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W 2012 r. Doka pokazała światu swój nowy sys-
tem stropowy, i to od razu w dwóch wersjach: 
na głowicy zwykłej i opadowej. Prace nad 
nim trwały już kilka lat, a kampanię informa-

cyjną w Polsce i w Europie rozpoczęto w 2013 r., tak by 
Klienci, którzy pojadą na targi Bauma, mogli obejrzeć na 
żywo nowy pomysł firmy na panelowe deskowanie stro-
powe. 

Każdy, kto próbuje wprowadzić nowy produkt na tak 
hermetyczny i ciasno wypełniony różnymi rozwiązania-
mi rynek, wie, jak trudno jest to zrobić. Tym bardziej, 
że świetnie funkcjonowały systemy dźwigarowe Doka  
i firma była utożsamiana z tymi właśnie rozwiązaniami. 
Ponadto rynek dobrze znał i akceptował rozwiązania in-
nych firm. Wejście z nowym produktem w takiej sytu-
acji ma jednak pewne zalety. Doka nie musiała wyważać 
otwartych już drzwi. Wystarczyło zaproponować lepszą 
opcję. Podjęliśmy to wyzwanie i postanowiliśmy wpro-
wadzić Dokadek 30 również w Polsce. Z końcem roku 
miną już cztery lata od tej decyzji. 

Nowe podejście pod strop
Od samego początku projektowania założenia były pro-

ste. System musi być szybki, bezpieczny dla użytkownika 
i w miarę możliwości nieskomplikowany. W efekcie po-
wstał system składający się z samych podpór, głowic i pa-
neli, montowany od spodu i charakteryzujący się najkrót-
szym czasem montażu i demontażu na rynku. Nie będę 
pisał o szczegółach konstrukcji, opisywaliśmy je wielo-
krotnie, jednak rozprawię się tutaj z mitem, który wielo-
krotnie pojawia się w rozmowach i dominuje wśród osób 
niemających jeszcze doświadczeń z tym produktem.

„Te panele są duże, ciężkie i nieporęczne”
Większość pracowników budowy jest w stanie pod-

nieść 25 kg. Dwóch ludzi podnosi w ten sposób nawet 
3 m2 deskowania naraz i montuje je na wysokości 3,5 m 
w kilkanaście sekund. Do tego stoją cały czas na betono-
wym stropie, więc nie muszą się przypinać, grunt nie 
usuwa im się spod nóg i nie muszą się zastanawiać, czy 
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mgr inż. Michał Fabijanek 

DOKADEK 30 
LEPSZA ALTERNATYWA
Wiele osób obserwujących rynek szalunkowy uważa, że nic przełomowego 
w szalunkach już nie zaistnieje, bo dotarliśmy do granic możliwości w ramach 
obecnych technologii. Od czasu do czasu pojawia się jednak coś nowego:  
czy to pod względem użytych materiałów, czy samej konstrukcji produktów. 
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nikt pod spodem nie przechodzi. Pracują wtedy spokoj-
nie i wydajnie. 

Nadal nieprzekonani? Panele są duże, ale nie trzeba 
przynosić i montować bez przerwy dodatkowych ele-
mentów. Posługując się analogią: wolą Państwo chodzić 
sześć razy do sklepu po jedną butelkę wody czy przy-
nieść do domu od razu całą zgrzewkę? Tym bardziej 
że można je podwieźć wózkiem. Efekt ten sam, a jaka 
oszczędność czasu.

„Zmiany, zmiany, zmiany!”
Bauma 2016 to już drugie monachijskie targi, na któ-

rych zaprezentowaliśmy Dokadek 30. Przy tej okazji 
chcieliśmy pokazać efekt dalszych prac nad systemem. 
Jak się okazało, materiały użyte w produkcji pozostawia-
ją duży margines wytrzymałości. Dzięki temu udało się 
odchudzić nieco elementy systemu. Nasi Klienci będą na 
pewno zadowoleni z tego, że nowe panele są o ok. 10% 
lżejsze od tych produkowanych na początku. 



Doka pokazała również nową, ulepszoną sklejkę sza-
lunkową, kolejną generację Xlife, która będzie wykorzy-
stana w Dokadeku. Ta kompozytowa sklejka daje świet-
ny efekt, umożliwia nabijanie skrzynek na powierzchnię 
szalunku bez uszczerbku dla powierzchni oraz jest jesz-
cze bardziej odporna na zarysowania.

Ciekawą innowacją wprowadzoną do systemu jest 
możliwość podpięcia bezpośrednio do panelu czujnika  
Concremote – sprawdza on stopień dojrzewania betonu. 
Dzięki temu budowa może zobaczyć w czasie rzeczywi-
stym, czy można już rozszalować strop. Skracamy czas ro-
tacji, przyspieszamy budowę i obniżamy koszty. 

Odzew rynku
Jak należało się spodziewać, rynek podszedł do nowe-

go rozwiązania z ostrożnością. Trzeba było włożyć dużo 
energii w przekonanie Klientów do zalet pracy z nowym 
systemem, ale efekty są widoczne w całej Europie. Doka-
dek jest bardzo popularny w tej chwili w Niemczech i we 
Francji (firma Bouygues kupiła kilkadziesiąt tysięcy m2 
francuskiej wersji systemu na własne potrzeby), na Wę-
grzech (apartamenty w Balatonlele) czy Litwie (Lightho-

use 3 i Veikmes Statyba, oba w Wilnie). Również w Pol-
sce rośnie liczba zwolenników tego rozwiązania i korzy-
ści finansowych płynących ze zmniejszenia ilości sprzętu 
i skrócenia czasu budowy.

Najpopularniejszą wersją Dokadeka w Polsce jest 
ta z głowicą opuszczalną XF. Metoda pracy umożliwia 
szybkie odzyskiwanie paneli w czasie, gdy strop jest na-
dal podparty i może dalej dojrzewać. Taka wersja syste-
mu stosowana była dotychczas na praktycznie wszyst-
kich polskich budowach. Przykładami są Hilton Hamp-
ton Hotel w Gdańsku oraz Centrum Praskie Koneser.

Centrum Praskie Koneser
Na terenie dawnej Warszawskiej Wytwórni Wó-

dek Koneser powstaje nowoczesny zespół budyn-
ków biurowo-usługowych. Projekt zakłada rozbudo-
wę części obecnych obiektów i pozostawienie ich za-
bytkowego charakteru, a także wybudowanie w całości  
nowych budynków.

Istniejący budynek to obiekt zabytkowy, a jego przebu-
dowa toczy się na terenie już istniejącego kompleksu, co 
utrudnia prace wykonawcze i nakłada na projektantów 
konieczność zastosowania nietypowych metod technolo-
gicznych. Większość ścian zewnętrznych została zachowa-
na, natomiast część starych ścian, słupów wewnętrznych 
i stropów została wyburzona. Nowe ściany wykonane zo-
stały w deskowaniu ramowym Framax Xlife, a stropy za 
pomocą deskowania dźwigarowego Dokaflex 20. 

Nowo projektowane obiekty wykonywane były częścio-
wo metodą podstropową, a ich wewnętrzna część – meto-
dą tradycyjną.

Dla metody podstropowej użyto ściennych desko-
wań lekkich Frami Xlife, a dla pozostałych ścian i trzo-
nów system ramowy Framax dostosowany do wysokości 
kondygnacji. Wyzwaniem były stropy monolityczne. Ze 
względu na dużą powierzchnię (ok. 8000 m2 stropu na 
kondygnacji zerowej) i krótkie czasy realizacji, stropy zo-
stały wykonane za pomocą systemu panelowego Dokadek 
30 z głowicami opadowymi. Dla usprawnienia prac przy 
montażu stropów panelowych na budowie używane były 
schodki 0,97 m, a do transportu paneli wózki DekDrive. 

Hilton Hampton Hotel w Gdańsku
Budowa hotelu jest częścią rozbudowy kompleksu 

o powierzchni ok. 7000 m2. Będzie to budynek cztero-
kondygnacyjny składający się z części zabytkowych (ist-
niejących kamienic), które zostaną poddane pełnej re-
konstrukcji – z wyjątkiem ścian elewacyjnych. Przebu-
dowa będzie polegać na gruntownym wyburzeniu stro-
pów i ścian wewnętrznych oraz zbudowaniu ich od no-
wa, natomiast ściany fasadowe od strony zabytkowych 
ulic pozostaną w nienaruszonym stanie. 

Większość stropów zaszalowana zostanie przy wyko-
rzystaniu systemu stropowego Dokadek 30, a część wy-
konana zostanie za pomocą deskowania dźwigarkowego 
Dokaflex. Ściany w ,,nowej” części budynku betonowa-
ne będą przy użyciu Framax Xlife, a słupy w systemie KS. 

Wszystkie zastosowane rozwiązania i użyte systemy po-
zwolą na transport i montaż sprzętu bez użycia dźwigu. 
Dzięki temu możliwe będzie zabezpieczenie zabytkowych 
ścian fasadowych kamienic przed ich uszkodzeniem.  � Zd
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Rynek oferuje dzisiaj szerokie spektrum rozwiązań w zakresie deskowań. 
U czołowych dostawców są to propozycje o najwyższym zaawansowaniu technicznym. 
Rodzi się pytanie: czy branża deskowaniowa może jeszcze zaskoczyć innowacjami? 
Czy może być bardziej innowacyjna? Jakie rozwiązania stanowią przejaw przekraczania 
kolejnych granic?

ZASKOCZYĆ 
INNOWACJAMI
Piotr 
Dzięgielewski

Pełnomocnik Zarządu 
ds. Rozwoju 
PERI Polska Sp. z o.o.

Jeszcze kilkanaście lat te-
mu mogło się wydawać, że 
technologia związana z for-

mowaniem betonu już nic 
nowego nie zaoferuje. 
Przez lata funkcjonowały 
wydajne systemy przestaw-
nych deskowań inwentary-
zowanych, a nawet syste-
my samoczynnego wspina-
nia dla obiektów wysokich, 
wyczerpujące na pozór fi-
zyczne możliwości uspraw-

nienia procesów budowla-
nych. Tymczasem ostatnie 
lata obfitują w nowe roz-
wiązania, które jeszcze da-
lej przesuwają granicę wy-
dajności, znakomicie pod-
nosząc przy tym poziom 
bezpieczeństwa użytkow-
ników. Przykłady? 

Osłony wiatrowe PERI 
RCS dla budynków wyso-
kich otaczające bieżącą 
i dwie ostatnio wykonane 
kondygnacje pojawiły się 
niecałe dziesięć lat temu. 
Dziś żaden doświadczony 
wykonawca nie wyobraża 
sobie wznoszenia wieżow-
ca bez ich udziału. Osłony 
posiadają własny napęd hy-
drauliczny i tworzą kom-
pletne rozwiązanie z pomo-
stami rozładunkowymi i ze-
wnętrznymi schodniami 
komunikacyjnymi. W de-
skowaniach ściennych po-
jawił się system MAXIMO 

eliminujący stosowanie ele-
mentów traconych z PCV 
do przejść ściągów i redu-
kujący liczebność brygady 
ciesielskiej przy jednocze-
snym zwiększeniu wydaj-
ności. Tegoroczną nowość 
PERI stanowi m.in. desko-
wanie ramowe DUO o kon-
strukcji ze zbrojonego poli-
meru technicznego Poly-
tech. Nie tylko materiał 
– lekki, niepodlegający ko-
rozji, skurczowi ani pęcz-
nieniu – jest innowacyjny. 
Nowa jest też możliwość 
stosowania jednego syste-
mu deskowań do trzech 
różnych elementów kon-
strukcyjnych, które dotych-
czas wymagały osobnych 
rodzajów form. PERI DUO 
daje możliwość formowa-
nia ścian, słupów i stropów 
z wykorzystaniem 70% czę-
ści uniwersalnych. 

Przytoczone przykłady są 
tylko namiastką pełnego 
pakietu innowacyjnych 
rozwiązań oferowanych 
przez PERI na potrzeby bu-
downictwa lądowego. Moż-
na zatem zaryzykować 
stwierdzenie, że to, co do-
tychczas postrzegane było 
jako granice rozwoju inno-
wacyjności branży desko-
wań, było w rzeczywistości 
fatamorganą. 

Ostatnie lata obfitują 
w nowe rozwiązania, 
które jeszcze dalej 
przesuwają granicę 
wydajności, 
znakomicie podnosząc 
przy tym poziom 
bezpieczeństwa 
użytkowników.
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Piotr Ignatowski
Dyrektor Techniczny 
Doka Polska Sp. z o.o.

Przy obecnym rozwoju 
technologicznym innowa-
cje pojawiają się w dużym 
tempie we wszystkich bran-
żach. W niektórych wdra-
żane są stopniowo, w in-
nych powodują rewolucyjne 
zmiany, tak jak np. przy po-
wstaniu fotografii cyfrowej. 

W deskowaniach i rusz-
towaniach innowacje poja-
wiają się na wielu płaszczy-
znach. Na przestrzeni kil-
ku ostatnich lat firma  Doka 
wprowadziła wiele inno-
wacyjnych rozwiązań, ta-
kich jak platforma myDo-
ka do zarządzania i kontro-
li ilości deskowań na budo-
wie czy Concremote, czy-
li narzędzie do określania 
dojrzałości betonu w czasie 
rzeczywistym. Kolejnym in-
nowacyjnym krokiem firmy 
Doka jest rozwijanie oraz 
wdrażanie technologii BIM 
w odniesieniu do deskowań 
i rusztowań. Modelowa-
nie informacji o budynkach 

i budowlach krok po kroku 
staje się coraz bardziej po-
wszechne na rynku budow-
lanym, szczególnie w przy-
padku kluczowych i dużych 
projektów. Dlatego  Doka sta-
ra się rozszerzać projekty 
deskowań i rusztowań o cy-
frowe dane projektowe, któ-
re wykraczają poza obec-
ne standardy. Pierwszy krok 
to udostępnienie klientom 

bezpłatnego oprogramowa-
nia Tipos-Doka oraz Doka-
CAD. W ramach współpracy 
przy modelowaniu informa-
cji inżynierowie Doka mo-
gą działać na uzyskanych od 
klientów modelach BIM dla 
obiektów w czterech najbar-
dziej rozpowszechnionych 
formatach. Rezultatem dzia-
łań jest przedstawienie sy-
mulacji rotacji deskowań na 

obiekcie wraz z wizualiza-
cją 3D. Obecnie firma  Doka 
pracuje nad stworzeniem 
standardu BIM dla techno-
logii deskowań na bazie for-
matu IFC we współpracy ze 
związkiem GSV oraz orga-
nizacją BuildingSmart. Po-
za tym biblioteki Doka-BIM 
dostępne są dla formatów 
 Tekla i Revit. Wkrótce opro-
gramowanie DokaCAD oraz 
Tipos-Doka zostaną wyposa-
żone w interfejs BIM. 

Można zapytać: po co to 
wszystko? Wspólnym ce-
lem dla uczestników BIM są 
wzajemna koordynacja pro-
jektu, dokładne określenie 
kosztów wykonania, wykry-
wanie kolizji oraz proble-
mów w modelu wirtualnym 
i uniknięcie ich podczas re-
alizacji projektu. 

Wróćmy do pochodzenia 
słowa innowacja: innova-
tio to po łacinie odnowie-
nie. Kto wie czy takim odno-
wieniem w całej branży bu-
dowlanej nie będzie przej-
ście w najbliższej przyszło-
ści na BIM w szerokim za-
kresie. Firma Doka będzie 
na to gotowa.

Krzysztof 
Turczyniak

Dyrektor Oddziału Mazowsze 
NOE-PL Sp. z o.o.

Na początku mojej przygo-
dy z deskowaniami myślałem, 
że chyba wszystko w tym te-
macie zostało już wymyślone. 
Moja wieloletnia praca poka-
zała, że każdego roku pojawia-
ją się nowości, a co trzy lata 
na targach Bauma w Mona-
chium można oglądać festi-
wal nowych rozwiązań i za-
stosowań. Deskowania zmie-
niają się tak, jak przeobraża 
się całe budownictwo, zarów-
no od strony materiałów, tech-
nologii robót, jak i mody. Od 
kilkunastu lat architekci sto-
sują beton nie tylko jako mate-
riał konstrukcyjny, lecz także 
element wykończenia wnętrz 
– „beton architektoniczny/li-
cowy”. Firma NOE, wycho-
dząc naprzeciw zapotrzebo-
waniu rynku, oferuje matryce 

do fakturowania betonu 
 NOEplast i NOEliner o mak-
symalnej powierzchni bez po-
łączeń 150 m2. Dodatkowo 
z myślą o tej technologii ofer-
tujemy system NOEtop R – są 
to ramy bez poszycia, klient 
sam decyduje, jaki typ poszy-
cia jest najlepszy dla niego, 
np. matryca z fakturą, gładka 
sklejka, sklejka z fakturą itp. 
W odróżnieniu od typowego 
systemu ramowego rozwiąza-
nie to daje dowolność w do-
borze miejsca przechodzenia 
ściągu. System ten jest w peł-
ni kompatybilny z typowym 
systemem NOEtop. W firmie 
NOE Schaltechnik opracowa-
no innowacyjny system NOE 
Krass (kranabhängige Arbeits-
schutzsystem), tzn. osłony 
miejsca pracy przestawiane 
żurawiem. Podstawową funk-
cją systemu jest zabezpiecze-
nie robotników przed ryzy-
kiem upadku z niezabezpie-
czonego stropu. System po-
zwala na jednoczesne zabez-

pieczenie trzech kondygnacji: 
tej, na której jeszcze przed 
chwilą pracowano, na której 
obecnie trwają prace, i tej, 
gdzie czynności robocze do-
piero się zaczną. Dzięki takie-
mu rozwiązaniu zabezpieczo-
na jest krawędź przeznaczo-
nego do oszalowania stropu 
i pracownicy w momencie 
rozpoczęcia tej czynności ma-
ją już zapewnione pełne BHP. 
Dodatkowo NOEKrass może 
spełniać wymogi osłony wia-
trowej.

Jestem przekonany, że fir-
ma NOE Schaltechnik jest li-
derem w opracowywaniu 
i wprowadzaniu innowacyj-
nych produktów, ponieważ 
wsłuchujemy się w potrzeby 
naszych klientów.

Deskowania 
zmieniają się tak, jak 
przeobraża się całe 
budownictwo.

Innovatio  
– czyli 
odnowienie.



Jacek Bakun
Dyrektor Operacyjny, Wiceprezes Zarządu 
PPU Palisander Sp. z o.o.

Czy branża deskowaniowa może zaskoczyć in-
nowacjami? Na pewno tak. I to tak długo, jak bę-
dziemy słuchać naszych klientów. To oni inspi-
rują nas do rozwoju. Od początku działalności 
Palisander wprowadzał do oferty innowacje za-
równo produktowe, jak i w zakresie usług. Ja-
ko pierwszy dostawca w Polsce wdrożył na bu-
dowach szalunki z całkowicie plastikowym po-
szyciem. Jako pionierzy zaczęliśmy powszechnie 
stosować styropianowe szalunki do nietypowych 
elementów o skomplikowanych kształtach.

W zakresie usług wprowadziliśmy między in-
nymi świetnie odebrany przez rynek Monitoring 
Kosztów Najmu i platformę online iPalisander. 
Dodam tylko, iż w obu przypadkach wyprzedzi-

liśmy konkurencję. 
Sposób kontroli ciągle 
ewoluuje i na prze-
strzeni ostatnich lat 
ustrzegł znaczną licz-
bę budów przed nie-
oczekiwanym wzro-
stem kosztów.

Wiele innowacji 
stworzyliśmy jako roz-
wiązania przeznaczo-
ne dla konkretnych bu-
dów i na razie nie sto-
sujemy ich powszech-
nie, jednak jest to tylko 
kwestią czasu. Z pew-
nością zaskoczymy 
jeszcze nieraz. Sza-
lunki to nasza pasja, 
więc ciągle szukamy 
usprawnień.

Szalunki to nasza pasja, 
więc ciągle szukamy 
usprawnień.

Paweł Burzykowski
Dyrektor Techniczno-Handlowy 
BAUKRANE Budownictwo Sp. z o.o. Sp.k. 

Deskowania są istotnym elemen-
tem kształtującym cały proces pro-
wadzenia prac żelbetowych. 
W związku z tym branża deskowań 
cały czas się rozwija. Dotyczy to 
przede wszystkim strony technicz-
nej oraz wsparcia IT. Rozwój tech-
niczny to stale udoskonalane syste-
my deskowaniowe pozwalające 
w sposób bardziej efektywny wpły-
wać na: wydajność pracy, jakość 
końcową wykonanych elemen-
tów, a także poprawę bezpieczeń-
stwa pracy na budowie. Są to aktual-
nie najważniejsze kierunki rozwoju 
branży ze względu na ciągle wzra-
stające koszty pracy ludzkiej, szyb-
kie terminy realizacji, a także wzrost 

świadomości firm wykonawczych 
i wysokich oczekiwań inwestorów 
w kwestiach związanych z BHP. 

Nasza firma jako jedyna na rynku 
oferuje klientom kompleksową obsłu-
gę inwestycji budowlanych tj. syste-
my szalunkowe w połączeniu z opty-
malnie dobranymi żurawiami bu-
dowlanymi, ogrodzenia, szeroką ga-
mę kontenerów niezbędnych do 
stworzenia zaplecza budowy, a także 
drobny sprzęt budowlany. Dzięki te-
mu BAUKRANE jako nieliczna z firm 
na polskim rynku posiada unikatową 
i najbardziej kompleksową ofertę. Ja-
ko spółka z polskim kapitałem – dzię-
ki stałemu poszerzaniu oferty sprzę-
towej, jak i zakresu działalności na 
obszar całej Polski – stajemy się po-
ważnym konkurentem dla pozosta-
łych firm z branży rentalowej, co do-
strzegają i doceniają nasi klienci.

Branża deskowań cały czas 
się rozwija. Dotyczy to przede 
wszystkim strony technicznej 
oraz wsparcia IT.

Jolanta 
Szymanowska 

Dyrektor Marketingu 
ULMA Construccion Polska S.A.

Pojęcie innowacyjności jest 
bardzo pojemne. Dlatego jeśli 
tylko nie ograniczymy go wy-
łącznie do fundamentalnie no-
wych produktów i rozwiązań 
na skalę światową, to możemy 
właściwie powiedzieć, że bran-
ża deskowań i rusztowań znaj-
duje się w procesie permanent-
nej innowacji. Częściowo wy-
nika to z oczywistego dąże-
nia każdego z producentów do 
wzmocnienia swojej przewagi 
konkurencyjnej i zaoferowania 
klientowi nowej unikalnej war-
tości, a częściowo jest po pro-
stu wymuszane przez rozwój 
technologii komplementarnych 
czy też technologii w ogóle. 

Jednak z całą pewnością są 
jeszcze w branży takie obsza-
ry, które czekają na nowe, bar-
dziej wydajne czy przyjazne dla 
klienta rozwiązania. I nie cho-
dzi tu bynajmniej wyłącznie 
o bardzo zaawansowane tech-
nologie, gdyż wystarczy cho-
ciażby wspomnieć o braku kom-
pleksowego systemu zabezpie-
czeń zintegrowanego z desko-
waniem stropowym. Zawsze 
można by też jeszcze lepiej za-
dbać o ergonomię deskowań.

Jeśli chodzi o przykład prze-
myślnej innowacyjności z na-

szego firmowego podwórka 
– kilka lat temu ULMA wpro-
wadziła na rynek uniwersal-
ny system MK, który wciąż sta-
nowi doskonałą bazę dla kolej-
nych odsłon jego nowatorskich 
aplikacji. Układy kratowe zbu-
dowane w systemie MK spraw-
dziły się już z powodzeniem 
w budownictwie kubaturowym 
jako kozły oporowe czy podpar-
cie wspornikowej konstrukcji  
zbiornika na wysokości, a ostat-
nio na budowie Forum Gdańsk 
– jako dwupoziomowa kratow-
nica przejezdna o rozpiętości 
26 m, zaprojektowana do reali-
zacji stropu tunelu. 

Branża deskowań 
i rusztowań znajduje się 
w procesie permanentnej 
innowacji. 
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Firma XERVON Polska posiada 20 letnie doświadczenie w zaawansowanych projektach budowlanych  
– jeden z wiodących dostawców na polskim rynku rusztowań. 

usług dla przemysłu

Od 1996r. dbamy o niezawodność naszych usług, dostarczając 

naszym Klientom kompleksowe, sprawdzone rozwiązania  

poparte naszym wieloletnim doświadczeniem. Firma obejmuje 

swoim zasięgiem nie tylko inwestycje na terenie Polski, ale 

również poza jej granicami. Prowadzimy budowy m.in. na terenie 

Niemiec, Belgii, Holandii oraz Danii. Naszym Klientom służymy 

doradztwem popartym wiedzą wynikającą z wykształcenia 

i doświadczenia naszych pracowników. Przygotowujemy  

dokumentację projektową konstrukcji rusztowaniowych wraz 

z niezbędnymi obliczeniami statyczno - wytrzymałościowymi. 

Priorytetami działań XERVON POLSKA są: JAKOŚĆ, 

BEZPIECZEŃSTWO i TERMINOWOŚĆ wykonywanych  

usług z poszanowaniem środowiska naturalnego. W naszej 

ofercie są zarówno rusztowania typowe modułowe i ramowe, 

jak i rusztowania skrojone na miarę Państwa potrzeb: rurowo-

złączkowe, wiszące, jezdne itp. Rozwiązania projektowane są 

indywidualnie dla każdej inwestycji. W ofercie XERVON znajdują  

się również izolacje termiczne, ciepłochronne wykonywane  

przez wykwalifikowanych izolerów, stanowiące idealne 

dopełnienie oferty dla branży przemysłowej.  

Wszystkie nasze działania potwierdzone są certyfikatami: 

Jakości ISO 9001:2008 - bo jakość to podstawa,

Bezpieczeństwa i Higieny Pracy PN-N 18001:2004, BS 

OHSAS 18001:2007, SCC PETRO:2011 - bo bezpieczeństwo  

to absolutny priorytet naszej działalności,  

Środowiska ISO14001:2005 - bo kto o nie zadba jak nie my sami. 

Wspólnie tworzymy przyszłość

SIEDZIBA GŁÓWNA
XERVON Polska Sp. z o.o. // ul. Kineskopowa 1
05-500 Piaseczno // Polska
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Deskowania budow-
lane są obecnie po-
wszechnie używa-
ne na budowach 

do formowania żelbeto-
wych elementów konstruk-
cyjnych obiektów budow-
lanych. Same deskowania 
także tworzą konstrukcję, 
ale o znacznie bardziej 
skomplikowanym kształcie 
niż elementy, dla których 
stanowią formę. Jak każda 
konstrukcja mogą być pod-
dane sprawdzeniom wy-
trzymałościowym, które 
muszą być poprzedzone 
opracowaniem modelu 
i wykonaniem obliczeń. 
Właśnie te dwa zagadnie-
nia są tematem niniejszego 
artykułu.

Budowa modelu 
komputerowego
Opracowanie mode-

lu komputerowego wyma-
ga analizy kształtu, analizy 
zachowania się płyt desko-
wania podczas układania 
mieszanki betonowej oraz 
pozostałych elementów de-
skowania, takich jak zamki 
łączące płyty, belki spina-
jące, ściągi, wsporniki ko-
złowe i podpory (rys.1). 

Najpierw zostanie omó-
wiony model głównego 
elementu deskowania, czy-
li płyty. Kształt płyt desko-
wań niestety nie sprzyja 
modelowaniu. Płyty więk-
szości systemów składa-
ją się ze stalowych bo-
ków i belek poprzecznych 
(wzmocnienia) oraz sklej-
ki. Boki płyt oraz wzmoc-
nienia mają skompliko-
wany kształt, co powodu-
je, że model komputerowy, 
uwzględniający ich kształt, 
składa się z wielu ele-
mentów metody elemen-
tów skończonych (MES). 
Na rys. 2 pokazano model 
pełnej płyty z fragmenta-
mi siatki MES. Prawidło-
wo zbudowany model wy-
maga, aby wymiary boków 
elementów były do siebie 
zbliżone. Oprócz tego licz-
ba elementów na płaskich 
fragmentach belek musi 
być tak dobrana, aby ele-
menty prawidłowo opisy-
wały zmiany odkształceń 
i naprężeń, co w praktyce 
oznacza, że powinny tam 
się znaleźć co najmniej 
cztery elementy. Model po-
kazany na rys. 2a można 
traktować jako prawidło-

wy, ale niestety zawiera on  
240 026 elementów powło-
kowych (powierzchniowe 
elementy MES, które mo-
gą być obciążone pod do-
wolnym kątem) i 227 640 
węzłów. Wymieniona licz-
ba węzłów i rodzaj zasto-
sowanego elementu ozna-
czają, że policzenie na-
prężeń tylko w tej jed-
nej płycie wymaga roz-
wiązania układu równań 
z liczbą równań równą 
227 640 x 6 = 1 365 840 
i tą samą liczbą niewia-
domych, którymi są prze-
mieszczenia węzłów (trzy 
przesunięcia i trzy obroty 
w każdym węźle). Policze-
nie układu kilku płyt oczy-
wiście wielokrotnie zwięk-
sza liczbę równań w ukła-
dzie równań. Konsekwen-
cją tego jest długi czas ob-
liczeń komputerowych lub 
wręcz brak możliwości 
rozwiązania zadania z po-
wodu ograniczeń możliwo-
ści obliczeniowych kom-
putera. Dlatego należy mo-
del uprościć, na przykład 
przez zastąpienie mode-
li boków i belek poprzecz-
nych płyt z rys. 2a modela-
mi płaskimi, składającymi 

się z elementów powłoko-
wych z wstawionymi prę-
tami tak, jak to pokazano 
w rys. 2b. Parametry mo-
deli uproszczonych muszą 
być tak dobrane, aby przy 
różnych rodzajach obcią-
żeń uzyskać dla nich takie 
same przemieszczenia jak 
dla modelu pełnego. Takie 
obliczenia należy wykonać 
przy obciążeniach wywo-
łujących rozciąganie ele-
mentu, zginanie w dwóch 
płaszczyznach oraz wy-
wołujących skręcanie. Na-
stępnie na podstawie ta-
kich obliczeń należy do-
brać grubość płyty, pole 
przekroju prętów, sztyw-
ność przekroju prętów 
przy skręcaniu oraz sztyw-
ność momentów bezwład-
ności przy zginaniu. Przy-
kładowy zestaw charakte-
rystyk dla modelu uprosz-
czonego podano w tab. 1. 
Na rys. 3 pokazano wyni-
ki obliczeń dla dwóch be-
lek wspornikowych, obcią-
żonych siłami skupionymi 
na końcu belki, które wy-
wołują jej zginanie. Rys. 3a 
przedstawia wyniki obli-
czeń dla modelu z pełnym 
kształtem elementu belki 
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PROJEKTOWANIE 
DESKOWAŃ
W przypadku skomplikowanych kształtów elementów żelbetowych lub w sytuacji, 
w której układanie mieszanki wymaga zwiększonego tempa wykonania robót 
budowlanych albo po prostu układ deskowań nie był nigdy sprawdzony, należy 
wykonywać obliczenia statyczno-wytrzymałościowe.
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płyty deskowania, a rys. 3b 
– te same wyniki dla mo-
delu uproszczonego. Jak 
widać, otrzymano dość 
dobrą zgodność obliczeń. 
Błąd wynosi ok. 3%. Osta-
tecznie uzyskany w ten 
sposób model pełnej płyty 
deskowania, pokazany na 
rys. 2b, zawiera 2057 węz- 
łów oraz 1704 elementy 
powłokowe i 488 elemen-
tów prętowych. 

Uproszczone modele 
pojedynczych płyt moż-
na zestawić w pełne de-
skowanie (rys. 4). Niestety, 
uproszczone modele bo-
ków i belek są umieszcza-
ne w osi przekroju, co po-
woduje, że w modelu peł-
nego deskowania jest lu-
ka pomiędzy poszczegól-
nymi płytami. Należy rów-
nież pamiętać, że w rze-
czywistości płyty desko-
wania mogą się przesuwać 
w poziomie względem sie-
bie oraz że górna płyta jest 
ustawiona na płycie niż-
szej, co oznacza, że pły-
ty w pionie muszą ze so-
bą współpracować. Naj-
lepszym rozwiązaniem by-
łoby połączenie węzłów 
płyt elementami kratowy-
mi o nieliniowych charak-
terystykach, tzn. takich, że 
podczas ściskania elemen-
ty te wykazują dużą sztyw-
ność, a przy rozciąganiu 
nie stawiają oporu. Takie 
rozwiązanie wymusza sto-
sowanie nieliniowych ana-
liz i komplikuje obliczenia, 
dlatego w pracy proponu-
je się inny, prostszy spo-
sób zamodelowania takie-
go połączenia, a jest nim 
zastosowanie elementów 
kratowych o charaktery-
stykach liniowych, zlokali-
zowanych na krawędziach 
od strony sklejki lub na 
krawędziach od strony ze-
wnętrznej (rys. 4). W mo-
delu, pokazanym na rys. 4, 
zastosowano pionowe ele-
menty kratowe od strony 
sklejki w poziomych po-
łączeniach płyt, natomiast 
poziome elementy krato-
we od strony zewnętrz-
nej zastosowano w piono-
wych połączeniach płyt. 

Dodatkowe elementy kra-
towe mają dużą sztywność 
w porównaniu z pozosta-
łymi elementami i nie ma-
ją ciężaru własnego. 

Do połączenia płyt służą 
zamki (rys. 1). Są to dość 
masywne elementy, któ-
re mają za zadanie nie do-
puścić do przesunięcia się 
płyt między sobą. Ponadto 
są znacznie sztywniejsze 
niż inne elementy. Dlatego 
jako model zamka przyjęto 
układ prętów (rys.4), które 
łączą płyty. Końce mode-
li zamków są umieszczo-
ne w prętach modeli belek 
poprzecznych. Przekro-
je zostały tak dobrane, aby 
elementy uzyskały bardzo 
dużą sztywność w porów-
naniu z elementami, któ-
re są przez nie spinane. 
Dzięki temu model zam-
ków spełnia swoją funkcję 
w analizie przemieszczeń 
całego deskowania, ale nie 
może służyć do analizy 
stanu naprężeń w samym 
zamku. 

Bardzo ważną rolę 
w pracy deskowania od-
grywają ściągi. Mimo że 
tylko łączą ściany, to wła-
ściwie głównie te elemen-
ty zapewniają brak prze-
suwu płyt deskowania 
w poziomie. Ściągi są ele-
mentami, które pracują 
na rozciąganie i mają ni-
ską sztywność giętną. Dla-
tego ściągi należy modelo-
wać za pomocą elementów 
kratowych, zakończonych 
w prętach belek poprzecz-
nych. Deskowanie tworzy 
często układ symetryczny, 
np. gdy służy do formowa-
nia płaskich ścian. Wtedy 
zamiast dwóch zestawów 
płyt po obu stronach ścia-
ny można wykonać model 
jednego takiego zestawu 
tylko z jednej strony ścia-
ny. W tym wypadku mo-
delowana jest tylko poło-
wa ściągu za pomocą ele-
mentu prętowego, który 
z jednej strony połączony 
jest przegubowo z prętem 
belki poprzecznej płyty, 
a z drugiej jest zakończony 
podporą. Ponieważ środek 
ściągu w zadaniu syme-
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Rys. 1. Przykładowy zestaw deskowań podczas wznoszenia  
podpory mostu

Rys. 2. Przykładowy model płyty deskowania o szer. 70 cm 
i wysokości 240 cm: a) model z zamodelowanymi kształtami boków 
i belek, b) model z modelem boków i belek w formie elementów 
płaskich z dwoma prętami

a) b)

Tab. 1. Charakterystyki geometryczne elementów płyt deskowań  
z rys. 2 w modelu uproszczonym

E l e m e n t Kształt elementu odel uproszczony

rubo  
płyty modelu 
zastępczego

g mm

harakterystyki geometryczne 
pręt w

A
mm 2

J 1
mm 4

J 2
mm 4

J 3
mm 4

Belka 
poprzeczna 
płyty

3 2 0 . 9 3 1 1 9 5 9 1 4 8 7 7 9 5 7 8

Bok płyty 6 . 2 1 5 . 1 9 1 1 4 7 2 8 1 5 1 3 3

Rys. 3. Porównanie przesunięć pionowych w: a) modelu 
z zamodelowanym pełnym kształtem belki, b) modelu uproszczonym

a) b)
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do ściany. Dlatego w wę-
złach boków pionowych 
zewnętrznych płyt nale-
ży wstawić podpory, blo-
kujące przesuw poziomy  
wzdłuż deskowania.

Obciążeniem deskowań 
jest zawsze parcie mie-
szanki betonowej, które 
należy przyłożyć jako ob-
ciążenie ciągłe do modelu 
sklejki. Drugi rodzaj dzia-
łania, na które jest nara-
żone deskowanie, to dzia-
łanie wiatru. Jeżeli pomię-
dzy montażem deskowa-
nia a ułożeniem mieszan-
ki betonowej dochodzi do 
silnych wiatrów, to mo-
że dojść do awarii desko-
wania. Działanie wiatru 
należy przyjmować zgod-
nie z normą [1]. Oba ro-
dzaje obciążeń są obcią-
żeniami zmiennymi nie-
występującymi jednocze-
śnie, dlatego należy ana-
lizować je jako oddzielne  
warianty.

Opisane powyżej proble-
my modelowania są tylko 
omówione pobieżnie. Do-
kładne analizy metod mo-
delowania, ich wyników 
i analizy statyczno-wy-
trzymałościowe są opisane 
w pracach dyplomowych 
[2] i [3], wykonanych na 
Wydziale Budownictwa 
i Architektury Politechniki 
Lubelskiej pod kierunkiem 
autorki artykułu.

Analiza numeryczna 
deskowań
Po opracowaniu modelu 

numerycznego można wy-
konać obliczenia kompute-
rowe. Wynikiem obliczeń 
z wykorzystaniem metody 
elementów skończonych 
są przede wszystkim prze-
mieszczenia węzłów. Na 
podstawie przemieszczeń 
są wyznaczane w elemen-
tach powierzchniowych 
odkształcenia i następ-
nie naprężenia. W przy-
padku elementów pręto-
wych na podstawie prze-
mieszczeń wyznaczane są 
siły wewnętrzne i w kolej-
nym kroku naprężenia. Na 
rys. 5 pokazano wyniki ob-
liczeń, czyli przemieszcze-

Rys. 4. Model deskowania z sześciu płyt

Rys. 5. Przemieszczenia wypadkowe węzłów deskowania z rys. 4

Rys. 7. Ostateczne naprężenia zredukowane według hipotezy  
Hubera-Misesa w sklejce

Rys. 6. Przemieszczenia wypadkowe w deskowaniu naroża ściany [2]

trycznym nie przesuwa się 
w poziomie oraz sam ściąg 
powinien pozostać pozio-
my, należy przyjąć podpo-
rę, która zablokuje prze-
suw poziomy węzła oraz 
możliwość jego obrotów. 
Zastosowanie blokady ob-
rotów w elemencie, który 
nie ma sztywności, wyni-
ka głównie z faktu, że brak 
takiego mocowania spowo-
dowałby, że zadanie było-
by geometrycznie zmien-
ne, a tym samym nie moż-
na by było go rozwiązać. 

Zestawienie kilku płyt, 
np. w takim układzie, 
jak to jest pokazane na  
zdjęciu 1, wymaga rów-
nież zamodelowania belek 
wzmacniających, kozłów 
wspornikowych i podpór. 
Te elementy deskowania 
spełniają wymagania ele-
mentów prętowych i taki-
mi elementami można je 
modelować, wykorzystu-
jąc ich charakterystyki ma-
teriałowe i geometryczne 
bez wprowadzania jakich-
kolwiek modyfikacji.

Model deskowania po-
winien zostać jeszcze uzu-
pełniony warunkami brze-
gowymi, czyli podporami. 
Przede wszystkim desko-
wanie jest ustawione na 
podłożu, czyli mamy blo-
kadę przesuwu pionowe-
go i takie podpory powin-
ny być zastosowane we 
wszystkich węzłach dolne-
go boku najniższych płyt. 
Płyty deskowania są rów-
nież blokowane za pomo-
cą metalowych prętów 
pionowych zakotwionych 
w podłożu. Te pręty ma-
ją za zadanie zablokować 
ruch płyt w poziomie, dla-
tego w tych miejscach po-
winny się znaleźć podpo-
ry, które blokują zarówno 
przesuw poziomy prosto-
padły do deskowania, jak 
i pionowy. Podpory mo-
gą się również znaleźć na 
pionowych bokach desko-
wania. Jeżeli obliczenia są 
wykonywane dla fragmen-
tu długiej ściany, to można 
założyć, że deskowanie nie 
przesunie się w kierunku 
poziomym równoległym 



nia wypadkowe węzłów 
modelu z rys. 4, a na rys. 6 
pokazano wyniki obliczeń, 
zaprezentowane w pracy 
[2] dla deskowania naroża. 

Zaproponowane w po-
przednim punkcie podej-
ście do modelowania de-
skowań powoduje, że ana-
liza wyników w przypad-
ku niektórych elemen-
tów wymaga dodatko-
wych obliczeń. Napręże-
nia w sklejce (rys. 7) oraz 
siły wewnętrzne i naprę-
żenia w elementach ty-
pu ściąg, belki spinające, 
czyli tych, dla których nie 
modyfikowano charakte-
rystyk geometrycznych, 
można traktować jako wy-
niki ostateczne. Natomiast 
wyznaczenie naprężeń 
boków i belek poprzecz-
nych płyty wymaga do-
datkowych analiz statycz-
nych. Polegają one na tym, 
że z miejsc, np. o najwięk-
szych „sztucznych” naprę-
żeniach, odczytuje się si-
ły wewnętrzne. Te warto-
ści przykłada się do końca 
belki wspornikowej z peł-
nym modelem przekroju 
takim, jaki pokazany jest 
na rys. 3a, i ponownie wy-
konuje obliczenia. Następ-
nie wybiera się fragment 
środkowy belki, na który 
nie mają wpływu zaburze-
nia brzegowe, a napręże-
nia z tego fragmentu mo-

delu traktuje się jako osta-
teczne. Przykładowe wyni-
ki takich obliczeń pokaza-
no dla poprzecznych belek 
płyty na rys. 8. W ten spo-
sób uzyskuje się ostatecz-
ne wartości naprężeń, któ-
re mogą być podstawą do 
sprawdzenia, czy nie bę-
dzie przekroczona zapla-
nowana wytrzymałość ma-
teriału.

Tak jak w poprzednim 
punkcie, tu również na-
leży podkreślić, że zagad-
nienia modelowania i obli-
czeń deskowań są bardzo 
ciekawe i złożone, a w ni-
niejszej pracy tylko poka-
zano możliwości badania 
wytężania deskowań z wy-
korzystaniem metod kom-
puterowych.

Podsumowanie
W praktyce krótkie ter-

miny robót budowlanych, 
brak planowania prac na 
budowie oraz, a prawdo-
podobnie przede wszyst-
kim, skomplikowany 
kształt elementów desko-
wań powodują, że w za-
sadzie nie wykonuje się 
analiz statyczno-wytrzy-
małościowych deskowań. 
Oczywiście podczas budo-
wy typowych monolitycz-
nych elementów obiek-
tów budowlanych przy 
typowym czasie układa-
nia mieszanki betono-

wej można korzystać ze 
sprawdzonych rozwiązań,  
np. układu płyt, które pro-
ducent nazywa standar-
dowymi. Jednak w przy-
padku skomplikowanych 
kształtów elementów żel-
betowych lub w sytuacji, 
w której układanie mie-
szanki wymaga zwiększo-
nego tempa wykonania ro-
bót budowlanych albo po 
prostu układ deskowań 
nie był nigdy sprawdzo-
ny, należy wykonywać ob-
liczenia statyczno-wytrzy-
małościowe. Przy obec-
nych technologiach obli-
czeniowych nie ma powo-
du, aby ryzykować ludzkie 
życie i straty ekonomiczne. 

Tyle że to wymaga wcze-
śniejszego zaplanowania 
organizacji prac budowla-
nych, w tym zaplanowania 
prac związanych z układa-
niem mieszanki betonowej. 
Niestety w Polsce nadal nie 
ma zwyczaju projektowa-
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Rozliczanie wynajmu 
deskowań i rusztowań
Program CoMoTel Rental
� umowy ramowe, wydania i zwroty

� montaże i demontaże

� bieżące stany elementów na budowach

� zestawienie wydzierżawionych elementów na dzień 

� automatyczne fakturowanie dzierżawy (funkcja FAR)

� specy�kacja kosztów dzierżawy elementów

Czy Hirek rozliczy wynajem sprzętu precyzyjnie i terminowo?

Program CoMoTel Rental to sprawdzona aplikacja  
dla wypożyczalni oraz �rm budowlanych. Jest on wdrażany 
i rozwijany od 9 lat, ponad 50 �rm stosuje go do rozliczania 
wynajmu deskowań, rusztowań i ogrodzeń.

ULISSES Sp. z o.o. 
ul. Górnośląska 69a, 62-800 Kalisz
tel. 62 50 15 454 
kom. 502 752 339
www.ulisses.pl, programy@ulisses.pl

nia konstrukcji tymczaso-
wych przed rozpoczęciem 
budowy, a w trakcie bu-
dowy wykonanie budowy 
modelu deskowań i obli-
czeń w krótkim czasie jest 
trudne. Na pewno byłoby 
to łatwiejsze, gdyby pro-
ducenci deskowań w swo-
jej dokumentacji propo-
nowali konkretne mode-
le z podaniem ich charak-
terystyk lub po prostu sa-
mi oferowali usługi po-
legające na sprawdzeniu 
nośności deskowań.    �
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technika Lubelska, Lublin 2012.

[3]  Kargol W.: Analiza statyczno-wytrzy-
małościowa deskowania naroża prze-
grody monolitycznej o wysokości 5,4 
m, praca magisterska na Wydziale 
Budownictwa i Architektury, Poli-
technika Lubelska, Lublin, 2012

R E K L A M A

Rys. 8. Ostateczne naprężenia zredukowane według hipotezy 
Hubera-Misesa w poprzecznej belce: a) schemat z obciążeniami,  
b) naprężenia zredukowane na całej belce, c) środkowy fragment 
belki bez zaburzeń brzegowych

a) b)

c)



Metoda nawisowa 
polega na wyko-
nywaniu odcin-
ków konstrukcji 

za pomocą deskowania za-
mocowanego do wózka 
przejezdnego w schemacie 
statycznym wspornika. Na-
stępnie dwa wsporniki łą-
czone są w kluczu zworni-
kiem, zmieniając tym sa-
mym schemat statyczny 
obiektu w belkę ciągłą. Me-
toda ta pozwala skutecznie 
pokonywać takie przeszko-
dy jak cieki wodne czy ist-
niejące drogi i jest odpo-
wiednia do budowy obiek-
tów o rozpiętości przęseł 
wynoszącej od 70 do 200 m. 

Dzięki ograniczeniu placu 
budowy do niewielkiej po-
wierzchni oraz rezygnacji 
z podparcia przęsła trady-
cyjnymi rusztowaniami jest 
możliwa realizacja prac 
przy zachowaniu ciągłości 
ruchu drogowego. Wśród 
istotnych zalet tej metody 
należy także wymienić wy-
soką ergonomię prac dzięki 
powtarzalności cykli wyko-
nawczych.

Realizacja mostu meto-
dą wspornikową przebiega 
według opisanego poniżej 
schematu. W pierwszej ko-
lejności wykonany zostaje 
filar mostu wraz z segmen-
tem startowym dźwigara. 

W zależności od przyjęte-
go w projekcie wykonaw-
czym schematu statyczne-
go segment ten może być 
utwierdzony w filarze lub 
podparty przy użyciu pod-
pór tymczasowych. Następ-
nie na segmencie starto-
wym instalowane są wóz-
ki formowania nawisowe-
go. Są to przesuwne kon-
strukcje stalowe, do któ-
rych podwieszona zosta-
je konstrukcja deskowania. 
Ich zadaniem jest przejęcie 
obciążeń od ciężaru mie-
szanki betonowej wykony-
wanego segmentu ustro-
ju. W zależności od wyso-
kości przekroju długość be-

tonowanego segmentu mo-
że wynosić od 3 do 5 m. 
Po uzyskaniu przez beton 
wymaganej wytrzymało-
ści oraz sprężeniu dźwiga-
ra podwieszone deskowa-
nie zostaje odspojone i na-
stępuje przejazd wózka za 
pomocą urządzeń hydrau-
licznych. Po osiągnięciu lo-
kalizacji kolejnego etapu 
deskowanie jest ustawiane 
geodezyjnie i można przy-
stąpić do zbrojenia i beto-
nowania kolejnego segmen-
tu. Aby uniknąć oddziały-
wania znacznych momen-
tów zginających na filar, co 
skutkowałoby konieczno-
ścią kosztownego posado-

ULMA
dla infrastruktury

mgr inż. Tomasz Wendykowski
ULMA Construccion Polska S.A.

Spośród wielu realizacji obiektów mostowych, w których uczestniczy obecnie firma 
ULMA, na szczególne wyróżnienie zasługują dwie inwestycje – most MS-4A na rzece 
Odrze oraz most MS-30.1 na rzece Drwęcy. Obydwa obiekty wykonywane są metodą 
wspornikową przy użyciu wózków formowania nawisowego CVS ULMA, na podstawie 
projektu technologicznego opracowanego przez firmę ULMA Construccion Polska S.A.

Projekt deskowań: 
Przemysław Romański (MS-4A) 
i Piotr Sobczyk (MS-30.1) 
pod kierownictwem Jakuba Plony 
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wienia, wykonywanie obiek-
tu powinno się odbywać sy-
metrycznie po obu stronach 
podpory.

Most MS-4A 
na rzece Odrze
Most MS-4A, realizo-

wany przez firmę Strabag 
Sp. z o.o., jest obiektem rów-
noległym do istniejącego mo-
stu na Odrze w ciągu dro-
gi ekspresowej S3 w Cigaci-
cach. Obiekt zaprojektowa-
no jako konstrukcję z beto-
nu sprężonego o przekroju 
skrzynkowym jednokomoro-
wym ze ścianami ukośnymi. 
Rozpiętości przęseł wynoszą 
72,5 + 120 + 73 + 4 x 42 + 
41,5 m. Przęsło nurtowe oraz 
przęsła sąsiadujące wykony-
wane są w technologii na-
wisowej. Do segmentu star-
towego o długości 11 m do-
łączane są kolejne segmen-
ty o stałej długości 4,45 m. 
Budowa na dwóch podpo-
rach mostu odbywa się z wy-
korzystaniem czterech wóz-
ków formowania nawisowe-
go CVS. 

Pozostała część mostu jest 
wykonywana w technologii 
nasuwania podłużnego. Po 
ukończeniu budowy obiektu 
i oddaniu go do użytkowania 
sąsiedni stary most zostanie 
rozebrany, a w jego miejscu 
powstanie druga nitka MS-
-4B, zaprojektowana w tech-
nologii analogicznej do zasto-
sowanej na pierwszej nitce. 

Most MS-30.1 
na rzece Drwęcy
Obiekt MS-30.1 realizowa-

ny jest przez firmę Budimex 
S.A. w ramach budowy drogi 
ekspresowej S7 na pododcin-
ku C2 (Rychnowo–Olszty-
nek). Ma on zapewnić prze-
prowadzenie dwujezdniowej 
drogi ponad doliną Drwęcy. 
Most zaprojektowano jako 
trójprzęsłowy, z betonu sprę-
żonego. Z uwagi na 100-me-
trową rozpiętość przęseł nur-
towych zdecydowano się na 
zastosowanie metody wspor-
nikowej. W przekroju po-
przecznym dźwigar jest jed-
nokomorową skrzynką o pio-
nowych ścianach i zmiennej 
wysokości, wynoszącej od www.ulmaconstruction.pl

5,80 m nad podporą nurtową 
do 2,35 m w środku rozpięto-
ści przęsła nurtowego. Z po-
wodu znacznej szerokości 
ustroju wynoszącej 17,6 m 
dla nitki prawej oraz 19,3 m 
dla nitki lewej płyta jezdna 
została wzmocniona żelbeto-
wymi żebrami, które zlokali-
zowano na początku każdego 
segmentu. Przęsło nurtowe 
zostało podzielone na 20 seg-
mentów o długościach ok. 
4 m i 5 m. Docelowo przy 
budowie obiektu pracować 
będzie jednocześnie osiem 
wózków CVS.

Uniwersalność 
systemu CVS
Wózki formowania nawi-

sowego CVS znajdujące się 
w ofercie ULMA Construc-
cion Polska S.A. umożliwiają 
wykonywanie segmentów 
o ciężarze wynoszącym do 
300 t i długości do 5 m. Sys-
tem stanowi zatem uniwer-
salne rozwiązanie, pozwala-
jące na realizację obiektów 
zróżnicowanych pod wzglę-
dem rozpiętości przęseł 
i przekroju poprzecznego. 

MS-4A

MS-4A

MS-4A

MS-30.1
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Jeden z najbardziej 
wymagających obiek-
tów realizowanych 
na terenie elektrow-

ni – budynek maszynow-
ni – składa się z części pod-
ziemnej oraz nadziemnej. 
Część podziemną obiek-
tu stanowi skrzynia żel-
betowa o wymiarach oko-
ło 104 x 51 m i wysoko-
ści prawie 7 m. Podstawo-
wymi elementami nośnymi 
skrzyni są ściany zewnę-
trze o grubości 50 cm połą-
czone ze słupami zewnętrz-
nymi oraz słupy wewnętrz-
ne. Największe słupy we-
wnętrzne mają przekroje 
o wymiarach 1,4 x 3,55 m. 
Skrzynię maszynowni przy-
krywa strop o zmiennej gru-

bości od 30 do 40 cm, uło-
żony na belkach o wysoko-
ści od 1,2 do 1,7 m. Ścia-
ny oraz słupy wewnętrz-
ne obiektu wykonano przy 
użyciu deskowania ścien-
nego ORMA, którego pły-
ty zostały zaprojektowa-
ne na parcie betonu do 
80 kN/ m2. Wysokość desko-
wania ściennego dochodzi-
ła do 6,60 m. Podczas wyko-
nywania słupów wewnętrz-
nych znalazły zastosowa-
nie płyty słupowe  ORMA 
o szerokości 132 cm, które 
umożliwiają realizację słu-
pów o szerokości boku do 
120 cm, bez konieczności 
stosowania dodatkowych 
ściągów i usztywnień z ry-
gli. Stropy skrzyni zrealizo-

wano w systemie dźwigar-
kowym ENKOFLEX na wie-
żach T-60.

Część nadziemną maszy-
nowni stanowią słupy kon-
strukcji wsporczej, będące 
kontynuacją wybranych 
słupów wewnętrznych 
skrzyni, oraz oparta na nich 
za pośrednictwem wibro-
izolatorów płyta fundamen-
towa turbiny parowej. Po-
wierzchnia górna płyty 
znajduje się na wysokości 
powyżej 15 m, a jej grubość 
w przekroju zmienia się od 
2,38 do 3,90 m.

W celu wykonania pły-
ty fundamentowej turbi-
ny parowej zaprojektowano 
dwupoziomową konstruk-
cję wsporczą, której budo-

wę oparto na wieżach MK 
oraz wieżach T-60. Pierw-
szy poziom konstrukcji sta-
nowi układ wież MK-360, 
których maksymalna no-
śność na jedną nogę wyno-
si 360 kN. W układzie za-
stosowano 21 typów wież 
o wysokości do ponad 7,5 m 
i wymiarach przekrojów 
od 1,5 x 2,0 do 4,0 x 2,5 m. 
Część wież ustawiono na 
profilach stalowych w celu 
równomiernego rozłożenia 
obciążeń na podłoże. 

Na wieżach MK ułożono 
podwójny ruszt z profili 
HEB 320 i HEB 200, na 
którym ustawiono wieże 
T-60 o wysokości 3,5 m. 
Następnie na wieżach T-60 
rozłożono ruszt z rygli i be-

ULMA
dla przemysłu

mgr inż. Dariusz Nowak
ULMA Construccion Polska S.A.

W elektrowni Jaworzno III trwa realizacja nowego bloku energetycznego o mocy 
910 MW. W ramach współpracy z jednym z podwykonawców – firmą Warbud SA 
– ULMA odpowiada za projekt i dostawę technologii deskowań i rusztowań na budowę 
maszynowni i budynku nawy urządzeń elektrycznych i pomocniczych oraz nadzór 
nad zaprojektowanymi rozwiązaniami.

Projekt deskowań: 
Robert Winiarski 
i Radosław Wawrzyńczak 
pod kierownictwem 
Dominika Mazura 
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lek drewnianych, który po-
służył do ustawienia desko-
wania fundamentu. Funda-
ment zaprojektowano w de-
skowaniu ORMA.

Strop skrzyni, na którym 
została ustawiona konstruk-
cja, wzmocniono za pomocą 
podpór ALUPROP i wież MK. 
Miejscowe obciążenia od stóp 
wież MK były przenoszone 
z konstrukcji podparcia za 
pomocą wież MK-360 bądź 
zespołów wieżowych ALU-
PROP liczących od dwóch do 
nawet 15 podpór.

Budynek nawy urządzeń 
elektrycznych 
i pomocniczych
Pomiędzy kotłownią i ma-

szynownią powstaje budynek 
nawy urządzeń elektrycz-
nych i pomocniczych. Obiekt 
został zaprojektowany jako 
wielokondygnacyjny budy-
nek żelbetowy ze ścianami 
o grubości od 25 do 35 cm. 
Ściany wzdłuż dłuższego bo-
ku budynku stanowią oparcie 
dla belek żelbetowych, na 
których spoczywają stropy 
kolejnych kondygnacji. 
Obiekt ma przekrój zbliżony 
do prostokąta o wymiarach 
13,3 x 81,75 m, a jego wyso-
kość zmienia się skokowo 
w kierunku podłużnym. Naj-
niższa część ma wysokość 
prawie 30 m, a najwyższa 
– ponad 46 m. Segmenty 30-
i 37-metrowe posiadają po 
siedem kondygnacji o różnej 
wysokości. W części 46-me-
trowej zlokalizowana jest 
klatka schodowa. 

Technologia wykonywania 
budynku zakładała etapowa-
nie realizacji konstrukcji żel-
betowej. W pierwszym etapie 
wykonywano ściany, w któ-
rych pozostawiono wnęki na 
oparcie belek żelbetowych. 
W drugim etapie betonowano 
belki żelbetowe, a trzeci etap 
obejmował realizację płyty 
stropowej. 

Ściany nawy zostały wy-
konane przy użyciu sys-
temu podestów wznoszą-
cych BMK oraz deskowa-
nia ściennego ORMA. W ce-
lu realizacji zadania dostar-
czono 33 komplety konsol 
z podestami dolnymi do od- www.ulmaconstruction.pl

9,5 m zrealizowano przy 
użyciu wież podporowych 
T-60, poszytych rusztem 
z belek drewnianych VM. 

Zgodnie z oczekiwaniami 
klienta ULMA dostarczyła 
pełen zakres zabezpieczeń 
dla zastosowanych rozwią-
zań. Deskowania ścienne wy-
posażono w podesty robocze 
zarówno od strony otwarcia, 
jak i zamknięcia. Na budowie 
zastosowano zarówno stan-
dardowe rozwiązanie ULMA 
bazujące na gotowych pode-
stach stalowych, montowa-
nych na wspornikach pode-
stów, jak i nowy system pode-
stów roboczych SBU. Jego 
budowa opiera się na syste-
mowych wspornikach, które 
umożliwiają wykonywanie 
podestów roboczych z ele-
mentów certyfikowanego 
rusztowania BRIO. Konstruk-
cja systemu BRIO pozwala 
m.in. na pełne zamknięcie 
pionu z komunikacją, co 
zwiększa poczucie bezpie-
czeństwa przemieszczającego 
się pracownika. 

Bezpieczną komunikację 
pionową na słupach zapewnia 
system drabin F4 o szerokości 
52 cm z podestem na szczy-
cie deskowania. Podwiesza-
ny segment wejściowy drabi-
ny pozwala na swobodne do-
pasowanie długości elementu.

dźwigarkowego ENKOFLEX. 
Stoliki VR na podporach 
ALUPROP znalazły zastoso-
wanie podczas realizacji be-
lek żelbetowych. Konstruk-
cję deskowania oparto na ry-
glach MK, co umożliwiło 
wykonanie składanych na 

zawiasie części zewnętrz-
nych elementu. Zmiana geo-
metrii stolików pozwoliła na 
prostszy i szybszy transport 
deskowania po stropach. 
Stropy wyższych kondygna-
cji o wysokości sięgającej 

zyskiwania stożków i obsłu-
gi wiatrowania. Projekt za-
kładał wypieranie deskowa-
nia ściennego o wykonane 
stropy budynku. W związ-
ku z tym obsługa deskowa-
nia ściennego odbywała się 
od strony konsol. Zakotwie-

nie rusztowań do prac zbro-
jarskich do konsol BMK po-
zwoliło na zapewnienie bez-
pieczeństwa pracownikom.

Typowe stropy budynku 
wykonano przy użyciu stoli-
ków VR oraz deskowania 

Projekt rusztowań: Jan Skorek
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Najbardziej fascynu-
jąca jest dla mnie 
różnorodność jego 
zastosowań i osią-

ganych efektów. Oczywiście 
w każdej z naszych realiza-
cji stosujemy beton – od 
fundamentów, przez zasad-
niczą konstrukcję budynku, 
aż po elementy wykończe-
niowe, zarówno we wnę-
trzach, jak i na zewnątrz. Te 
ostatnie zastosowania są 
zdecydowanie najtrudniej-
sze – i w projektowaniu, i – 
szczególnie – w realizacji. 
Beton, który ma pozostać 
widoczny jako ostateczne 
wykończenie ściany, stropu, 
posadzki czy dachu wyma-
ga od architekta i wykonaw-
cy najwyższej uwagi i jako-
ści pracy, bo nawet drobny 
błąd może całkowicie ze-
psuć efekt. Z tym większą 
przyjemnością chciałbym 
zaprezentować i omówić 
kilka przykładów zastoso-
wania betonu w najnow-
szych polskich budynkach.

Tony z betonu
Posłużyłem się tytułem 

znanej audycji muzycznej ra-
diowej Trójki poświęconej 
hip-hopowi i rapowi trochę 
przekornie, bo budynek, 
o którym będę pisał, nie z ta-
ką muzyką się kojarzy. Kato-
wicka siedziba Narodowej 
Orkiestry Symfonicznej Pol-
skiego Radia, czyli po prostu 
NOSPR to dla większości 
melomanów symboliczna 

świątynia muzyki poważnej 
– zarówno tej klasycznej, jak 
i tworzonej współcześnie. 
Jednakże Ci, którzy interesu-
ją się bliżej działalnością tej 
świetnej orkiestry, wiedzą, że 
jednym z największych jej 
przebojów jest nagrana ra-
zem z Jimkiem i Miuoshem 
płyta pokazująca hip-hop 
w symfonicznej oprawie. Na 

scenie NOSPR regularnie 
goszczą światowe gwiazdy 
jazzu, bluesa i rocka – a każ-
dy z koncertów, niezależnie 
od repertuaru i przekroju pu-
bliczności, jest prawdziwym 
świętem muzyki.

Z pewnością jednym 
z czynników, które zdecydo-
wały o tak wielkiej popular-
ności NOSPR, jest architek-

toniczna i akustyczna jakość 
nowej siedziby orkiestry. Za-
projektowana przez zespół 
Konior Studio i zainauguro-
wana w listopadzie 2014 r. 
koncertem Krystiana Zim-
mermana już po pierwszym 
sezonie zaczęła się cieszyć 
pod wpływem entuzjastycz-
nych recenzji i opinii najwy-
bitniejszych dyrygentów, so-

FASCYNUJĄCE 
TWORZYWO arch.  

Oskar 
Grąbczewski

Beton jest jednym z moich ulubionych tworzyw architektonicznych – bo nazwanie go 
„materiałem budowlanym” byłoby zdecydowanie deprecjonujące. 

NOSPR w Katowicach 
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listów i orkiestr zasłużoną sła-
wą jednej z najlepszych sal 
koncertowych Europy. 

O akustyce NOSPR napisa-
no już całe tomy. Projekt 
w ścisłej współpracy z archi-
tektami opracowywała naj-
wybitniejsza na świecie pra-
cownia zajmująca się takimi 
zagadnieniami – japońska 
Nagata Acoustics. Jej szef 

Yasuhisa Toyota wielokrot-
nie odwiedzał Katowice. 
Chciał jak najlepiej poznać 
pierwotny zamysł architek-
tów tak, aby w zgodzie z nim 
powstała idealna przestrzeń 
dla muzyki. Miesiące projek-
towania i modelowania, bu-
dowa olbrzymiego modelu 
akustycznego sali w skali 
1:10, nadzór nad realizacją 

połączony z badaniami aku-
stycznymi i zakończony 
dwumiesięcznym strojeniem 
gotowej sali przed pierw-
szym koncertem przyniosły 
imponujący rezultat.

Większość najlepszych sal 
koncertowych świata jest wy-
kończona drewnem. Pojawia 
się ono również w NOSPR (to 
słynna klejona sklejka w tech-
nologii „birch up” zwanej 
przez niesforną architekto-

niczną młodzież „birch ple-
ase”), ale w symbiozie z mate-
riałem, który nie kojarzy się 
z salami koncertowymi 
– z betonem. Potężna sala jest 
od wewnątrz wyłożona czar-
nym betonem wylewanym 
w kształcie nieregularnych fal. 
Kształty te zostały stworzone 
z indywidualnie projektowa-
nych na podstawie rysunków 
architekta gumowych form 
szalunkowych firmy Reckli, 
przy czym zarówno przed ich 
ostatecznym zaprojektowa-
niem, jak i po wykonaniu 
pierwszych prób na budowie 
zostały one zweryfikowane 
pod względem akustycznym. 
Tym, co uderza, jest niezwy-
kła jakość uzyskanego betonu. 
Jest on jednolicie czarny, bez 
jakichkolwiek przebarwień 
i całkowicie gładki, do tego 
stopnia, że w półmroku sali 
koncertowej połyskuje, two-
rząc na ścianach niezwykłe, 
wręcz op-artowe efekty. Przy-
znam szczerze, że oglądałem 
wiele budynków i detali 
w różnych miejscach naszego 
pięknego globu, ale nigdzie 
nie widziałem lepiej wykona-
nego betonu. 

Również od zewnątrz sala 
prezentuje mistrzowsko wy-
konany beton architektonicz-
ny. Tym razem jest on bar-
dziej surowy, czarnoszary, 
z delikatnymi przebarwienia-
mi i deskowaniem o bardziej 
tradycyjnym wzorze. Tym, co 
imponuje, jest potężna skala 
jednolicie wybrzuszającej się 

betonowej bryły, wznoszącej 
się na ponad 20 m w górę 
przy odchyleniu od pionu 
sięgającym 3,2 metra. Wraże-
nie jest naprawdę niesamo-
wite – sala wygląda niczym 
olbrzymi wieloryb płynący 
przez atrium budynku.

Budynek NOSPR jest wie-
lowątkowy, skomponowany 
z cegły, drewna, ceramiki, 
kamienia, szkła. Beton jest 
na pozór tylko jednym z ele-
mentów tworzących wybitną 
jakość tej architektury, ale 
elementem na tyle ważnym, 
że w 2015 r. obiekt uzyskał 
pierwszą nagrodę w presti-
żowym konkursie nagradza-
jącym najlepsze polskie re-
alizacje z użyciem betonu.

Betonowa Arka
Piękny górski krajobraz 

w Brennej. I zadanie wręcz 
wymarzone dla architekta 
– zaprojektować dla siebie 
i swojej rodziny dom w ulu-
bionym od lat miejscu wy-
praw na narty. Historia po-
wstania domu Roberta Ko-
niecznego mogłaby jednakże 
posłużyć za scenariusz filmu 
(myślę, że byłaby to dobra, 
zwariowana komedia z happy 
endem). Długo przygotowy-
wany projekt, będący efektem 
wieloletnich przemyśleń na 
temat budownictwa regional-
nego, już pierwszego dnia bu-
dowy poszedł do kosza – au-
tor, przyglądając się rozpoczy-
nanej realizacji, zrozumiał, że 
dom musi wyglądać zupełnie 
inaczej – lekko unieść się nad 
ziemią i otworzyć w pełni na 
otaczające go fantastyczne wi-
doki. I tak, jak głosi legenda 
powtarzana wśród studentów 
architektury podczas długich 
bezsennych nocy poprzedza-
jących oddanie prac seme-
stralnych, w ciągu trzech dni 
i trzech nocy powstał projekt 
Arki. (I zobaczył Pan, że był 
on dobry…).

Dom jest de facto niedu-
żym, wydłużonym prostopa-
dłościanem nakrytym pro-
stym dwuspadowym da-
chem. Stoi lekko odkręcony 
od stoku, tak, że styka się 
z nim tylko jednym narożni-
kiem. Trzy betonowe tarcze, 
na których opiera się poziom 

Potężna sala NOSPR jest 
od wewnątrz wyłożona 
czarnym betonem 
wylewanym w kształcie 
nieregularnych fal.

Beton, który ma 
pozostać widoczny 
jako ostateczne 
wykończenie ściany, 
stropu, posadzki czy 
dachu, wymaga od 
architekta i wykonawcy 
najwyższej uwagi 
i jakości pracy.
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parteru, architekt połączył 
czterema ukośnymi ściana-
mi i ukształtował na podo-
bieństwo odwróconego da-
chu. Powstały kształt, po-
dobny do łodzi lub statku, 
dał nazwę domowi.

Arka jest budynkiem wy-
konanym w monolitycznej 
konstrukcji żelbetowej – i to 
nie jest niczym dziwnym. 
Niecodzienny jest nato-
miast fakt, że zamiast beton 
obudować kolejnymi war-
stwami izolacji i elewacji, 
autor i inwestor pozostawił 

go jako warstwę licową. Ro-
bert Konieczny tłumaczy, że 
dom miał być ekologiczny 
i zbudowany z lokalnych, 
ekonomicznych materiałów. 
Kiedyś w górach budowano 
z kamienia i drewna. Dzisiaj 
kamień stał się materiałem 
drogim i ekskluzywnym 
– zastąpił go właśnie beton, 
który bez wysiłku można 
zrobić w każdym miejscu 
lub dowieźć go z lokalnej 
wytwórni. 

Arka jest zatem betonową 
skorupą, którą wykończono 

od wewnątrz ciepłymi, „do-
mowymi” materiałami, choć 
i tutaj pojawiła się ciekawa 
nowość. Aby zapewnić 
ochronę cieplną od wnętrza, 
zaprojektowano natryskową 
izolację cieplną, która wy-
pełniła dom nieregularną, 
miękką formą. Gdzienie-
gdzie architekt pozostawił 
takie wykończenie jako do-
celowe, co daje niezwykły 
i bardzo oryginalny efekt.

Nad betonowym stropem 
domu rozpięto tradycyjny, 
drewniany dach. Aby za-
chować jednak jego wizual-
ną jedność z resztą budyn-
ku, pokryto dach specjalną 
membraną o wyglądzie ide-
alnie zharmonizowanym 
z betonowymi ścianami. Z 
daleka iluzja jest całkowita 
– dom wydaje się wyrzeź-
biony z bryły jednolitego 
materiału.

Betonowy dom Roberta 
Koniecznego jest realizacją, 
która pokazuje, że materiał 
tak często uważany przez 
inwestorów za nieprzyjazny 
i trudny może w istocie być 
bardzo atrakcyjną alternaty-
wą dla powszechnej styro-
pianozy. Arka jest po prostu 
piękna w swojej prostocie 
i świetnie wpisuje się w ota-
czający ją krajobraz.

A na koniec – zaskakująca 
pointa, którą dopisało samo 
życie. Właśnie dotarła do 
mnie informacja, że pod-
czas odbywającego się 

w Brennej rajdu samocho-
dowego jeden z samocho-
dów wpadł w niekontrolo-
wany poślizg i szorując po 
zboczu wpadł całym impe-
tem na Arkę. Samochód zo-
stał zgnieciony, ale załodze 
nic się nie stało, podobnie 
bez szwanku ze zderzenia 
dzięki solidnej żelbetowej 
konstrukcji wyszedł budy-
nek wraz z przebywającą 
w nim panią domu. To ko-
lejny aspekt betonowej fasa-
dy – jej trwałość i bezpie-
czeństwo użytkowania.

Prefabrykacja 2.0
Jeżeli jest jakiś temat, na 

który większość naszego po-
dzielonego społeczeństwa 
ma zgodną opinię, to z pew-
nością są nim prefabryko-
wane bloki mieszkalne. Jak 
łatwo się domyślić – jest to 
opinia jednoznacznie nega-
tywna. Nawet miłośnicy 
wielkich osiedli mieszka-
niowych odwołują się do 
realizacji indywidualnych 
– osiedla Tysiąclecia autor-
stwa duetu Buszko-Franta, 
zespołów mieszkaniowych 
Hansenów czy wrocław-
skiego Manhattanu Jadwigi 
Grabowskiej-Hawrylak. Na-
wet najlepsi architekci zde-
rzeni z wymaganiami typo-
wego systemu WK-70 rzad-
ko wychodzili z takich 
opresji bez szwanku. Mono-
tonne, bezpłciowe, ponure 
bloki, które w latach 70. 

Niecodzienny jest fakt, że zamiast 
beton obudować kolejnymi 
warstwami izolacji i elewacji, autor 
i inwestor Arki pozostawił go jako 
warstwę licową.

Arka w Brennej
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i 80. pokryły miasta, mia-
steczka i o zgrozo, nawet frag-
menty niektórych wsi przez 
lata straszyły smołowymi po-
działami na elewacjach, za-
krytymi później przez azbe-
stowe płyty, a jeszcze później 
– styropianem malowanym 
w fantazyjne wzory i kolory.

Wydawać by się mogło za-
tem, że temat prefabrykacji 
budynków mieszkalnych zo-
stanie na dłuższy czas zarzu-
cony. I tak też się stało. Ale 
jak uczy nas życie i Paulo Co-
elho – czas leczy wszelkie ra-
ny, złamane serca zaczynają 
bić nowym rytmem i nawet 
architekt, który zarzeka się, 
że nigdy, przenigdy nie poko-
cha już – zachęcony wiosną, 
słońcem i weną twórczą pró-
buje wstąpić do tej samej rze-
ki kolejny raz. 

Taką właśnie radosną wio-
senną jaskółką jest powstają-
cy właśnie budynek miesz-
kalny przy ulicy Sprzecznej 4 
w Warszawie. Jego autorami 
są architekci z biura BBGK. 
Budynek jest jeszcze w trak-
cie realizacji, ale to, co widzi-
my w chwili obecnej, pozwa-
la z pełnym przekonaniem 
powiedzieć, że będzie to wy-
jątkowo udana próba nowego 
spojrzenia na prefabrykację.

Co jest bowiem istotą prefa-
brykacji, o której zapomniano 
podczas nieudanych prób 
w latach komunizmu? Prawi-
dłowo zastosowana zapewnia 
wysoką jakość i trwałość ele-
mentów, skraca czas prac bu-
dowlanych i zapewnia możli-
wość prowadzenia ich nieza-
leżnie od pogody, a także 
ogranicza do minimum po-
wierzchnię placu budowy. 

Umożliwia indywidualne 
projektowanie każdego ele-
mentu i znaczne zróżnicowa-
nie form i faktur. Możliwe 
jest integrowanie betono-
wych prefabrykatów z izola-
cjami, instalacjami elektrycz-
nymi i grzewczymi (stropy 
grzejne) czy słaboprądowymi. 
Innymi słowy – budynek pre-
fabrykowany, kojarzący się 
nam z PRL-owskim substan-
dardem, może i powinien być 
znacznie lepiej wykonany 
i wykończony niż budynek 
wznoszony tradycyjnymi me-
todami.

Budynek przy Sprzecznej 
na Pradze ma sześć kondy-
gnacji, a jego realizacja od po-
czątku budowy zamyka się 
w siedmiu miesiącach. Wyko-
nanie go w technologii beto-
nu monolitycznego zajęłoby 
minimum dwa razy więcej 
czasu. Prefabrykaty były do-
starczane na budowę razem 
z elewacją, ociepleniem, 
z wprawionymi oknami, pa-
rapetami, kablami i puszkami 
elektrycznymi, a stropy 
z grzejnikami. Jakość betono-
wych elewacji jest wyśmieni-
ta – urody dodaje im fakt, że 
są barwione w masie na głę-
boki ceglasty kolor. Są tu rów-
nież bardzo efektowne ele-
menty dekoracyjne. Ściany 
zostały miejscowo pokryte 
drobnymi piramidkami, co 
daje bardzo malowniczy 
światłocień. W betonie odci-
śnięto adres budynku, są rów-

nież reliefy zaprojektowane 
przez młodych artystów – Da-
wida Ryskiego (stylizowana 
warszawska syrenka) i Edgara 
Bąka (widok z praskiego brze-
gu z sylwetką Pałacu Kultury).

Beton a la carte
Przywołane przykłady re-

alizacji udowadniają, że be-
ton architektoniczny jest jed-
nym z najbardziej wdzięcz-
nych do stosowania materia-
łów, którymi współcześnie 
dysponujemy, a gama możli-
wości z nim związanych wy-
daje się nie mieć ograniczeń. 
Fascynujące jest to, że zarów-

no wykonany w najnowocze-
śniejszych formach, perfek-
cyjnie gładki i bez skazy, jak 
i ten wylewany rzemieślniczo 
na budowie do zbitego z de-
sek szalunku potrafi wywołać 
równie silne pozytywne emo-
cje. Beton wręcz zachęca do 
eksperymentowania i robie-
nia czegoś nowego, własnego, 
indywidualnie zaprojektowa-
nego i wymyślonego. Myślę, 
że kolejne lata przyniosą nam 
mnóstwo świetnych betono-
wych budynków – i już się 
z tego cieszę, zarówno jako 
architekt, jak i użytkownik 
polskiej przestrzeni. 

Fascynujące jest to, 
że beton zarówno 
wykonany 
w najnowocześniejszych 
formach, perfekcyjnie 
gładki i bez skazy, jak 
i ten wylewany 
rzemieślniczo na 
budowie do zbitego 
z desek szalunku potrafi 
wywołać równie silne 
pozytywne emocje.

Budynek przy 
Sprzecznej na 
Pradze ma sześć 
kondygnacji, 
a jego realizacja 
od początku 
budowy zamyka 
się w siedmiu 
miesiącach. 
Wykonanie go 
w technologii 
betonu 
monolitycznego 
zajęłoby 
minimum dwa 
razy więcej 
czasu.

Budynek przy ul. Sprzecznej 
na warszawskiej Pradze
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Jako jedyny na pol-
skim rynku dostaw-
ca szalunków Pali-
sander może ofero-

wać swoim klientom naj-
lepsze rozwiązania spo-
śród dostępnych na 
świecie. Własny dział kon-
strukcyjny i Międzynaro-
dowa Platforma Wymiany 
Wiedzy i Technologii 
umożliwiają dodatkowo 
regularne poszerzanie 
oferty firmy o autorskie 
systemy, spełniające naj-
wyższe standardy i naj-
nowsze potrzeby budów. 
Tak kompleksowe podej-
ście do parku najmu spra-
wia, iż spółka bezproble-
mowo obsłuży każdą in-
westycję, bez względu na 
stopień jej skomplikowa-
nia. 

Gotowi na każde 
wyzwanie
Palisander stawia na 

projekty trudne technicz-
nie i nietypowe, wyma-
gające nieszablonowych, 
indywidualnych rozwią-
zań. Do tego rodzaju in-
westycji z całą pewno-
ścią można zaliczyć obiek-
ty przemysłowe, przy któ-
rych zarówno projektan-

ci, jak i wykonawcy mu-
szą się mierzyć z licznymi 
wyzwaniami natury tech-
nicznej. Ułatwieniem ich 
pracy jest właśnie szeroki 
wachlarz systemów oraz 
usług oferowanych przez 
Palisander. Skomplikowa-
ne budowy inżynieryjne 
wymagają bowiem od do-
stawców szalunków ela-
styczności i szybkich reak-
cji w działaniu oraz podej-
mowaniu decyzji. Cenione 
są kompleksowe i przemy-
ślane rozwiązania, dające 
gwarancję najwyższej ja-
kości technicznej i techno-
logicznej oraz spełniające 
wymagania i wyprzedzają-
ce oczekiwania klienta. 

Referencyjne 
inwestycje – Fabryka 
Proszków Mlecznych 
Mlekovita 3 
Jednym z ważniejszych 

przedsięwzięć, na któ-
re dostarczaliśmy ostat-
nio swoje produkty i usłu-
gi, jest najnowsza i zara-
zem największa inwesty-
cja w historii wysokoma-
zowieckiej Mlekovity – Fa-
bryka Proszków Mlecz-
nych Mlekovita 3. Poten-
tat branży mleczarskiej 

uruchomił inwestycję na 
ogromną skalę: inwestycja 
powstaje na działce o po-
wierzchni 4 ha, a całkowi-
ta powierzchnia fabryki to 
ponad 27 tys. m2, z czego 
powierzchnia zabudowy 
wynosi prawie 15 tys. m2, 
a kubatura to ponad 3 mln 
m3. Tylko do końca czerw-
ca 2016 r. wykorzystano 
30 tys. m3 betonu. Uru-
chomienie nowej fabryki 
przewidziano na grudzień 
2017 r.

Tak skomplikowana bu-
dowa, o specyficznych 
wymaganiach co do pre-
cyzji i wytrzymałości ele-
mentów żelbetowych wy-
magała od dostawcy sza-
lunków zapewnienia od-
powiedniego wsparcia 
projektowego i kreatyw-
ności przy rozwiązywaniu 
pojawiających się trudno-
ści. To oznacza również 
zapewnienie różnorod-
nych systemów oraz roz-
wiązań z zakresu BHP. Jed-
nym z nich były wykorzy-
stane na całej inwestycji 
siatki ochronne PAL-BHP 
zabezpieczające przed 
upadkiem z wysoko-
ści. Komunikację piono-
wą w 40-metrowym silo-
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Katarzyna Korowaj

PALISANDER BUDUJE 
POLSKI PRZEMYSŁ
Palisander stawia na kompleksową jakość obsługi. Zespół inżynierów będący 
w stałym kontakcie z budową, szeroki wachlarz systemów, a także bogaty pakiet 
usług dodatkowych dają gwarancję zrozumienia i zaspokojenia potrzeb klienta. 
Wszystkie systemy szalunkowe dostępne na rynku są do siebie podobne,  
ale za wyborem marki Palisander jako dostawcy szalunków, zwłaszcza przy 
skomplikowanych obiektach przemysłowych, przemawia właśnie unikalne 
połączenie wysokiej jakości rozwiązań, obsługi i logistyki.
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sie  oraz na pozostałych 
obiektach ułatwiały z ko-
lei schodnie PAL-120, 
a bezpieczeństwo prac be-
toniarskich przy wyso-
kich ścianach zapewnia-
ły pomosty wspinające  
KBK-180, wyposażone 
w systemowe włazy i dra-
biny. Oprócz wspomnia-
nych rozwiązań z zakresu 
BHP na budowie wykorzy-
stano szalunki ścienne Lo-
go i Raster, szalunki słu-
pów PAL-S4 oraz podpory 
ramowe ID 15.

Skala i specyfikacja in-
westycji, a także dy-
namicznie zmieniają-
ce się założenia wyma-
gały oprócz szerokiego 
spektrum systemów także 
szybkich i przemyślanych 
reakcji ze strony dostawcy 
szalunków. Od samego po-
czątku współpracy dorad-
cy techniczni Palisander, 
przeznaczeni do tej inwe-
stycji, wspólnie z klien-
tem szczegółowo analizo-
wali projekty wykonawcze 
i doradzali zoptymalizo-
wane rozwiązania spełnia-
jące wymagania technicz-
ne oraz te związane z za-
pewnieniem bezpieczeń-
stwa. Na wszystkich eta-
pach prac budowlanych 
szkolili brygady montażo-
we, nadzorowali popraw-
ność ustawień szalunków, 
służyli pomocą i radą przy 
rozwiązywaniu ewentual-
nych problemów technicz-
nych pojawiających się 
choćby przy okazji licz-
nych zmian dokumentacji.

Szalunki Palisander  
na budowie Elektrowni 
Kozienice
Kolejnym przykładem 

strategicznej i skompliko-
wanej budowy była roz-
budowa Elektrowni Kozie-
nice, drugiej co do wiel-
kości elektrowni w Pol-
sce. W ramach jej moder-
nizacji wybudowano blok 
energetyczny na parame-
try nadkrytyczne o mocy 
1075 MW. Jest to najwięk-
sza inwestycja energetycz-
na w Polsce i stanowi naj-
większą tego typu opalaną Zd
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węglem kamiennym jed-
nostkę w Europie.

Jednym z wyzwań tech-
nologicznych przy realiza-
cji tej inwestycji było wy-
konanie żelbetowego stro-
pu w magazynie gipsu  
EUROSILO. Przy projek-
towaniu ustawienia sza-
lunków i rozmieszczaniu 
stężeń konstruktorzy Pa-
lisander musieli mierzyć 
się z licznymi problema-
mi, m.in. ze skompliko-
waną geometrią okrągłe-
go stropu, zaplanowanego 

z dwiema belkami obwo-
dowymi i 16 belkami pro-
mienistymi o dwóch wy-
sokościach – 1,5 i 1,8 m. 
Kolejną trudność stano-
wiła różna grubość stro-
pu wahająca się od 35 cm 
aż do 1 m. Dodatkowo cała 
konstrukcja wykonywana 
była na wysokości 11 m. 
Skomplikowana geome-
tria stropu oraz okrą-
gły kształt płaszcza silo-
su uniemożliwiły zastoso-
wanie standardowego wy-
parcia obstawek belek. Za-
miast podparcia do pod-
łoża w pionie konieczne 
okazało się niestandardo-

we podparcie w poziomie 
do ścian obiektu.

Palisander dostarczył 
komplet systemów sza-
lunkowych niezbędnych 
do wykonania tego zada-
nia. Jako tymczasowe pod-
parcie posłużyły podpo-
ry ramowe ID 15 w połą-
czeniu z systemem Rapid-
shor, podporami MEP oraz 
systemem Superslim. Do 
przygotowania okrągłe-
go stropu posłużyły rów-
nież ułożone pierścienio-
wo dźwigarki, stanowiące 
element systemu stropo-
wego PAL-20. Strop opiera 
się na okrągłych słupach 
o średnicy 100 cm i wy-
sokości 9 m, które zosta-
ły wykonane z zastosowa-
niem szalunku słupa PAL-
-SO.

Kompleksowa obsłu-
ga Palisander obejmowała 
między innymi wykonanie 
projektu ustawienia sza-
lunków wraz ze wszystki-
mi obliczeniami statycz-
nymi, dostawę kompletu 
wymaganych systemów na 
budowę oraz protokolarny 
odbiór przez doradcę tech-
nicznego poprawności ich 
ustawienia.

Chłodnia przemysłowa 
w Kutnie
Innym przykładem cie-

kawego obiektu przemy-
słowego jest jedna z naj-
większych w Polsce, 
w pełni zautomatyzowa-
na chłodnia przemysło-
wa z powierzchnią maga-
zynową na 57 tys. euro-
palet. Nowy obiekt wybu-
dowano w Kutnie na tere-
nie Łódzkiej Strefy Ekono-
micznej dla holenderskiej 
spółki NewCold.

Ściany o nietypowym 
i skomplikowanym kształ-
cie, a także wysokie słu-
py zaszalowano z pomo-
cą superwytrzymałego 
systemu Mammut. Szalu-
nek Raster, charakteryzu-
jący się lekkością oraz bo-
gatą gamą wymiarów, po-
służył do wykonania fun-
damentów o niespotyka-
nej trapezowej i trójkątnej 
geometrii. Ściany zbiorni-

ka retencyjnego zaszalo-
wano z wykorzystaniem 
Logo. Dodatkowo zastoso-
wano szalunek stropowy 
dźwigarowy PAL-20 oraz 
podpory ramowe ID 15 – 
do żelbetowego uzupeł-
nienia stropów i podparcia 
podciągów na wysokości 
10 m. System pomostów 
KBK-180 zabezpieczał pra-
cowników przed upad-
kiem przy wznoszeniu 
20-metrowych zewnętrz-
nych klatek. Nietypo-
wym rozwiązaniem tech-
nicznym było wykonanie 
ścian o wysokości ok. 10 m 
z użyciem płyt filigran ja-
ko szalunku traconego. 
Oprócz tego wykonano ob-
stawki uskoku posadzki 
z użyciem niskich kozłów 
oporowych Superslim oraz 
uzupełniono strop w for-
mie podwieszenia z uży-
ciem 6-metrowych dwute-
owników HEB220 i belek 
Superslim.                     �
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