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BAUKRANE
niezawodny
partner
w budowaniu!

NOE top S

BHP zintegrowane z płytami szalunkowymi

ponadto w ofercie fimy NOE:

■ pełny zakres systemów deskowań
■ akcesoria do betonowania
■ kompleksowa obsługa techniczna
foto: Hala Sportowa w Calais we Francji
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Oddział Śląsk
ul. Ostatnia 3
41-909 Bytom
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Firma ULMA to jeden z czołowych dostawców systemów
deskowań i rusztowań na świecie.
Jesteśmy obecni na ponad 50 rynkach, na wszystkich kontynentach.
Oprócz zaawansowanych technologicznie rozwiązań oferujemy
profesjonalne usługi w zakresie projektowania deskowań i rusztowań,
logistyki, a także wszechstronne doradztwo podczas montażu
i eksploatacji naszych systemów na placu budowy.

Naszą siłą są nasi pracownicy, ich wiedza i umiejętności,
ich wytrwałość i bliska współpraca z klientem,
wsłuchiwanie się w jego potrzeby i wspólne
wypracowywanie optymalnych rozwiązań.
Naszą siłą jest nasza elastyczność i zaangażowanie.

Rusztowania BRIO wykorzystane podczas remontu Kościoła
Ewangelicko - Augsburskiego Św. Trójcy

System samowznoszący ATR na budowie obiektu 21
w ciągu drogi ekspresowej S7

Rusztowania BRIO wykorzystane podczas remontu
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Św. Trójcy

prezentacja z okładki
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BAUKRANE
niezawodny partner w budowaniu!
Na przestrzeni lat rola kierownika budowy na rynku budowlanym uległa diametralnej
przemianie. Minęły już czasy, kiedy to szef budowy zajmował się głównie nadzorem
nad pracownikami, logistyką czy zamawianiem materiałów. Obecnie to coraz
częściej menadżer, który jest odpowiedzialny za cały projekt.

W

raz z tą zmianą nastąpiło
również przemodelowanie sposobu zarządzania
budową. Parametry doboru partnerów, podwykonawców czy
dostawców sprzętu i usług również
zostały zmodyfikowane. Jednym
z głównych parametrów decydujących o podjęciu współpracy z dostawcą sprzętu i usług jest gwarancja
kompleksowej obsługi inwestycji,
która zapewni terminowe wykonanie zadania, wysoką jakość świadczonych usług, bezpieczeństwo na
placu budowy oraz kontakt z wykwalifikowaną kadrą rozumiejącą
potrzeby klienta.

PROMOCJA

Builder
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Kompleksowe rozwiązania

Pozyskanie partnera, który dostarczy spełniający wymagania sprzęt,
zapewni terminową realizację inwestycji w zaplanowanym budżecie, to
dla wykonawców już połowa sukcesu. BAUKRANE to firma, która dostarcza właśnie takie kompleksowe
rozwiązania dla swoich klientów.
– Zapewniamy całościową obsługę
inwestycji pod kątem dostaw szalunków, żurawi, ogrodzeń, kontenerów
oraz współpracę z wykwalifikowaną
kadrą inżynierską, stając się najważniejszym partnerem na budowie –
mówi Daniel Pawłowski, Prezes Zarządu BAUKRANE Budownictwo.
Zapotrzebowanie na wynajem naszego sprzętu jest duże, dlatego z roku
na rok rozwijamy się bardzo prężnie.
Inwestujemy zarówno w rozbudowę
systemu elementów szalunkowych,
jak i w park żurawi wieżowych. Aby
ułatwić pracę naszym klientom, podjęliśmy decyzję o otwarciu nowych
oddziałów w Polsce. W czerwcu br.
otworzyliśmy oddział we Wrocławiu,
we wrześniu w Krakowie, kolejne zostaną uruchomione już wkrótce.

Uniwersalne systemy
szalunkowe

BAUKRANE posiada bardzo szeroki wybór deskowań ściennych oraz
stropowych. W zależności od potrzeb
firma może zaproponować klientom
szalunki ścienne w modułach wysokościowych 150, 270, 300 oraz
330 cm, w szerokościach od 25 do
240 cm, przenoszących parcie betonu do 80 kN/m2. Montaż systemów
ściennych jest możliwy w dwóch wariantach, w zależności od szerokości
stosowanych płyt roboczych, tj.:
• bez użycia żurawia: płyty w przedziale 25 do 75 cm,
• z użyciem żurawia: płyty w przedziale od 90 do 240 cm.
Rozwiązanie to pozwala na uniwersalne użytkowanie stosowanych systemów. Systemy te sprawdzą się zarówno przy pracach fundamentowych, gdzie bardzo często deskowania montowane są ręcznie, oraz podczas wykonywania największych ga-

barytowo elementów konstrukcji
prosto- lub krzywoliniowych przy
zastosowaniu żurawia wieżowego.
System deskowań ściennych posiada również: dwa rodzaje zamków klinowych (zwykły i prostujący), szeroki
wachlarz płyt uniwersalnych, system
listew radialnych do wykonywania
ścian łukowych oraz system słupów
w systemie bezściągowym. Optymalnie dobrany osprzęt powoduje, że
BAUKRANE może proponować rozwiązania techniczne nawet dla najbardziej skomplikowanych elementów, zapewniając przy tym wysoką
wydajność oraz ergonomię pracy.
Firma utrzymuje wysokie normy
jakościowe wydawanego na budowę
sprzętu, inwestuje w nowy, oraz
wprowadza rozwiązania, które pozwalają sprostać najwyższym oczekiwaniom. Doskonałym przykładem
może być wprowadzenie nowej
sklejki pokrytej polipropylenem
(PPL).

Oferowany system stropów panelowych jest obecnie systemem najbardziej popularnym. Zapewnia szybkość montażu i demontażu oraz wysoką jakość uzyskanej powierzchni.
Doskonale sprawdza się na inwestycjach, na których zakładane jest szybkie tempo prowadzenia prac (system
stropów panelowych pozwala na rozdeskowanie paneli nawet po 3 dniach
od zabetonowania stropu) oraz duża
rotacja sprzętu. Płyty aluminiowe
i podpory stropowe są tu podstawowym elementem. Aluminiowa konstrukcja płyty charakteryzuje się dużą lekkością i trwałością. Rama pokryta jest specjalną sklejką wodoodporną o grubości 10 mm. Kształt profili aluminiowych, użytych na obramowanie płyty, zabezpiecza ją przed
zabrudzeniami spowodowanymi wyciekaniem betonu na stykach. Różnorodność płyt systemowych gwarantuje dopasowanie zestawu do każdego
stropu. Odstępy pojawiające się po-

Firma posiada żurawie marki
LIEBHERR, która jest liderem na
rynku światowym. Charakteryzują
się one niezawodnością, najmocniejszą konstrukcją oraz indywidualną
możliwością doboru wieży. Posiada
zarówno najmniejsze jednostki typu
LIEBHERR 30 EC-B, jak i jednostki
typu 280 EC-H LITRONIC. Pozwala
to zaproponować żuraw na każdą inwestycję, nawet dla bardzo wymagającego projektu.
– Regularne przeglądy techniczne
oraz konserwacja, doświadczony i fachowy zespół serwisantów dają nam
pewność, że dostarczamy naszym
klientom sprawny i bezpieczny sprzęt.
Zaś nasza wykwalifikowana kadra
operatorów rzetelnie i profesjonalnie
wykona powierzone zadania na budowie – dodaje Paweł Burzykowski.
O fachowym podejściu do klienta
świadczy również fakt, że firmę obdarzyło zaufaniem wielu znanych
deweloperów, takich jak Budimex,
Robyg, Inpro, Atal, Hossa, Skanska,
Invest Komfort, Euro Styl czy Inter
System bądź Karmar. Ponadto aktualnie sprzęt BAUKRANE zapewnia
kompleksową obsługę budynku Olivia Seven, który wchodzi w skład
jednej z największych trójmiejskich
inwestycji – kompleksu biurowego
Olivia Business Centre w Gdańsku.
BAUKRANE Budownictwo Sp. z o.o. Sp. k.
Wypożyczalnia i sprzedaż sprzętu
budowlanego: Gdańsk – Wrocław – Kraków
tel. 58 345 11 77
e-mail: biuro@baukrane.pl
www: baukrane.pl

październik 2017

Dodatkowo firma wprowadziła najnowszy typ oprogramowania, który,
uwzględniając wszystkie wymagania
klienta, pozwala sprawnie i optymalnie zaprojektować deskowanie. Takie
nowoczesne narzędzie zdecydowanie
ułatwia pracę zarówno przy projektowaniu, jak również przy montowaniu
szalunków bezpośrednio na budowie.
W swojej kompleksowej ofercie
BAUKRANE zapewnia również pełne systemy BHP, stosowane jako
uzupełnienie do oferowanych szalunków oraz niezależne zabezpieczenia placu budowy.
– Bezpieczeństwo pracy na budowie
to jeden z najważniejszych czynników, które decydują o wyborze partnera. Odpowiednio dobrane systemy
BHP zwiększają bezpieczeństwo
i komfort pracy oraz przekładają się
na większą wydajność pracowników.
Dlatego BAUKRANE posiada produkty
renomowanych firm, które dostarczają rozwiązania BHP najwyższej jakości – wyjaśnia Paweł Burzykowski,
Dyrektor Operacyjny BAUKRANE
Budownictwo. – Obecnie do systemu
szkoleń BHP pilotażowo wprowadzamy szkolenia z zakresu sytuacji stwarzających ryzyko powstania wypadku,
a także poprawnego użytkowania systemów zabezpieczeń.
Zastosowanie proponowanych rozwiązań mocno usprawnia przebieg
prac na budowie, jednocześnie zapewnia bezpieczeństwo załodze.

Kompleksowa obsługa
największych trójmiejskich
inwestycji
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Sprawne i optymalne
zaprojektowanie deskowania

Nowoczesne rozwiązania i prostota
systemów sprawiają, że wspomniane
elementy BHP stanowią doskonałe
uzupełnienie systemów szalunkowych ściennych oraz stropowych dostępnych w ofercie BAUKRANE.
Wśród proponowanych elementów
wyposażenia BHP można wyróżnić:
zabezpieczenia krawędzi, pomosty
rozładunkowe, pomosty zewnętrzne,
schodnie rusztowanie oraz rusztowania zbrojarskie.
Firma BAUKRANE znana jest również z niezawodnego parku żurawi
wieżowych. Swoim klientom zapewnia odpowiedni dobór i dostawę żurawi budowlanych, proponuje pakiet
rozwiązań, który pozwala maksymalnie wykorzystać możliwości proponowanych maszyn.

Builder

BAUKRANE dysponuje również
dwoma grupami systemów stropowych: tradycyjnym dźwigarkowym
oraz systemem stropów panelowych.
Przy pomocy tradycyjnego systemu
dźwigarkowego pracownicy mają nieograniczone możliwości zaszalowania każdego kształtu, niezależnie od
wysokości, na której się on znajduje.
Pomocne w tym są podpory stropowe
oraz wieże podporowe. Dodatkowo
firma proponuje klientom sklejkę budowlaną na poszycie stropu, dostępną w kilku rodzajach: brzozowa, topolowa, sosnowa, panelowa okuta.

między istniejącymi ścianami można
w prosty sposób wypełnić przy pomocy płyty rozsuwanej. Elementami
podpierającymi płyty szalunkowe są
tu typowe podpory budowlane, wyposażone w głowice wsporcze. System ten można montować do wysokości 3,5 m bez konieczności stosowania specjalnych podnośników. Przy
większych wysokościach należy stosować rusztowania przejezdne. Maksymalna grubość stropu to 50 cm.
Istotny wpływ na tempo wykonywania prac przy zastosowaniu tego
systemu ma profesjonalne przygotowanie pod względem organizacyjnym i logistycznym. Prawidłowy podział realizowanego zadania na etapy
oraz dobranie optymalnych rozstawów podpór pozwala wyeliminować
przestoje na budowie oraz zwiększa
dynamikę prowadzonych prac. Charakteryzuje się niską czasochłonnością, sprawnym montażem i demontażem, który zajmuje ok. 0,2 h/m2.

Fot. arch. BAUKRANE Budownictwo Sp. z o.o. Sp. k.

Nieograniczone możliwości
szalowania
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ALSINA Polska Sp. z o.o.
CENTRUM SYMULACJI
MEDYCZNEJ
Lokalizacja:

Polska, Poznań

Inwestor:

UNIWERSYTET
MEDYCZNY
W POZNANIU

Generalny wykonawca:

SKANSKA SA

Dostawca systemów:

ALSINA

Wykorzystane systemy ALSINA:
1. MECANOFLEX
Ten system podpierania stropów typu filigran wyznaczył
nowy kierunek w technologii podparcia prefabrykatów.

BUDYNEK BIUROWY
NOWOGRODZKA SQUARE
Lokalizacja:

Polska, Warszawa

Inwestor:

Yareal Polska Sp. z o.o.

Generalny wykonawca:

RD bud Sp. z o.o.

Dostawca systemów:

ALSINA

Builder
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Wykorzystane systemy ALSINA:
1. ALUMECANO
Zaletą systemu jest szybkość montażu i rozszalowania,
co pozwala na szybką realizację projektu. System jest
lekki – belka stropowa waży 3,4 kg/mb, czyli 40% mniej
od belek typu HT i łatwy w użyciu – systemowy montaż
i demontaż.

BUDYNEK BIUROWY
BOBROWIECKA 8
Lokalizacja:

Polska, Warszawa

Inwestor:

Castor Park Sp. z o.o.

Generalny wykonawca:

Hochtief SA

Dostawca systemów:

ALSINA

Wykorzystane systemy ALSINA:
1. ALUMECANO
System może być stosowany przy każdej konfiguracji
stropu, np. głowice słupowe. Składa się z bardzo
wytrzymałych elementów stalowych i aluminiowych,
co redukuje zniszczenia elementów do minimum.
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Doka Polska Sp. z o.o.
MS-3 OBIEKT W CIĄGU DK16 I S7
Lokalizacja:

Polska, Ostróda

Inwestor:

GDDKiA

Generalny wykonawca:

Budimex SA

Dostawca systemów:

Doka Polska Sp. z o.o.

Wykorzystane systemy Doka:

Port Praski Sp. z o.o.

Generalny wykonawca:

HOCHTIEF Polska SA

Wykonawca robót
żelbetowych:

Prosfer Sp. z o.o.

Dostawca systemów:

Doka Polska Sp. z o.o.

Wykorzystane systemy Doka:
Deskowanie ścian i słupów za pomocą systemów
ramowych Frami i Framax Xlife z pełnym
obarierowaniem BHP, betonowanie ścian
jednostronnych wykonane za pomocą kozłów
oporowych Variabel i systemu ściennego Framax Xlife.
Deskowanie stropów za pomocą systemu Dokaflex
wraz ze słupkami ochrony bocznej XP.

CENTRUM PRASKIE KONESER
PRZY UL. ZĄBKOWSKIEJ
Lokalizacja:

Polska, Warszawa

Inwestor:

BBI Development NFI

Generalny wykonawca:

ERBUD SA

Wykonawca robót
żelbetowych:

Nizbud Sp. z o.o.

Dostawca systemów:

Doka Polska Sp. z o.o.

Wykorzystane systemy Doka:
Na I i II etapie realizacji zastosowane systemy rozwiązań Doka to:
deskowanie ścienne Framax Xlife i Frami Xlife oraz deskowanie
dźwigarowe TOP 50 (do wykonania ścian elewacyjnych) wraz
z elementami BHP, tj. konsolami i pomostami betoniarskimi U.
Do deskowania stropów na I etapie realizacji zastosowano system
panelowy Dokadek 30 XF z głowicami opadowymi, a w kolejnej
części stropy wykonano za pomocą systemu dźwigarowego
Dokaflex 20. Elementami uzupełniającymi były systemy BHP oraz
rusztowanie robocze i schodnia Modul.
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Polska, Warszawa

Inwestor:

Builder

PORT PRASKI
Lokalizacja:
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Zaawansowany technologicznie system CFT obejmujący
urządzenia formujące w technologii nawisowej tzw.
wózki oraz rozwiązania systemowe BHP.
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HÜNNEBECK Polska Sp. z o.o.
CENTRUM HANDLOWO- ROZRYWKOWE GALAXY
Lokalizacja:

Polska, Szczecin

Inwestor:

Echo Investment SA

Generalny wykonawca:

MOSTOSTAL
WARSZAWA SA

Dostawca systemów:

HÜNNEBECK Polska
Sp. z o.o.

Wykorzystane systemy HÜNNEBECK:
RASTO/TAKKO, MANTO, RONDA, TOPFLEX,
PROTECTO, INFRA-KIT, ID15
W systemie TOPFLEX zostały użyte podpory
EUROPLUS NEW 20-550 z przedłużkami o długości
1,0 m, co pozwoliło na wykonanie stropów o wysokości
w świetle 5,9 m bez użycia podparcia wieżowego. Do
wykonania ścian w jednym etapie na wysokość 5,90m
zastosowano system MANTO.

BUDOWA S3 LEGNICA JAWOR
Lokalizacja:

Polska

Inwestor:

GDDKiA

Generalny wykonawca:

Eurovia Polska SA,
Warbud SA

Dostawca systemów:

HÜNNEBECK Polska
Sp. z o.o.

Builder
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Wykorzystane systemy HÜNNEBECK:
RASTO/TAKKO, MANTO, INFRA-KIT, ID15, SG,
TOPFLEX, PROTECTO
Projekt wymagał wykonania obiektów mostowych
w klasie betonu architektonicznego BA2. Użyto do tego
deskowań systemowych MANTO przy zachowaniu
regularnego układu płyt i ściągów. Ustroje nośne
wykonano przy użyciu wież ID15 i podpór Europlus,
systemu SG oraz systemu INFRA-KIT.

APARTMENTS AND HOTEL AM BELVEDERE
Lokalizacja:

Austria, Wiedeń

Inwestor:

SIGNA Real Estate Management GmbH

Generalny wykonawca:

HABAU Hoch- und Tiefbaugesellschaft m.b.H.,
ÖSTU-STETTIN Hoch- und Tiefbau GmbH

Dostawca systemów:

HÜNNEBECK Austria GmbH

Wykorzystane systemy HÜNNEBECK:
TOPMAX, TOPEC, SZALUNKI H20 MANTO, KONSOLE PRZESTAWNE,
PROTECTO, SAFESCREEN
Wysokie wymagania bezpieczeństwa zostały spełnione przez specjalnie
opracowane osłony zabezpieczające w kombinacji ze stołem płytowym
TOPMAX w celu ochrony pracowników przez cały czas pracy. Pomimo
złożonych geometrii Hünnebeck udało się opracować ekonomiczną
koncepcję szalunku za pomocą standardowego deskowania stropowego
i ściennego.

SZYBCIEJ.
BEZPIECZNIEJ.
WYDAJNIEJ.

Stoliki stropowe TOPMAX to najlepszy na świecie system stolików stropowych
o bezobsługowej ramie z wąskich profili stalowych z poszyciem z tworzywa.
Rozwiązanie idealne do ekonomicznego wykonawstwa dużych stropów
o regularnym układzie. System TOPMAX to rozwiązanie do błyskawicznego
szalowania stropów o dużej powierzchni, regularnym rzucie i powtarzalnej
geometrii.

Hünnebeck Polska Sp. z o.o.
Łubna 55, 05-532 Baniocha
Tel. +48 22 231 23 00, fax +48 22 231 23 90
www.huennebeck.pl
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NOE-PL Sp. z o.o.
HALA SPORTOWA
PRZY QUAI DE LA MOSELLE
Lokalizacja:

Calais, Francja

Inwestor:

Ville de Calais,
Calais, Francja

Generalny wykonawca:

Demathieu Bard Direction Générale
– Siege Administratif, Montigny-lesMetz, Francja

Dostawca systemów:

NOE France – Technique de Coffrage,
St. Quentin

Wykorzystane systemy NOE-PL:
1. NOEtop S – zaprojektowany dla szczególnie wysokich wymagań
bezpieczeństwa na budowie. Platformy robocze z barierkami,
drabiny i zastrzały przymocowane bezpośrednio do
wielkoformatowych tarcz NOEtop są dostarczane na budowę
gotowe do natychmiastowego użycia.

ZESPÓŁ ZABUDOWY BIUROWEJ
„SPORTOWA CENTRUM”
Lokalizacja:

Gdynia, Polska

Inwestor:

Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno-Porządkowych SANIPOR Sp. z o.o.

Generalny wykonawca:

ALLCON Budownictwo Sp. z o.o.

Dostawca systemów:

NOE-PL Sp. z o.o.

Wykorzystane systemy NOE-PL:
1. NOEtop – ciężkie, wielkowymiarowe deskowanie ścian z wbudowanymi
pasami montażowymi i samorozszalowującymi narożnikami
2. RORO – lekkie wieże podporowe
3. NOE Słupy okrągłe – formy do słupów okrągłych składane z dwóch połówek
4. NOE H20 – proste, lekkie, poręczne deskowanie stropów, umożliwiające
realizaję nawet najbardziej skomplikowanych układów stropu
5. NOE R275 – deskowanie ścian okrągłych NOEtop R 275 z profilem NOEtop
wpasowuje się w całą koncepcję systemu deskowań NOEtop
6. NOE SL2000 – uniwersalny system deskowań ścian i fundamentów
7. NOE Kozły oporowe – kozły oporowe do wykonywanie ścian jednostronnie
wypartych

MOST NAD RZEKĄ SOŁAWĄ
NIEDALEKO HAMMELBURGA
Lokalizacja:

Niemcy

Generalny wykonawca:

Arlt
Bauunternehmen
GmbH, Frankenheim

Dostawca systemów:

NOE-Schaltechnik
GmbH

Wykorzystane systemy NOE-PL:
1. NOEratio – system szalunków dźwigarkowych
wymyślony specjalnie dla budowli inżynieryjnych.
Składa się głównie z drewnianych dźwigarów H 20
i stalowych profili do usztywniania.
2. NOEplast – matryce do fakturowania betonów
składający się z ponad 100 różnych wzorów oraz
nieskończonej ilości matryc uformowanych na
specjalne zamówienie naszych klientów.
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PPU PALISANDER Sp. z o.o.
ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 8
WARSZAWA – BIAŁYSTOK
Lokalizacja:

Polska

Inwestor:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Generalny wykonawca:

PORR Polska Infrastructure SA

Dostawca systemów:

PPU PALISANDER Sp. z o.o.

SYSTEM SŁUPÓW PAL-SO
Filary o przekroju owalnym i średnicy 120 cm – zrealizowano za pomocą szalunków
słupów okrągłych PAL-SO wraz ze wstawkami systemu ALFA.

Polska
Mokotów Business & Airport Hotel Sp. z o.o.

Generalny wykonawca:

ERBUD SA

Dostawca systemów:

PPU PALISANDER Sp. z o.o.

SYSTEM ŚCIENNY ALFA
Za pomocą systemu ściennego ALFA zrealizowano pionowe elementy żelbetowe.
Bogata gama wymiarów oraz kompatybilność płyt w płaszczyznach pionowych
i poziomych idealnie sprawdziły się podczas realizacji wysokich ścian obiektu hotelowego.
SYSTEM KRZYWOLINIOWY OMEGA
Do wznoszenia krzywoliniowych ścian zastosowano system ścienny OMEGA. Główne atuty
systemu, które wykorzystano na budowie, to: szybkość montażu, idealne odwzorowanie
promienia łuku oraz wytrzymałość na parcie świeżej mieszanki betonowej do 60 kN/m2.
BK 180 – SYSTEM BHP DO ŚCIAN
Do zabezpieczenia prac szalunkowych na wysokościach wykorzystano m.in. system
BHP do ścian – podesty wspinające BK 180. Dzięki różnorodności wymiarów elementów
podesty łatwo dopasowują się do wymaganej geometrii obiektu.

FORT SŁUŻEW WARSZAWA
Lokalizacja

Polska

Inwestor:

KAMALA Sp. z o.o.

Generalny wykonawca:

UNIBEP SA

Dostawca systemów:

PPU PALISANDER Sp. z o.o.

SYSTEM ŚCIENNY ALFA
Do prac przy elementach pionowych (fundamenty, ściany i słupy) wykorzystano uniwersalny
system ALFA. Wytrzymałość na parcie świeżej mieszanki betonowej do 70 kN/m2, lekkość
elementów, szeroka gama wymiarów – to najważniejsze cechy tego systemu.
SYSTEM STROPOWY PAL-20
Za pomocą systemu stropowego PAL-20 zrealizowano stropy. Łączny zestaw systemu
jednorazowo sięgał niemal 16 tys. m2.
SYSTEMY BHP
Przy robotach szalunkowych na wysokościach użyto podestów wspinających BK 180.
Bariery ochronne z siatkami zabezpieczającymi systemu PAL-BHP oraz system Alispercha
(ochrona indywidualna) - zapewniły bezpieczną pracę przy krawędziach stropów.
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SYSTEMY INŻYNIERYJNE: ID 15, PAL-MAX, PAL-BS I PODPORY MEP
Przy realizacji czteroprzęsłowego monolitycznego ustroju wykorzystano systemy:
ID 15, PAL-BS i podpory MEP. Do wykonania bramki przejazdowej zastosowano
system PAL-MAX, umożliwiający przenoszenie znacznych obciążeń przy
wykorzystaniu niewielu elementów.
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PERI Polska Sp. z o.o.
MUZEUM II WOJNY ŚWIATOWEJ
Lokalizacja:

Polska, Gdańsk

Inwestor:

Muzeum II Wojny Światowej, Gdańsk

Generalny wykonawca:

Warbud SA – Hochtief Polska SA – Muzeum II Wojny Światowej

Dostawca systemów:

PERI Polska Sp. z o.o.

Wykorzystane systemy PERI:
Pomost składany FB 180, Dźwigarowe deskowanie stropowe MULTIFLEX, Deskowanie łukowe
RUNDFLEX, Stalowa forma słupowa SRS, Szynowy system wspinania RCS, Deskowanie ramowe
TRIO, Dźwigarowe deskowanie ścienne VARIO GT 24, Rusztowanie PERI Up Flex
Zalety systemów:
– Deskowanie VARIO umożliwiło wykonanie betonów licowych zgodnie z wysokimi wymaganiami
architekta,
– Deskowanie VARIO z elementami systemu VARIOKIT umożliwiło wykonanie skomplikowanej
geometrii konstrukcji,
– System pomostów RCS i FB zapewnił bezpieczeństwo pracy na pochyłych ścianach
– System PERI UP Flex umożliwił dostosowanie rusztowania do skomplikowanej geometrii.
Nadbudowywanie kolejnych etapów odbywało się bez konieczności demontażu
niższych poziomów.

MOST MS-3, DROGA KRAJOWA DK16,
OBWODNICA OSTRÓDY
Lokalizacja:

Polska, Ostróda

Inwestor:

GDDKiA o. Olsztyn

Generalny wykonawca:

Budimex SA, Warszawa

Dostawca systemów:

PERI Polska Sp. z o.o.

Wykorzystane systemy PERI:
Rusztowanie PERI UP Flex, Zestaw inżynieryjny VARIOKIT, Wysokonośna
wieża podporowa VST
Zalety systemów:
– Wózki jezdne, wieszaki pionowe oraz kratownice nośne pomostu roboczego
wykonano z typowych elementów uniwersalnego systemu inżynieryjnego
VARIOKIT,
– Pomost roboczy do prac wykończeniowych, jako nadbudowę konstrukcji
nośnej pomostu, wykonano z elementów rusztowań modularnych w systemie
PERI Up Flex, tworzących przestrzenną strukturę dopasowaną do geometrii
ustroju nośnego mostu MS-3.

BUDYNEK KOMISJI SEJMOWYCH
Lokalizacja:

Polska, Warszawa

Inwestor:

Kancelaria Sejmu

Generalny wykonawca:

Warbud SA

Dostawca systemów:

PERI Polska Sp. z o.o.

Wykorzystane systemy PERI:
Deskowanie ramowe TRIO z pomostami TRP, Płyty poszycia FinPly Max, Deskowanie
ramowe DOMINO, Pomosty składane FB 180, Dźwigarowe deskowanie stropowe
MULTIFLEX, Stalowe podpory stropowe PEP Ergo, Schodnia PERI UP FLEX
Zalety systemów:
– Deskowanie ramowe TRIO umożliwiające łatwe i sprawne wykonanie ścian i słupów,
– Wysoce trwała sklejka o podwyższonych parametrach jakościowych gwarantująca
wielokrotne użycie i spełniająca wymagania betonu licowego,
– Najwyższy poziom bezpieczeństwa na krawędzi stropu dzięki zastosowaniu pomostów
składanych FB 180,
– Uniwersalne i efektywne deskowanie stropowe MULTIFLEX umożliwiające wykonanie
najbardziej skomplikowanych kształtów elementów żelbetowych.
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ULMA Construccion Polska SA
OBIEKT 21 W CIĄGU DROGI EKSPRESOWEJ S7
Lokalizacja:

Polska, Skomielna Biała

Inwestor:

GDDKiA

Generalny Wykonawca:

SALINI POLSKA Sp. z o.o.

Podwykonawca:

Porr Polska Infrastructure SA

Dostawca systemów:

ULMA Construccion Polska SA

SYSTEM SAMOWZNOSZĄCY ATR
Zaprojektowany przez ULMA i dostarczony na budowę układ samowznoszący ATR
obsługiwany był za pomocą pary siłowników i posłużył do realizacji ramion filarów
w kształcie litery Y. Jest to idealne rozwiązanie do wykonywania prac na dużych
wysokościach, bez konieczności stosowania żurawia.
WSPORNIKI BMK
Jest to system wsporników wznoszących, charakteryzujący się możliwością adaptacji do wymaganej geometrii obiektu. Posłużył on do budowy trzonów oraz rozgałęzień filarów
w kształcie litery Y.

Inwestor:

Echo Investment SA

Generalny Wykonawca:

Erbud SA

Dostawca systemów:

ULMA Construccion Polska SA

DESKOWANIE RAMOWE ORMA
Za pomocą deskowania ramowego ORMA (którego dostarczono na budowę 3500 m2)
zrealizowano pionowe elementy żelbetowe, tj. ściany i słupy, w tym 13-metrowe ściany
kina. Jest to uniwersalny system, który idealnie sprawdza się podczas realizacji
wysokich ścian i słupów w budownictwie kubaturowym.
DESKOWANIE STROPOWE CC-4
Deskowanie CC-4, którego na tej budowie dostarczono 6000 m², zapewnia sprawną realizację stropów. Składa się z lekkich, aluminiowych elementów, co pozwala na szybki
montaż i demontaż deskowania, przy zachowaniu wysokich wymagań dotyczących jakości i bezpieczeństwa.
PODPORY EP
Certyfikowane podpory stalowe wykorzystywane jako element wsporczy dla deskowań stropowych.

ELEKTROWNIA TURÓW
Lokalizacja:

Polska

Inwestor:

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA

Generalny Wykonawca:

Konsorcjum: Mitsubishi Hitachi Power Systems
Europe GmbH, Budimex SA, Tecnicas Reunidas SA

Podwykonawca:

ROKO Sp. z o.o.

Dostawca systemów:

ULMA Construccion Polska SA

DESKOWANIE RAMOWE ORMA
Deskowanie ścienne, doskonale sprawdzające się także w budownictwie
przemysłowym. Posłużyło ono do realizacji fundamentów, ścian i słupów w budynku
kotłowni oraz przy budowie słupów w maszynowni.
DESKOWANIE STROPOWE CC-4
To lekkie deskowanie panelowe posłużyło do realizacji stropów w budynku kotłowni. Dzięki zastosowaniu głowicy opadowej możliwa była szybsza rotacja systemu na budowie.
WIEŻE T-60
System wież podporowych stosowany jako uniwersalne podparcie dla deskowań poziomych. Charakteryzuje się lekką konstrukcją umożliwiającą szybki montaż oraz trwałością dzięki
elementom cynkowanym na gorąco.
WIEŻE MK-360
Te ciężkie wieże podporowe zostały zaprojektowane w celu przenoszenia dużych obciążeń, w szczególności występujących na znacznych wysokościach.
Podczas tej realizacji wykorzystano wieże o wysokości od 7,5 do 11,7 m.
DESKOWANIE RAMOWE PRIMO
Uniwersalny system ścienny PRIMO wykorzystano podczas szalowania belek pośrednich w budynku maszynowni podczas realizacji fundamentu pod turbozespół.
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DESKOWANIE UNIWERSALNE ENKOFORM VMK
Indywidualnie zaprojektowany system do realizacji elementów pionowych m.in. w budownictwie inżynieryjnym. Posłużył on do budowy trzonów filarów podpierających ten prawie
kilometrowy wiadukt.
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PIONART
BUDYNEK USŁUGOWY
W TORUNIU
Lokalizacja:

Polska, Toruń

Inwestor:

ARD Sp. z o.o. Sp. K.

Generalny wykonawca:

ARD Sp. z o.o. Sp. K.

Dostawca systemów:

Altiva Toruń

Wykorzystane systemy Pionart:
RHiNO
Nowatorski system RHiNO odznaczony Medalami
Targów Poznańskich oraz wybór Konsumentów 2016,
posiadający rozwiązania chronione prawami
patentowymi, doskonale sprawdza się jako wyposażenie
każdej firmy budowlanej. Dzięki zastosowaniu
rozwiązań zwiększających żywotność szalunku został
zauważony również przez firmy rentalowe, które
wymieniają starsze systemy na nowoczesny system
RHiNO – idealny do długoterminowej dzierżawy.

OSIEDLE SIELANKA
W TARNOWSKICH GÓRACH
Lokalizacja:

Polska, Tarnowskie Góry

Inwestor:

II-Inwestycje CL S.A.

Generalny wykonawca:

BUDMEX Sp. z o.o.,
Nowy Sącz

Dostawca systemów:

Pionart

Builder
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Wykorzystane systemy Pionart:
PiONBOX
Zastosowanie małoformatowego szalunku systemowego
PiONBOX, posiadającego w swym asortymencie
zróżnicowane rozmiary paneli, znacznie ułatwiło
wzniesienie fundamentów o skomplikowanej formie.
Niewielkie rozmiary i waga elementów pozwoliły na
montaż ręczny.

OSIEDLE PARYSKIE
W GLIWICACH
Lokalizacja:

Polska, Gliwice

Inwestor:

Osiedle Paryskie
Sp. z o.o. Sp. K.

Generalny wykonawca:

Osiedle Paryskie
Sp. z o.o. Sp. K.

Dostawca systemów:

Pionart

Wykorzystane systemy Pionart:
PiONSTROP
Dzięki zastosowaniu podpór stropowych w klasie D-30,
zgodnych z normą EN-1065, oraz głowic krzyżowych
i stojaków trójnożnych, wyprodukowanych w firmie
Pionart, otrzymano jeden schemat montażu, trwałość
elementów wykonanych z wysokogatunkowych
materiałów, oszczędność czasu przy montażu
i rozszalowaniu, ale przede wszystkim –
bezpieczeństwo pracy.

PIONART.PL

Firma PIONART – Polski Producent Szalunków
Szalunek RHiNO
Zaawansowany technicznie produkt najwyższej jakości, zaprojektowany
i wyprodukowany w Polsce w Firmie Pionart. Ten uniwersalny szalunek do
wykonywania średnich i wielkogabarytowych obiektów budowlanych posiada opatentowane, nowatorskie rozwiązania, które zostały odznaczone
Złotym Medalem Międzynarodowych Targów Poznańskich i Złotym Medalem Wybór Konsumenta 2016.

Szalunek PiONBOX
System do wykonywania fundamentów i małowymiarowych obiektów
budowlanych. Dzięki zróżnicowaniu rozmiarów płyt idealnie dopasowuje
się do najbardziej skomplikowanych projektów. Lekkie, ale bardzo wytrzymałe płyty pozwalają na montaż ręczny.

Szalunek PiONSTROP
Tworzą go wysokiej jakości podpory stropowe produkowane zgodnie z wymaganiami normy EN-1065 oraz ocynkowane ogniowo stojaki
trójnożne i głowice krzyżowe. Firma Pionart oferuje również wysokiej jakości dźwigary drewniane H-20 Superbeam oraz panele szalunkowe z płyty
trójwarstwowej.

PROJEKTOWANIE I OPTYMALIZACJA NOWOCZESNYCH
ALTERNATYWNYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH „PIONART”
41-807 Zabrze, ul. Magazynowa 8
tel. +48 32 2738117, fax +48 32 2738144, e-mail: info@pionart.pl

DESKOWANIA I RUSZTOWANIA

PRZYCZYNY TECHNICZNE

awarii rusztowań
dr hab. inż.
Ewa Błazik-Borowa, prof. PL
Politechnika Lubelska

Część 1.

R

usztowania budowlane są używane niemal na
każdej budowie. Są to z jednej strony urządzenia
techniczne, które mają zapewnić bezpieczeństwo
pracowników budowlanych, ale są to również
konstrukcje budowlane niejednokrotnie dość wysokie
i bardzo często o skomplikowanych kształtach. Zarówno rusztowania o prostej, jak i skomplikowanej konstrukcji ulegają awariom, dlatego w kolejnych czterech
artykułach zostaną omówione zagadnienia techniczne,
które wpływają na nośność konstrukcji rusztowań i na
ich funkcjonowanie podczas prac budowlanych. W celu
pokazania złożoności problemu przedstawiony zostanie
przykład awarii rusztowania modułowego, problemy
techniczne, takie jak: ukształtowanie konstrukcji głównej rusztowania, układ stężeń, posadowienie rusztowania, nośność układu kotew, dokładność montażu, stan
techniczny elementów i obciążenia, oraz przykład znaczenia tych czynników dla bezawaryjności konstrukcji
na przykładzie rusztowania fasadowego.
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Opis rusztowania

Awarie rusztowań budowlanych są opisane na przykład w pracach [1, 2, 3, 4]. Są to awarie, które, z powodu
ofiar i znacznych strat finansowych, były szeroko omawiane w mediach i wielu referatach na konferencjach.
Natomiast o wielu awariach rusztowań, gdy nie ma ofiar
w ludziach, w ogóle opinia publiczna nie wie. Właśnie
taki przykład zostanie zaprezentowany w tej części artykułu. W 2010 roku podczas burzy runęły dwa rusztowania w województwie wielkopolskim. Jednym z tych
rusztowań było rusztowanie przy obiekcie zabytkowym, które miało służyć jako pion komunikacyjny oraz
konstrukcja pomostów roboczych podczas prac konserwacyjnych wieży. Fotografię tego rusztowania z okresu
przed awarią pokazano na rys. 1.
Konstrukcja rusztowania wykonana była z elementów
systemu modułowego i można ją podzielić na pięć części:
• pierwszy pion komunikacyjny o wymiarach 0,73 m ×
3,07 m × 20,0 m;
• pierwsza platforma na wysokości 18,5 m o wymiarach
3,07 m × 12,0 m;
• drugi pion komunikacyjny o wymiarach 3,07 m ×
3,07 m × 22,0 m;

W 2010 roku podczas burzy runęły dwa
rusztowania w województwie wielkopolskim.
Bezpośrednią przyczyną awarii był silny wiatr,
ale szczegółowa analiza pracy konstrukcji
pokazała, że nośność konstrukcji nie
gwarantowała bezpieczeństwa pracownikom.
• druga

platforma na wysokości 38,5 m o wymiarach
3,07 m × 3,07 m oraz 1,57 m × 6,0 m;
• rusztowanie wokół wieży.
Rusztowanie było oparte na gruncie, na konstrukcji dachu i na wspornikach stalowych kotwionych do obiektu
powyżej pierwszej platformy (rys. 1.). Konstrukcja była
kotwiona do obiektu w następujący sposób:
• pierwszy pion komunikacyjny za pomocą sześciu kotew;
• pierwsza platforma za pomocą oparcia na ścianie,
które blokowało ruch w kierunku pionowym oraz
ruch poziomy, ale tylko wtedy, gdy dźwigar opierał się
o obiekt (rys. 1.);
• drugi pion komunikacyjny za pomocą czterech kotew;
• druga platforma za pomocą oparcia na ścianie.
Silny wiatr był bezpośrednią przyczyną awarii, ale
szczegółowa analiza pracy konstrukcji pokazała, że
konstrukcja nie spełniała warunków stanu granicznego
nośności i nie gwarantowała bezpieczeństwa pracownikom. Awaria nie nastąpiła wcześniej, bo rusztowanie
było dopiero oddane do użytkowania i nie wykonywano
jeszcze na nim prac budowlanych.

Analiza przyczyn awarii rusztowań

Główną przyczyną awarii rusztowania był wiatr o dużej prędkości porywów. Średnia prędkość wiatru, zanotowana na stacji meteorologicznej Leszno-Strzyżewice,
oddalonej od miejsca katastrofy o 40 km, wynosiła zaledwie 2 m/s, ale porywy wiatru osiągały prędkość 19 m/s.
Przepływ wiatru wokół kopuły spowodował podniesienie pomostów. Było to możliwe, ponieważ pomosty nie były zabezpieczone przed wypięciem za pomocą systemowych elementów. Pomosty zostały przeniesione na dach lub zrzucone poza obiekt. Następnie drugi pion komunikacyjny i druga platforma rusztowania zostały przekrzywione tak, jak pokazano to
na rys. 2. Znaczna część elementów w innych fragmentach rusztowania także uległa zniszczeniu, a spadające pomosty zniszczyły zabytkową dachówkę na
sąsiednim budynku.
W odniesieniu do omawianego rusztowania wykonano statyczne obliczenia w zakresie sprężysto-liniowym
i wyznaczono we wszystkich elementach prętowych na-

b)

c)

Rys. arch. autorki

a)

gdzie: N – siła normalna, M2 i M3 – momenty zginające
względem 2. i 3. osi lokalnego układu współrzędnych,
A – pole przekroju, W2 i W3 – wskaźniki wytrzymałości
względem 2. i 3. osi lokalnego układu współrzędnych.
Na rys. 3. pokazano schematy statyczne konstrukcji
obciążonej ciężarem własnym oraz wiatrem (rys. 3. z lewej strony) lub obciążeniem eksploatacyjnym górnych
pomostów (rys. 3. z prawej strony). Model obliczeniowy
został przygotowany zgodnie z zasadami budowy schematów statycznych rusztowań opisanych w pracy [5, 6,
7, 8]. Rusztowanie zostało zamodelowane elementami
ramowymi (stojaki, rygle, podstawki, dźwigary, stężenia), kratowymi (model sztywności pomostów przyjęty na podstawie pracy [9]) oraz powłokowymi o bardzo
małej sztywności. Te ostatnie elementy posłużyły jedynie do przyłożenia obciążenia eksploatacyjnego. W modelu konstrukcji stężenia i rygle są połączone ze stojakami za pomocą przegubów. Niestety program ALGOR
ver. 11.10 nie pokazuje w postprocesorze przegubów,
dlatego niewidoczne są na schemacie na rys. 3.
Na rys. 4. zestawiono ekstremalne wartości naprężeń normalnych w odniesieniu do pięciu wariantów obciążenia. W celu pokazania znaczenia kolejnych obciążeń i porównania odpowiedzi konstrukcji na ich działanie przedstawiono wyniki z obliczeń przy założeniu
liniowo-sprężystego modelu materiału. Jak widać, we
wszystkich wariantach naprężenia normalne przekroczyły charakterystyczną granicę plastyczności dla stali S235. Z obliczeń komputerowych wynika, że granica plastyczności została przekroczona głównie w pasach dźwigara opierającego się na konsolach oraz w stojakach, do których przykręcony był dźwigar (rys. 5.).
Z powodu utraty nośności w tym miejscu konstrukcja
się obróciła tak, jak to pokazano na rys. 2.
Przekroczenie nośności konstrukcji wynikało między innymi ze zbyt małej liczby kotwień konstrukcji
do obiektu. Ponadto mocowanie dźwigarów platform na
ścianach blokowało jedynie przesuw pionowy. W pozio-

REKLAMA
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(1)

mie dźwigary pierwszej i drugiej platformy mogły się
odsuwać od ściany. Dźwigar podtrzymujący drugi pion
komunikacyjny był oparty na wspornikach. Takie rozwiązanie jest dopuszczalne, ale należy pamiętać, że jeżeli wsporniki są odsunięte od słupków, to dźwigary są
poddane zginaniu, które może spowodować nawet dwukrotny wzrost wytężenia w stosunku do układu standardowego podanego w katalogach. Kolejny problem,

Builder

prężenia normalne bez uwzględniania możliwości utraty stateczności konstrukcji zgodnie ze wzorem:
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Rys. 1. Rusztowanie wokół obiektu zabytkowego: a) rusztowanie przed awarią, b) schemat rusztowania, c) szczegół oparcia pierwszej platformy
na obiekcie

Rozliczanie wynajmu
deskowań i rusztowań
Program Comotel Rental
u umowy ramowe, wydania i zwroty
u montaże i demontaże
u bieżące stany elementów na budowach
u zestawienie wydzierżawionych elementów na dzień
u automatyczne fakturowanie dzierżawy (funkcja FAR)
u specyfikacja kosztów dzierżawy elementów
Program Comotel Rental to sprawdzona aplikacja dla
wypożyczalni oraz firm budowlanych. Jest on wdrażany
i rozwijany od 10 lat, ponad 50 firm stosuje go do rozliczania
wynajmu deskowań, rusztowań i ogrodzeń. Sprawny serwis
programu Comotel to dodatkowy atut.

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
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Rys. 2. Zniszczone rusztowanie modułowe

Rys. 3. Schemat statyczny rusztowania

Rys. 4. Zestawienie ekstremalnych naprężeń normalnych
w rusztowaniu modułowym

Rys. 5. Naprężenia normalne przy działaniu wiatru z porywami
o prędkości maksymalnej Vmax=19 m/s

na który nie zwrócono uwagi podczas montażu, to zginanie stojaków umieszczonych na podstawkach uchylnych na połaci. Jeżeli podstawki nie są stężone rurami,
to przesuwają się po połaci pod wpływem ciężaru, a elementy stojaków oprócz sił pionowych przenoszą momenty zginające. Należy również stwierdzić, że liczba
punktów kotwienia do ścian obiektu była zbyt mała. Do
tego doszedł fakt, że pomosty nie były zabezpieczone
przed podniesieniem. Po podniesieniu pomostów przez
wiatr zmniejszyła się sztywność pozioma rusztowania,
a konstrukcja straciła całkowicie możliwość przenoszenia obciążeń. Naprężenia normalne w elementach przekroczyły granicę plastyczności stali i nastąpiła awaria.
Przyczyną bezpośrednią katastrofy był silny wiatr.
Jednak szczegółowa analiza pokazuje, że rusztowanie nie spełniało także warunków nośności przy obciążeniu eksploatacyjnym, a więc nie spełniłoby swojej podstawowej funkcji zabezpieczenia ludzi podczas
prac. Można stwierdzić, że silny wiatr uratował przyszłym użytkownikom rusztowania życie, a przyczyną
katastrofy budowlanej była nieprawidłowa konstrukcja
rusztowania. Można było uniknąć katastrofy budowlanej, gdyby wcześniej konstrukcja została poddana analizie statyczno-wytrzymałościowej.

tyczno-wytrzymałościowych. W tym przypadku montażyści uznali, że wystarczy zastosować rozwiązania,
z którymi się spotkali w projektach i na podstawie własnej oceny stwierdzili, że rusztowanie jest prawidłowo
zmontowane. Niestety fakty zweryfikowały ich ocenę.
Jak napisano we wstępie, awariom ulegają również
znacznie prostsze rusztowania, dlatego analiza przyczyn technicznych awarii będzie tematem kolejnych
dwóch części artykułu, prezentowanych w kolejnych
numerach czasopisma „Builder”.

Podsumowanie

Omawiana konstrukcja jest przykładem nietypowego rusztowania. Każde takie rusztowanie powinno być
sprawdzone poprzez wykonanie dla niego obliczeń sta-
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Wynajem szalunków dla budownictwa kubaturowego
i inżynieryjnego
Pełna obsługa handlowa, techniczna i logistyczna na
terenie całej Polski
Pełne wsparcie i kontrola kosztów dzierżawy
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onstrukcja powtarzalnego modułu deskowania opiera się
na głowicy opadowej, na której opierane są belki główne oraz belki poprzeczne. Głowica opadowa, znana z systemów panelowych, pozwala na wcześniejszy
demontaż struktury nośnej deskowania. Wewnątrz modułu dodatkowo montowane są belki pośrednie
do oparcia poszycia. Moduł podstawowy ma wielkość 2,5 x 2 m.
Poszycie stanowi sklejka o grubości
21 mm i wymiarach 2,5 x 1,25 m. System ONADEK został zaprojektowany
dla stropów o grubości do 30 cm.
System ONADEK wyposażono
w dwa dodatkowe typy belek: uniwersalne oraz uzupełniające. Elementy służą do wykonywania uzupełnień przy słupach i ścianach, jak
również pozwalają na realizację stropów o bardzo złożonej geometrii.
Belki uniwersalne są montowane na
zakład na belkach głównych, zapewniając elastyczność deskowania zbliżoną do systemów dźwigarkowych.

Zwiększające się tempo prac na budowach wymusza
na firmach deskowaniowych poszukiwania rozwiązań
wydajniejszych i bezpieczniejszych w obsłudze. Firma
ULMA proponuje rozwiązanie łączące cechy szybkich
systemów panelowych oraz tradycyjnych deskowań
dźwigarkowych. System ONADEK oferuje wysoką
wydajność przy zachowaniu optymalnej elastyczności
dla realizacji stropów o złożonej geometrii.

Budowa hotelu Talbot w Peru

PROMOCJA

Efektywny montaż

Wydajność montażu deskowania
ONADEK jest o prawie 30% większa
od tradycyjnych systemów dźwigarkowych. Masa najcięższego elementu nie przekracza 15 kg, więc prace
montażowe prowadzone są bardzo
sprawnie. Demontaż za pomocą gło-

Ruszt belkowy pod strop wielkopowierzchniowy

Wydajność montażu
deskowania ONADEK jest
o prawie 30% większa od
tradycyjnych systemów
dźwigarkowych. Masa
najcięższego elementu nie
przekracza 15 kg, więc prace
montażowe prowadzone są
bardzo sprawnie.

oparcie dźwigarów na głowicach czy
ustawienie wymaganej ilości podpór
w odpowiednim rozstawach. Zbyt
małe zakłady belek na głowicach czy
brak podpór pośrednich pod rusztem dolnym może doprowadzić do
awarii deskowania podczas montażu sklejki bądź betonownia. W systemie modułowym ONADEK elementy nośne układane są w jednoznacznie określonych punktach,
a podpory ustawiane pod belkami
na trzpieniach, co pozwala w szybki i prosty sposób zweryfikować
poprawność montażu deskowania
przez nadzór.

Trwałość i bezpieczeństwo

System charakteryzuje się dużą
trwałością. Wszystkie elementy zostały wykonane z wysokogatunkowej stali oraz zabezpieczone ocynkiem ogniowym. Dodatkowo żaden
element deskowania nie ma bezpośredniego kontaktu z betonową powierzchnią, co pozwala na utrzymanie sprzętu w odpowiednim stanie
technicznym.

System ONADEK wyposażono
w dwa dodatkowe typy belek:
uniwersalne oraz uzupełniające.
Elementy służą do wykonywania
uzupełnień przy słupach
i ścianach, jak również
pozwalają na realizację stropów
o złożonej geometrii.
Deskowanie ONADEK zostało wyposażone w system zabezpieczeń
BHP stosowany w innych rozwiązaniach, bazujący na słupkach o wysokości 1,5 m, które gwarantują bezpieczeństwo pracowników poruszających się po ułożonym zbrojeniu.
Obarierowanie, w zależności od zastosowanego rozwiązania, może być
wykonane z rur bądź tradycyjnych
desek.

www.ulmaconstruction.pl

Sklejka fenolowa

Uzupełnienia w strefie przyściennej

Uzupełnienia przy słupie

Belki ułożone na zakład w strefie przysłupowej

Zdjęcia archiwum ULMA Construccion Polska SA

wicy opadowej odbywa się podobnie
jak dla stropów panelowych. Opuszczana jest cała konstrukcja nośna deskowania, pozostają jedynie podpory
z głowicami.
Modułowa konstrukcja wpływa
na ograniczenie ilości popełnianych
przez cieśli błędów montażowych,
coraz częściej spotykanych przy
montażu systemów takich jak tradycyjne deskowania stropowe, których budowa opiera się na dźwigarkach drewnianych. Konstrukcja
deskowania dźwigarkowego wymaga od montażystów zwrócenia uwagi na takie aspekty jak odpowiednie

DESKOWANIA I RUSZTOWANIA

GDY INNOWACJA
SPOTYKA DOŚWIADCZENIE
Marta Modrzejewska
Marketing Manager
Doka Polska

PROMOCJA
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zisiejsza architektura to nie
tylko obiekty użytkowe,
wzniesione, by spełniać ściśle określone funkcje, ale
projekty niosące za sobą pewną
ideę, posiadające cechy miastotwórcze, mające nierzadko decydujący
wpływ na percepcję i sposób użytkowania danej przestrzeni. Fundamentem zrozumienia tych procesów
jest w pełni indywidualne i kreatywne podejście do każdego projektu, dlatego w swoich działaniach
uwzględniamy wszystkie zmienne,
dobierając narzędzia i rozwiązania
ściśle dostosowane do potrzeb poszczególnych etapów procesu wznoszenia konstrukcji budowlanej.
Każdy projekt to dla nas nowe wyzwanie. Korzystając z naszego wieloletniego doświadczenia, pomagamy profesjonalistom budować bezpiecznie, pewnie i nowocześnie – od
fundamentów aż po dach. W ostatnich miesiącach mieliśmy przyjemność uczestniczyć w wielu unikatowych projektach – rodzimych i zagranicznych, nowo wznoszonych
i rewitalizowanych.
Uczestniczymy między innymi
w nadawaniu drugiego życia Centrum Praskiemu Koneser, dajemy
nowe tchnienie niezwykłej zabudowie Portu Praskiego – unikatowego osiedla w samym sercu Warszawy. Współpracowaliśmy przy budowie innowacyjnego kompleksu biurowego Business Garden Warszawa i nowoczesnego biurowca Immobile K3 w samym sercu Bydgoszczy czy przy modernizacji starówki
i powstaniu Hotelu Hilton w Gdańsku, a także światowych realizacji –
budowie trzeciej wieży World Trade
Center w Nowym Jorku, wzniesieniu najwyższego budynku miesz-

Dynamiczne zmiany zachodzące w branży
wymagają całkowicie nowego podejścia
do kwestii budownictwa.

II etap realizacji Centrum Praskie Koneser

kalnego na świecie – Central Park
Tower przy Merchant Square w Londynie czy bliźniaczych wież Petronas
Towers w Kuala Lumpur. Nasze portfolio wzbogaciły ostatnio także realizacje z zakresu budownictwa infrastrukturalnego – w oparciu o nasze systemy powstał obiekt MS-3
– największy most typu extradosed
w Europie – znajdujący się w Ostródzie, zaś Most Łazienkowski doczekał się długo oczekiwanego remontu. A to tylko niewielka część inwestycji, w których mamy zaszczyt
uczestniczyć.

Rewitalizacja przez duże „R”

Jest takie miejsce w samym sercu
Starej Pragi, które od kilku lat mocniej tętni życiem. Centrum Koneser
to już nie tylko jeden z najambitniejszych projektów rewitalizacyjnych
w Polsce, ale też prawdziwy katalizator rozwoju społeczności startupowej z Polski i Europy Środkowo-Wschodniej. W zabytkowych murach dawnej fabryki zapisuje się dziś
nowa historia, której mamy przyjemność być częścią.

Centrum Praskie Koneser to projekt obejmujący renowację i adaptację zabytkowych budynków dawnej Warszawskiej Wytwórni Wódek,
a także uzupełnienie kompleksu
o nowe obiekty, harmonijne wplecione w zabudowę z charakterystycznej czerwonej cegły. W zespole fabrycznym zajmującym powierzchnię ponad 50 tys. m2 powstała nowoczesna, choć wpisana w historyczny charakter miejsca przestrzeń
wielofunkcyjna, łącząca najważniejsze sfery życia. To swoiste „miasto
w mieście”. Znajdziemy tu designerskie sklepy, mieszkania, lofty, nowoczesną przestrzeń biurową, a także rozbudowane zaplecze rozrywkowe – począwszy od szerokiej oferty
gastronomicznej, na koncertach, festiwalach, kinie i muzeum kończąc.
Wszystko to razem tworzy pierwsze
„lifestyle centre w Polsce”.

Od fundamentu aż po dach

Udział w tym niezwykłym projekcie Doka rozpoczęła od dostarczenia
deskowania do budowy trzykondygnacyjnego parkingu podziemnego,

Deskowanie stropu za pomocą
systemu dźwigarowego Dokaflex

wymagały prawdziwego rozwiązania
do zadań specjalnych.
Wykonawca robót żelbetowych
postawił na system panelowy Dokadek 30 z głowicami opadowymi, ponieważ umożliwiał on szybki montaż oraz proste, bezpieczne podparcie i łączenie paneli. W efekcie
Doka dostarczyła na budowę około 5 tys. m2 paneli Dokadek oraz
ponad 2600 sztuk głowic opadowych Dokadek XF. Dla usprawnienia procesu transportowego i montażowego klient wyposażony został
w innowacyjny wózek DekDrive,
który umożliwia jednoczesne przewożenie nawet 12 m2 deskowania
Dokadek 30.

Deskowanie stropu za pomocą
systemu panelowego Dokadek

rakter konstrukcji, jak i jego kondycję. Część ścian i słupów wewnętrznych z końcówki XIX w. nie nadawało się już do odrestaurowania. Usunięte elementy należało zastąpić rozwiązaniami, które wpiszą się w historyczny klimat przestrzeni. W tym
celu wykorzystano deskowanie ramowe Framax Xlife, zaś uszkodzone stropy zabezpieczono i odtworzono przy użyciu deskowań dźwigarowych Dokaflex 20.
Ta część inwestycji objęła także realizację nowych obiektów biurowych. Złożony charakter projektu budynków „Laboratorium”
i „Kadzielnia” wymagał połączenia
dwóch metod wykonawczych – podstropowej z użyciem ściennych deskowań lekkich ramowych Frami
Xlife 2,7 m, a także metody tradycyjnej, opartej o dostosowany do wysokości kondygnacji system ramowy ciężki Framax. Największym wyzwaniem okazały się jednak stropy
monolityczne. Z uwagi na dużą powierzchnię (blisko 8 tys. m2 na kondygnacji zerowej), a także krótkie
terminy wykonawcze, konstrukcje te

Sprawdzone rozwiązania

Kolejny etap prac rewitalizacyjnych przypadł na początek marca
2017 i stanowił rozszerzenie planów
zabudowy o charakterze biurowym
i usługowym. Spośród budynków
objętych działaniami dwa należały do ścisłego, historycznego zespołu fabrycznego. Realizacja „Gorzelni” i „Filtracji” wymagała szeregu
prac związanych z pieczołowitą renowacją oraz rozbudową obu obiektów. Cel? Nowoczesna, w pełni funkcjonalna przestrzeń wpisująca się
w rytm zabytkowych murów. Także
i tym razem wykonawca postawił na
produkty i rozwiązania Doka.
Przebudowa starych budynków
jest o wiele trudniejsza niż stawianie nowych. W tak newralgicznej
realizacji nie może być miejsca na
eksperymenty. Pod uwagę trzeba
wziąć szereg okoliczności zastanych,
w tym kondycję i jakość konstrukcji.
Mając w pamięci zadowolenie inwestora z produktów użytych podczas
I etapu budowy, także i w tym przypadku Doka postawiła na doświadczenie i sprawdzone rozwiązania –

ściany zostały wykonane na bazie
systemów Framax Xlife i Frami Xlife,
stropy zaś wsparty został przez system Dokaflex 20.
Zwieńczeniem II etapu prac żelbetowych był wznoszony na terenie
Konesera budynek D. „Butelkownia”
to trzykondygnacyjny obiekt z ażurowymi elewacjami, składającymi się
z żeber i skośnych belek. Śmiała wizja architektoniczna stanowiła kontrast w stosunku do istniejącej zabudowy z czerwonej cegły, przez co
sam projekt stanowił dość spore wyzwanie w zakresie doboru odpowiednich technologii i materiałów. Także
i w tym elemencie zastosowane zostały innowacyjne rozwiązania Do-

I etap realizacji Centrum Praskie Koneser

ka. By sprostać konstrukcji „Butelkowni”, do ścian elewacyjnych użyto wielkopowierzchniowego deskowania dźwigarowego TOP 50, którego kształt i wielkość elementów, rozmieszczenie ściągów oraz rodzaj poszycia można dopasować do każdego, nawet najtrudniejszego projektu.
Centrum Praskie Koneser to jedna z najbardziej śmiałych rewitalizacji ostatnich lat, gdyż nie tylko przywraca do życia dawno zapomniane
budynki, ale daje im zupełnie nową
tożsamość. To przestrzeń, która łączy
to, co było, z tym, co sami wykreujemy. A takie pomysły warto realizować w oparciu o zaufanych i sprawdzonych wykonawców. Takich, którzy z jednej strony dostarczą sprawdzone rozwiązania, a z drugiej –
nie boją się odważnych i zupełnie
nowatorskich idei.

www.doka.pl

Zdjęcia archiwum Doka Polska/Maciej Kruger

a także systemu rozwiązań do renowacji dawnego budynku J, dziś noszącego miano „Nowego Magazynu Spirytusu”. Rewitalizacja obiektu z tak długą i ciekawą historią niosła ogromną odpowiedzialność i satysfakcję. Do tego typu realizacji należy podchodzić w sposób holistyczny – z szacunkiem do historycznego dziedzictwa Konesera, ale i otwartym umysłem. Zwłaszcza gdy nad
efektem prac czuwają konserwatorzy
zabytków oraz pełni innowacyjnych
pomysłów architekci.
Zaplanowanie prac w „Nowym
Magazynie Spirytusu” nie należało do łatwych zadań – zarówno ze względu na zabytkowy cha-

Obiekty inżynieryjne
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NA WYSOKIE WYMAG
– SZALUNKI PALISAN
Wybrane rozwiązania firmy
na budowie drogi ekspresowej S5
Spośród wielu realizacji obiektów inżynieryjno-drogowych, w których uczestniczy obecnie firma Palisander,
na wyróżnienie zasługuje budowa drogi ekspresowej
S5 Poznań – Wrocław.

B

udowa ta to jedna z ważniejszych inwestycji drogowych
ostatnich lat. Głównym zadaniem przedsięwzięcia jest
skrócenie czasu podróży pomiędzy
miastami, zmniejszenie ruchu tranzytowego przez miejscowości Leszno, Lipno i Rydzyn oraz rozwój gospodarczy regionu. Nowa trasa przebiegać będzie po całkowicie nowym
śladzie. Najważniejsze parametry
budowanego odcinka: długość 27,8
km, ilość węzłów dwupoziomowych
4, ilość obiektów mostowych 19 i 1
ekodukt.
Realizacja inwestycji odbywa się
przy udziale Oddziału Zachód Palisander. Kilkanaście obiektów inżynieryjnych oraz zbiorników retencyjnych
powstaje z użyciem szalunków firmy.
Obiektem wyróżniającym się pod
względem konstrukcyjnym i wyko-

Poszycie z tworzywa sztucznego
w systemie Mammut
gwarantuje dobrą jakość
powierzchni betonu.

Fot. arch. Palisander

GANIA
NDER

Systemowe rozwiązania dostarczone przez firmę Palisander
na budowę drogi ekspresowej S5 Poznań – Wrocław

Solidny Mammut

Znaczna nośność systemu
PAL-MAX, umożliwia wykonanie
wysokich konstrukcji
podporowych.

Do budowy wysokich przyczółków ze
ścianami bocznymi oraz skrzydłami wykorzystano system ścienny Mammut.
Wysoka wytrzymałość na parcie mieszanki betonowej – 100 kN/m2 – to główna zaleta tego rozwiązania. Możliwość
dowolnego łączenia w pozycji stojącej i
leżącej, bogata gama wymiarów elementów – ekonomiczne dopasowywanie płyt
czy zminimalizowana ilość prętów spinających i klamer, to następne mocne
cechy tego systemu, które znalazły swoje zastosowanie na tej budowie. Nie bez
znaczenia pozostał również fakt wyposażenia szalunku Mammut w poszycie
z tworzywa sztucznego gwarantującego
dobrą jakość powierzchni betonu, dzięki
której wygląd elementów pionowych
bez problemu spełnił oczekiwania projektanta.

PAL-MAX i PAL-BS

nawczym jest wiadukt WS11 w ciągu S5
nad linią PKP Łódź Kaliska – Tuplice.
WS11 to obiekt o konstrukcji przęseł
wielodźwigarowych (17 szt. w nitce
wschodniej i 18 szt. w nitce zachodniej)
z prefabrykowanych belek strunobetonowych typu T i zespolonych z nimi
monolitycznych węzłów podporowych
oraz monolitycznej płycie pomostowej.
Wiadukt o dwóch niezależnych nitkach,
zakrzywiony w planie (łuk R=1 900 m),
w łuku pionowym wypukłym R=17 000 m,
trzyprzęsłowy, ciągły, o różnych wysokościach konstrukcyjnych przęseł. Przęsła
opierają się na żelbetowych, monolitycznych podporach. Każdy filar stanowi
trzy okrągłe słupy o średnicy 1,5 m ustawione na wspólnym fundamencie.
Dane techniczne obiektu warte odnotowania to wysokość ścian przyczółków
– ponad 12 metrów i długość całkowita
(w końcach skrzydeł) ≈ 110 m.

Kolejnymi systemami zastosowanymi
przy realizacji obiektu WS11 były PAL-MAX i PAL-BS. Pierwszy system, ze
względu na znaczną nośność (maksymalna nośność pojedynczej podpory do
233 kN), umożliwił wykonanie wysokich konstrukcji podporowych. PAL-BS
natomiast, prócz podparcia, użyto jako
obstawkę przy pracach nad ustrojem.
Bezpieczeństwo prowadzonych prac
zostało zapewnione poprzez zastosowanie szerokiego wachlarza zintegrowanych systemów BHP z oferty Palisander.

www.palisander.com.pl
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SZYBCIEJ, PROŚCIEJ,
EKONOMICZNIEJ
– system TOPMAX

Z powodzeniem wykorzystywane od kilku lat w Niemczech i Kanadzie, miały już swój
debiut w Polsce. Mowa o pierwszych stolikach stropowych z ramą stalową, których
zastosowanie wydatnie wpłynęło na wydajność pracy. Czym wyróżniają się stoliki
stropowe TOPMAX i przy jakich projektach sprawdzają się najlepiej?

S

toliki TOPMAX to kolejny krok
w ewolucji deskowań stropowych. Łączą w sobie zalety systemów inwentaryzowanych
oraz stolików zbudowanych z dwóch
warstw dźwigarów. Stanowią uzupełnienie dotychczasowych rozwiązań,
umożliwiając szybsze i bardziej ekonomiczne deskowanie stropów wielkopowierzchniowych o grubości do 50 cm
przy wysokości kondygnacji do 7,62 m.
W przeciwieństwie do powszechnie
używanych szalunków drewnianych
nie wymagają pierwomontażu. Funkcjonują w postaci gotowych do użycia paneli o wymiarach 2,40 x 5,40 m
i 1,80 x 5,40 m, co odpowiada powierzchni szalowania w pierwszym
przypadku – 12,96 m², w drugim
– 9,72 m².
Pojedynczy stolik TOPMAX składa
się z ramy stalowej o grubości 12 cm,
ocynkowanej ogniowo i zabezpieczonej dodatkowo farbą proszkową, co
znacznie zwiększa odporność na działanie korozji i betonu. Sklejka szalunTransport poziomy stolika Topmax

kowa typu Ecoply Q została wykonana
z wytrzymałego, termoplastycznego
tworzywa sztucznego, wzmocnionego
matą szklaną GMT. Cały stolik zbudowany jest zaledwie z 9 elementów:
płyty, czterech głowic ze sworzniami
oraz czterech podpór, co w porównaniu do blisko 50 elementów, składających się średnio na stolik drewniany,
stanowi wyraźną różnicę i wpływa na
szybkość oraz łatwość montażu.

Szybki montaż i demontaż

Stoliki TOPMAX są gotowe do użycia bez konieczności czasochłonnego
ich przygotowania. W płycie stolika
wystarczy zamocować cztery głowice,
a następnie osadzić w nich właściwe
podpory Europlus (dostosowane do
wymaganej nośności oraz długości).
Gdy zachodzi konieczność ominięcia
belki krawędziowej, np. nadciągu,
podpory po uchyleniu automatycznie
wracają do pionu, blokując się w głowicy, dzięki czemu można łatwiej
ustawić kolejny stolik. WielofunkcyjTopmax

ne punkty na ramie stalowej umożliwiają szybkie i dokładne łączenie
dwóch stolików przy pomocy zamka
Rasto lub ściągu centrującego, a także
regulację stolików, eliminując tym samym problem klawiszowania, często
spotykany przy łączeniu szalunków
drewnianych. Przy pomocy ściągów
centrujących mocuje się również podpory ukośne, odprowadzające siły poziome na fundament, co pozytywnie
wpływa na stateczność pojedynczego
stolika, a po uciągleniu płyt stolików –
na stabilność całego rusztowania. Deskowanie krawędzi stropu odbywa się
przy użyciu praktycznej zastawki
bocznej TOPMAX. Ponadto integracja
stolików TOPMAX z innymi gotowymi elementami systemowymi (TOPEC, RASTO-TAKKO, PROTECTO)
znacznie skraca czas montażu i demontażu całego systemu.

Wytrzymałość i kompatybilność

TOPMAX wyraźnie wyróżnia się
na tle innych systemów stolikowych

Już jedna osoba jest w stanie bez problemu przetransportować w poziomie
pojedynczy stolik stropowy TOPMAX
wózkiem z napędem elektrycznym, natomiast dwie osoby – wózkiem obsługiwanym ręcznie. Przenoszenie stolików
w pionie na kolejne kondygnacje możliwe jest przy pomocy żurawia, a także
specjalnej windy TOPMAX, która sprawdza się w przypadku budynków o wysokości do 50 m. Natomiast dzięki użyciu
wideł transportowych TOPMAX można
podczas jednej operacji żurawia przetransportować jednocześnie dwa stoliki,

„Dotychczasowa praktyka pokazuje, że zastosowanie stolików TOPMAX
pozwala zaoszczędzić około 25% kosztów robocizny i 50% wydatków
związanych z użyciem żurawia oraz zredukować koszt dostarczenia
stolików nawet o 70%. Najważniejsza jest jednak ogromna oszczędność
czasu”.
chaniczne, ale zdecydowanie trwalsza
– liczba przełożeń nowej sklejki GMT
jest dwunastokrotnie wyższa niż tradycyjnej sklejki drewnianej. Nie bez
znaczenia jest również aspekt ekologiczny – produkcja stolików stropowych TOPMAX oszczędza lasy.
Dzięki możliwości łączenia stolików
z innymi elementami systemowymi firmy Hünnebeck można rozszerzyć ich
funkcjonalność w zależności od potrzeb.
Ze stolikami stropowymi TOPMAX
kompatybilne są dwa rodzaje systemowych wypełnień (dla tej części stropu,
gdzie niemożliwe jest ustawienie standardowego stolika) – deskowanie stropowe TOPEC (płyty o wymiarach 0,9 x 1,8

Fot. arch. Hünnebeck Polska

Stoliki Topmax i uzupełnienie z kantówki

połączone ze sobą zamkami centrującymi, o łącznej powierzchni 26 m² (13 m²
każdy stolik). Transport szalunków stropowych TOPMAX z poręczami ochronnymi oraz innymi zabezpieczeniami nie
wymaga demontażu podpór.
Na szczególną uwagę zasługuje dodatkowe wyposażenie stolików stropowych
TOPMAX, zapewniające maksymalny
poziom bezpieczeństwa w systemowe
barierki PROTECTO. Zabezpieczenia
boczne mocowane są do krawędzi stolika w postaci kompletnych, gotowych do
użycia barierek, podobnie jak inne elementy systemowe. Łatwo można również zintegrować ze stolikami stropowymi TOPMAX dodatkowe podesty roboTopmax

Oszczędność kosztów i czasu

Stoliki TOPMAX zostały zaprojektowane z myślą o praktycznym, bezpiecznym i ekonomicznym użytkowaniu: od
dostawy poprzez magazynowanie, montaż i demontaż, transport na budowie aż
po zwrot. Dotychczasowa praktyka pokazuje, że zastosowanie tego rozwiązania pozwala zaoszczędzić około 25%
kosztów robocizny i 50% wydatków
związanych z użyciem żurawia oraz zredukować koszt dostarczenia stolików
nawet o 70%. Najważniejsza jest jednak
ogromna oszczędność czasu. Stoliki
stropowe TOPMAX nie wymagają czasochłonnego składania, a dodatkową funkcjonalność łatwo uzyskać, stosując elementy innych systemów Hünnebeck.
Dzięki temu zaoszczędzony czas można
wykorzystać na realizację innych celów.
Specjalistyczne rozwiązania mają to
do siebie, że sprawdzają się w określonych warunkach. Wtedy stają się rzeczywiście opłacalne, a nawet niezbędne dla
właściwej i terminowej realizacji projektu. Ze względu na specyfikę zastosowania do niedawna stoliki TOPMAX znajdowały odbiorców przede wszystkim
w krajach zachodnich. Sytuacja ulega
jednak zmianie i okazuje się, że rynek
polski jest już gotowy na przyjęcie nowoczesnych rozwiązań tego typu. Przykładem może być powstający we Wrocławiu kompleks biurowo-handlowy
Wroclavia, którego wykonawca zdecydował się wykorzystać stoliki TOPMAX do
budowy stropów wielkopowierzchniowych.

Gotowe poszycie do zbrojenia
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cze, dostępne w dwóch wymiarach: 1,75
m lub 2,35 m.
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i 1,8 x 1,8 m) oraz deskowanie ścienne
Rasko-Takko (max wymiar płyt 2,4 x 2,7 m).
Wykorzystanie wypełnienia w postaci płyt
systemowych jest nie tylko wygodne, ale
przede wszystkim pozwala na znaczną
oszczędność czasu względem pracochłonnego deskowania indywidualnego.

Builder

brakiem konieczności pracochłonnego
montażu oraz kompatybilnością stolików z innymi sprawdzonymi elementami systemowymi. Ponadto mocowanie do stolika systemowych zastawek
bocznych płyty stropu nie wymaga
użycia gwoździ, a wstawki indywidualne z krawędziaków i sklejki łatwo
można wykonać, mocując je do specjalnego uchwytu kantówki. Niewielka
grubość pojedynczego stolika, wynosząca zaledwie 12 cm (trzykrotnie
mniej od standardowych szalunków
drewnianych), bezpośrednio przekłada
się na bardziej opłacalne warunki
transportu i przechowywania. Wyjątkową cechą systemu TOPMAX jest
również jego większa żywotność, na
którą ma wpływ m.in. pokrycie stolików
wysokowytrzymałą
sklejką
z tworzyw sztucznych. W porównaniu
do sklejki drewnianej jest ona nie tylko
bardziej odporna na uszkodzenia me-
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ajbardziej niekorzystne połączenie dla poziomu
bezpieczeństwa występuje w wyniku nałożenia
powyższych czynników ryzyka ze stosowanym
w Polsce od lat procesem wyboru wykonawców
i podwykonawców w kolejnych poziomach hierarchii
łańcucha realizacyjnego, zgodnie z jednym dominującym parametrem – najniższą ceną. Uzyskana w ten sposób „mieszanka wybuchowa” nieuchronnie prowadzi do
obniżenia lub zaniku standardów i w konsekwencji –
występowania wypadków. Powszechnym zjawiskiem
w budownictwie jest patologia i wewnętrzna sprzeczność polegająca na wprowadzaniu przez inwestora lub
inwestora zastępczego wymogu spełnienia najwyższych
standardów bhp przez wszystkich uczestników procesu
budowlanego, ale bez asygnowania na to odpowiednich
środków finansowych. W ostatecznym rozrachunku wymóg ten jest kolejno cedowany w dół, a firmy stojące
najniżej w hierarchii łańcucha podwykonawców mają
wybór pomiędzy poniesieniem nierekompensowanego
przez nikogo ciężaru finansowego na zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony pracy, co prowadzi w wielu
przypadkach do utracenia płynności finansowej lub
upadłości, a uprawianiem fikcji w zakresie zapewniania
ochrony.
Realna dbałość o bezpieczeństwo pracy musi być poparta praktycznym działaniem, wymaganiem bezpiecznych zachowań, podnoszeniem świadomości i przede
wszystkim tworzeniem warunków technicznych i ekonomicznych do prawidłowej współpracy wszystkich
uczestników procesu budowlanego.

Szczególny charakter pracy w budownictwie,
ze stale zmieniającym się frontem robót
i ciągłą ekspozycją na przebywanie
i długotrwałe wykonywanie czynności na
wysokości, powoduje zwiększenie ryzyka
wypadków do jednego z najwyższych
poziomów w całej gospodarce.
Kryterium cenowe

Wspomniane kryterium wydaje się być wiodącym
czynnikiem w pomijaniu w przetargach publicznych
środków w budżetach na zapewnienie odpowiedniego
poziomu bhp. W pewnym sensie zapis, który w zamyśle
ustawodawcy miał na celu zmniejszenie nadmiernych
i nieuzasadnionych wydatków z budżetu, generuje wymierne koszty finansowe i społeczne ponoszone w wyniku wypadków pracowników bądź upadłości najmniejszych firm budowlanych. Mikrofirmy budowlane będące bezpośrednimi wykonawcami robót zmuszane są do
finansowania wymagań bhp ponad swoje możliwości finansowe oraz techniczne i balansują na granicy rentowności oraz płynności finansowej. Firma, która poważnie traktuje zapis ustawy stanowiącej, że: „Pracodawca
jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników
przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki”, stoi paradoksalnie na przegranej pozycji. Jeżeli uwzględni w swojej ofercie handlowej
wszystkie koszty związane z faktycznym zapewnieniem
bezpieczeństwa, to jej oferta może zostać odrzucona ze
względu na zbyt wysoką cenę. Z drugiej strony jest wielce prawdopodobne, że wygra firma, która takich kosztów nie skalkulowała lub skalkulowała „oszczędnie”, co
oznacza, że kwestię zapewnienia bezpieczeństwa pozostawia de facto przypadkowi i szczęściu. Trudno jednocześnie oczekiwać, że firmy skali mikro będą brały na
siebie ciężar finansowania ochrony pracy, nie będąc za
to prawidłowo wynagradzane. Zapewnienie faktycznie

System MAXIMO

wysokiego poziomu bhp, zgodnego z najnowszymi standardami, jest dla nich często nie tylko abstrakcyjne, ale
również mniej istotne niż kwestia przetrwania na rynku.
Dlatego naturalną konsekwencją obecnej sytuacji wydaje się konieczność zobligowania inwestorów do faktycznego zapewnienia środków wymaganych do zagwarantowania odpowiednio wysokiego poziomu bezpieczeństwa przy realizacji projektów. Inwestor ponosi bowiem
odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracy na równi z wykonawcą. Nie może on nie zauważać tego problemu, a co najważniejsze, musi przewidzieć w kosztach inwestycji niezbędne środki, jakie wynikają z planu BIOZ. Obowiązkiem wykonawcy przy współpracy
z projektantem jest sporządzenie takiego planu, a obowiązkiem inwestora zapewnienie jego finansowania.
Obowiązek ten nie jest jednak w praktyce rygorystycznie przestrzegany. Być może przepis jest zbyt ogólnikowy i powinien zostać doprecyzowany.

Zagrożenia i możliwości

Nieprzeznaczanie środków na bhp nie musi wynikać ze złej woli inwestora, ale może mieć swoje źródło
w niedoinformowaniu odnośnie do dostępnych technologii bądź niskiej świadomości na temat zagrożeń związanych z niektórymi rodzajami robót. Dlatego ważne
jest uświadamianie wszystkich uczestników procesu budowlanego odnośnie do ryzyk i możliwości ich skutecznej minimalizacji. Wyłaniają się tutaj dwa kolejne ważne czynniki odpowiedzialne za obecny stan bezpieczeństwa w budownictwie, czyli brak wykwalifikowanej ka-

dry i odpowiednich szkoleń, dostosowanych do funkcji
uczestników w procesie inwestycyjnym.
Brak wykwalifikowanej kadry łączy się bezpośrednio z kryterium najniższej ceny. Cięcie wydatków kosztem personelu połączone z możliwością uzyskania lepiej opłacanej pracy za granicą spowodowało drastyczny odpływ wykwalifikowanych pracowników budowlanych i kadry inżynierskiej z polskiego rynku. Trudno oczekiwać, że nisko kwalifikowany personel pracujący za najniższe wynagrodzenie będzie posiadał odpowiednie kwalifikacje i szkolenia. I choć nie jest prawdą,
że tylko taki personel pozostał w kraju, to znalezienie
dziś pracowników, zwłaszcza fizycznych, o odpowiednich kwalifikacjach jest nie lada wyzwaniem dla firm
budowlanych.
Najlepszym scenariuszem byłoby zapewnienie w kraju możliwości zarobkowania zbliżonego do krajów wysoko rozwiniętych i konkurencyjnych wobec nich możliwości rozwoju zawodowego, co przełożyłoby się na powrót do kraju wysoko wykwalifikowanego personelu.
Póki to jednak nie nastąpi, należy tworzyć infrastrukturę pozwalającą na odpowiednie wyszkolenie dostępnych
kadr i podniesienie poziomu ich świadomości.

Szkolenia

Są jednym z podstawowych narzędzi kształtowania
świadomości i utrwalania wiedzy, ale aby dobrze spełniły swoją rolę, muszą być odpowiednio przygotowane pod kątem merytorycznym i dydaktycznym. Treść
i zakres muszą być dostosowane do grupy odbiorców

że jest to niedopuszczalne, lub próbują stosować rozwiązania zastępcze, mieszając różne systemy, w tym pochodzące z nieznanych źródeł.

Podmioty szkolące

Nasuwa się pytanie, kto miałby prowadzić szkolenia
i na jaką skalę. Naturalnym wyborem w pierwszym rzędzie będą producenci sprzętu, jako że posiadają komplet
wiedzy dotyczącej obsługi produkowanych przez siebie
systemów. Aby zapewnić odpowiednią do wielkości rynku budowlanego skalę, muszą być wspierani przez uczelnie wyższe, szkoły średnie i zawodowe o profilach budowlanych i pokrewnych oraz inne firmy lub instytucje
specjalizujące się w szkoleniach, ale takie, które podlegają określonej formie certyfikacji, aby ich programy szkolenia z zastosowaniem dostępnych na rynku systemów
i zawarte w nich informacje merytoryczne były zgodne
z wytycznymi producentów i obowiązującym prawem.
Może to się wydawać oczywiste, jednak autorowi znany
jest przypadek firmy, która w swoich programach szkoleń praktycznych przenosiła sportowe techniki asekuracji alpinistycznej do budownictwa, w tym do obsługi deskowań, pomimo iż leży to w większości przypadków
w sprzeczności z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych. Podczas szkolenia dokonywano nieuzasadnionej zamiany zabezpieczeń zbiorowych na środki ochrony indywidualnej bądź na techniki stosowane
w dostępie linowym, które zgodnie z prawem znajdują
się na samym końcu listy dostępnych możliwości zapewnienia bezpieczeństwa pracy. Jak trafnie stwierdził jeden
z uczestników tak przeprowadzonego szkolenia, „(…) nie
zrobi się taternika z 50-letniego cieśli”. Tymczasem nie
jest to w ogóle konieczne, ponieważ wszystkie nowoczesne systemy deskowań i rusztowań PERI charakteryzują się możliwością zapewnienia odpowiednich środków
ochrony zbiorowej wymaganych do pracy, w większości
przypadków montowanych w pozycji poziomej z poziomu terenu. Powyższy przykład pokazuje, jak ważna jest

Szkolenia są jednym z podstawowych narzędzi kształtowania świadomości
i utrwalania wiedzy – Centrum Szkolenia PERI Polska w Płochocinie

Zdjęcia arch. PERI Polska
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i atrakcyjnie przedstawione. Tym bardziej, że deskowania i rusztowania stoją niejako na uboczu głównych nurtów nauczania politechnicznego w budownictwie i dziedzinach pokrewnych. Przykładowo studenci architektury dowiadują się o deskowaniach tylko pośrednio, podczas jednej godziny (sic!) wykładowej przewidzianej
w czasie całego toku studiów na omówienie zagadnienia
betonu architektonicznego. Sam temat rusztowań nie
jest poruszany.
Dowodem na to, jak daleko sięga problem niedoinformowania w branży, może stanowić polskie tłumaczenie
normy PN-EN 12812:2008 „Deskowanie – Warunki wykonania i ogólne zasady projektowania” bazująca na normie europejskiej „EN 12812 Falsework – Performance requirements and general design, w którym pomylone są
pojęcia deskowań i rusztowań podporowych (angielskie
słowo „falsework”, oznaczające rusztowanie podporowe,
przetłumaczono jako „deskowanie”).
Tymczasem architekci związani są często z firmami
pełniącymi rolę inwestora i powinni posiadać minimum
wiedzy praktycznej, zwłaszcza że deskowania i rusztowania stanowią podstawowe narzędzia dzisiejszego placu budowy, a praca z nimi związana jest z narażeniem
na przebywanie na wysokości. Warto zatem propagować
w ramach szkoleń nowoczesne rozwiązania bhp, które
nie stanowią przysłowiowej „kuli u nogi” w wykonawstwie, a przeciwnie – zwiększają wydajność wykonywanych robót, np. poprzez usprawnienie czynności, udrożnienie i ułatwienie komunikacji w obrębie stanowisk
pracy i w skali całego placu budowy.
Warto zwrócić uwagę na fakt, że przeszkoleni powinni
być wszyscy pracownicy mający kontakt z pracą na wysokości. Podczas gdy montażyści rusztowań są w większości przypadków przeszkoleni i posiadają odpowiednią praktykę, to sytuacja wygląda zupełnie inaczej wśród
użytkowników rusztowań. Robotnicy, którzy wykonują
pracę na zmontowanych już rusztowaniach, z reguły niewiele wiedzą o ich montażu i często nieświadomie stwarzają zagrożenie dla samych siebie. Zdarza się, że samodzielnie modyfikują konstrukcję rusztowań bez wiedzy,
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System osłon zabezpieczających RCS-P otaczający szczelnie ostatnie trzy wznoszone kondygnacje
zwiększa bezpieczeństwo i wydajność pracy. Prime Corporate Center, Warszawa.

weryfikacja podmiotów szkolących pracowników. Nie
można bezrefleksyjnie zakładać, że każda firma oferująca
szkolenia z zakresu bhp w budownictwie będzie przekazywać rzetelną wiedzę i praktykę.

Etyka a bezpieczeństwo

Dla stałego podniesienia poziomu bezpieczeństwa
w budownictwie niezbędne jest zakorzenienie odpowiednio wysokiej kultury pracy i braku przyzwolenia na
zachowania niebezpieczne. Potrzebna jest również zmiana mentalności, tak aby każdy był świadom swojej roli w zapewnieniu bezpieczeństwa i myślał kategoriami –
co ja mogę zrobić, aby poprawić bezpieczeństwo, nie tylko swoje, ale też otaczających mnie współpracowników,
a w przypadku kadry inżynierskiej również całego procesu budowlanego. Ustawodawca, pomimo korzystania
na etapie tworzenia przepisów z usług doradczych ekspertów, nie jest w stanie przewidzieć zaistnienia każdego możliwego scenariusza lub w niektórych przypadkach
nieprawdopodobnego zbiegu okoliczności prowadzącego
do wypadku. Dlatego każdy zaangażowany w proces budowlany powinien postępować tak, aby proaktywnie za-

pewniać bezpieczeństwo, tzn. przewidywać potencjalne niebezpieczeństwa występujące w dziedzinie bezpośrednio związanej ze swoją rolą w tym procesie, ale również bezpośrednio reagować na każdy zauważony przejaw sytuacji niebezpiecznych wśród swoich współpracowników.
Jako dobry przykład można podać zasady i procedury występujące na budowach w sektorze przemysłowym
oraz mentalność wpojoną pracownikom realizującym tego typu inwestycje. Przy realizacji największych na świecie obiektów przemysłowych, takich jak rafinerie czy zakłady chemiczne, nie ma możliwości wejścia na plac budowy bez odbycia szkolenia zakończonego egzaminem.
Pracownik zobowiązany jest reagować na każdy zauważony przejaw nieprawidłowego stosowania się przez innych do przepisów bezpieczeństwa i robi to chętnie, ponieważ ma świadomość, że od tego zależy również jego bezpieczeństwo. Osoby lub firmy niestosujące się do
zasad są wydalane z budowy i wpisywane na „czarną listę” z zakazem świadczenia dalszych usług. Należy mieć
świadomość, że przy inwestycjach przemysłowych budżety na zapewnienie bezpieczeństwa są odpowiednio
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skalkulowane i umożliwiają zagwarantowanie realnego bezpieczeństwa pracy. Dla kontrastu poprawa bezpieczeństwa nie nastąpi w środowisku, w którym większość
firm będących faktycznymi wykonawcami robót nie
jest pewna swojej przyszłości z powodu patologicznych
przepisów regulujących rynek. Jeżeli lata doświadczeń
pokazują, że ustawa przyjęta do realizacji zamówień publicznych, które są motorem napędowym gospodarki, generuje cały szereg patologicznych efektów społecznych,
którego tylko jednym z przejawów jest niski poziom bezpieczeństwa w budownictwie, to należy pomyśleć o jej
nowelizacji.

Próba rozwiązania problemu

Czarny obraz sytuacji nakreślony powyżej nie oznacza,
że nic nie da się zrobić w sprawie poprawy bezpieczeństwa w budownictwie i jedyne, co pozostaje, to czekać na
nowelizację prawa. Najlepiej rozpocząć naprawę istniejącego stanu rzeczy od siebie, swojej firmy i otoczenia.
Wspomniane wcześniej proaktywne nastawienie do kwestii bezpieczeństwa jest warunkiem koniecznym dla osiągnięcia faktycznej poprawy.
Bezpieczeństwo nie jest problemem innych: ustawodawcy, decydentów, nadzoru, porozumienia na rzecz
bezpieczeństwa w budownictwie, głównych wykonawców, podwykonawców czy „behapowca”, zwanego również żartobliwie „higienistą”. Każdy powinien czuć się za
nie odpowiedzialny i postępować w celu jego poprawy
w takim zakresie, w jakim jest w stanie. Kontynuując ten
tok myślenia, każdy zaangażowany w sprawę powinien
zadać sobie najważniejsze pytanie: Co ja sam mogę zrobić dla poprawy bezpieczeństwa?
Z uwagi na ponad piętnastoletnie doświadczenie autora w branży deskowań i rusztowań w ramach pracy
w firmie PERI najłatwiej będzie posłużyć się przykładem
z „własnego podwórka”, czyli bezpośrednio dotyczącym
działań firmy na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Zagadnienie bezpiecznej pracy jest jednym z priorytetów firmy
i jest postrzegane wieloaspektowo.

Bezpieczne narzędzia

Firma spełnia wszelkie wymagane dla deskowań i rusztowań normy, ale szczyci się tym, że idzie dalej, wyznaczając często nowe standardy bezpieczeństwa i rozwiązania stanowiące nową jakość w budownictwie. Stosowane systemy są tak innowacyjne, że ustawodawcy
i twórcy norm nawet nie próbują ich nazywać, a przepisy
pozostają daleko w tyle za stosowaną technologią. Można posłużyć się tutaj dwoma najbardziej charakterystycznymi przykładami.

System MAXIMO

Pomimo wysokiego poziomu bezpieczeństwa oferowanego przez sprawdzony od lat na rynku system TRIO
i wrażenie, że niczego więcej nie da się wymyślić lub
usprawnić w takim deskowaniu, firma nieustannie pracowała nad jego rozwojem. W efekcie powstał rewolucyjny system MAXIMO ze ściągami stożkowymi MX, obsługiwanymi z jednej strony deskowania i eliminującymi
stosowanie traconych elementów PCV, tradycyjnie ustalających grubość ściany. Odpowiednie ustawienie ściągu MX przy pomocy zawleczki definiuje grubość ściany, a ściągi są bezpośrednio zabetonowywane. Stożkowy kształt gwarantuje łatwość ich wykręcenia przy rozdeskowaniu.
Druga strona deskowania, do której raz zamontowano
nakrętki, nie wymaga ingerencji podczas dalszych prac.
Powoduje to zwiększenie bezpieczeństwa pracowników,
którzy obsługują ściągi np. tylko od strony stropu i ogranicza pracochłonność do poziomu 0,15–0,38 h/m2. System może być jednocześnie wyposażony w pełne zabezpieczenie bhp montowane na poziomie terenu i przenoszone żurawiem razem z deskowaniem.

System osłon wiatrowych RCS

Z myślą o bezpieczeństwie i wydajności personelu budowy pracującego na dużych wysokościach stworzono
w PERI system osłon zabezpieczających RCS-P, otaczający szczelnie ostatnie trzy wznoszone kondygnacje bu-

Peri MAXIMO

Procedury bezpieczeństwa

W krajowych przepisach nie ma formalnych i jednoznacznych wytycznych określających, kto ma prawo
projektować deskowania i rusztowania. Praktyka wskazuje, że osoby posiadające uprawnienia budowlane do
projektowania, a zatem i teoretyczne podstawy dotyczące typowych konstrukcji stałych, nie znają specyfiki deskowań i rusztowań, które są konstrukcjami tymczasowymi, wielokrotnie montowanymi i demontowanymi ze
stosunkowo drobnych elementów montażowych. Taki
sposób użytkowania wymaga stosowania w nich łatwo
rozłączalnych połączeń, jak czopy i sworznie, co wiąże
się z występowaniem w ich schematach statycznych luzów montażowych, imperfekcji, mimośrodów itp. Powoduje to, że przyjmowane do obliczeń schematy statyczne konstrukcji rusztowań są bardzo skomplikowane i nie

przypominają typowych schematów obiektów budowlanych lub konstrukcji stalowych, a bliżej im do konstrukcji projektowanych przez inżynierów mechaników. Jako
rozsądne rozwiązanie przyjmuje się zatem, że projektowanie deskowań i rusztowań powinny prowadzić osoby
uprawnione przez producenta.
Aby zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa,
firma PERI wdrożyła wewnętrzne procedury określające zakresy trudności projektowanych konstrukcji i wskazała osoby uprawnione do ich projektowania. Wielostopniowy charakter weryfikacji projektów usankcjonowany
jest również przez wewnętrzny system informatyczny
do zarządzania projektami. Procedury takie skutecznie
eliminują potencjalne błędy projektowe, zdecydowanie
zwiększając bezpieczeństwo stosowania sprzętu.

Jakość sprzętu do dzierżawy

Deskowania i rusztowania stosowane w warunkach
budowy poddawane są, oprócz typowych obciążeń roboczych, również dodatkowym oddziaływaniom wynikającym z wielokrotnego montażu, zanieczyszczenia betonem itp. Ulegając zużyciu i uszkodzeniom,
wymagają kontroli jakości nie tylko na etapie produkcji, ale również podczas użytkowania. Aby zapewnić odpowiednią jakość sprzętu, firma PERI dysponuje rozbudowanym zapleczem magazynowo-remontowym w postaci centrów logistycznych. Niewielu użytkowników jest świadomych poziomu skomplikowania
procesów technologicznych pozwalających na utrzymanie odpowiedniej jakości dzierżawionego sprzętu.
W listopadzie 2016 r. otwarto zmodernizowane centrum logistyczne PERI w Płochocinie pod Warszawą, które wyznacza nowe standardy obsługi klien-
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dynku wysokiego. Rozwiązanie to spełnia szereg funkcji,
spośród których najważniejszymi są zwiększenie bezpieczeństwa i wydajności pracy. Realizowane jest to poprzez stworzenie wokół obrysu stropu przegrody ochraniającej pracowników i narzędzia przed upadkiem z wysokości oraz ekspozycją na czynniki atmosferyczne.
Zwiększony komfort pracy przekłada się na realne korzyści ekonomiczne budowy. Wartość użytkową podnoszą rozwiązania pomocnicze w postaci platform przeładunkowych i zewnętrznych schodni komunikacyjnych.
Wszystkie jednostki są połączone z budowanym obiektem i wspinają się samoczynnie z pomocą mobilnego napędu hydraulicznego. Podnoszenie możliwe jest przy
prędkości wiatru do 20 m/s. Od czasu wprowadzenia na
rynek osłony zabezpieczające RCS-P stały się kanonem
wykonywania budynków wysokich.
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System PERI UP Flex umożliwia dopasowanie rusztowania
do skomplikowanej geometrii obiektu.
Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.
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ta i zapewnia odpowiedni poziom techniczny oferowanych deskowań i rusztowań oraz bezpieczeństwo pracy
własnym pracownikom.

Centrum szkoleniowe

Można powiedzieć, że firma PERI rozpoczęła w Polsce działalność edukacyjną, jeszcze zanim rozwinęła właściwą działalność handlową. Pierwszą częścią inwestycji z 1989 r. było bowiem Biuro Informacji Technicznej. Inżynierowie przedsiębiorstwa nadzwyczaj zaangażowani w propagowanie wiedzy technologicznej
z zakresu stosowania deskowań i rusztowań jeszcze
przed modernizacją szkolili około 2,5 tys. osób rocznie. Kursy cieszą się dużym zainteresowaniem praktyków – pracowników firm budowlanych wszystkich
szczebli, inspektorów nadzoru, projektantów, inspektorów bhp, jak również rozpoczynających dopiero swoje kariery zawodowe studentów uczelni technicznych
i uczniów techników.
PERI Polska uczestniczy w projekcie Erasmus+ „The
Augmented Reality Formwork Assembly Training”, we
współpracy z Politechniką Warszawską, Uniwersytetem Technicznym w Darmstadt, Polskim Stowarzyszeniem Menedżerów Budownictwa, Fundacion Laboral
de La Construccion i Uniwersytetem w Walencji. Program ma przyczynić się do podniesienia poziomu bhp
i ograniczenia wypadków na budowach w myśl europejskiej dyrektywy 2001/45/EC zobowiązującej kraje
członkowskie UE do podniesienia standardów bezpieczeństwa pracy. Jak pokazują badania, pracownicy nie
są zainteresowani klasycznymi metodami szkoleniowymi. Wykorzystanie urządzeń mobilnych (smartfonów,
tabletów), nowoczesnej technologii AR i wspierających
plików multimedialnych sprawi, że szkolenie ARFAT
będzie interesujące i zapadające w pamięć. Potrzeba projektu została potwierdzona podczas realizacji poprzednika – ARCW (Health and safety procedures for curtain walls with the use of Augmented Reality Technology). Szkolenie ARFAT będzie dostępne dla wszystkich
zainteresowanych, a jego innowacyjna forma znakomicie wpasowuje się w wymagania ery digitalizacji. Więcej
informacji dostępnych jest pod adresem: http://www.arfat.il.pw.edu.pl.

BIM

Wszyscy znający specyfikę Building Information Modeling są świadomi możliwości, jakie niesie ze sobą stosowanie tej technologii IT, również w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa pracy w budownictwie. Firma PERI
od lat bierze czynny udział we wdrażaniu BIM na rynkach światowych w zakresie deskowań i rusztowań oraz
wiąże duże nadzieje z upowszechnieniem się technologii BIM w Polsce.

Certyfikacja rusztowań

Mówiąc o bezpieczeństwie w budownictwie, nie sposób nie wspomnieć o kwestii certyfikacji rusztowań,
która powinna być traktowana jako podstawowy oręż
w walce o zredukowanie liczby wypadków. Jej zasadność wynika z postanowień Parlamentu EU, Rady UE
oraz Rady Wspólnot w zakresie bezpieczeństwa i higieny użytkowania oraz bezpieczeństwa wprowadzania na
rynek sprzętu roboczego. Względy techniczne narzucają
konieczność stosowania jednolitych metod niszczących
badań wytrzymałościowych rusztowań w celu weryfi-

kacji wymaganych dla bezpieczeństwa cech, np. takich,
których nie da się sprawdzić obliczeniowo.
Czynnikiem negatywnie wpływającym na bezpieczeństwo przy pracy na rusztowaniach jest również niekontrolowany napływ rusztowań o wątpliwej jakości oraz
ich zły stan techniczny, które często nie podlegają żadnej weryfikacji. Brak certyfikacji rusztowań wprowadzanych na rynek polski przyzwala np. na import rusztowań wykonywanych ze stali o nieznanych parametrach,
które nie odpowiadają wymogom norm europejskich EN
12810, EN 12811, EN 12812. Często sprowadza się do
kraju rusztowania wykazujące wysoki stopień zużycia,
których pozbywają się przedsiębiorcy z krajów zachodnich. Mało tego – takie rusztowania uzyskują w Polsce
znak bezpieczeństwa B, który nie jest wydawany w oparciu o aktualne normy europejskie. Te czynniki odniesione do rusztowań jako do produktu mają wpływ na zwiększenie ryzyka związanego z możliwością upadku z wysokości. Certyfikowane produkty, zgodne z normami i dyrektywami europejskimi, są od lat oferowane na rynku polskim, jednak pomimo zwiększonego bezpieczeństwa użytkowania nie zawsze są wybierane przez wykonawców kierujących się wyłącznie rachunkiem ekonomicznym. Stosowanie elementów niewiadomego pochodzenia o nieznanych parametrach materiałowych i wytrzymałościowych w celu uzupełnienia certyfikowanych
rusztowań wprowadza losową niewiadomą do skomplikowanego schematu statycznego i praktycznie uniemożliwia przewidzenie wystąpienia awarii. Czasami elementy takie mogą być użyte nieświadomie przez użytkowników, którzy nie potrafią odróżnić imitacji od oryginału.

Podsumowanie

Nie da się twierdząco odpowiedzieć na pytanie zawarte w tytule bez świadomości, że wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za zapewnienie i promowanie bezpieczeństwa na placach budów. Zamiarem autora było ukazanie, jak wiele czynników wpływa na kwestię bezpieczeństwa w budownictwie nawet przy ograniczeniu rozważań do tematu deskowań i rusztowań.
Nie zdziałamy wiele samotnie, ani jedynie wytykając błędy innym. Proces naprawy każdy powinien rozpocząć od swojego bezpośredniego otoczenia i spraw, na
które ma wpływ. Z czasem można rozszerzyć horyzonty działania. Ważne, aby proces przebiegał wielotorowo,
a każdy z jego uczestników był świadomy swojej roli.
Niezmiernie ważne jest również dzielenie się wiedzą i doświadczeniem oraz wspólne budowanie zasobu dobrych praktyk, pokazujących jak zapewniać bezpieczne środowisko pracy na placu budowy. Taka wymiana doświadczeń dotyczących aktywnego przeciwdziałania wypadkom przy pracy funkcjonuje na co dzień
w Porozumieniu Dla Bezpieczeństwa w Budownictwie,
ale warto ją rozszerzać i promować na każdym forum
i wszelkimi dostępnymi kanałami komunikacji.
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OCENA BETONU

Część 1.

wg znowelizowanej normy
dr inż. Grzegorz Bajorek
Politechnika Rzeszowska

mgr inż. Marta Kiernia-Hnat

Centrum Technologiczne Budownictwa przy Politechnice Rzeszowskiej

W niniejszym artykule przedstawiono zmiany wprowadzone do normy PN-EN 206 [1]
w stosunku do jej poprzedniczki z 2003 roku, skupiając się w szczególności na kontroli
właściwości betonu podczas dostawy, realizowanej zarówno przez producenta
betonu (ocena zgodności), jak i wykonawcę robót (ocena identyczności), tak by
zostały zrealizowane wymogi ustalone przez specyfikującego na podstawie zasad
przyjętych w Eurokodzie 2 [6].

P

omimo tego, że norma PN-EN
206-1:2003 [2] nadal potocznie
nazywana jest „nową” normą
dla betonu i jest jeszcze wielu producentów, którzy, produkując
beton, odnoszą się do „starej” normy PN-B-06250:1988 [19], 28 kwietnia 2014 roku wprowadzona została
nowsza jej wersja PN-EN 206:2014-04
„Beton – Wymagania, właściwości produkcja i zgodność”. Z kolei
13 grudnia 2016 roku po lekkiej kosmetyce związanej z poprawką zatwierdzono PN-EN 206+A1:2016-12 [1]
i niedługo czeka nas też wprowadzenie jej w wersji polskiej. Wraz z tymi korektami zarówno producenci,
jak i odbiorcy betonu otrzymują nowy zestaw wymagań oraz narzędzi
kontroli.
Już w pierwszych rozdziałach normy znajdują się istotne zmiany związane z klasyfikacją betonu i jego właściwościami. Norma PN-EN 206-1
określała cztery klasy konsystencji
według metody: opadu stożka, Vebe,
stopnia zagęszczalności i rozpływu.
Znowelizowana wersja normy nie
obejmuje metody pomiaru konsystencji metodą Vebe, wprowadza natomiast nową metodę pomiaru konsystencji, tj. według metody rozpływu stożka zgodnie z EN 12350-8.
Dla tej metody norma rozróżnia trzy
klasy konsystencji: SF1, SF2 i SF3
(tabela 1.). Wartości graniczne dla
klas konsystencji badanych metodami opadu stożka, stopnia zagęszczalności i rozpływu nie uległy zmianie.

Norma PN-EN 206-1:2003 nie
obejmowała swym zakresem betonu samozagęszczalnego (SCC), który
był przedmiotem części 9. tej normy
[7]. Znowelizowana norma PN-EN
206 zastępuje obie te normy, co skutkuje wprowadzeniem dodatkowych
klas właściwości betonu, dedykowanych betonowi samozagęszczalnemu (SCC). Określone zostały dwie
metody oceny lepkości mieszanki
betonowej (tabela 2. i 3.), dwie metody oceny przepływalności (tabele 4. i 5.) oraz jedna metoda oceny
odporności mieszanki na segregację
(tabela 6.).
Kolejną nowością jest wprowadzenie do treści normy PN-EN 206 [1]
(do normatywnego załącznika D) dodatkowych wymagań, jakie stawia
się betonowi, który ma być stosowany do wykonywania: pali wierconych (wg EN 1536 [13]), ścian szczelinowych (wg EN 1538 [14]), pali
przemieszczeniowych formowanych
w gruncie (wg EN 12699 [15]) i mikropali (wg EN 14199 [16]). Załącznik ten powstał w wyniku włączenia zapisów normowych zawartych
w wyżej wymienionych normach
dotyczących betonu do specjalnych
robót geotechnicznych. Dzięki temu wymuszono w końcu na producentach betonu stosowanie wymagań także powyższych norm. Szczegóły dotyczące wymagań stawianych
betonowi do specjalnych robót geotechnicznych można znaleźć w rozdziale 5. podręcznika SPBT [3].

Ocena zgodności
wytrzymałości betonu
na ściskanie

Ocena zgodności wytrzymałości
betonu przeprowadzana jest dla poszczególnych składów betonów (poszczególnych receptur) lub dla rodzin betonów, przy rozróżnieniu
produkcji początkowej oraz produkcji ciągłej. Produkcja początkowa obejmuje produkcję do momentu
otrzymania co najmniej 35 wyników
badań. Produkcję ciągłą osiąga się po
uzyskaniu co najmniej 35 wyników
badań w okresie nieprzekraczającym
12 miesięcy [1].
Jeśli produkcja danego składu betonu lub rodziny betonów zostanie
wstrzymana na dłużej niż 12 miesięcy, producent musi przyjąć plan pobierania i badania próbek oraz kryteria zgodności jak dla produkcji początkowej. W czasie produkcji ciągłej producent może przyjąć plan
pobierania i badania próbek oraz
kryteria jak dla produkcji początkowej, co w pewnych sytuacjach może skutkować ostrzejszymi kryteriami kontroli zgodności.
Minimalna częstotliwość pobierania i badania próbek do oceny zgodności wytrzymałości betonu powinna być zgodna z tabelą 7., przyjmując wartość, która daje największą
liczbę próbek odpowiednią dla produkcji początkowej lub ciągłej.
Miejsce pobierania próbek do badań zgodności należy tak wybrać,
aby właściwości betonu oraz jego
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skład nie ulegały zmianie między
miejscem pobierania próbek a miejscem dostawy. Najbardziej wiarygodnym miejscem pobierania próbek
do oceny zgodności, z punktu widzenia producenta betonu, jest miejsce przekazania przez niego dostarczonego wyrobu do odbiorcy. Najczęściej miejscem tym jest plac budowy i do momentu dostawy to producent odpowiada za właściwości
swojego wyrobu. W przypadku betonu lekkiego produkowanego z użyciem kruszywa w stanie nienasyconym próbki należy zawsze pobierać
w miejscu dostawy.
Wynikiem badania wytrzymałości
na ściskanie może być wynik badania pojedynczej próbki lub średnia
z wyników co najmniej dwóch próbek wykonanych z tej samej próbki mieszanki betonowej i badanej
w tym samym wieku.
Próbka mieszanki betonowej może być punktowa lub złożona. Próbka punktowa to mieszanka betonowa pobrana z części lub partii betonu (jeden raz, np. na początku rozładunku betonomieszarki). Próbka złożona natomiast to mieszanka betonowa składająca się z kilku porcji pobranych z różnych miejsc masy betonu i dokładnie wymieszanych ze sobą. Norma PN-EN 12350-1 [8] zaleca,
by przy pobieraniu próbki złożonej
z betoniarki samochodowej składała
się ona z co najmniej 4 porcji.
W przypadku kiedy uzyskane wartości wytrzymałości próbek betonowych (dwóch lub więcej), wykonanych z tej samej (jednej) próbki mieszanki betonowej różnią się o więcej
niż 15% od wyliczonej dla nich wytrzymałości średniej, to wyniki takie
muszą być pominięte. W takim przypadku norma dopuszcza odrzucenie
pojedynczego wyniku badania, jeśli
dokonana analiza uzasadni jego odrzucenie.
Ocena zgodności wytrzymałości
betonu na ściskanie prowadzona jest
na próbkach dojrzewających przez
28 dni w warunkach laboratoryjnych. Możliwe jest także wyspecyfikowanie wytrzymałości dla innego wieku betonu, wówczas zgodność
ocenia się na próbkach badanych
w wieku określonym w specyfikacji.
Przy ocenie zgodności stosowane są
dwa kryteria zgodności:
• kryterium dotyczące pojedynczego
wyniku badania fci – kryterium
pierwsze – stosowane bez względu
na status produkcji (początkowa
czy ciągła). Każdy pojedynczy wy-

Tabela 1. Klasy konsystencji według metody rozpływu stożka [1]
Rozpływ stożkaa) badany zgodnie z EN 12350-8 [mm]
500 do 650
660 do 750
760 do 850

Klasa
SF1
SF2
SF3

a) klasyfikacji nie stosuje się do betonu z kruszywem o uziarnieniu Dmax większym niż 40 mm

Tabela 2. Klasy lepkości mierzonej czasem rozpływu stożka mieszanki betonowej – t500 [1]
Czas rozpływu stożkaa) t500 badany zgodnie z EN 12350-8
S
< 2,0
≥ 2,0

Klasa
VS1
VS2

a) klasyfikacji nie stosuje się do betonu z kruszywem o uziarnieniu Dmax większym niż 40 mm

Tabela 3. Klasy lepkości mierzonej czasem wypływu mieszanki z V-lejka – tv [1]
Klasa

Czas rozpływu stożkaa) tv badany zgodnie z EN 12350-9
S

VF1
VF2

< 9,0
9,0 do 25,0

a) klasyfikacji nie stosuje się do betonu z kruszywem o uziarnieniu Dmax większym niż 22,4 mm
Tabela 4. Klasy przepływalności mierzonej metodą pojemnika L [1]
Klasa
PL1
PL2

Wskaźnik przepływalności według metody pojemnika L badany zgodnie z EN 12350-10
≥ 0,80 przy 2 prętach
≥ 0,80 przy 3 prętach

Tabela 5. Klasy przepływalności mierzonej metodą pierścienia J [1]
Parametr przepływalnościa) według metody pierścienia J
badany zgodnie z EN 12350-12 [mm]
≤ 10 przy 12 prętach
≤ 10 przy 16 prętach

Klasa
PJ1
PJ2

a) klasyfikacji nie stosuje się do betonu z kruszywem o uziarnieniu Dmax większym niż 40 mm
Tabela 6. Klasy odporności na segregację mierzonej metodą sitową [1]

Udział segregacjia) według metody sitowej
badany zgodnie z EN 12350-11 [%]
≤ 20
≤ 15

Klasa
SR1
SR2

a) klasyfikacji nie stosuje się do betonu z kruszywem o uziarnieniu Dmax większym niż 40 mm

Tabela 7. Minimalna częstotliwość pobierania próbek do oceny zgodności [1]

Produkcja

Początkowa (do momentu
uzyskania co najmniej
35 wyników badań)

Pierwsze 50 m3
produkcji

Minimalna częstotliwość pobierania próbek
Po pierwszych 50 m3 produkcjia),
największa częstotliwość z podanych:
Beton z certyfikatem
Beton bez certyfikatu
kontroli produkcji
kontroli produkcji

3 próbki

1/200 m3 lub
1/3 dni produkcjid)

1/150 m3 lub
3 lub
1/dzień
produkcjid)
1/400
m
Ciągłab) (po uzyskaniu
c,d)
1/5
dni
produkcji
co najmniej 35 wyników badań)
lub 1/miesiąc kalendarzowy
a) Pobieranie próbek powinno być rozłożone w czasie produkcji i nie zaleca się pobierania więcej niż 1 próbki
z każdych 25 m3 mieszanki
b) w przypadku gdy odchylenie standardowe ostatnich 15 lub więcej wyników badania przekracza górne granice sn
według tablicy 13, należy zwiększyć częstotliwość pobierania próbek do częstotliwości wymaganej dla produkcji
początkowej, do uzyskania następnych 35 wyników badań
c) lub raz na tydzień kalendarzowy, gdy na 7 kolejnych dni kalendarzowych przypada więcej niż 5 dni produkcji
d) definicja dnia produkcji powinna być określona w przepisach obowiązujących w miejscu stosowania betonu
(norma PN-B 06265:2017 jako „Krajowe uzupełnienie PN-EN 206:2014”przewiduje definicję dnia produkcji)

nik powinien spełniać warunek:
					
fci ≥ (fck – 4) MPa (1)
gdzie: fck – wytrzymałość charakterystyczna betonu
kryterium
dotyczące wyników
•
średnich badania fcm – kryterium

drugie – ujęte w trzy metody „A”,
„B”, „C” w zależności od statusu
produkcji – początkowa (metoda
„A”) lub ciągła (metoda „B” lub
wykorzystująca karty kontrolne
metoda „C”)
Zgodność jest potwierdzona, jeśli
oba kryteria są spełnione.
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Tabela 8. Kryterium potwierdzające przynależność betonów do rodziny [1]
Liczba n wyników badań wytrzymałości na ściskanie
pojedynczego betonu z rodziny
2
3
4
5
6
7 do 9
10 do 12
13, 14
≥15

Średnia z n wyników (fcm) dotyczących pojedynczego
betonu z rodziny [MPa]
≥ fck – 1,0
≥ fck + 1,0
≥ fck + 2,0
≥ fck + 2,5
≥ fck + 3,0
≥ fck + 3,5
≥ fck + 4,0
≥ fck + 4,5
≥ fck + 1,48 σ

Tabela 9. Wartości do weryfikacji odchylenia standardowego [1]
Liczba wyników badań
15 do 19
20 do 24
25 do 29
30 do 34
35 a)
a) w przypadku liczby badań większej niż 35, stosuje się wzór:

gdzie:

Granice sn
0,67s ≤ sn ≤ 1,37s
0,68s ≤ sn ≤ 1,31s
0,72s ≤ sn ≤ 1,28s
0,74s ≤ sn ≤ 1,26s
0,76s ≤ sn ≤ 1,24s

to α – fraktyl rozkładu chi-kwadrat o ν = n – 1 stopniach swobody

Metoda „A”

Metoda ta dotyczy produkcji początkowej. Ocenie podlega średnia
wytrzymałość wyliczona ze zbioru trzech kolejnych nienakładających się lub nakładających się wyników badania – tylko trzech i zawsze
trzech na etapie produkcji początkowej. Wyniki nienakładające się to
oddzielne zbiory trzech kolejnych
wyników – tzn. zbiory o numerach
próbek (1, 2, 3), (4, 5, 6), (7, 8, 9) itd.
Wyniki nakładające się to zbiory także trzech kolejnych wyników, ale poszczególne wyniki wykorzystywane
są w kolejnych zbiorach – tzn. zbiory
o numerach próbek (1, 2, 3), (2, 3, 4),
(3, 4, 5), (4, 5, 6) itd. Wyliczana średnia wytrzymałość fcm ma spełniać następujący warunek:

fcm ≥ (fck + 4) MPa (2)
Bardzo ważną informacją podaną w tym miejscu w normie w postaci uwagi jest stwierdzenie, że kryteria zgodności opracowano na podstawie analizy nienakładających się
wyników badań – (1, 2, 3), (4, 5, 6),
(7, 8, 9) itd. W związku z tym zastosowanie tych kryteriów dla wyników nakładających się – (1, 2, 3), (2,
3, 4), (3, 4, 5), (4, 5, 6) itd., zwiększa
ryzyko odrzucenia betonu jako niezgodnego.
Dla tej metody oceny kryterium
przedstawione wzorem 2 jest jedy-

nym kryterium dla wartości średniej,
do którego należy się odnieść – niezależnie od tego, czy oceny dokonuje
się dla poszczególnych składów, czy
dla rodzin betonów.

Metoda „B”

Metoda ta dotyczy produkcji ciągłej. Ocenie podlega wytrzymałość
średnia, wyliczona ze zbioru co
najmniej 15 wyników uzyskanych
w okresie oceny. Okres oceny ustalany jest w zależności od częstotliwości pobierania próbek, co de facto
jest wyznacznikiem intensywności
produkcji pojedynczego betonu lub
rodziny betonów. Rozróżniane są tutaj dwa przypadki dla ustalenia okresu oceny:
• przypadek 1 – dla zakładów stosujących mniejszą częstotliwość badań, co określono jako mniej niż
35 badań na 3 miesiące produkcji; wtedy okres oceny powinien
obejmować co najmniej 15 wyników badań (kolejnych, nienakładających się lub nakładających się),
ale nie więcej niż 35 kolejnych wyników uzyskanych w okresie nie
przekraczającym 6 miesięcy;
• przypadek 2 – dla zakładów, które
stosują większą częstotliwość badań, co określono jako co najmniej
35 badań na 3 miesiące produkcji; wtedy okres oceny powinien
obejmować co najmniej 15 wyników badań (kolejnych, nienakłada-

jących się lub nakładających się)
i nie powinien przekraczać 3 miesięcy.
Średnia wytrzymałość nienakładających się lub nakładających się zbiorów kolejnych wyników, uzyskanych
na pojedynczym betonie lub rodzinie betonów w okresie oceny, ma
spełniać następujący warunek:

fcm ≥ (fck + 1,48 σ) MPa (3)
Stosując tę metodę dla rodziny
betonów, należy dodatkowo dokonać sprawdzenia każdego pojedynczego składu betonu, oceniając dla
niego średnią ze wszystkich nieprzetransponowanych wyników (fcm)
przy zastosowaniu kryterium podanego w tabeli 8.
Każdy beton niespełniający tego
kryterium powinien być usunięty
z rodziny. Jego zgodność należy wtedy ocenić indywidualnie, stosując
kryteria ustalone w odniesieniu do
produkcji początkowej – Metoda „A”.
Powtórne włączenie usuniętych
betonów do rodziny jest możliwe dopiero po weryfikacji ustalonych zależności między składem tych betonów a betonem referencyjnym.
Na końcu produkcji początkowej,
a przed rozpoczęciem ciągłej, oszacowywane jest odchylenie standardowe populacji (σ) na podstawie
co najmniej 35 kolejnych wyników
badań uzyskanych w okresie przekraczającym 3 miesiące. Oszacowane odchylenie standardowe populacji (σ) na podstawie co najmniej 35
wyników badań uzyskanych w trakcie produkcji początkowej używane jest we wzorze (3) do sprawdzenia zgodności w okresie pierwszej
oceny w ramach produkcji ciągłej.
Na koniec pierwszego i następnych
okresów oceny sprawdza się, czy odchylenie standardowe z uzyskanych
w danym okresie oceny wyników
(sn) znacząco się nie zmieniło w odniesieniu do oszacowanego wstępnie odchylenia standardowego populacji (σ) – stosuje się w tym celu
ograniczenia podane w tabeli 9. Jeśli odchylenie standardowe (sn) nie
zmieniło się znacząco i zmieściło się
w podanych przedziałach, to w kolejnym okresie oceny dalej stosuje
się oszacowane wcześniej odchylenie standardowe populacji (σ). Jeśli
zmiany są znaczące, tzn. odchylenie
standardowe (sn) nie zmieściło się
w przedziałach podanych w tabeli 9,
wówczas należy obliczyć nową wartość odchylenia standardowego po-
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W ciągu dwóch dni szkolenia zespoły specjalistów i ekspertów
dokonają analizy przypadków zastosowania urządzeń służących ochronie
zdrowia, życia i mienia (w tym procesów technologicznych) w obiektach
różnego przeznaczenia, m.in.: w hali widowiskowo-sportowej, budynku
biurowo-usługowym, szpitalu czy obiekcie przemysłowym.
Więcej informacji: www.schrack-seconet.pl.
Miejsce: Jachranka

5X

DKBE 2017
Debata Komfort, Budownictwo, Energia to pierwsze tego typu
wydarzenie łączące doświadczenia i wiedzę różnych
przedstawicieli branży budowlanej. Na konferencji zostaną poruszone tematy
komfortu wewnętrznego budynków, zasad projektowania instalacji
wewnętrznych czy wpływu użytkowników na zużycie energii całego budynku.
Szczegóły: dkbe2017.pl/
Miejsce: Warszawa
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IV Forum ETICS
Najważniejsze tegoroczne wydarzenie europejskiej branży ociepleń.
Organizatorem konferencji jest European Association for ETICS (EAE), a jej
gospodarzem – polskie Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń (SSO).
Wszelkie informacje, w tym program wydarzenia, dostępne są na stronie EAE
www.ea-etics.eu. Rejestracja polskich uczestników konferencji prowadzona
jest pod adresem
www.forumetics.pl.
Miejsce: Warszawa

9X

SHOW YOURSELF – polskie produkty budowlane
na arenie międzynarodowej
Wydarzenie organizowane przez Wschodni Klaster Budowlany –
Krajowy Klaster Kluczowy. Poświęcone będzie kondycji branży budowlanej
w Polsce oraz jej ekspansji na rynki zagraniczne. Poruszy realne problemy
branży oraz możliwości rozmów praktyków z przedstawicielami administracji
rządowej celem wypracowania wspólnego stanowiska.
Miejsce: Warszawa
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Year in Infrastructure 2017
Konferencja o tematyce infrastrukturalnej, której zwieńczeniem będzie
rozdanie corocznych nagród w konkursie „Be Inspired!”. Honorują one
niezwykłą pracę użytkowników produktów firmy Bentley związaną z rozwojem
projektowania, budowy i eksploatacji infrastruktury na całym świecie.
Miejsce: Singapur
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23. Konferencja Naukowo-Techniczna
Wydarzenie pod tytułem: ZMIANY W ZAMÓWIENIACH
PUBLICZNYCH NA ROBOTY BUDOWLANE – WYBRANE
ASPEKTY W PRAKTYCE. Tematyka konferencji organizowanej przez OWEOB
„Promocja” będzie obejmowała m.in. następujące obszary: umowy o roboty
budowlane w zamówieniach publicznych (prawidłowości, błędy i modyfikacje
w świetle znowelizowanego art. 144 Pzp), warunki kontraktowe – praktyczna
strona realizacji kontraktów na przykładzie inwestycji drogowych, ustalenie
wartości zamówienia – przepisy a praktyka, kosztorys inwestorski w obecnych
uwarunkowaniach prawnych, pozacenowe kryteria oceny ofert w aktualnie
prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego
(zastosowanie art. 91 Pzp).
Szczegółowe informacje i zgłoszenia na stronie: www.sekocenbud.pl/
konferencja.
Miejsce: Ciechocinek

październik 2017

Metoda ta polega na stosowaniu kart kontrolnych
i może dotyczyć wyłącznie produkcji ciągłej. Dodatkowym wymaganiem normowym, niezbędnym aby ocena wytrzymałości na ściskanie mogła być prowadzona
wyłącznie tą metodą, jest posiadanie certyfikatu strony trzeciej (certyfikacja zakładowej kontroli produkcji).
Aby potwierdzić, że ocena zgodności prowadzona
jest zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 206 [1], karty kontrolne muszą posiadać następujące cechy:
• „osiągać maksymalną średnią jakość po kontroli
(AOQ) nieprzekraczającą 5,0%;
• dążyć do zapewnienia zgodności danej produkcji
z wymaganą wytrzymałością charakterystyczną;
• obejmować systematyczną kontrolą wytrzymałość
i odchylenie standardowe lub odchyłki od wartości
założonych;
• w stosownych przypadkach uwzględniać jedną lub
więcej procedur przyspieszenia reakcji systemu (np.
stosowanie danych o wczesnej wytrzymałości, stosowanie rodzin betonów);
• określać i stosować jednoznaczne zasady podejmowania decyzji dotyczących zgodności oraz granicznych wartości ostrzegawczych;
że odchylenie standar• gdy karta kontroli wskaże,
dowe jest ≥ 0,5 N/mm2 od aktualnie stosowanej wartości, zmienić stosowaną wartość” [1].
Szczegółowe zasady stosowania kart kontrolnych znajdują się w załączniku „H” normy. W załączniku tym
omówiono dwa rodzaje kart: karty kontrolne sum skumulowanych (CUSUM) i karty kontrolne Shewharta.
Więcej szczegółów dotyczących stosowania kart kontrolnych wraz z przykładami obliczeń można znaleźć
w publikacjach [3], [4] i [17].
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Metoda „C”

TU WARTO BYĆ

Builder

pulacji (σ) na podstawie ostatnich 35 kolejnych wyników badań – ta wartość stosowana jest do analiz w następnych okresach oceny.

