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SPECJALIZACJA W BUDOWNICTWIE

Adriana Łączyńska

Odpowiedzialna i ambitna firma nigdy nie poprzestaje na początkowych
założeniach. Plany, by zajmować się drobnymi robotami ziemnymi w województwie
mazowieckim, które były zaczynem historii Grupy Tree w branży budowlanej,
z biegiem czasu i wraz z rozwojem rynku ewoluowały.
Firma poszerzyła zakres działalności, zwiększyła także zakres
robót ziemnych, rozwinęła prace wyburzeniowe oraz recykling
materiałów porozbiórkowych. Zainwestowała również
w najnowocześniejszy sprzęt. Efekt modernizacji Grupy
okazał się strzałem w dziesiątkę.

S

tały rozwój jest niezbędnym czynnikiem osiągnięcia znaczącej pozycji
w branży budowlanej. Mając to na uwadze, osoby zarządzające Grupą
Tree nieustannie poszerzają ofertę oraz doskonalą jakość świadczonych
usług. Obecnie Grupa Tree zajmuje się już nie tylko specjalistycznymi
robotami takimi jak głębokie wykopy podstropowe, lecz także wyburzeniami
budynków, kruszeniem betonu i gruzu oraz wynajmem maszyn. Dzięki rozwojowi strategii i umiejętnościom przewidywania Grupa Tree jest bez wątpienia w czołówce najszybciej rozwijających się firm w branży. Profesjonalne
zarządzanie i właściwa kontrola kosztów wewnętrznych pozwalają zaoferować klientom dogodne ceny przy zachowaniu najwyższej jakości usług.
Źródłem satysfakcji dla Grupy Tree jest przede wszystkim zadowolenie
klientów. Firma prowadzi skuteczną analizę rynku, co pozwala jej przewidzieć oczekiwania partnerów biznesowych i rosnące wymagania branży. Pracownicy są świadomi, że dla odbiorców usług firmy kluczowymi czynnikami
są cena oraz jak najlepsze i profesjonalne wykonanie prac. Zlecone zadania
realizują z zachowaniem najwyższych standardów, zwracając uwagę na rozsądne gospodarowanie kosztami danych usług. Uzyskanie satysfakcji przez
klientów oraz poczucie spełnionego obowiązku to cele przyświecające codziennej pracy członków zespołu.

Rozbiórka budynku Płuczki Zakładów
Mechanicznej Przeróbki Węgla na terenie
KWK Knurów-Szczygłowice, Ruch Knurów
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STAWIAMY
NA CIĄGŁY ROZWÓJ

Wykonanie robót rozbiórkowych nieczynnych obiektów kubaturowych na terenie Portu Lotniczego im. F. Chopina w Warszawie

Nie boimy się wyzwań

– rozbiórka budynku SGH
Anna Lewicka

Grupa Tree to nie tylko sprzęt najwyższej klasy, lecz także doskonale wyspecjalizowana kadra zarządzająca i inżynierska. Firma, mając na uwadze
wewnętrzny rozwój, zatrudnia wykwalifikowanych operatorów maszyn budowlanych, dla których najważniejsze są bezpieczeństwo oraz jakość usług.
Wszyscy pracownicy posiadają aktualne badania lekarskie oraz zaliczone szkolenia BHP. Dzięki bogatemu wachlarzowi specjalistycznych maszyn
oraz bardzo dobrej kadrze Grupa Tree potrafi wykonać nawet najtrudniejsze i najbardziej wymagające zadania z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa, zapewniając jednocześnie najwyższą jakość. Dodatkowymi mocnymi atutami są także szybkie podejmowanie właściwych decyzji
– również pod presją czasu – dotrzymywanie ustalonych terminów oraz praca w ramach założonego budżetu.

Nieustanny rozwój

Rozwój, pasja, zaangażowanie i rzetelność to credo całego zespołu firmy.
Bardzo ważnym elementem jest także praca zgodna z aktualnymi przepisami prawnymi. Podczas długoterminowych inwestycji firma gwarantuje wykonanie zlecenia, ponieważ dzięki swojej stabilnej pozycji i zaangażowaniu
włożonemu w pracę jest w pełni kompetentnym i zaufanym partnerem biznesowym. Najlepszym potwierdzeniem są liczne rekomendacje i zadowolenie klientów.
Grupa Tree chce sprostać wszystkim powierzonym zadaniom, dlatego też,
by podołać nawet najbardziej wymagającym oczekiwaniom, zarówno obecnych, jak i przyszłych klientów, stale się udoskonala, poszerzając swoją ofertę. Aktywnie uczestniczy w rozwoju infrastruktury transportowej oraz budownictwa kubaturowego. Prowadzone przez firmę prace obejmują klientów
z sektora przemysłu ciężkiego, energetyki, lotnictwa i kolei. Grupa Tree nie
zapomina jednak o swojej przeszłości i początkach funkcjonowania w branży
budowlanej – ważne są dla niej także drobne roboty drogowe, prace torowe,
porządkowe, a nawet rekonstrukcyjno-historyczne. Grupa ma na swoim koncie współpracę z największymi firmami z branży budowlanej i przemysłowej, była również podwykonawcą wielu renomowanych inwestycji.
n

www.tree.com.pl
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Najlepszy sprzęt, najlepsza kadra
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Rozbiórka stropu nad przyczółkiem Mostu Grota - Roweckiego w Warszawie w ramach
realizacji inwestycji pn. „Kontynuacja projektowania i przebudowa drogi S8 odc.
Powązkowska – Marki (ul. Piłsudskiego). Etap II odc. Węzeł Powązkowska – Węzeł Modlińska”.

Zdjęcia: archiwum Grupa Tree

Rozbiórka budynku mieszkalnego wielorodzinnego pod budowę budynku biurowego
SZUCHA Premium Offices - zlokalizowanej na rogu Al. J.Ch. Szucha i ul. Litewskiej

Obecnie dokonujemy
rozbiórki budynku „F”,
wchodzącego w skład
kompleksu obiek tów
należących do Szkoły
G łów nej
Ha ndlowej
w Warszawie. Przygotowanie i realizacja tej wielkości kontraktu
w zwartej wielkomiejskiej zabudowie jest
procesem bardzo skomplikowanym. Rozpoczęcie prac związane było z licznymi
uzgodnieniami z właścicielami terenów
przyległych, jak ZDM czy Metro Warszawskie. Dodatkowym wyzwaniem jest fakt, że
na wykonanie kompleksowej rozbiórki
obiektu o kubaturze ponad 33 tys. m3 wraz
z końcowym zagospodarowaniem terenu
mamy niespełna 22 tygodnie. Bliskość sąsiednich obiektów, w tym zabytkowych, powoduje, że musimy dokładnie zabezpieczyć ich elewacje oraz otaczające je ciągi
komunikacyjne. Aby zmniejszyć uciążliwość związaną z pyleniem występującym
podczas rozbiórek mechanicznych, zastosujemy kurtyny wodne oraz stopniowe obniżanie budynku. Od samego początku aż
do zakończenia prac zwracamy baczną
uwagę na odpowiednie zagospodarowanie, segregację i utylizację powstających
odpadów. Następnie przy użyciu koparki
wyburzeniowej przeprowadzimy rozbiórkę
niskiej części budynku „F” do poziomu terenu. Gruz powstały w trakcie wyburzania
posłuży do usypania platformy roboczej
dla koparki przeznaczonej do rozbiórki części wysokiej, która zostanie rozebrana za
pomocą specjalistycznej maszyny wyburzeniowej z długim wysięgiem, wyposażonej w szczęki krusząco-tnące. Po wyburzeniu nadziemia zostaną rozebrane ściany
piwnic, z uwzględnieniem stopniowego zabezpieczenia ścian powstającego wykopu.
Po zakończeniu robót rozbiórkowych w naszej gestii jest również zagospodarowanie
terenu poprzez wyrównanie i niwelację terenu porozbiórkowego, założenie trawników oraz odtworzenie ogrodzenia terenu.

czerwiec 2016

Dyrektor ds. Kontraktu i Inwestycji
Grupa Tree
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Soletanche
– rzetelna
marka!
Piotr Tytz

Dyrektor Generalny Soletanche Polska Sp. z o.o.
Danuta Burzyńska: Soletanche działa
w specjalistycznym segmencie
budownictwa: roboty podziemne,
głębokie fundamentowanie, przesłony
przeciwfiltracyjne. Kiedy Pana
zdaniem specjalizacja zaczęła się
rozwijać w Polsce?

Piotr Tytz: Duże inwestycje stworzyły firmom budowlanym warunki
do doskonalenia się i rozwijania
w wąskich specjalizacjach. W Polsce
funkcjonowały wcześniej firmy państwowe, które robiły wszystko od początku do końca. W miarę rozwoju
inwestycji pojawiły się firmy specjalistyczne, w szczególności z branży
hydrotechnicznej, jak nasza firma.
Przed latami 80. nie było całościowego podejścia do zagadnień geotechnicznych w sensie wykonawczym,
choć myśl naukowa była w Polsce
bardzo rozwinięta na uczelniach.
Z tych kadr wywodziły się pierwsze
rodzime firmy geotechniczne.
D.B.: Specjalizacja to know-how,
najlepsi specjaliści, nowoczesne,
specjalistyczne maszyny. Co jeszcze?

P.T.: Rozwój technologii elektronicznych, komputerów, software’u,
co kolosalnie przyspieszyło rozwój
specjalizacji na rynku. Długo byliśmy jednym z liderów, jeśli chodzi
o ściany szczelinowe, z uwagi na
opracowanie przez Soletanche-Bachy własnych programów pozwalających nam szybciej i dokładniej liczyć
statykę tych ścian.

D.B.: Dzisiaj zakres świadczonych
przez Soletanche usług znacznie się
rozszerzył, również o generalne
wykonawstwo. Jakie zadania
najbardziej Was interesują i są
dla firmy najkorzystniejsze?

P.T.: Specjalizujemy się w pracach
geotechnicznych, które są najbardziej
ryzykowną częścią budowli. Lubimy
jednak uczestniczyć w projektach,
w których jesteśmy autorami kompleksowych rozwiązań i zajmujemy się generalnym wykonawstwem. Umożliwiają one osiągnięcie największych
oszczędności. Przynosi to zdecydowaną korzyść finansową inwestorowi
i zmniejsza ryzyko związane z trudnymi pracami geotechnicznymi.
D.B.: Skoro mowa o trudnościach
i ryzyku, to jak je minimalizować?
Czy oferujecie w swoich usługach
monitoring inklinometryczny?

P.T.: Współpracujemy z podmiotem,
który zajmuje się szeroko rozumianym monitoringiem, działa pod szyldem Soldata, natomiast strukturalnie
jest związany z Soletanche Polska. Inklinometry są jednym z elementów
monitorowania budowy w czasie jej
realizacji. Badania te związane są
głównie ze ścianami szczelinowymi,
ale nie tylko, bada się również pale
i inne konstrukcje oporowe.
D.B.: Czy każda realizacja ściany
szczelinowej wymaga monitoringu?

P.T.: Nie, dotyczy to realizacji
szczególnych, bardzo trudnych, np.

jeśli w okolicy placu budowy znajdują się obiekty położone bardzo blisko
albo wymagające szczegółowego nadzoru. Często są to obiekty zabytkowe.
Coraz częściej wykonujemy ściany
szczelinowe na styk z innymi budynkami i w trosce o ich konstrukcję wymagany jest monitoring. Odległość
od fundamentów budynków jest coraz mniejsza i może być to nawet
25 cm. Na ul. Prostej w Warszawie
realizowaliśmy bardzo spektakularny
projekt Prosta Tower, gdzie wykonywana przez Soletanche ściana szczelinowa i pięć kondygnacji podziemnych były o wiele głębsze niż fundamenty w budynku sąsiednim, również wykonanym w technologii ścian
szczelinowych. Prowadziliśmy tam
szczegółowy monitoring naszych
prac oraz istniejącego budynku.
D.B.: W październiku br. minie 20 lat
od momentu założenia w Polsce firmy
przez Soletanche-Bachy i 12 lat,
od kiedy objął Pan w niej stery.
Pamięta Pan pierwszą realizację
i pierwsze wyzwanie?

P.T.: Jedną pamiętam szczególnie. To
była budowa fundamentów pod most
Kotlarski w Krakowie. Po pierwsze,
doprowadziliśmy do zaprojektowania
fundamentów pod obiekt mostowy
w technologii ścian szczelinowych.
Projekt realizowano tak, że po jednej
stronie Wisły były fundamenty w technologii ścian szczelinowych, a po drugiej – tradycyjne, palowe. Nasz sukces

D.B.: Kolej, drogi, energetyka, kolejna
linia metra warszawskiego – którym
z wymienionych sektorów budownictwa
najbardziej się obecnie interesujecie?

P.T.: Jesteśmy zainteresowani każdym z tych rynków. Prowadzimy w tej
chwili rozmowy związane z realizacją
metra na kierunku praskim i wolskim.
Rozmawiamy też z generalnymi wykonawcami o obwodnicy południowej
Warszawy, byliśmy wykonawcą całego
węzła drogowego „Lotnisko” istniejącej
obwodnicy Warszawy, gdzie wykonywaliśmy wszystkie prace, łącznie z robotami wykończeniowymi, więc mamy
nadzieję na nawiązanie dobrej współpracy z Generalnymi Wykonawcami.
D.B.: Jakimi jeszcze sztandarowymi
realizacjami może pochwalić się
Soletanche Polska?

P.T.: Sztandarowym projektem było
wykonanie tzw. „suchej wanny” w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.
Był to bardzo trudny projekt hydrotechniczny i zdobył uznanie wśród specjalistów tej branży. Wykonanie ścian szczelinowych pod „Warsaw Spire” też jest
warte wzmianki. To jedna z najgłębszych w Polsce, 55-metrowa ściana
szczelinowa.

D.B.: Geologia przynosi czasem
niespodzianki. Jak jesteście
na nie przygotowani?

P.T.: W tym aspekcie zaskoczyć nas
może zmiana geologii w stosunku do
dokumentacji. Największe ryzyko z tym
związane dotyczy zamówień publicznych, w których dokumentacja często
jest bardzo uboga. Potrafimy dobrze
oszacować ryzyko geologiczne, ale zawsze są czynniki dodatkowe, które mogą pokrzyżować nasze plany realizacyjne. Doświadczenie nauczyło nas skutecznie zarządzać ryzykiem i potrafimy
korygować czynniki dodatkowe.

„Budowanie
rzetelnej marki
– to był mój
największy,
najbardziej
priorytetowy
cel.”

P.T.: Najbardziej jestem zadowolony ze
zbudowania marki. Zawsze chciałem,
żeby firma była firmą rzetelną, profesjonalną, na której inwestorzy czy generalni wykonawcy mogą bazować i z którą
mogą współpracować bez obaw. Wydaje
mi się, że udało mi się osiągnąć ten cel.
Kładziemy duży nacisk na bezpieczeństwo pracy. Nie jest to jeszcze kluczowy
element oceny przez inwestorów, ale
zmiany idą w dobrym kierunku. Budowanie marki jest celem nadrzędnym,
niezależnie od celów technicznych czy

Zdjęcia arch. Soletanche Polska

D.B.: Z realizacji jakich celów jest Pan
dzisiaj najbardziej zadowolony, jakie
zadania stawia Pan teraz przed sobą
i firmą na kolejne 20 lat?

D.B.: Które z innowacyjnych technologii
proponowanych przez firmę Soletanche
są autorsko przez nią zaprojektowane?

P.T.: Jeśli chodzi o technologie nowatorskie, to ściany szczelinowe, których
pomysł wykluł się w latach 20. są takim pomysłem na skalę światową. Został on wprowadzony przez konkurujące wówczas firmy Soletanche i Bachy.
Natomiast my, jako Soletanche Polska,
wdrożyliśmy technologię mieszania
wgłębnego gruntu – Trenchmix.
D.B.: W jakich kierunkach prowadzone
są badania wzmacniania gruntów? Czy
można np. jeszcze poprawić parametry
zawiesiny stabilizującej?

P.T.: Prowadzimy badania związane
z zawiesiną, czyli z cieczą utrzymującą
stateczność wykopu, oraz nad jakością
mieszanki betonowej, która pozwoli
nam uzyskać beton o odpowiednich parametrach. Są to kierunki rozwoju, które mają na celu poprawę jakości produktu. W tej chwili prowadzone są badania z wykorzystaniem nowych zbrojeń z włókien szklanych.
D.B.: Dziękuję za rozmowę i jeszcze raz
gratuluję jubileuszu.
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W kwestii najkorzystniejszych ofert,
to jak do tej pory głównym i jedynym
kryterium jest cena. Mniej zwraca się
uwagę na bezpieczeństwo inwestycji,
ochronę socjalną pracowników czy samo przestrzeganie przepisów BHP na
placu budowy. Czynnik społeczny był
i jest ciągle pomijany przy wyborze wykonawcy, a jak pokazuje doświadczenie w innych krajach europejskich jest
on bardzo ważny dla rozwoju lokalnych firm. W Soletanche Polska zatrudniamy wyłącznie polskich pracowników, wielu z nich jest zatrudnionych
w Soletanche dłużej niż ja. Bardzo dużą wagę przykładamy do bezpiecznego
wykonywania pracy, ale to dla zamawiającego nie jest kryterium przy wyborze wykonawcy. Pomimo tego Soletanche Polska ma bardzo duży potencjał intelektualny, dlatego jesteśmy
w stanie zaskoczyć konkurencję naszymi rozwiązaniami technicznymi i projektowymi, a także kompleksowym podejściem i szerokim zakresem usług.
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D.B.: Jaki sposób ma dzisiaj Soletanche
na przedstawienie najkorzystniejszej
oferty?

Ciekawym i szczególnie trudnym
z uwagi na przewarstwienia pokładów
wodonośnych, które przechodziły przez
całą budowę na głębokości 22-25 m, był
dla nas projekt ściany szczelinowej pod
placem Unii Lubelskiej.
Bardzo sobie cenimy projekt trasy W-Z
w Łodzi, wykonany w generalnym wykonawstwie przez firmę Mosty Łódź. Razem złożyliśmy najlepszą ofertę i wykonaliśmy duży zakres prac tunelowych.
Firma Soletanche Polska opracowała projekt wykonawczy oraz była wykonawcą
ścian szczelinowych. Jest to bardzo efektowna budowla i jesteśmy z niej dumni.

Builder

rynkowych. Inne cele są związane z rozwojem całego rynku, który w tej chwili
ma perspektywy, choć krótkoterminowe,
na około 3 lata. Jeśli rozwój gospodarki
będzie zapewniony na dłużej, to na pewno będziemy dostosowywali do potrzeb
potencjał sprzętowy. Jeśli chodzi o potencjał ludzki, to wychodzę z założenia,
że pracownicy muszą być w firmie niezależnie od koniunktury. Są oni główną
wartością przedsiębiorstwa i to zarządzający muszą tak sterować firmą, żeby
pracowników utrzymać.

polegał na tym, że nośność wykonanych
przez nas fundamentów była większa
niż tradycyjnych pali. Po wtóre – pamiętam tę realizację dlatego, że nigdy nie
dostaliśmy za nią pieniędzy.

rozbiórki
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ROZBIÓRKI

W KONTEKŚCIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
mgr inż. Marek Nalepka

Politechnika Opolska, Wydział
Budownictwa i Architektury

dr inż. Anna Rawska-Skotniczny

ATH Bielsko-Biała, Wydział Inżynierii
Materiałów, Budownictwa i Środowiska

Odzysk materiałów porozbiórkowych w kontekście
zagadnień zrównoważonego rozwoju
społeczeństwa to dziś niezwykle istotne
zagadnienie w procesie budowlanym.
Wymaga ono właściwego podejścia i poznania
odpowiednich metod.

P

olityka zrównoważonego rozwoju została wprowadzona
w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb nie tylko współczesnego pokolenia, ale i przyszłych, bez
pomniejszania możliwości czerpania
korzyści z dostępnych dóbr, poprzez
zintegrowanie działań politycznych,
gospodarczych i społecznych [11].
Na rys. 1a pokazano zależności pomiędzy poszczególnymi składowymi,
które cechują zrównoważony rozwój.

Budownictwo a środowisko

Przemysł budowlany w znaczny
sposób wpływa na środowisko naturalne, dlatego pod uwagę należy brać
zarówno skutki wydobycia surowców budowlanych, jak i produkcję
materiałów i ich stosowanie, a także
ewentualne ponowne wykorzystanie
odpadów, które mają istotny udział
w całości wytwarzanych odpadów.
Wpływając bezpośrednio na żywotność konstrukcji w czasie jej użytkowania, możemy wpłynąć również na
wielkość odpadów rozbiórkowych.
W zależności od charakteru i przeznaczenia obiektu przedłużenia żywotności można dokonać poprzez
poprawę trwałości i jakości obiektu albo przez elastyczne dostosowanie funkcji budynku (rys. 2). W obu
przypadkach środki podjęte na etapie budowy będą miały efekty długoterminowe, aż do czasu, gdy budynek zostanie zburzony i materiały
będą mogły być ponownie wykorzystane. Etap ten wpływa bezpośrednio na ograniczenie do niezbędnego

Rys. 1. a) podstawa, narzędzie oraz cel zrównoważonego rozwoju, b) przepływ materiału na
przykładzie procesu budowlanego z zasadą „4R” – podstawą zrównoważonego
budownictwa, wg [3]

Rys. 2. Typowe etapy analizowane przez cały czas trwania budynku, na podstawie [7]

Rys 4. Porównanie kosztów między rozbiórką a) tradycyjną oraz b) selektywną, wg [5]
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Rys. 3. Metody recyklingu i ponownego użycia, wg [8]
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minimum ilości odpadów niezdatnych do ponownego użytku.
Proces budowlany, uwzględniający
wszystkie aspekty budowy, również
rozbiórkę, jest procesem cyklicznym
(rys. 1b) [6]. Domknięcie cyklu, przy
dążeniu do jak największego ponownego wykorzystania odpadów budowlanych i rozbiórkowych, wpisuje się w założenia zrównoważonego
rozwoju. Wzrastające wymogi ochrony środowiska [10, 11] i koszty składowania odpadów zwracają uwagę
na konieczność ponownego odzysku
materiału powstałego w czasie rozbiórki, a także na problem jego utylizacji, a możliwość przyszłego odzysku obecnie stosowanych materiałów wpływa na cały proces budowlany. Dostosowanie go do założeń ustawy oraz polityki zrównoważonego
rozwoju może poprawić możliwość
przyszłego odzysku użytych materiałów, pomniejszając jednocześnie
koszty utylizacji [4].
Wśród czynników, które wpływają na przyszłe planowe wykorzystanie odpadu, można wyróżnić jakość
odpadu, występowanie i dostęp do
naturalnych zasobów oraz poziom
uprzemysłowienia. Czynnikami
mniej przewidywalnymi są czynniki
oparte na stabilności społecznej (np.
możliwość wybuchu wojny, działań
terrorystycznych) czy ryzyku występowania katastrof naturalnych [4].
Z czysto ekonomicznego punktu widzenia recykling odpadów jest rozwiązaniem atrakcyjnym wtedy, gdy
materiał odzyskany jest konkurencyjny do zasobów naturalnych, zarówno pod względem kosztu, jak
i dostępnej ilości. Najlepszym sposobem radzenia sobie z odpadami
jest oczywiście profilaktyka lub recykling z możliwością najwyższego
odzysku materiału, natomiast mniej
pożądane jest spalanie lub składowanie odpadów. Sposoby recyklingu
od najbardziej do najmniej pożądanych, z uwagi na kryteria postrzegane w polityce zrównoważonego rozwoju (większy odzysk, mniejsze skażenie środowiska, mniejsza pozostałość niewykorzystanego odpadu) [2,
8], pokazano na rys. 3.
Odzysk materiału jest koniecznym aspektem rozbiórki w rejonach, w których występuje niedobór konkretnego materiału w formie zasobów, jak i miejsc składowania. Ponowne wykorzystanie materiału zmniejsza zasadniczo zużycie surowców naturalnych. Recykling gruzu budowlanego może się

Rys 5. Przepływ materiału pochodzącego z rozbiórki selektywnej, wg [3]

okazać opłacalny w rejonach, które
oddalone są od głównych źródeł zaopatrzenia w kruszywa. Zagospodarowanie gruzu budowlanego, pokruszonego betonu oraz cegieł skutkuje obniżeniem kosztów związanych
z rozbiórką (brak kosztów załadunku, transportu gruzu oraz składowania odpadów budowlanych) z uwagi na możliwość wykorzystania gruzu do podbudowy nowego budynku stawianego na tym samym miejscu [5]. Uproszczony model makroekonomiczny zintegrowanego zarządzania zasobami i jego całkowitych

kosztów zarówno „tradycyjnej”, jak
i „selektywnej” rozbiórki, pokazano
na rysunku 4.
Koszty całkowite tradycyjnego
procesu budowy i rozbiórki z wykorzystaniem surowców pierwotnych
(SN) i ze składowaniem odpadów
(SO) są sumą tych dwóch składowych. Zastąpienie części surowców
naturalnych materiałami pochodzącymi z recyklingu (R) rozbiórki selektywnej pozwala zaoszczędzić na
kosztach transportu surowców naturalnych oraz składowania odpadów,
w zależności od lokalnej sytuacji.

• metale, posortowane według typu
• użytkowe drewno (elementy)
• szkło czyste, sortowane według koloru

gotowe do ponownego użycia po
przetworzeniu

• czysty gruz, gotowy do ponownego użycia
• czysty gruz do rozdrobienia
• gruz asfaltowy
• grunt czysty, gotowy do ponownego użycia

Odpady zbierane oddzielnie

rozbiórki

gotowe do ponownego wykorzystania bez
przetworzenia

zanieczyszczone materiały, które mają być
oczyszczone lub składowane

• grunt do wyczyszczenia

materiały do spalania

• zanieczyszczone i połamane drewno

• grunt zanieczyszczony przeznaczony do składowania
• gruz chemicznie zanieczyszczony
• nieposortowane tworzywa sztuczne
• drewno

materiały do ponownego użycia według
pierwotnego przeznaczenia po
przetwarzaniu

• odpady ogrodowe
• posortowane papier i tektura
• tworzywa sztuczne posortowane według typu
• nieposortowane metale i szkło

materiały bezużyteczne, skażone,
jednorazowego użytku, nieposegregowane

• odpady chemiczne:
– kwasy, zasady, substancje organiczne, odpady stałe
zawierające metale ciężkie, azbest, kable elektryczne
– tynki, gips
• zmieszane odpady
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Tabela 1. Odpady, które powinny być zbierane oddzielnie, z uwagi na późniejsze
wykorzystanie [3]

Segregacja odpadów

Segregacja odpadów na miejscu
rozbiórki jest przeprowadzana wtedy, gdy część odpadu można wykorzystać od razu na placu budowy, jako materiał lub element konstrukcyjny, możliwy do wykorzystania w nowym obiekcie bez konieczności przetworzenia i oczyszczenia. Odpad,
który jest zanieczyszczony i z uwagi na swój stan nie może być od razu ponownie wykorzystany albo jego
wykorzystanie jest utrudnione, powinno się oddzielić od odpadu zdatnego do ponownego użytku. Do takich odpadów zalicza się m.in. odpady chemiczne, produkty zawierające smołę, azbest, gips, gazobeton czy
szkło, jak również odpady niebezpieczne (tab. 1).
Znaczna ilość odpadów zostaje przetworzona na poziomie materiału po segregacji albo wykorzystana w niezmienionej formie. Ponowne wykorzystanie cennego odpadu
jest obecnie priorytetem w związku
z nieopłacalnym i kosztownym składowaniem odpadów. Koncepcja zintegrowanego zarządzania odpadami
budowlanymi (por. rys. 1b) polega na
usystematyzowanym sposobie segregacji i recyklingu odpadów budowlanych.
Opłacalność segregacji odpadów
powinno się zawsze zestawiać z kosztami, które należałoby ponieść przy
składowaniu odpadu, bez żadnego zysku z odzysku. Rozbiórka, której proces dobrany jest w celu możliwie największego ponownego wykorzystania odpadu, wymaga przedstawienia
projektu z uwzględnieniem tych elementów. Opracowanie projektu pochłania dodatkowe koszty oraz czas,
skutkuje jednak końcowym obniżeniem kosztów (znacznie zmniejsza
bowiem koszty związane z załadunkiem, wywozem oraz składowaniem)
i większym stopniem odzysku materiału, który może być zastosowany
ponownie.
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Recykling elementów metalowych

Rys. 6. Ogólna klasyfikacja złomu różnych metali wg norm hutniczych

Złomem nazywamy przedmioty
metalowe, które mogą zostać wykorzystane wtórnie poprzez recykling,
najczęściej przez ponowne przetopienie. Stal jest materiałem wyjątkowo trwałym i obecnie najdokładniej odzyskiwanym. Wynika to
z praktycznie nieskończonej możliwości przetopu i ponownego wykorzystania, bez obniżania trwałości
ani wytrzymałości materiału. Z uwagi na duży odzysk materiału pro-

Rys. 7. a) elementy małej architektury (donice, kosz na śmieci, ławka) wykonane
z porozbiórkowych profili ceowych i dwuteowych,
b) rzeźba użytkowa zespawana ze złomu stalowego, autorstwa Dominika Makowskiego
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Rys. 8. Procentowy udział głównych
odpadów z rozbiórki budynków
w Europie od lat 90., na podstawie [1]
Fot. antypuszka

dukcja nowych elementów odbywa
się przy możliwe jak największym
udziale stali przetworzonej. Ma to
wpływ nie tylko na koszty (aspekt
gospodarczy), lecz także na środowisko, ze względu na znacznie mniejsze zanieczyszczenia w porównaniu do procesu pierwotnego produkcji metali. W przeciwieństwie do innych odpadów złom posiada znaczną wartość handlową, z uwagi na
możliwy odzysk metali i materiałów
niemetalowych. Obecnie w hutnictwie spotykane są dwa podstawowe
procesy produkcji stali, wykorzystujące złom w różnym stopniu:
• proces konwertorowo-tlenowy –
cechuje się ok. 80% wkładem surówki, resztę stanowi złom,
• proces elektryczny – w większości przypadków wsad składa się
w 100% ze złomu stalowego.
Złom z uwagi na materiał, z którego
pochodzi, podzielić można na złom
stalowy, żeliwny oraz metali nieżelaznych (tzw. kolorowych: złom
miedzi i miedzionośny, cynku, cyny oraz jej stopów, aluminium, metali szlachetnych oraz rzadkich, jak
molibden, kobalt, niob, wanad, tytan
itp., rys. 6).
Złom metali jest używany nie tylko w procesach hutniczych. Z elementów porozbiórkowych można wykonywać różne elementy małej architektury, które stają się ciekawym dopełnieniem rewitalizowanych obiektów [6], nadając otoczeniu specyficzny, postindustrialny
charakter (rys. 7a). Złom metali spawalnych jest również chętnie wykorzystywany jako tworzywo artystów-rzeźbiarzy (rys. 7b).
Wysokie ceny złomu i brak kontroli w punktach skupów sprawiają jednak, że elementy metalowe padają
łupem osób nastawionych na łatwy
i szybki zysk. Złodzieje, nazywani potocznie „złomiarzami”, kradną
elementy niezabezpieczone czy pozostawione bez opieki. Czasem zdarza się, że złodziei dopada los, nie
mając bowiem odpowiedniej wiedzy
ani wykształcenia, a także z powodu pośpiechu, doprowadzają do tragicznych sytuacji. W 2012 r. na terenie byłego PGR dwóch mężczyzn
doprowadziło do katastrofy budowlanej, w wyniku której ponieśli ciężkie obrażenia. Za pomocą butli i palnika usiłowali wyciąć metalowe słupy podtrzymujące dach starej obory. Zawaliły się na nich dach i część
ścian, z gruzowiska wyciągały ich 4
zastępy straży pożarnej.

Rys. 9. Pracownicy ręcznie sortują cegłę z rozbiórki dawnej cegielni w Jeleniej Górze [13]

Recykling elementów
betonowych i murowych

Największą objętościowo grupą
odpadów budowlanych powstających w czasie rozbiórek są materiały
kruche: beton i cegła. W latach 90.
cegła miała tu niewielką przewagę
(rys. 8), jednak w budownictwie europejskim proporcja ta zmienia się
stopniowo na rzecz odpadów betonowych, których szacowana ilość
obecnie przekracza już 50% [1].
Dobrej jakości cegłę, np. klinkierową, można odzyskać praktycznie w całości, stosując ręczne metody sortowania (rys. 9), natomiast ce-

gła kruszona jest wykorzystywana
w drogownictwie jako podbudowa
na niezbyt silnie obciążonych drogach i ścieżkach. Beton wymaga połamania i posortowania na drobniejsze frakcje, wykorzystywane jako:
• budulec do stabilizacji i wzmocnień gruntu,
• warstwy drenujące i wyrównawcze,
• podbudowy nawierzchni utwardzanych, np. dróg, ulic, placów,
hal produkcyjnych i magazynów,
• zamiennik naturalnych materiałów
ziarnistych, np. w roli kruszywa do
betonu, szczególnie przy niskich
wymaganiach wytrzymałościo-

Usuwanie materiałów
niebezpiecznych

W przypadku prac rozbiórkowych
koniecznym zabiegiem jest wstępne określenie, z jakim rodzajem odpadów będziemy mieć do czynienia.
Związane jest to ze sposobem zabezpieczenia terenu wokół obszaru prowadzenia prac rozbiórkowych, samych pracowników oraz odpadów,
z jakimi możemy się spotkać. Rozbiórka komplikuje się bowiem, jeśli
obiekt jest wykonany z materiałów
szkodliwych dla środowiska. W materiałach budowlanych mogą być zawarte takie związki jak opary ołowiu (farby), aldehyd mrówkowy (lakiery, kleje, barwniki, płyty paździerzowe, pianki, papy, meble), kadm
i ołów (profile okienne PCV) oraz inne środki w żywicach, lepikach, klejach, farbach, wykładzinach, panelach podłogowych czy skrzydłach
drzwi. Jeśli rozbiórce poddawany
jest obiekt przemysłowy, to należy prześledzić jego historię pod kątem prowadzonych w nim procesów
przemysłowych. W obiektach takich, a zwłaszcza w ich instalacjach,

Fot. Andrea Booher, z archiwum FEMA

Rys. 10. Centrum recyklingu gruzu w Kalifornii [12]
Fot. Sharon Karr, z archiwum FEMA

rozbiórki

SPECJALIZACJA W BUDOWNICTWIE
czerwiec 2016

122
Builder

wych (fundamenty, masywne konstrukcje),
• materiał do rekultywacji składowisk i zapełniania wyrobisk,
a także budowy nasypów.
Przetwarzanie kruchych odpadów budowlanych prowadzone jest według
klasycznego procesu, składającego się
z kilku podstawowych etapów:
1. separowanie gruzu od pozostałych materiałów w trakcie rozbiórki i składowania,
2. sortowanie wstępne – podział gruzu na mieszanki ceglaste, tynki,
ceramikę, beton, żelbet, materiały
bitumiczne,
3. kruszenie poszczególnych grup
gruzu, np. betonowych belek,
płyt i słupów czy ceglanych ścian
i sklepień,
4. separacja magnetyczna zbrojenia,
5. sortowanie na żądane frakcje.
Rozdrabnianie gruzu odbywa się
w stacjonarnych lub mobilnych stacjach kruszenia wyposażonych
w kruszarki udarowe, szczękowe lub
walcowe, a także urządzenia do załadunku gruzu, przesiewacze i separatory magnetyczne. Stacje zastosowane na placu budowy umożliwiają natychmiastową przeróbkę odpadów, co
znacznie zmniejsza objętość odpadów
i koszty transportu. Stacje stacjonarne
mają większą wydajność (rys. 10), są
jednak stosunkowo drogie.

Rys. 11. Wykonawca polewa wodą dach budynku w celu zmniejszenia zapylenia podczas
rozbiórki [12]

mogą znajdować się pozostałości
szkodliwych, toksycznych lub wybuchowych środków chemicznych,
które należy usunąć lub zneutralizować w bezpieczny sposób przed
przystąpieniem do robót rozbiórkowych. Rozbiórki obiektów takich jak
oczyszczalnie ścieków, obiekty przemysłu rolnego, spożywczego, farmaceutycznego i ochrony zdrowia,
a także systemy kanalizacji sanitarnej mogą być skażone biologicznie niebezpiecznymi drobnoustrojami lub mikro- i makroorganizmami,
przenoszącymi groźne choroby. Metody usuwania niebezpiecznych pozostałości opracowuje się z technologami procesów chemicznych lub
biologicznych.
W starych budynkach na obszarach zurbanizowanych dachy i ściany bywały kryte płytami azbestowymi (eternit), z azbestu wykonywano
też okładziny przeciwpożarowe i rury, które nienaruszone nie zagrażają zdrowiu. Jednak powstający podczas kruszenia i łamania elementów azbestowych pył jest rakotwórczy, może prowadzić również do
powstania zwłóknień tkanki płucnej (azbestoza), dlatego przed zaplanowaną rozbiórką starego budynku
trzeba obowiązkowo usunąć zawierające azbest elementy, z zachowa-

niem specjalnych zasad bezpieczeństwa uregulowanych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest [9]. Roboty takie powinni wykonywać przeszkoleni pracownicy specjalistycznej firmy, ograniczając pylenie włókien przez polewanie materiału wodą, a do cięcia używając urządzeń
wolnoobrotowych z odsysaczem pyłu. Na wywóz szkodliwych odpadów
na wyznaczone składowisko należy
mieć odpowiednie pozwolenie.
Ważnym elementem, który również bezpośrednio wpływa na środowisko, ale także na społeczeństwo,
jest rekultywacja terenu po rozbiórce
i nadanie nowego charakteru obszarom, które z poprzemysłowych mogą
przekształcić się w centra kulturowe
i rekreacyjne.

Uwagi końcowe

Nie wszystkie metody recyklingu
materiałów budowlanych są efektywne ekonomicznie i technologicznie, jednak pozwalają one zmniejszyć ilość odpadów zalegających na
składowiskach. Na szczególnie dokładną segregację i skuteczną utylizację materiału powstałego z rozbiórek pozwalają metody ręczne.

Kraje rozwinięte mają znacznie większą świadomość ekologiczną niż Polska, dlatego odzyskuje się
w nich większość materiałów z rozbiórki: zasoby kruszyw naturalnych
nie są wszak odnawialne, a pozyskanie ich wiąże się z dewastacją środowiska naturalnego. Nie ma zatem
sensu wyrzucanie na wysypiska materiału nadającego się do ponownego użycia, nawet jeśli ma to chwilowe uzasadnienie ekonomiczne.
Trzeba sobie bowiem zdawać sprawę, że środowisko, w którym żyjemy, jest bezcenne i mamy społeczny
obowiązek dbać o nie dla przyszłych
pokoleń.
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Streszczenie: W artykule omówiono problematykę odzysku materiałów porozbiórkowych w kontekście
zagadnień zrównoważonego rozwoju społeczeństwa. Podano cechy odpadów, które wpływają na możliwość ich ponownego przetworzenia.
Omówiono metody odzysku poszczególnych materiałów budowlanych,
a także problemy z tym związane.
Abstract: The article discusses the
problem of demolition materials salvage in the context of sustainable development in society. The demolition
waste features, which have impact
on the possibility of their reuse, have been described, along with the methods of such reuse of respective construction materials, as well as difficulties associated with it.
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