w treści gwarancji nie są wymienio-
ne wszystkie podmioty tworzące konsorcjum, w tym konkret-
nym postępowaniu jest ona wadliwa. Przepisy ustawy Pzp
nie wymagają, aby w przypadku wspólnego ubiegania się
o zamówienie publiczne wadium było wnoszone w jakiś
szczególny sposób, a więc np. wspólnie przez wykonawców
tworzących konsorcjum, pod warunkiem jednak, że nie
sprzeciwiają się temu zapisy SIWZ. Tezę tę potwierdza wy-
rok Zespołu Arbitrów (sygn. akt UZP/ZO/0-950/07).

Marcin Melon

Zgodnie z proponowanym nowym
pkt 4 ust. 1 art. 5 uznaje się za nada-
jące się do stosowania przy wykony-
waniu robót budowlanych te wyroby
budowlane, które zostały wprowadzo-
ne legalnie do obrotu w innym pań-
stwie członkowskim Unii Europejskiej,
pod warunkiem, że nie podlegają środ-
kom harmonizacyjnym na szczeblu
Wspólnoty i nie narusza to „nadrzęd-
nych względów interesu publicznego”.
W przypadku wyrobów budowlanych
nadrzędne względy interesu publicz-
nego to zapewnienie bezpieczeństwa
użytkownikom obiektów budowlanych,

w których wyroby te zostaną zasto-
sowane. Praktycznie oznacza to, że
wyroby budowlane, objęte zakre-
sem przedmiotowym rozporządzenia
nr 764/2008, mogą być swobodnie
wprowadzane do obrotu na terytorium
Polski bez potrzeby ich znakowania
znakiem budowlanym, a ewentualne
działania ograniczające lub uniemoż-
liwiające to wprowadzanie będą pro-
wadzone przez właściwe organy nad-
zoru budowlanego zgodnie z zasada-
mi i trybem określonymi w tym rozpo-
rządzeniu. Należy przy tym podkreślić,
że zasada wzajemnego uznawania
wyrobów budowlanych dotyczy całe-

go rynku Unii Europejskiej. Oznacza
to, że wyroby budowlane wprowadzo-
ne w Polsce do obrotu, zgodnie z prze-
pisami krajowymi i oznakowane zna-
kiem budowlanym, dla których nie
ustanowiono jeszcze środków harmo-
nizacyjnych, mają zapewniony dostęp
do rynków innych państw członkow-
skich, a ewentualne działania organów
tych państw ograniczające lub unie-
możliwiające ten dostęp powinny być
zgodne z regulacjami traktatowymi
i przepisami przedmiotowego rozpo-
rządzenia.

mgr inż. Andrzej Wiśniewski

Swobodny przepływ wyrobów niezharmonizowanych...
(dokończenie ze str. 66)
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W spotkaniu wzięło udział wielu wy-
chowanków, współpracowników i przy-
jaciół Profesora. Miejsce uroczystości
nie było przypadkowe. Z Politechniką
Białostocką prof. Jerzy A. Pogorzelski
związany jest od 1982 r. Obecnie pra-
cuje na stanowisku profesora, wykła-
dając przedmioty związane z fizyką bu-
dowli, zrównoważonym rozwojem, dia-
gnostyką cieplną budynków i termomo-
dernizacją. Lubi zajęcia na tej uczelni,
a pracownicy i studenci bardzo cenią
sobie, że udało się zachęcić Profesora
do współpracy z tym ośrodkiem. Swo-
istą formą podziękowania była piękna
jubileuszowa uroczystość. W imieniu
gospodarzy Jubilata oraz wszystkich
gości powitały prof. dr hab. inż. Józefa
Wiater, dziekan Wydziału Budownic-
twa i Inżynierii Środowiska Politechni-
ki Białostockiej oraz dr inż. Maria Su-
lewska, prodziekan ds. nauki na tym
wydziale.

Podczas spotkania życzenia Jubila-
towi złożyli przedstawiciele Politechnik:
Łódzkiej, Białostockiej, Wrocławskiej,
Gdańskiej, Krakowskiej, Śląskiej, Uni-
wersytetu Warmińsko-Mazurskiego,
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodo-
wej w Suwałkach, Uniwersytetu w Sy-

racuse (USA). Wielu z nich to wycho-
wankowie i współpracownicy prof. Je-
rzego A. Pogorzelskiego. Życzenia na-
desłali też m.in. Olgierd Dziekoński,
podsekretarz stanu w Ministerstwie In-
frastruktury, prof. Piotr Klemm, wice-
przewodniczący sekcji Materiałów Bu-
dowlanych i Fizyki Budowli KILiW.

Wszyscy podkreślali wybitny wkład
Jubilata w rozwój i popularyzację wiedzy
o fizyce budowli, twórczą aktywność
oraz ogromną pasję i zaangażowanie
wobec różnych intelektualnych wyzwań.
Dla kilku pokoleń swoich uczniów Pro-
fesor nadal jest niedoścignionym wzo-
rem w poświęceniu się nauce oraz dą-
żeniu do jasno wytyczonych celów.

Podstawowa tematyka prac nauko-
wych prof. Jerzego A. Pogorzelskiego
to modelowanie matematyczne prze-
noszenia ciepła między budynkiem i je-
go otoczeniem, metody badań i bada-
nia właściwości cieplnych oraz wilgot-
nościowych materiałów i elementów
budowlanych, racjonalne użytkowanie
energii w budynkach. Działalność za-
wodową Jerzy A. Pogorzelski rozpo-
czął w 1960 r., po ukończeniu Wydzia-
łu Budownictwa Lądowego na Politech-
nice Warszawskiej, od 3-miesięczne-

go stażu w Holandii, gdzie początkowo
pracował na budowie sprężonego
zbiornika wody, a później gdy wykrył
błąd w obliczeniach statycznych płyty
dennej zbiornika, w pracowni konstruk-
cyjnej. Po powrocie z Holandii rozpo-
czął pracę w Instytucie Techniki Bu-
dowlanej w Warszawie, gdzie z przer-
wami pracował do 2006 r. W Instytucie
awansował kolejno na stanowiska asys-
tenta, starszego asystenta, adiunkta, do-
centa i profesora. W latach 1961 – 1966
łączył pracę w ITB ze studiami na Wy-
dziale Matematyczno-Fizycznym Uni-
wersytetu Warszawskiego. Zakończe-
nie studiów pracą dyplomową zbiegło
się w czasie z obroną pracy doktorskiej
na Politechnice Warszawskiej. W la-
tach 1962 –1967 Jerzy A. Pogorzelski
prowadził też wykłady z fizyki budowli

Jubileusz
prof. Jerzego A. Pogorzelskiego

16 października br. na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środo-
wiska Politechniki Białostockiej odbyła się podniosła i bardzo miła
uroczystość z okazji jubileuszu 50-lecia działalności naukowo-dy-
daktycznej oraz 70-lecia urodzin prof. dr. hab. inż. Jerzego Andrzeja
Pogorzelskiego.

Z okazji Jubileuszu 50-lecia pracy naukowej i dydaktycznej oraz 70-lecia urodzin
składamy panu prof. dr. hab. inż. Jerzemu A. Pogorzelskiemu

najserdeczniejsze gratulacje oraz życzenia zdrowia,
satysfakcji z licznych życiowych dokonań i osobistej pomyślności.

Dziękujemy za wiele bardzo ciekawych artykułów opublikowanych na łamach
miesięcznika „Materiały Budowlane” oraz za cenną inicjatywę uruchomienia w czasopiśmie

cyklu publikacji w ramach działu Podręcznik Fizyki Budowli,
który niezmiennie od lat cieszy się dużym zainteresowaniem i dobrze służy doskonaleniu kwalifikacji

zawodowych osobom związanym z procesem budowlanym.

Zespół redakcji miesięcznika „Materiały Budowlane”
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w Katedrze Budownictwa Ogólnego
Politechniki Warszawskiej. W la-
tach 1971 – 1974 pracował w Akade-
mii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie,
pełniąc funkcje kierownika Katedry
Budownictwa Rolniczego i prodziekana
Wydziału Budownictwa. W 1974 r. uzy-
skał stopień doktora habilitowanego.
W tym samym roku powrócił do Insty-
tutu Techniki Budowlanej. Początkowo
zajmował się bezpieczeństwem poża-
rowym, a od 1986 r. tematyką energii
cieplnej w budynkach. Od 1994 r. do
chwili przejścia na emeryturę (w 2006 r.)
kierował Zakładem Fizyki Cieplnej i do-
prowadził do powstania akredytowane-
go Laboratorium Izolacji Termicznych,
badającego kompleksowo właściwości
cieplne i wilgotnościowe materiałów
budowlanych. Należy wspomnieć, że
w latach 1991 – 1994 prof. Jerzy A. Po-
gorzelski był także Sekretarzem Na-
ukowym ITB.

Jubilat wypromował 10 doktorów. Jest
autorem przeszło 500 publikacji nauko-

wo-technicznych, kilkudziesięciu prac
naukowo-badawczych oraz licznych
ekspertyz. Był współautorem normy
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna bu-
dynków, autorem normy PN-B-02025
Obliczanie sezonowego zapotrzebowa-
nia na ciepło do ogrzewania budynków
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowe-
go, współautorem dwóch programów
do obliczeń wg tej normy, a także auto-
rem wymagań ochrony cieplnej zawar-
tych w rozporządzeniu z września 1997 r.
w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki
i współautorem założeń ustawy termo-
modernizacyjnej.

Z inicjatywy Profesora, w ramach
jubileuszowego spotkania, na Poli-
technice Białostockiej odbyło się se-
minarium pt. Aktualne problemy
ochrony cieplnej budynków, które
w założeniu miało być promocją no-
woczesnych rozwiązań służących ra-
cjonalizacji zużycia energii i ochronie
środowiska naturalnego. O przygoto-

wanie referatów zostali poproszeni
przyjaciele i wychowankowie Jubila-
ta. Bogaty program seminarium do-
wodził, że większość pozytywnie od-
powiedziała na zaproszenie. Tematy-
ka referatów obejmowała:

● wdrażanie dyrektyw UE dotyczą-
cych zmniejszania zużycia energii oraz
emisji CO2;

● zasady konstruowania i obliczeń
cieplno-wilgotnościowych przegród
zewnętrznych;

● obliczanie charakterystyki energe-
tycznej budynków;

● projektowanie budynków nisko-
energetycznych;

● audyty energetyczne budynków;
● bezpieczeństwo pożarowe budyn-

ków w przypadku stosowania różnych
izolacji cieplnych.

Jubileuszowe uroczystości zwień-
czył wspaniały bankiet, który był sym-
patycznym spotkaniem towarzyskim
i znakomitą okazją do wspomnień
oraz wymiany poglądów.

13 października br. w hotelu Marriott w Warszawie od-
było się seminarium „Beton architektoniczny w prak-
tyce” zorganizowane przez firmę ULMA Construccion
Polska S.A. Spotkało się ono z dużym zainteresowa-
niem przede wszystkim firm wykonawczych, które na bu-
dowach coraz częściej spotykają się z technologią beto-
nu architektonicznego, stwarzającą wiele możliwości, ale
bardzo wrażliwą na błędy zarówno wykonawcze, jak i pro-
jektowe. W tym przypadku zrealizowanie wizji architekta
zależy, jak rzadko kiedy, od dobrej współpracy firmy
wykonawczej oraz dostawców deskowań i materiałów
stosowanych w technologii betonu architektonicznego.
Uwzględniając te potrzeby, podczas seminarium zapre-
zentowane zostały doświadczenia: architekta; naukowca;
praktyka – wykonawcy oraz producentów wyrobów stoso-
wanych w tej technologii. Uczestnicy seminarium wysłu-
chali referatów:

● „Beton architektoniczny – współczesny materiał
o najstarszym z rodowodów – prof. dr hab. arch. Stefan
Kuryłowicz z Wydziału Architektury PW oraz APA Kuryłowicz
& Associates Sp. z o.o.;

● „Beton architektoniczny w świetle wymagań normaliza-
cyjnych i projektowych” – dr Grażyna Bundyra-Oracz z In-
stytutu Techniki Budowlanej;

● „Planowanie i realizacja prac w technologii betonu
licowego – czynniki determinujące prawidłowe wykonanie
betonów licowych i najczęściej popełniane błędy” – Erhard
Reichle z Beratungsbüro für Bautechnik (Biuro Doradztwa
Budowlanego) z Niemiec;

● „Zasady dostawy i wbudowania mieszanki betonowej;
przykłady realizacji w technologii betonu architektonicznego”
(Cemex Polska Sp. z o.o.);

● „Prezentacja oferty sklejek do deskowań ze szczegól-
nym uwzględnieniem nowych trendów w technologii szalo-
wania” (Finnforest Polska Sp. z o.o.);

● „Akcesoria do betonu architektonicznego” (Max Frank
Polska).

Jak podkreślił Erhard Reichle – wieloletni doradca firm bu-
dowlanych, nie istnieje wiążąca definicja, w rozumieniu tech-
nicznym lub prawnym, która określałaby zakres prac pod-
czas wykonywania obiektu lub elementu budowlanego
w technologii betonu licowego, dlatego też strony umowy
muszą dokładnie określić, za pomocą obiektywnych kryte-
riów, co ma wykonać zleceniobiorca i co będzie przedmio-
tem odbioru zleceniodawcy. Jakość powierzchni betono-
wych określają bowiem różne parametry i bywa ona często
powodem sporów przy wykonywaniu i odbiorze robót beto-
niarskich. Za najważniejsze Erhard Reichle uważa 7 kryte-
riów do przeprowadzenia obiektywnej oceny powierzchni
betonu, które należy uwzględnić w umowie. Są to: tekstura;
porowatość; równomierność koloru; równość powierzchni;
fugi robocze i w poszyciu deskowania; powierzchnie prób-
ne; klasy poszycia deskowania.

Po wysłuchaniu referatów i dyskusji nad ich treścią uczest-
nicy seminarium udali się na plac budowy, gdzie została
zaprezentowana ściana wykonana w technologii betonu
architektonicznego.

(kw)

Beton architektoniczny w praktyce





W Zakładzie Przerobu Gipsu w Koninie, należącym
do Doliny Nidy, jednej ze spółekAtlasa, ruszyła produkcja tyn-
ków. Inwestycja, zlokalizowana na terenie Elektrowni Pąt-
nów-Adamów-Konin, kosztowała prawie 70 mln zł. Dwie ha-
le nowego zakładu, o łącznej powierzchni ponad 2 tys. m2,
przylegają do obiektów elektrowni, produkujących ok. 10 proc.
krajowej energii elektrycznej i połączone są z nią taśmocią-
giem długości 135 m. W zakładzie działają dwie instalacje:
kalcynator i mieszalnia. Mieszalnik jest największym tego ty-
pu urządzeniem w Europie, a kalcynator gigant, największy
w Polsce i jeden z kilku w Europie, gdzie nośnikiem ciepła jest
para wodna, a nie jak zazwyczaj gaz albo mazut. Proces pro-
dukcji w konińskim zakładzie jest w pełni zautomatyzowany.
Daje to możliwość kontroli procesu technologicznego. Za-
kład nie emituje dwutlenku węgla i siarki, a pyły są wychwy-
tywane przez nowoczesne filtry. Do środowiska emitowa-
na jest jedynie czysta para wodna.

Elektrownia, zgodnie z dyrektywą unijną, zobligowana jest
do działań proekologicznych, m.in. do odsiarczania spalin.
Gips syntetyczny, powstały w tym procesie jako produkt
uboczny, w zakładzie Doliny Nidy jest przetwarzany na gips
budowlany, który służy do produkcji m.in. tynków gipsowych
nowej generacji. Odpowiadają one wymaganiom normy
PN-EN 13279-1:2007. Docelowo, rocznie sprzedaż tynków
gipsowych pod marką Doliny Nidy ma osiągnąć 150 tys. t.

(d)

Nowa gipsownia
Grupy Atlas



78 11 ’2009 (nr 447)

Żegnamy nieodżałowanej pamięci Zbyszka Cieślikow-
skiego – przyjaciela, kolegę cieszącego się sympatią
wszystkich, którzy dobrze poznali Jego zalety charakteru.
Zbyszek miał niezwykły dar tworzenia przyjaznej atmosfe-
ry podczas naszych wspólnych spotkań i dyskusji, a Jego
niezrównane pointy bardzo często doprowadzały do rozła-
dowania napięcia i znajdowania konsensusu nawet
przy różnych zdaniach dyskutantów.

W 1967 r. ukończył Wydział Budownictwa Politechniki
Warszawskiej. Całe życie zawodowe związał z prefabryka-
cją betonową i największą wytwórnią w Polsce – Żerańską
Fabryką Elementów Betoniarskich Faelbet w Warszawie.
Wyróżniał się dobrym przygotowaniem wyniesionym ze
studiów, a także chęcią podejmowania trudnych tematów,
co przyczyniło się do szybkiego rozwoju Jego kariery za-
wodowej.

W latach 1969 – 1971 pełnił funkcję Zastępcy Kierowni-
ka Fabryki Betonów Komórkowych, a w latach 1972 – 1978
był Głównym Specjalistą, Koordynatorem Produkcji i Tech-
nologii Prefabrykatów Wielkowymiarowych z wielkiej płyty
WK-75. Z tych prefabrykatów wzniesiono bloki mieszkalne
na wielu warszawskich osiedlach. W 1978 r. został powo-
łany na stanowisko Dyrektora ds. Produkcji i Techniki. Funk-
cję tę pełnił przez 12 lat. W tym okresie, wraz z zespołem,
został laureatem nagrody Ministra Budownictwa za prefa-
brykowane elementy obudowy warszawskiego metra.

W 1989 r. zainicjował powołanie na terenie Faelbetu spół-
ki z udziałem kapitału zagranicznego o nazwie Bewarex,

która wytwarzała nowoczesne prefabrykowane wyroby
drogowe i różnego rodzaju elementy małej architektury,
a w 2004 r. została przekształcona w firmę o nazwie
Zakar. W obydwu tych jednostkach Zbyszek Cieślikowski
do ostatniej chwili pełnił funkcję Naczelnego Dyrektora
– Prezesa.

Obok pracy zawodowej Zbyszek znajdował również czas
na inną działalność. Przez wiele lat prowadził zajęcia ze stu-
dentami na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki War-
szawskiej. Bardzo cenił pracę z młodzieżą. Przynosiła Mu
ona wiele satysfakcji, zwłaszcza że bezpośrednim sposo-
bem bycia zjednywał uznanie i szacunek studentów. Uwa-
żał, że wiedzą i doświadczeniem powinien się dzielić, dla-
tego napisał m.in. podręcznik Nawierzchnie z kostki bruko-
wej, który cieszy się uznaniem zwłaszcza administratorów
i zarządców budynków oraz osiedli mieszkaniowych. Aktyw-
nie uczestniczył w działalności Stowarzyszenia Producen-
tów Betonów, gdzie przez wiele lat był członkiem Rady,
a do ostatniej chwili członkiem Komisji Rewizyjnej. Zbyszek
Cieślikowski był człowiekiem o wielkich zaletach charakte-
ru, wspaniałym Kolegą, uczynnym i bezpośrednim w kon-
taktach, na którego zawsze można było liczyć.

Żegnaj Zbyszku! Smutno nam, w naszej stowarzyszenio-
wej społeczności będzie nam Ciebie bardzo brakowało.

W imieniu Stowarzyszenia Producentów Betonów
Józef Kostrzewski
Edward Myszka

Zbigniew Cieślikowski (1943 – 2009)

1 grudnia br. w Krakowie odbędzie
się konferencja zorganizowana
przez ASM – Centrum Badań i Ana-
liz Rynku w ramach projektu PER-
FECTION – „Parametry wpływające
na zapewnienie dostępności budyn-
ków, a także zdrowia, poczucia kom-
fortu oraz bezpieczeństwa osób
w nich przebywających”. Patronem
medialnym jest miesięcznik „Mate-
riały Budowlane”.

Konferencja jest adresowana do
osób zawodowo związanych z bu-
downictwem, a przede wszystkim do
wszystkich zainteresowanych nowy-
mi trendami w projektowaniu bu-
dynków. Wśród zaproszonych gości
będzie przedstawiciel Niemieckiego
Instytutu Techniki Budowlanej, plano-
wana jest również obecność grona
międzynarodowych ekspertów z dzie-
dziny budownictwa oraz firm z sekto-
ra budowlanego.

PERFECTION to międzynarodowy
projekt współfinansowany przez Komisję
Europejską w ramach 7. Programu Ra-
mowego, działanie: Środowisko. W reali-
zacji projektu udział biorą jednostki ba-
dawcze oraz przedsiębiorstwa z branży
budowlanejpochodzącez11krajów.Part-
nerzy projektu są wspieraniprzez sieć po-
nad40międzynarodowychekspertówpo-
chodzących z przeszło 30 krajów.

Nowością w przypadku projektu
PERFECTION jest uwzględnianie, już
na etapie projektowania, punktu widze-
nia jego przyszłych użytkowników.
Szczególny nacisk położony będzie
na regulacje prawne obowiązujące
w UE w odniesieniu do dostępności bu-
dynków oraz ich pozytywnego wpływu
na osoby w nich przebywające.

Głównym celem projektu jest stwo-
rzenie narzędzia, które pozwoli na oce-
nę projektowanego budynku przez je-
go potencjalnych przyszłych użytkow-

ników. Do celów projektu parametry
opisujące budynek, z punktu widzenia
potencjalnych użytkowników, pogrupo-
wano w czterech kategoriach: zdrowie,
komfort, bezpieczeństwo oraz dostęp-
ność.

Konferencja odbywać się będzie
w języku angielskim. Organizator za-
pewnia tłumaczenie symultaniczne.
Udział w konferencji jest bezpłatny.

Więcej informacji na temat konferencji
udziela Edyta Dłubek (tel. 24 355 77 79)
oraz znajduje się na stronie projektu:
www.ca-perfection.eu i na stronie in-
ternetowejASM – Centrum Badań iAna-
liz Rynku: http://asm-poland.com.pl/in-
dex.php?r=s&l=perfection

O nowych trendach w projektowaniu
budynków
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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 przeka-
zany do redakcji nie może być wcześniej opublikowany w ca-
łości lub części w innym czasopiśmie ani jednocześnie prze-
kazany do opublikowania w nim. Fakt nadesłania pracy do
redakcji uważa się za jednoznaczny z oświadczeniem Au-
tora, 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 po-

winien przesłać w formie oświadczenia (z numerem NIP,
PESEL i adresem).

Autorzy materiałów nadsyłanych do publikacji w czasopi-
śmie są odpowiedzialni za przestrzeganie prawa autorskie-
go – zarówno treść pracy, jak i wykorzystywane w niej ilustra-
cje czy zestawienia powinny stanowić własny dorobek Auto-
ra lub muszą być opisane zgodnie z zasadami cytowania,
z powołaniem się na źródło cytatu.

Z chwilą otrzymania artykułu przez redakcję następu-
je przeniesienie praw autorskich na Wydawcę, który ma
odtąd prawo do korzystania z utworu, rozporządzania
nim i zwielokrotniania dowolną techniką, w tym elektro-
niczną, oraz rozpowszechniania dowolnymi kanałami
dystrybucyjnymi.

■ CENA (BRUTTO) PRENUMERATY
1 egzemplarz 19 PLN
Prenumerata roczna w wersji papierowej 228 PLN
Prenumerata roczna w pakiecie 252,40 PLN.
Pakiet zawiera całoroczną prenumeratę wersji pa-
pierowej + rocznik czasopisma na płycie CD, wysy-
łany po zakończeniu roku wydawniczego.
Dla prenumeratorów pakietu Wydawnictwo oferuje dodat-
kowo roczniki archiwalne miesięcznika „Materiały Budow-
lane” z lat 2004 – 2009 na płytach CD w cenie 20 PLN netto
(+ 22% VAT) za każdy rocznik.
Odbiorcy zagraniczni: cena rocznej prenumeraty 156 EUR
dla prenumeratorów z Europy oraz 180 USD spoza Europy.

■ RABATY
50% – dla członków stowarzyszeń naukowo-technicznych
NOT, nauczycieli, studentów i uczniów szkół o kierunku bu-
dowlanym
30% – w przypadku zamówienia co najmniej sześciu rocz-
nych prenumerat
10% – prenumerata ciągła po podpisaniu odpowiedniej umowy

■ GRATIS!
Wszyscy prenumeratorzy miesięcznika „Materiały Budow-
lane” otrzymają kod dostępu do archiwum elektronicznego
wydań z lat 2004 – 2009 na www.sigma-not.pl

PRENUMERATĘ MOŻNA ZAMÓWIĆ:
za pośrednictwem redakcji „Materiały Budowlane”:
• faksem: (22) 827 52 55, 826 20 27;
• e-mailem: materbud@sigma-not.pl;
• przez Internet: www.materialybudowlane.info.pl;
• listownie: Redakcja „Materiały Budowlane”,

00-950 Warszawa, ul. Świętokrzyska 14A,
skr. poczt. 104.

Druk zamówienia na
www.materialybudowlane.info.pl

za pośrednictwem Zakładu Kolportażu Wydawnictwa
SIGMA-NOT Sp. z o.o.:
• faksem: (22) 891 13 74, 840 35 89, 840 59 49;
• e-mailem: kolportaz@sigma-not.pl;
• przez Internet: www.sigma-not.pl;
• listownie: Zakład Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-

-NOT Sp. z o.o., ul. Ku Wiśle 7, 00-707 Warszawa.
Po otrzymaniu zamówienia wystawiamy fakturę VAT.

Należność za prenumeratę miesięcznika „Materiały Bu-
dowlane” należy wpłacać na konto:

BANK PEKAO S.A. 81 1240 6074 1111 0000 4995 0197

Prenumerata na 2010 rok
miesięcznika „Materiały Budowlane”

WYDAWNICTWO SIGMA-NOT

Firma GSE Polska, generalny wyko-
nawca obiektów logistycznych i prze-
mysłowych, obchodząca jubileusz
dziesięciolecia działalności na polskim
rynku, planuje kolejne inwestycje.
W Polsce wybudowała i oddała
do użytkowania budynki logistyczne,
przemysłowe i usługowe o powierzch-
ni ponad 500 tys. m².

Do ważniejszych realizacji należą:
● budynki i magazyny duńskiej firmy

JYSK w Radomsku
● budowa fabryki kosmetyków Skin

Care firmy Procter & Gamble (po-
wierzchnia 15 tys. m²) w Aleksandrowie
Łódzkim

● platforma logistycznadlaspółki Indesit
w Radomsku (powierzchnia 50 tys. m²)

● trzy platformy logistyczne o łącznej
powierzchni 123 tys. m² dla firmy Pro-
Logis

● cztery platformy logistyczne o łącz-
nej powierzchni 145 tys. m² dla firmy
Michelin

● budowa platformy logistycznej i sie-
dziby spółki Lyreco Polska (o całkowitej
powierzchni 25 tys. m²) w Michałowicach.

Największe inwestycje firmy GSE w Polsce

Informacje dla Autorów

Wydawca:
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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.
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Asfaltowo-kauczukowy roztwór 
gruntujący SBS do gruntowania 
podłoży betonowych, stalowych,
bitumicznych pod każdy rodzaj pap
asfaltowych

zapewnia ponad 20-krotnie większą
żywotność i trwałość oraz odporność na 
działanie solanki i korozji biologicznej
zapewnia ponad 3 x większą siłę
przyczepności pap do zagruntowanego
i oczyszczonego podłoża

Płynna, kauczukowa membrana SBS
z dodatkiem bitumu do konserwacji 
starych, asfaltowych pokryć dachowych
z papy i gontów bitumicznych

tworzy trwałą, elastyczną, wodoodporną,
kauczukową membranę SBS – trwale wnika 
we wszelkie szczeliny pokrycia dachu
zapewnia ponad 20-krotnie większą
żywotność i trwałość

Bitumiczno-kauczukowa masa 
powłokowa SBS do szczelnej 
hydroizolacji i zabezpieczania 
fundamentów

zapewnia funkcjonalną żywotność
powłoki asfaltowej SBS równą
technicznej żywotności domu
zachowuje elastyczność i odporność
na pęknięcia podłoża betonowego
w ujemnych, zimowych temperaturach

Uszczelniająca, asfaltowo-kauczukowa
masa SBS do uszczelniania nowych 
i starych pokryć dachowych z papy, 
gontów bitumicznych i blachy

 posiada wysoką giętkość oraz niską
łamliwość, zapobiega powstawaniu
miejscowych pęknięć powłoki na dachach

 zachowuje elastyczność w ujemnych
temperaturach i jest odporna na spływanie
w temperaturach dochodzących do 90˚C

Kauczukowy lakier asfaltowy SBS 
z prawdziwym, płynnym aluminium do 
onserwacji i renowacji gontów, pokryć

papowych, obróbek dekarskich i płyt
eternitowych

chroni przed korozją obróbki dachowe
z blachy ocynkowanej i metalu
wydłuża żywotność pokryć bitumicznych
nawet o 50%

Lakier asfaltowy SBS z prawdziwą,
płynną miedzią do renowacji starych 
pokryć papowych oraz z gontów 
bitumicznych

powstająca na powierzchni powłoka jest
warstwą z prawdziwej miedzi
tworzy trwałą, elastyczną i szczelną
powłokę remontowanego pokrycia dachu

Uszczelniający, kauczukowy klej SBS 
z dodatkiem bitumu do klejenia płyt 
termoizolacyjnych (styropian, PIR 
i inne), pap i gontów bitumicznych, 
zawierający rozpuszczalnik bezpieczny 
dla styropianu

w stosunku do innych klejów

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

SIPLAST – TECHNOLOGIA PŁYNNYCH MAS KAUCZUKOWO-BITUMICZNYCH SBS
www.siplast.icopal.pl

  produkty bezpieczne dla środowiska wodnego wokół budynku, nie wchodzą w reakcję z wodą gruntową i opadową 

  produkty oparte na unikalnej technologii kauczuków SBS; prawdziwych, płynnych metali szlachetnych 
(aluminium, miedź); kruchych asfaltów SBS pochodzących tylko z jednego miejsca na świecie i produkowanych 
na indywidualne zlecenie, wg specjalnej receptury Koncernu ICOPAL

  produkty bezpieczne zarówno w trakcie aplikacji, jak i przez cały okres użytkowania - nie zawierają żadnych 
substancji promieniotwórczych, szkodliwych metali ciężkich i nie wydzielają szkodliwych zapachów

Uniwersalny, trwale plastyczny, 
kauczukowo-bitumiczny profil
uszczelniający do dylatacji ław i ścian 
fundamentowych, betonowych elementów
prefabrykowanych oraz ubytków i pęknięć 
w powłokach hydroizolacyjnych

uniwersalne zastosowanie – dowolne 
kształtowanie szerokości i długości 
uszczelniania poprzez łączenie odcinków
profili
unikalna odporność termiczna – trwale
plastyczny i wodoszczelny w zakresie od
-35°C do 110°C

Siplast Kit®

Szybka Izolacja SBS

lat
www.gwarancje.icopal.pl

Imienna Gwarancja Jakości Icopal S.A.
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