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Z ŻYCIA BRANŻY

Konferencja

„Polska Ceramika
2012”

Oprac. Red.

R

eprezentacja polskich ceramików
uczestniczy³a w VII Miêdzynarodowej Konferencji „Polska Ceramika 2012”, która odby³a siê w dniach
9÷12 wrzeœnia 2012r. w Akademii
Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
Zwi¹zek Producentów Ceramiki
Budowlanej i Silikatów zosta³ zaproszony – podobnie jak by³o to na
poprzedniej konferencji w 2010 roku
- do udzia³u w organizacji konferencji
i przedstawienia referatu na Sesji
Plenarnej. Tym razem Autorzy prezentacji – Micha³ Staszewski i Piotr
Wojtasik – zaprezentowali „Klinkier
we wspó³czesnym budownictwie”.
Pokazali aktualne krajowe mo¿liwoœci
produkcji i zastosowania szerokiej
gamy wspó³czesnych wyrobów klin-
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kierowych, zarówno œciennych, jak
i drogowych.
Wszyscy uczestnicy Konferencji
mogli osobiœcie przekonaæ siê o piêknie elewacji klinkierowych zwiedzaj¹c
nowo otwarte „Centrum Ceramiki
AGH”, w którym odbywa³a siê Konferencja. Widoczny na fotografii budynek „Centrum Ceramiki AGH” (strona
pierwsza bie¿¹cego wydania Ceramiki
Budowlanej) jest nowym budynkiem
dydaktycznym Wydzia³u In¿ynierii
Materia³owej i Ceramiki AGH, zrealizowanym jako projekt wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego. Ten piêciokondygnacyjny obiekt o ponad 5,5tys.m2
>>>

Streszczenie / Summary
Podczas VII Miêdzynarodowej Konferencji
„Polska Ceramika 2012”, która odby³a siê
we wrzeœniu 2012 r. w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, polskich ceramików
reprezentowa³a wieloosobowa delegacja.
W trakcie Sesji Plenarnej przedstawiciele
ZPCBiS, Micha³ Staszewski i Piotr Wojtasik, wyg³osili referat „Klinkier we wspó³czesnym budownictwie”.
During the VII International Conference
„Polish Ceramics 2012”, which took place in
September 2012 at the Akademia Górniczo-Hutnicza in Krakow, the Polish delegation
multiplayer represented ceramists. During
the Plenary Session of the representatives
ZPCBiS, Micha³ Staszewski and Piotr
Wojtasik, delivered a lecture on „Clinker in
the modern construction industry.”
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Michał Staszewski

Piotr Wojtasik
powierzchni u¿ytkowej laboratoriów,
sal wyk³adowych i seminaryjnych jest
wyposa¿any w najnowoczeœniejsze

instalacje techniczne, specjalistyczn¹ aparaturê i sprzêt naukowo-dydaktyczny. Jak przysta³o na Wydzia³

kszta³c¹cy ceramików – w jego siedzibie widoczna jest obecnoœæ ceramicznych materia³ów budowlanych.

„Centrum Ceramiki AGH” - nowy budynek Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH
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Jak handlować
wyrobami
budowlanymi

mgr inż. Włodzimierz Babik

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca
2012 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów
budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (omówienie).
 GŁÓWNE CELE

I UZASADNIENIE

Parlament Europejski i Rada Unii
Europejskiej przyjê³y wymienione
w tytule Rozporz¹dzenie na podstawie Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej uwzglêdniaj¹c wniosek
Komisji Europejskiej i opiniê Europejskiego Komitetu Ekonomicznego.
Rozporz¹dzenie reguluje ca³okszta³t
spraw dotycz¹cych wprowadzania do
obrotu wyrobów budowlanych, ma
kapitalne znaczenie dla producentów
wyrobów, projektantów, wykonawców
budowlanych i u¿ytkowników obiektów budowlanych oraz wszystkich
osób zajmuj¹cych siê poœrednictwem
w handlu wyrobami budowlanymi.
Celem g³ównym Rozporz¹dzenia
jest, ujednolicenie warunków wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych na ca³ym obszarze EOG
przez ustanowienie zharmonizowanych zasad wyra¿ania w³aœciwoœci
u¿ytkowych wyrobów budowlanych
w odniesieniu do ich zasadniczych
charakterystyk oraz zharmonizowanych zasad stosowania oznakowania
CE na tych wyrobach.
W konsekwencji Rozporz¹dzenie
ma zapewniæ, ¿e budynki i inne
obiekty budowlane bêd¹ projektowane i wykonywane z zachowaniem
wymagañ dotycz¹cych bezpieczeñ-

§

stwa, ochrony zdrowia i œrodowiska
oraz oszczêdnoœci energii.
Rozporz¹dzenie zastêpuje Dyrektywê 89/106/EWG z grudnia 1989
r. Dyrektywa mia³a na celu zbli¿enie
przepisów ustawowych i wykonawczych pañstw cz³onkowskich UE,
odnosz¹cych siê do wyrobów budowlanych, natomiast obecne Rozporz¹dzenie ma na celu ujednolicenie
wszelkich procedur dotycz¹cych
oceny w³aœciwoœci u¿ytkowych, zasad wprowadzenia do obrotu wyrobów budowlanych oraz obowi¹zków
i odpowiedzialnoœci jednostek i osób
bior¹cych udzia³ w tych dzia³aniach.
Rozporz¹dzenie stosuje siê wprost,
nie jest wymagane wydawanie jakichkolwiek przepisów wprowadzaj¹cych
i ¿adne tego rodzaju przepisy nie powinny byæ wydawane. Rozporz¹dzenie wesz³o w ¿ycie dwudziestego dnia
po jego opublikowaniu w Dzienniku
Urzêdowym Unii Europejskiej, tj.
z dniem 24 kwietnia 2011 r.
A wiêc ju¿ obowi¹zuje, ale znaczna
czêœæ jego postanowieñ, bêdzie obowi¹zywaæ od 1 lipca przysz³ego roku.
Rozporz¹dzenie zosta³o poprzed z o n e s o l i d ny m u z a s a d n i e n i e m
zapisanym w 58 punktach. Znaleźæ
mo¿na w nim zarówno ocenê skutków dzia³ania Dyrektywy 89/106/
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Streszczenie / Summary
Omówienie Rozporz¹dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011
z dnia 9 marca 2012 r. ustanawiaj¹cego
zharmonizowane warunki wprowadzania
do obrotu wyrobów budowlanych i uchylaj¹cego dyrektywê Rady 89/106/EWG.
Ma ono zasadnicze znaczenie m.in. dla
producentów wyrobów, handlowców, projektantów, wykonawców i u¿ytkowników
obiektów budowlanych.
Overview of the Regulation of the European Parliament and Council Regulation
(EU) No 305/2011 of 9 March 2012 laying down harmonized conditions for the
marketing of construction products and
repealing Council Directive 89/106/EEC.
It is essential to include for manufacturers,
dealers, designers, contractors and users
of buildings.
EWG i wydanych w tym okresie przepisów krajowych, jak i uzasadnienie
do przyjêtych postanowieñ.

 DOTYCHCZASOWE

PRZEPISY KRAJOWE

Dotychczas obowi¹zuj¹ce w Polsce przepisy dotycz¹ce wyrobów
budowlanych wdra¿aj¹ce Dyrektywê
>>>
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89/106/EWG obejmuj¹:
1. Ustawê z dnia 16 kwietnia 2004
roku - O wyrobach budowlanych;
2. Ustawê z dnia 7 lipca 1994 r. –
Prawo budowlane;
3. Ustawê z dnia 30 sierpnia 2002
r. – O systemie oceny zgodnoœci;
4. Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r.
w sprawie systemów oceny zgodnoœci,
wymagañ, jakie powinny spe³niaæ notyfikowane jednostki uczestnicz¹ce w ocenie zgodnoœci oraz sposobu oznaczania
wyrobów budowlanych znakiem CE;
5. Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktur y z dnia 14 października
2004 r. w sprawie europejskich
aprobat technicznych oraz polskich
jednostek organizacyjnych upowa¿nionych do ich wydawania;
6. Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2004 r.
w sprawie prowadzenia Krajowego
Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych;
7. Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja w sprawie
ko n t r o l i w y r o b ów b u d ow l a nyc h
wprowadzonych do obrotu;
8. Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r.
w sprawie sposobu pobierania i badania próbek wyrobów budowlanych
wprowadzonych do obrotu.
Prawie wszystkie ww. akty prawne
by³y aktualizowane, zmieniane lub uzupe³niane. Dodaæ przy tym nale¿y, ¿e te
akty prawne oraz dalsze rozporz¹dzenia
regulowa³y równie¿ sprawy dotycz¹ce
wyrobów budowlanych nie objêtych
zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi. Warto podkreœliæ, ¿e wszystkie aspekty wymienione w Dyrektywie
znalaz³y swe odzwierciedlenie w przepisach krajowych, a ich wprowadzenie
i kilkuletnie stosowanie w znakomity
sposób przyczyni³o siê do podwy¿szenia
poziomu deklarowanych w³aœciwoœci
u¿ytkowych produkowanych wyrobów
i umo¿liwi³o skuteczn¹ rywalizacjê na
wspólnym rynku wyrobów budowanych.

 ZAKRES

ROZPORZĄDZENIA NR
305/2011/UE
Rozporz¹dzenie okreœla ca³okszta³t
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spraw dotycz¹cych wprowadzania do
obrotu i udostêpniania na rynku wyrobów budowlanych. Rozporz¹dzenie
sk³ada siê z 68 artyku³ów ujêtych
w dziewiêciu ni¿ej wymienionych
rozdzia³ach uzupe³nionych piêcioma
istotnymi za³¹cznikami:
1. Rozdzia³ I Przepisy ogólne
(przedmiot i definicje);
2. Rozdzia³ II Deklaracja w³aœciwoœci u¿ytkowych oraz oznakowanie
CE;
3. Rozdzia³ III Obowi¹zki podmiotów gospodarczych;
4. Rozdzia³ IV Zharmonizowane
specyfikacje techniczne;
5. Rozdzia³ V Jednostki ds. oceny
technicznej;
6. Rozdzia³ VI Procedury uproszczone;
7. Rozdzia³ VII Organy notyfikuj¹ce
i jednostki notyfikowane;
8. Rozdzia³ VIII Nadzór r ynk u
i procedury ochronne;
9. Rozdzia³ IX Przepisy koñcowe;
10. Za³¹cznik I Podstawowe wymagania dotycz¹ce obiektów budowlanych;
11. Za³¹cznik II Procedura przyjmowania europejskiego dokumentu
oceny;
12. Za³¹cznik III Deklaracja w³aœciwoœci u¿ytkowych;
13. Za³¹cznik IV Grupy wyrobów
i wymagania dotycz¹ce jednostek ds.
oceny technicznej;
14. Za³¹cznik V Ocena i weryfikacja sta³oœci w³aœciwoœci u¿ytkowych.
Rozporz¹dzenie jest szczegó³owe,
nie wymaga uzupe³nieñ i przepisów
wykonawczych. Treœæ merytoryczn¹

ilustruj¹ tytu³y ww. rozdzia³ów i za³¹czników.
Jak wspomniano poprzednio czêœæ
postanowieñ ju¿ obowi¹zuje od dnia
24 kwietnia ubieg³ego roku, pozosta³a przewa¿aj¹ca czêœæ od 1 lipca
2013 roku.
W pierwszym etapie wprowadzone
zosta³y postanowienia dotycz¹ce zagadnieñ ogólnych, takich jak przedmiot Rozporz¹dzenia i definicje oraz
wszystkie postanowienia dotycz¹ce
jednostek ds. oceny technicznej oraz
organów notyfikuj¹cych i jednostek
notyfikowanych, wraz z za³¹cznikiem IV, a tak¿e czêœæ przepisów
koñcowych. S¹ to wiêc postanowienia dotycz¹ce przygotowania odpowiednich jednostek do wydawania
europejskich ocen technicznych oraz
jednostek do wykonywania zadañ
strony trzeciej w procesie oceny
i wer yfikacji sta³oœci w³aœciwoœci
u¿ytkowych.
Wszystkie postanowienia dotycz¹ce deklarowania w³aœciwoœci
u¿ytkowych, obowi¹zków podmiotów
gospodarczych, specyfikacji technicznych, nadzoru rynku i procedur
ochronnych, aktów delegowanych
o r a z p r z e k a z y w a n i a u p r aw n i e ñ
wchodz¹ w ¿ycie w drugim etapie,
tj. z dniem 01 lipca 2013r.
Termin ten dotyczy równie¿ Za³¹czników I; II; III; i IV. Takie dwuetapowe
wprowadzenie Rozporz¹dzenia nale¿y uznaæ za uzasadnione, najpierw
organizacja jednostek oceny, a na-
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stêpnie produkcja i wprowadzanie
na rynek wyrobów.

 ISTOTNE ZMIANY

W STOSUNKU DO
DYREKTYWY 89/106/
EWG
Rozporz¹dzenie wprowadza wiele
zmian w stosunku do Dyrektywy,
a wiêc i do dotychczasowych polskich
przepisów krajowych, ale nie zmienia
ono ogólnej koncepcji wprowadzania
wyrobów budowlanych do obrotu,
która zak³ada:
– ustalenie podstawowych wymagañ dotycz¹cych obiektów budowlanych,
– stosowanie zharmonizowanych
specyfikacji technicznych,
– stosowanie jednolitych zasad
oceny w³aœciwoœci u¿ytkowych wyrobów budowlanych,
– deklarowanie w³aœciwoœci u¿ytkowych wyrobu budowlanego przez
producenta,
– obowi¹zkowy udzia³ strony trzeciej w okreœlonych przypadkach,
– funkcjonowanie organów nadzoru rynku.
Poniewa¿ jednak ca³a procedura
wprowadzenia do obrotu wyrobów
budowlanych jest bardzo sformalizowana wszystkie zmiany nale¿y uznaæ
za istotne.
Ju¿ w pierwszym rozdziale Rozporz¹dzenia zwraca uwagê dzia³ „definicje”, a w nim wiele nowych terminów i nowych nazw czynnoœci, które
dotychczas równie¿ by³y wykonywane. Warto zwróciæ uwagê na definicje
wymienione w Rozporz¹dzeniu, bo
inaczej jego postanowienia nie bêd¹
zrozumia³e lub bêd¹ źle interpretowane. Poni¿ej kilka przyk³adów.
„Wyrób budowlany” oznacza ka¿dy wyrób lub zestaw wyprodukowany
i wprowadzony do obrotu w celu
trwa³ego wbudowania w obiektach
budowlanych lub ich czêœciach,
którego w³aœciwoœci wp³ywaj¹ na
w³aœciwoœci u¿ytkowe obiektów budowlanych w stosunku do podstawowych wymagañ dotycz¹cych obiektów
budowlanych. A wiêc nieco innej ni¿

w dotychczasowych przepisach.
„Zasadnicze charakter ystyki”
oznaczaj¹ te cechy wyrobu budowlanego, które odnosz¹ siê do podstawowych wymagañ dotycz¹cych obiektów
budowlanych.
„W³aœciwoœci u¿ytkowe wyrobu
budowlanego” oznaczaj¹ w³aœciwoœci u¿ytkowe odnosz¹ce siê do
odpowiednich zasadniczych charakterystyk, wyra¿one jako poziom lub
klasa, lub w sposób opisowy.
„Europejska ocena techniczna”
oznacza udokumentowan¹ ocenê
w³aœciwoœci u¿ytkowych wyrobu
b u d ow l a n e g o w o d n i e s i e n i u d o
jego zasadniczych charakterystyk,
zgodnie z odnoœnym europejskim
dokumentem oceny. To dotychczasowa europejska aprobata techniczna
wydawana na podstawie wytycznych
EOT.
„Udostêpnienie na rynku” oznacza ka¿de dostarczenie wyrobu budowlanego w celu dystr ybucji lub
zastosowanie na r ynku unijnym
w ramach dzia³alnoœci handlowej,
odp³atnie lub nieodp³atnie.
„Wprowadzenie do obrotu” oznacza udostêpnienie po raz pierwszy
w y r o b u b u d ow l a n e g o n a r y n k u
unijnym.
„Podmiot gospodarczy” oznacza
producenta, importera, dystr ybutora, lub upowa¿nionego przedstawiciela.
„Producent” oznacza osobê fizyczn¹ lub prawn¹, która produkuje
wyrób budowlany lub która zleca zaprojektowanie wyrobu budowlanego
i wprowadza ten wyrób do obrotu pod
w³asn¹ nazw¹ lub znakiem.
Zmianie uleg³y podstawowe wymagania dotycz¹ce obiektów budowlanych, zamiast szeœciu, jest
siedem wymagañ:
– noœnoœæ i statecznoœæ,
– bezpieczeñstwo po¿arowe,
– higiena, zdrowie i œrodowisko,
– bezpieczeñstwo u¿ytkowania
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i dostêpnoœæ obiektów,
– ochrona przed ha³asem,
– oszczêdnoœæ energii i izolacyjnoœæ cieplna,
– zrównowa¿one wykorzystanie
zasobów naturalnych.
Do³¹czono siódme wymaganie i wyartyku³owano zakres poszczególnych
wymagañ.
Zmianie uleg³a deklaracja zgodnoœci – zosta³a zast¹piona „deklaracj¹
w³aœciwoœci u¿ytkowych”, która
jest znacznie bardziej rozbudowana
od deklaracji zgodnoœci, ale je¿eli
weźmie siê pod uwagê, ¿e do deklaracji zgodnoœci do³¹czana by³a
informacja z wykazem wszystkich
d e k l a r o w a n yc h w ³ a œ c i w o œ c i , t o
w gruncie rzeczy na jedno wychodzi.
Jest nawet lepiej, wszystko zawarte
jest w jednym dokumencie. Ocena
zgodnoœci zosta³a zast¹piona „ocen¹
i weryfikacj¹ sta³oœci w³aœciwoœci
u¿ytkowych”, przy czym zamiast
szeœciu jest piêæ systemów oceny
i wer yfikacji sta³oœci w³aœciwoœci
u¿ytkowych: (1+, 1, 2+, 3 i 4) oraz
nieco inaczej okreœlono zadania
stron bior¹cych udzia³ w procesie
oceny. Okreœlono przy tym przypadki
zasadniczych charakterystyk , dla
których nie jest wymagane odniesienie do stosownej zharmonizowanej
specyfikacji technicznej, s¹ to: reakcja na ogieñ, odpornoœæ na ogieñ,
odpor noœæ na ogieñ zewnêtrzny,
poch³anianie ha³asu i emisje substancji niebezpiecznych.
I stot ny m n ov u m j e st w p r owa d z e n i e p r o c e d u r u p r o s z c z o nych
polegaj¹cych na zast¹pieniu badañ
typu odpowiedni¹ dokumentacj¹
techniczn¹.
W ten sposób producent mo¿e
wykazaæ, ¿e :
– wyrób osi¹ga okreœlony poziom
lub klasê w³aœciwoœci u¿ytkowych
bez przeprowadzania badañ (lub dalszych badañ) zgodnie z warunkami
okreœlonymi w specyfikacji technicznej lub decyzji Komisji,
– wyrób nale¿y do tego samego
typu wyrobu co inny wyrób budowlany, produkowany przez innego
producenta. Producent mo¿e przy
>>>
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tym wykorzystaæ wyniki badañ uzyskane przez innego producenta, przy
zachowaniu okreœlonych procedur,
– wyrób jest systemem lub czêœci¹
systemu, który zbada³ dostawca systemu, producent mo¿e przy tym wykorzystaæ wyniki badañ producenta
lub dostawcy systemu.
Dalej id¹ce procedury uproszczone
mog¹ byæ stosowane przez mikroprzedsiêbiorstwa; polegaj¹ one na
stosowaniu ³agodniejszego systemu
oceny oraz wykazywaniu zgodnoœci
wyrobu z wymaganiami za pomoc¹
specjalnej dokumentacji technicznej.
W Rozporz¹dzeniu podano wzór
deklaracji w³aœciwoœci u¿ytkowych
(Za³¹cznik III) i okreœlono sposoby jej
dostarczania. Kopiê deklaracji w³aœciwoœci u¿ytkowych dostarcza siê do ka¿dego wyrobu udostêpnianego na rynku,
w formie papierowej lub elektronicznej.
Kopia deklaracji w³aœciwoœci u¿ytkowych mo¿e byæ udostêpniania na stronie internetowej (zgodnie z warunkami
ustalonymi przez Komisjê).
Wa¿nym ustaleniem jest obowi¹zek
powo³ania przez wszystkie pañstwa
cz³onkowskie punktów kontaktowych
ds. wyrobów budowlanych. Punkty
kontaktowe maj¹ na celu dostarczanie
miarodajnych informacji o przepisach
obowi¹zuj¹cych na terenie danego kraju, dotycz¹cych spe³nienia przez wyrób
podstawowych wymagañ w zale¿noœci od
zamierzonego zastosowania.
Akty delegowane. W koñcowym
p ¹
p
yjê p
rozdziale Rozporz¹dzenia
przyjêto
postanowienie o przekazaniu okreœlonych
uprawnieñ Komisji (Komisji Europejskiej). Wa¿niejsze z nich to:
– okreœlanie w uzasadnionych przypadkach wymaganych zasadniczych
charakterystyk lub wartoœci progowych do okreœlonych zastosowañ;
– okreœlanie
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warunków udostêpniania deklaracji
w³aœciwoœci u¿ytkowych na stronie
internetowej;
– wprowadzanie zmian do Za³¹czników
II, III, IV;
aktualizacja systemów oceny i weryfikacji sta³oœci w³aœciwoœci u¿ytkowych.
Celem tej delegacji jest unikniecie
ewentualnych ograniczeñ w udostêpnianiu wyrobów budowlanych na rynku
i aktualizacja przepisów uzasadniona
postêpem technicznym.

 NIEZBĘDNE ZMIANY

W PRZEPISACH
KRAJOWYCH

Rozporz¹dzenie w ca³oœci reguluje
sprawy dotycz¹ce wprowadzania do
obrotu wyrobów budowlanych na warunkach zharmonizowanych, w zwi¹zku
z tym praktycznie wszystkie akty prawne
(ustawy i rozporz¹dzenia) wymienione
poprzednio musz¹ byæ zmienione, a niektóre z nich (rozporz¹dzenia) uchylone.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. –
Prawo budowlane wymaga stosunkowo
niedu¿ych zmian, w szczególnoœci dotycz¹cych: definicji wyrobu budowlanego,
podstawowych wymagañ dotycz¹cych
obiektów budowlanych, doprowadzenia
do zgodnoœci przepisów.
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. –
O systemie oceny zgodnoœci wymaga
nowelizacji polegaj¹cej na wy³¹czeniu
wyrobów budowlanych z przepisów tej
ustawy bo wiêkszoœæ spraw zosta³a
uregulowana Rozporz¹dzeniem.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.
– O wyrobach budowlanych wymaga
daleko id¹cej zmiany. Byæ mo¿e bardziej
w³aœciwa by³aby w tym przypadku nowa
ustawa. Najogólniej mo¿na powiedzieæ,
¿e w ustawie powinny byæ: wype³nione
zadania wynikaj¹ce z Rozporz¹dzenia
305/2011, takie jak wyznaczenie jednostek oceny technicznej, wyznaczenie
i umiejscowienie punktu kontaktowego
ds. wyrobów budowlanych, wyznaczenie
organu notyfikuj¹cego oraz okreœlenie
procedur jednostek oceny jednostek
upowa¿nionych do wykonywania zadañ
strony trzeciej.
Powinny byæ równie¿ odpowiednie
przepisy reguluj¹ce wprowadzanie
do obrotu wyrobów budowlanych
znajduj¹cych siê poza systemem
zharmonizowanym (nie podlegaj¹cych
dzia³aniu Rozporz¹dzenia 305/2011);
powinny one polegaæ na odwo³aniach
do Rozporz¹dzenia i powinny byæ
analogiczne do systemu przyjêtego
w Rozporz¹dzeniu.
Jak wspomniano poprzednio w œlad
za zmianami ustawowymi powinny byæ
odpowiednio zmienione Rozporz¹dzenia
Ministra Infrastruktury dotycz¹ce omawianych procedur.

 ZAKOŃCZENIE
Rozporz¹dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 305/2011 ujednolica
warunki wprowadzania do obrotu i udostêpniania na rynku wyrobów budowlanych. Ustanowienie zharmonizowanych
warunków pozwala na wycofanie wielu,
ró¿norodnych przepisów krajowych.
Wszystkie niezbêdne przepisy zosta³y
zebrane w jednym dokumencie co eliminuje mo¿liwoœæ ró¿nych interpretacji.
Rozporz¹dzenie jest wynikiem doœwiadczeñ i dorobku wszystkich krajów
UE i w tej wersji powinno przyczyniæ
siê nie tylko do lepszej wspó³pracy
na wspólnym r ynku wyrobów
budowlanych, ale równie¿
dalej id¹cej wspó³pracy
w projektowaniu
i budowie domów.
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Budownictwo
przyszłości

mgr inż. Mirosław Rzeszutko

D

o oszczêdzania energii nie trzeba
ju¿ chyba nikogo namawiaæ. Takie
dzia³ania dotycz¹ niemal wszystkich dziedzin naszego ¿ycia. Spora czêœæ
obecnie zu¿ywanej energii w Polsce,
bo siêgaj¹ca 32% dotyczy gospodarstw
domowych z czego oko³o 70% stanowi
energia na ogrzewanie [1]. W zwi¹zku
z tym nie dziwi równie¿ fakt, ¿e istotne
zaostrzenia wymagañ ochrony cieplnej,
które dotknê³y sektor budowlany, w dalszym ci¹gu bêd¹ kontynuowane. Czy
w zwi¹zku z tym stosowana od tysiêcy lat
ceramika bêdzie musia³a zostaæ zast¹piona? Czy w budownictwie przysz³oœci
Obszar priorytetowy
Elementy
konstrukcyjne

x

Elementy
przeszkleñ

Ju¿ od kilku lat Komisja Europejska
k³adzie du¿y nacisk na oszczêdnoœæ
energii oraz zmniejszenie emisji gazów
cieplarnianych. Pocz¹wszy od pakietu
energetycznego zak³adaj¹cego redukcjê
emisji gazów cieplarnianych, 20%-wy
udzia³ energii produkowanej ze źróde³
odnawialnych oraz ograniczenie zu¿ycia
energii o 20% do roku 2020. W kolejnych

nowoczesne procesy produkcyjne cementu/betonu redukuj¹ce
iloœæ energii wbudowanej, wysokiej jakoœci betonowe i
wielosk³adnikowe wyroby redukuj¹ce zu¿ycie energii w trakcie
u¿ytkowania budynków
wysokiej jakoœci wyroby oparte na stali, redukuj¹ce iloœæ energii
wbudowanej
nowe zaawansowane metody oceny trwa³oœci materia³ów

x

nowoczesne procesy produkcyjne wyrobów ceramicznych
(p³ytek, cegie³) redukuj¹ce iloœæ energii wbudowanej

x

wysokiej jakoœci wyroby ceramiczne (p³ytki, ceg³y) redukuj¹ce
zu¿ycie energii w trakcie u¿ytkowania budynków

x

wysokiej jakoœci materia³y do wykoñczeñ wewnêtrznych
(suche tynki, materia³y zmiennofazowe)

x

wysokiej jakoœci wyroby oparte na stali, redukuj¹ce zu¿ycie
energii w trakcie u¿ytkowania budynków

x

nowoczesne metody produkcji szk³a redukuj¹ce iloœæ energii
wbudowanej
wysokiej jakoœci okna (szk³o i ramy okienne), redukuj¹ce zu¿ycie
energii w trakcie u¿ytkowania budynków

x
Izolacje

 WYMAGANIA OCHRONY
CIEPLNEJ BUDYNKÓW

Kierunki badañ
x

x

Wykoñczenia i
przegrody
zewnêtrzne

jest jeszcze miejsce na ceramiczn¹ œcianê jednowarstwow¹?

x

x

x

x
x

nowoczesne procesy produkcyjne tradycyjnych (opartych na
paliwach kopalnych i materia³ach mineralnych) materia³ów
izolacyjnych, redukuj¹ce iloœæ energii wbudowanej
materia³y izolacyjne oparte na materia³ach biologicznych (materia³y
biologiczne
odnawialne,
biopolimery,
tworzywa
sztuczne),
redukuj¹ce iloœæ energii wbudowanej
wysokiej jakoœci materia³y izolacyjne i pokrycia oparte na
nanotechnologii, redukuj¹ce zu¿ycie energii w trakcie u¿ytkowania
budynków
nowe materia³y ³¹cz¹ce w³aœciwoœci konstrukcyjne i cieplne (opór
cieplny, bezw³adnoœæ cieplna)
nowe materia³y izolacyjne zapewniaj¹ce ³atwe i op³acalne
ekonomicznie procesy instalacji i renowacji

Tabela 1. Kierunki badań w zakresie efektywnych energetycznie materiałów
dla budownictwa oraz rozwoju związanych z nimi wyrobów [4]
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Streszczenie / Summary
Artyku³ przedstawia wspó³czesne wymagania ochrony cieplnej budynków w Polsce
z uwzglêdnieniem budownictwa energooszczêdnego oraz pasywnego. Ponadto
przedstawia obecne trendy oszczêdnoœci
energii panuj¹ce w budownictwie oraz
szanse ceramicznych materia³ów budowlanych w budynkach o podwy¿szonym
standardzie energetycznym.
The article presents modern requirements for thermal protection of buildings
in Poland, including energy-eﬃcient and
passive housing. The article presents
also current trends of energy savings in
buildings and provide opportunities of
ceramic building materials in constructions
with higher standards of energy eﬃciency.
latach opublikowane zosta³y dodatkowe
pakiety dokumentów unijnych (np. Energy Roadmap 2050), które wprowadzaj¹
dalsze ograniczenia w latach kolejnych.
Zmiany wymagañ dotycz¹cych ochrony cieplnej budynków dotycz¹ równie¿
Polski. Ochrona cieplna budynków jest
jednym z 6 podstawowych wymagañ
zawartych w Prawie Budowlanym [2].
Szczegó³owe wymagania zawarte s¹ w
Rozporz¹dzeniu w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadaæ
budynki i ich usytuowanie. Ostatnia
nowelizacja tego dokumentu pod k¹tem energooszczêdnoœci mia³a miejsce
w listopadzie 2008 roku wprowadzaj¹c
wymogi od 1 stycznia 2009. Zgodnie
z tym dokumentem œciany zewnêtrzne
budynków mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych, budynków zamieszkania
zbiorowego oraz budynków u¿ytecznoœci publicznej powinny posiadaæ
>>>
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wspó³czynnik przenikania ciep³a nie
wiêkszy ni¿ Umax=0,30 W/m 2K lub
spe³niaæ warunek energii pierwotnej
EP²EPmax [3]. Wymagania te oznacza³y powa¿ne zaostrzenie szczególnie dla
œcian jednowarstwowych dla których
wczeœniejsze wymaganie wynosi³o Umax
= 0,50W/ m2K. Je¿eli jednak do roku
2020 bêdziemy myœleæ powa¿nie o budownictwie niemal¿e zeroenergetycznym,
w najbli¿szym czasie mo¿na siê spodziewaæ kolejnych zaostrzeñ.
Jednak nawet w bardzo rygorystycznych wymaganiach jest miejsce dla
ceramicznych materia³ów budowlanych.
Dobrym przyk³adem mo¿e byæ Komunikat Komisji Europejskiej – Mapa
drogowa rozwoju materia³ów na rzecz
niskowêglowych technologii. Dokument
ten wskazuje wyraźnie na ceramikê jako
materia³ budowlany przysz³oœci wyznaczaj¹c jednoczeœnie kierunki, które
powinni rozwa¿yæ producenci zarówno
w rozwoju nowoczesnych produktów
i ograniczenia strat energii podczas
eksploatacji budynków jak i nowych
technologii produkcji (tab.1).

 CHARAKTERYSTYKA

ENERGETYCZNA
BUDYNKÓW

W ostatnich latach coraz wiêcej mówi
siê o budynkach energooszczêdnych
i pasywnych. Pojêcia te nale¿y traktowaæ
w sposób przybli¿ony, gdy¿ brak w pol-

Rysunek 1. Porównanie całkowitego zapotrzebowania na energię dla budynków
mieszkalnych [6].
skim prawie budowlanym klarownych
definicji. Opieraj¹c siê na kryteriach
naszych zachodnich s¹siadów mo¿na
okreœliæ pewne granice rocznego zapotrzebowania energii na potrzeby ogrzewania w budynkach mieszkalnych [5]:
– typowe budynki mieszkalne
–
120 kWh/m2a
– budynki energooszczêdne – 70
kWh/m2a
– budynki pasywne – 15 kWh/m2a
Na rysunku 1 zestawiono ca³kowite

zapotrzebowanie na energiê budynków
mieszkalnych w latach ubieg³ych, obecnie oraz budynków niskoenergetycznych
i pasywnych.

 STRATY CIEPŁA

W BUDYNKACH

Projektowanie budynków energooszczêdnych wydaje siê byæ uzasadnione.
Poprawê charakterystyki energetycznej mo¿na poprawiæ stosuj¹c szereg
zabiegów podczas projektowania i wykonywania budynków. Warto jednak
zwróciæ uwagê, ¿e podniesienie standardu energetycznego budynku musi
opieraæ siê na jego pe³nym bilansie
energetycznym a nie tylko na poszczególnych elementach konstrukcji jak
np. œciana czy okna. Zmniejszenie strat
ciep³a poprzez zwiêkszenie warstwy
izolacji cieplnej œciany nie spowoduje
lawinowego zmniejszenia zu¿ycia energii cieplnej i zmniejszenia rachunków
za energiê podczas eksploatacji. Aby
lepiej zobrazowaæ szanse i wspó³czesne
rozwi¹zania techniczne powoduj¹ce
ograniczenia strat energii cieplnej warto
przeanalizowaæ zestawienie strat ciep³a
poprzez przegrody i wentylacjê budynku
o standardowej i energooszczêdnej charakterystyce cieplnej (rys. 2).

Rysunek 2. Straty ciepła przez przegrody i wentylację w budynkach mieszkalnych [5]
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Tabela 2. Charakterystyka budynku jednorodzinnego opracowana przez NAPE
Jak wynika z opracowania Instytutu
Budynków Pasywnych przy NAPE (Narodowa Agencja Poszanowania Energii)
[5] straty w budynkach standardowych
mo¿na podzieliæ na:
• straty ciep³a na wentylacjê – 30-40%
ca³kowitych strat ciep³a,
• straty ciep³a na okna i drzwi – 20-25%
ca³kowitych strat ciep³a,
• straty ciep³a przez œciany zewnêtrzne –
15-20% ca³kowitych strat ciep³a,
• straty ciep³a przez dach – 10-15%
ca³kowitych strat ciep³a,
• straty ciep³a przez posadzkê na gruncie

– 5-10% ca³kowitych strat ciep³a,
• straty ciep³a przez mostki termiczne –
do 5% ca³kowitych strat ciep³a.
Bior¹c pod uwagê powy¿sze wyraźnie widaæ, ¿e najwiêksze pole do oszczêdnoœci nie
stanowi¹ przegrody zewnêtrzne budynku,
a odzyski ciep³a z wentylowanego powietrza. Przedstawione na rys.2 zmniejszenie
strat energii poprzez œciany zewnêtrzne
budynku energooszczêdnego w stosunku
do budynku standardowego (o oko³o 35%)
mo¿liwe by³o poprzez dwukrotne zmniejszenie wspó³czynnika przenikania ciep³a
przez te przegrody. Przyjmuj¹c maksy-

malne straty przez œciany zewnêtrzne na
poziomie 20%, zyski te mia³y stosunkowo
niewielki wp³yw na bilans energetyczny
budynku przy du¿ych nak³adach finansowych podczas budowy (gruba warstwa
materia³u termoizolacyjnego). Ponadto
warto zwróciæ uwagê, ¿e wygenerowane
w ten sposób zyski energii mog¹ zostaæ
zniweczone poprzez zwiêkszenie strat
ciep³a przez wentylacjê w przypadku gdy
nie zastosuje siê odzysków ciep³a z wentylowanego powietrza.
Nieco inaczej rozk³adaj¹ siê straty energii
>>>

Dla rozpatrywanego budynku przygotowano certyfikat energetyczny, z którego
zestawiono charakterystykę energetyczną w tab. 3.
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Tabela 3. Charakterystyka energetyczna budynku jednorodzinnego opracowana przez NAPE
cieplnej w budynkach wielorodzinnych [7]:
• straty ciep³a na wentylacjê – 39% ca³kowitych strat ciep³a,
• straty ciep³a przez okna – 28% ca³kowitych strat ciep³a,
• straty ciep³a przez œciany zewnêtrzne
– 25% ca³kowitych strat ciep³a,
• straty ciep³a przez strop piwnicy – 4%
ca³kowitych strat ciep³a,
• straty ciep³a przez dach – 4% ca³kowitych strat ciep³a.
Jednak i w takich budynkach wyraźnie
widaæ, ¿e wbrew powszechnie utartym
stereotypom, to nie poszczególne przegrody zewnêtrzne maj¹ najwiêkszy wp³yw na
bilans energetyczny budynku.

 BUDOWNICTWO

ENERGOOSZCZĘDNE
A CERAMICZNE ŚCIANY
JEDNOWARSTWOWE

Idea budownictwa energooszczêdnego
wymusi prawdopodobnie zaostrzenie
wymagañ dla przegród zewnêtrznych. Czy
w zwi¹zku z tym œciany jednowarstwowe,
które pe³ni¹ zarówno funkcjê konstrukcyjn¹ jak i termoizolacyjn¹ skazane s¹ na
straty? W odpowiedzi na to pytanie mo¿e
pomóc analiza energetyczna budynku
jednorodzinnego, wykonana przez specjalistów Narodowej Agencji Poszanowania
Energii (tab.2)
Jak wynika z analizy badanego budynku
spe³nienie standardu energooszczêdnego
(roczne zapotrzebowanie energii na potrzeby ogrzewania – 70 kWh/(m2rok)) mo¿liwe
jest dla œcian zewnêtrznych o wspó³czynniku przenikania ciep³a U = 0,26 W/
m2K. Taki poziom izolacyjnoœci termicznej
osi¹gany jest przez ceramiczne pustaki
do œcian jednowarstwowych oferowanych
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na rynku polskim. Co wiêcej – oferowane
s¹ produkty charakteryzuj¹ce siê nawet
znacznie lepszym wspó³czynnikiem przenikania ciep³a na poziomie U = 0,23 W/
m2K (np. produkty z rodziny Porotherm 44
EKO+). Wnioskowaæ wiêc nale¿y, ¿e œciany
jednowarstwowe s¹ dobrym rozwi¹zaniem
dla budownictwa energooszczêdnego – pozwalaj¹ spe³niæ rygorystyczne wymagania
cieplne przy zachowaniu szeregu swoich
zalet jak trwa³oœæ, du¿a wytrzyma³oœæ,
„oddychanie œcian” i co najwa¿niejsze idealny mikroklimat wewn¹trz budynków.

 W RAMACH

PODSUMOWANIA
Budownictwo energooszczêdne to nie
tylko œciana z grub¹ warstw¹ docieplenia. Decyduj¹c siê na tego typu rozwi¹zanie bezwzglêdnie przeanalizowaæ
trzeba pe³ny bilans energetyczny a nie
poszczególne elementy czy przegrody. Oprócz zwiêkszenia izolacyjnoœci
cieplnej œcian s¹ równie¿ inne metody
poprawy parametrów energetycznych
budynku, jak chocia¿by:
• odpowiednia architektura budynku
sprzyjaj¹ca ochronie cieplnej,
• odpowiednie ustawienie budynku
wzglêdem stron œwiata (nas³onecznienie budynku),
• stosowanie rozwi¹zañ konstrukcyjnych
wolnych od mostków termicznych,
• wysokie parametry izolacyjnoœci termicznej okien i drzwi zewnêtrznych,
• zast¹pienie wentylacji naturalnej przez
mechaniczn¹ wentylacjê nawiewnowywiewn¹ z odzyskiem ciep³a,
• zastosowanie instalacji grzewczej o wysokiej sprawnoœci,
• wykorzystanie odnawialnych źróde³
energii do ogrzewania i przygotowania
ciep³ej wody.

Bezwzglêdne szukanie oszczêdnoœci
mo¿e mieæ du¿y wp³yw na pogorszenie
warunków œrodowiska wewnêtrznego budynków. Najlepszym tego przyk³adem mo¿e
byæ „syndrom chorego budynku”, który
powsta³ w wyniku nieprofesjonalnych
technik s³u¿¹cych oszczêdzaniu energii za
wszelk¹ cenê [8]. A przecie¿ mo¿na wybudowaæ efektywny energetycznie budynek
ceramiczny, w którym panuje idealny mikroklimat, a wiêksze straty ciep³a poprzez
przegrody zewnêtrzne w stosunku do
standardu budynku pasywnego rekompensowane s¹ przez zyski z odnawialnych
źróde³ energii.
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Klinkier

mgr inż. Piotr Wojtasik

w architekturze
ukraiñskiej
T

o, ¿e klinkier ze wzglêdu na
swe w³asnoœci jest cenionym
materia³em myœlê nie trzeba
nikogo przekonywaæ. Nauczyliœmy
siê go wykorzystywaæ do budowy naszych domów i dróg . Coraz czêœciej
goœci to w naszych
ogrodach i wnêtrzach. Mo¿na by
powiedzieæ, ¿e twor z y my w r ê c z c o œ
w rodzaju „kultury
klinkier u”. I w³aœnie z tak¹ swoist¹
„kultur¹” spotka³em siê w czasie
podró¿y po Ukrainie czym chcia³bym siê z Pañst we m p o d z i e l i æ .

Nim jednak przejdê do g³ównego
tematu pozwol¹ Pañstwo ¿e przypomnê kilka informacji o naszym
„s¹siedzie”. Ukraina jest od 1991 r.
suwerennym Pañstwem. Graniczny
od zachodu z Polsk¹ S³owacj¹ i Wêgrami , od pó³nocy z Bia³orusi¹ , od po³udnia z Rumuni¹
i Mo³dawi¹ a od wschodu
z Rosj¹. Ukraina zajmuje
powierzchniê 603700 km 2 co
stanowi niemal dwukrotnie

Streszczenie / Summary
Autor, podczas swojej wêdrówki po
Ukrainie, opisuje spostrze¿enia na temat budowania z klinkieru. Zauwa¿a, ¿e
budynki z klinkieru s¹ jak na standardy
zachodnioeuropejskie, wyj¹tkowo okaza³e. Poza iloœciowym zu¿yciem ceg³y,
które jest œrednio piêæ razy wiêksze ni¿ w
Polsce, wskazuje tak¿e na ró¿norodnoœæ
asortymentow¹ w obrêbie jednej budowli.
The author, during his journey to Ukraine, describes insights into the building of
clinker. It notes that the buildings are of
clinker by the standards of Western Europe, particularly impressive. In addition
to the quantitative consumption of bricks,
which is on average five times higher
than in Poland, also points to the variety
of assortment within the same building.
wiêk szy obszar ni¿ powierzchnia
Polski (322577 km 2). Stolic¹ Ukrainy
jest Kijów, który zamieszkuje niemal
3 miliony mieszkañców. Drugim, co
do wielkoœci miastem jest Charków,
który zamieszkuje oko³o 1,5 miliona
mieszkañców. Jak ³atwo siê zorientowaæ po podanych liczbach nie jest
to ma³y kraj a jeœli dodaæ, ¿e w ca³ej
Ukrainie zamieszkuje ponad 46 milionów mieszkañców to trudno te¿
nie uznaæ Ukrainy za rynek o naprawdê du¿ym potencjale.
Na rynku ukraiñskim w segmencie
klinkieru miejsce znaleźli zarówno
>>>
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Budynki jednorodzinne z cegły czerwonej - w narożnikach charakterystyczne boniowania.
lokalni producenci (SBK, Kierameja, Bia³a Cerkiew, Euroton)
jak i producenci z zewn¹trz
(ABC Klinkier, Wienerberger,
CRH Clay Solutions, EKO-KLINKIER, Vandersanden, Nelissen
). Stwarza to fantastyczne warunki wyboru produktów zarówno dla architektów jaki, albo
przede wszystkim, dla inwestorów. A jakie tendencje panuj¹ Wykorzystanie kształtek na elewacji (odcięcie cokołu,
i jak wygl¹da owa „klinkierowa zwieńczenia łuków, wyokrąglenia filarów) oraz detal
to co bardzo charakter ya r ch i te k t u r a ” ? M o ¿ e u z n aj ¹ wykonania balkonu.
styczne dla ukraiñskich
Pañstwo moj¹ ocenê za niezwybudynków, to obecnoœæ na
wielkoœci. Jak to rozumieæ? Jeœli,
kle powierzchown¹, ale wydaje
elewacji dwóch lub nawet
np. w Polsce œrednio do wykonania
mi siê mo¿na j¹ zdefiniowaæ w³aœcitrzech rodzajów czy kolorów cegie³,
elewacji budynku zu¿ywa siê oko³o
wie jednym s³owem – „okaza³a”. Nie
z których wykonuje siê boniowania
10 000 szt. ceg³y to na Ukrainie jest
znaczy to absolutnie, ¿e z klinkieru
-najczêœciej w naro¿ach oraz wokó³
to oko³o piêæ razy wiêcej. Czy tak
budujê siê wszystko i wszêdzie,
okien i drzwi. Równie chêtnie stodu¿e budynki s¹ estetyczne? Ocenê
natomiast jeœli ju¿ siê go u¿ywa, to
>>>
pozostawiam Pañstwu. Natomiast
s¹ to obiekty o „ponadprzeciêtnej”

Forma łuku kształtująca powierzchnie elewacji.
C e r a m i k a B u d o w l a n a • 3/2012
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Ozdobne formy stosowane na ogrodzeniach
sowan¹ form¹ ozdabiania elewacji
s¹ mniej lub bardziej rozbudowane
gzymsy i pilastry.
Kolejnym charakterystycznym dla
klinkieru w architekturze Ukrainy
elementem jest mistrzowskie wrêcz
wykorzystanie wszelkiego rodzaju
kszta³tek oraz odwa¿ne, zajmuj¹ce
czêsto ca³¹ powierzchniê elewacji
formy ³ukowe.
Na uwagê zas³uguj¹ te¿ for my
stosowane powszechnie na ogrodzeniach i elementach ma³ej architektury. Jako, ¿e w architekturze ukraiñskiej przewa¿aj¹ ogrodzenia pe³ne,
których wysokoœæ przekracza czêsto

2m stosowane formy ³¹czenia cegie³
o ró¿nej kolorystyce b¹dź cegie³ oraz
kamieni naturalnych pozwalaj¹ prze³amaæ surowy charakter jednolitych,
masywnych powierzchni.
Jeszcze jednym akcentem wpisanym trwale w architekturê du¿ych
miast np. takich jak Kijów, któr y
z pewnoœci¹ mo¿e byæ dum¹ mieszkañców a z pewnoœci¹ wzbudza
zachwyt przyjezdnych, s¹ kilkunastopiêtrowe budynki lub ich kompleksy. Zastosowanie ceg³y na takich
obiektach podyktowane jest potrzeb¹
uzyskania tr wa³ych i bezobs³ugowych elewacji, a pr zy
okazji pozwala tak¿e uzyskaæ

niebanalny wygl¹d wykonanych tak
konstrukcji.
Klinkier w architekturze Ukrainy
pe³ni nieprzeciêtn¹ rolê. Jest on
obecny nie tylko na elewacjach, ale
tak¿e na nawierzchniach w postaci
bruku klinkierowego na posesjach
p r y w a t nych , a l e c o r a z c z ê œ c i e j
w przestrzeni publicznej na chodnikach, placach i ulicach . Przebywanie w takiej przestrzeni jest bardzo
przyjemne i daje poczucie innej –
wy¿szej jakoœci.

Wielopiętrowe budynki wykończone cegłą klinkierową
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Rewitalizacja
ceglanych wie¿
ciœnieñ

Adam Jaworski

Jak można wykorzystać taki obiekt, jak wieża ciśnień, gdy ten jest już nikomu
niepotrzebny, bo problem zaopatrzenia w wodę został rozwiązany?
Wieże ciśnień, dzięki zamontowanym na ich szczytach zbiornikami, miały zapewnić
prawidłowe funkcjonowanie sieci wodociągowych. Gdy te jednak zmodernizowano,
wieże stały się bezużyteczne. Co więc z nimi począć?
 Z MIŁOŚCI DO GÓR
Z a st a n aw i a l i s i ê n a d t y m np .
w Lubinie. I pocz¹tkowo znaleźli tylko jedno rozwi¹zanie – wie¿ê ciœnieñ
trzeba zburzyæ. Mieli to zrobiæ górnicy strza³owi, którym zamierzano powierzyæ

zadanie wysadzenia wie¿y, zwanej
„Kielichem” (to od kszta³tu budowli). Szczêœliwie pojawi³ siê te¿ inny
pomys³. Grupa zapaleñców, mi³oœników gór i wspinaczek wpad³a na pomys³, aby „Kielich” jednak zostawiæ
w spokoju i uczyniæ z niego obiekt,
który stanie siê jedn¹ z wizytówek
miasta. Wœród tych osób by³ Edward
Zaczyñski, górnik, ale tak¿e pasjonat górskich wspinaczek. On, jak te¿
jemu podobni fascynaci „³a¿enia po
stercie kamieni” postanowili za³o¿yæ Stowarzyszenie, które przejmie
od miasta wie¿ê ciœnieñ. W tym
gronie znaleźli siê: m.in. Jacek
Kud³aty, Pawe³ Behnke, Stanis³aw
Barabaœ.
Stowarzyszenie Mi³oœników Gór
zosta³o za³o¿one w roku 1997, ale
j
jego
cz³onkowie „Kielichem” zaczêli
zarz¹dzaæ ju¿ rok wczeœniej.
Jak wyjaœnia obecny prezes Stow
warzyszenia
£ukasz Brzezicki sta³o
siê to mo¿liwe dziêki przychylnoœci
ówczesnych w³adz miast a. I t ak
Lubin mo¿e siê dzisiaj pochwaliæ
najwy¿sz¹ w Polsce i jedn¹ z najwy¿szych na œwiecie sztucznych œcian
w
wspinaczkowych.
Obiekt ma prawie
34 m wysokoœci. Wytyczono 6 dróg
w
wspinaczkowych.
Stowarzyszenie organizuje ró¿-
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Streszczenie / Summary
Zabytkowe wie¿e ciœnieñ, w przewa¿aj¹cej mierze wybudowane z cegie³,
s¹ restaurowane. Otrzymuj¹ te¿ nowe
przeznaczenie. W artykule zaprezentowano wie¿ê ciœnieñ w Lubinie, która s³u¿y
pasjonatom wspinaczki górskiej. Wie¿a
ciœnieñ we Wroc³awiu mieœci obecnie
restauracjê i hotel. Podobnym celom
s³u¿¹ obiekty w Gi¿ycku i Bia³owie¿y. W
Olsztynie zaœ w budynku wie¿y mieœci siê
obserwatorium astrologiczne.
The historic water towers, for the most
part built of bricks, are restored. Receive
a new destiny. The article presents a water
tower in Lubin, who is climbing enthusiasts. Wroc³aw water tower is now a restaurant and hotel. Serve similar purposes
and objects in Gi¿ycko and Bia³owie¿a.
In Olsztyn and in the building of the tower
is the astrological observatory.
nego rodzaju imprezy. S¹ to m. in.:
Wspinaczkowy Puchar Polski, Mistr zostwa Polski we Wspinaczce
Sportowej, Ogólnopolskie Mistrzostwa Lubina o Puchar Prezydenta
Miasta, Kielich Masters, czy w koñcu zawody dla dzieci.
>>>
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Wieża Ciśnień we Wrocławiu
Prezes £ukasz Brzezicki powiada,
¿e o ile kiedyœ obiekt szpeci³ miasto
i by³ co najwy¿ej dowodem na zbyt
d³ugo trwaj¹c¹ s³aboœæ krajowej myœli
technologicznej w dziedzinie wodoci¹gów, to teraz jest postrzegany zupe³nie
inaczej. Czyli, jest siê czym pochwaliæ.

 GOŚCIE MILE

WIDZIANI

„Kielich” w Lubinie, to tylko jeden
z przyk³adów na to, jak mo¿na zagospodarowaæ wie¿ê ciœnieñ. Trzeba

przy tym dodaæ,,
¿ e p o m y s ³ by ³
bardzo nietypowy. Pozosta-³e, s¹ podobne,,
c o n i e z n a c z y,
y¿e banalne. Wyź-maga³y wyobraźcii,
nie, cierpliwoœci,
kim
m
a przede wszystkim
dóów
spor ych nak³adów
Przzyfinansowych. Przyk ³ a d ? Ta k i m m o ¿ e
ieñ
ñ we
byæ wie¿a ciœnieñ
6 3 meWroc³awiu. Ma 63
t r y w y s o ko œ c i , z o st a an
na przez
³a zaprojektowana
Karla Klimma, a wybudoh 1903-1904.
1
wana w latach
erp
pia³ w czasie
Obiekt nie ucierpia³
y³o w czasach
wojny. Gorzej by
by³o
PRL i później. W 1995 roku by³a
m stanie. Kiedy wyju¿ w op³akanym
dawa³o siê, ¿e dlaa budynku nie ma
êd
dzyczasie przesta³
ratunku (w miêdzyczasie
z
siê
byæ potrzebny) zainteresowa³
nim Austriak, alee z polskimi korzeSttephan, w³aœciciel
niami Helmut Stephan,
E
Investfirmy Stephan Elektronik
S
ment. Helmut Stephan
postanob
wi³, ¿e w wie¿y bêdzie
restauracja
ullkowski, mened¿er
i hotel. Pawe³ Bulkowski,
e¿ a Ciœnieñ” pytany
restauracji „Wie¿a
an e z zakupem oraz
o koszty zwi¹zane
styycji mówi, ¿e choæ
remontem inwestycji
st ozdob¹
o
lokal dzia³a i jest
Wroc³awia,
to nie znaczy, i¿¿ wydatki ju¿ siê
zakoñczy³y.
ephan zainwestowa³
– Pan Helmut Ste
Stephan
mn
niej kilkanaœcie miw obiekt przynajmniej
raazie, bo to nie koniec
lionów z³otych. Naa razie,
aczzy Pawe³ Bulkowski.
wydatków – t³umaczy
roc³awska „Wie¿a
W tym roku w
wroc³awska

Ciœnieñ”
bêdzie
obchodzi³a 8
urodziny. Ale zanim
zaczê³a funkcjonowaæ
w obecnej formie by³a przez 11
lat remontowana. Co ciekawe,
obiekt spe³nia³ kiedyœ nie tylko
rolê wie¿y ciœnieñ, ale te¿ mia³
funkcje mieszkalne. Tak,
mieszkali w nim pracownicy
wroc³awskich
>>>

Restauracja „Wieża Ciśnień” we Wrocławiu
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wodoci¹gów. Do czasu, czyli do
momentu, gdy pêk³ potê¿ny zbiornik
na wodê, a ta zala³a mieszkania. Od
tamtego czasu budynek niszcza³. Dzisiaj
w „Wie¿y Ciœnieñ” jest restauracja
(równie¿ grillowa), jest bistro cafe.
A bêdzie jeszcze drink bar i hotel.
– Do zagospodarowania pozosta³o
jeszcze siedem piêter – cieszy siê Pawe³
Bulkowski.
Na podobny pomys³ wpad³a Katarzyna
Drynkowska, która z mê¿em Micha³em
w budynku by³ego dworca „Bia³owie¿a Towarowa” otworzy³a „Restauracjê
Carsk¹”. Dworzec zosta³ wybudowany
w 1903 roku, specjalnie dla cara Miko³aja II. Obok niego jest natomiast wie¿a.
Mo¿e nie tak du¿a jak te w Lubinie czy
we Wroc³awiu, ale jednak. Ma 12 metrów
wysokoœci s¹ w niej apartamenty i ruska
bania – tradycyjna sauna. Katarzyna
Drynkowska, wspó³w³aœcicielka „Restauracji Carskiej” oraz przystosowanej
do prowadzenia us³ug hotelowych wie¿y
mog³aby d³ugo opowiadaæ o prowadzonych przez kilka lat pracach remontowych. Ale ostatecznie z efektu jest zadowolona. Bo jak zapewnia restauracja
i wie¿a to elementy, dziêki którym to
miejsce ma unikalny klimat, a na brak
goœci nie mo¿na narzekaæ.
– Prowadzimy interesy od prawie 8 lat.
To jasne, ¿e gdyby siê nie op³aci³o, nie
bylibyœmy tutaj tak d³ugo. Nie zamierzamy rezygnowaæ – zapewnia Katarzyna
Drynkowska.
W ten sam sposób wie¿ê ciœnieñ zagospodarowa³ w Gi¿ycku Henryk Górny,
który kupi³ ju¿ niepotrzebny miastu

obiekt. Niepotrzebny, bo w 1996 roku
zosta³a zmodernizowana sieæ wodoci¹gowa. Teraz jest w Gi¿ycku „Wie¿a Go³dap”.
Teraz to przede wszystkim punkt widokowy (szczyt wie¿y jest na 162 metrze n.
p. m.), muzeum, w którym prezentowane s¹ archiwalne zdjêcia, dokumenty,
stare przedmioty codziennego u¿ytku.
Ale jest te¿ i kawiarnia. W przysz³oœci
ma tak¿e œciana wspinaczkowa.

 WSZYSTKO ZACZYNA SIĘ

OD MARZEŃ

– Wszyscy marzymy, lecz nie tak
samo. Ci, co œni¹ noc¹
w zakamarkach umys³u – ³udz¹ siê by odkryæ pró¿noœæ swych
snów, ci natomiast
co za dnia marz¹, to
ludzie niebezpieczni, gdy¿ oczy maj¹c
otwarte mog¹ swoje
marzenia wprowadziæ
w czyn – to tekst ze
strony Stowarzyszenia Mi³oœników Gór
(tego od wie¿y – œciany
wspinaczkowej, zwanej „Kielichem”).
Kto marzy? Na pewno ci, którzy b³¹dz¹
o k i e m u z b r o j o ny m
w teleskop (a niechby
nawet i go³ym, co to
w zasadzie za ró¿nica)
po rozgwie¿d¿onym
niebie. I to dla nich

C e r a m i k a B u d o w l a n a • 3/2012

na potrzeby Obserwatorium Astronomicznego zaadaptowano wie¿ê ciœnieñ
w Olsztynie. Wie¿a zosta³a zbudowana w roku 1897, obserwatorium zaœ
dzia³a od roku 1973. Mo¿na podziwiaæ
ksiê¿yce Jowisza, pierœcienie Saturna, uk³ady wielokrotne, mg³awice
itp. Mo¿na te¿ skierowaæ wzrok nieco
ni¿ej, byæ mo¿e uda siê wypatrzyæ kolejn¹ wie¿ê? O to, ¿e nikt nie wpadnie
na pomys³ na to, jak j¹ wykorzystaæ,
jaki z niej zrobiæ u¿ytek, mo¿emy byæ
spokojni. Pomys³ów nie zabraknie.
Gorzej z wie¿ami. Bo tych jakoœ nie
przybywa. Niestety.
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Czas to pieni¹dz,
zw³aszcza na budowie
Damian Miechowicz

Rozmowa z Pawłem Niegowskim, prezesem zarządu
N CONSTRUCTIONS sp. z o.o. z Poznania

P

anie Prezesie, reprezentuje pan poznañsk¹ firmê N CONSTRUCTIONS,
która ma na swoim koncie wiele
interesuj¹cych realizacji. Czy mo¿e pan
wymieniæ najwa¿niejsze z nich?
Przez d³ugi okres specjalizowaliœmy siê
w jednorodzinnym budownictwie mieszkaniowym, później przyszed³ czas na wiêksze
i bardziej ambitne przedsiêwziêcia, jak chocia¿by rewitalizacjê zabytkowej kamienicy
w centrum Poznania, czy budynek supermarketu sieci „Biedronka” w Biedrusku.
A co budujecie aktualnie?
W chwili obecnej jesteœmy wykonawcami
dwóch powa¿nych inwestycji. Pierwsza z nich
to kompleks domów jednorodzinnych Nova
£awica w pobli¿u poznañskiego Lasku Marceliñskiego, druga to docelowo sk³adaj¹ce siê
z kilkudziesiêciu budynków mieszkalnych
Osiedle Jesionowe w Biedrusku – z w³asnym
placem zabaw, przedszkolem, klubem fitness
i marketem. W obu przypadkach budujemy domy kameralne, œwietnie izolowane
pod wzglêdem termicznym i akustycznym,
gwarantuj¹ce wysoki komfort u¿ytkowania
przez ca³y rok. Co wa¿ne, powstaj¹ one w s¹siedztwie nieska¿onej natury, co wymusza
wybór okreœlonych rozwi¹zañ, zarówno
technologicznych, jak i logistycznych.
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W jakim zakresie przy realizacji wszystkich tych przedsiêwziêæ pomocne by³y
i s¹ materia³y mieszcz¹ce siê w szerokim
pojêciu „ceramiki budowlanej”?
Wykorzystanie tego typu materia³ów jest
dziœ standardem, i to standardem, który
gwarantuje zadowolenie klientów przez
d³ugie lata. To z kolei wpisuje siê w filozofiê
naszej firmy, poniewa¿ w swoich dzia³aniach
d¹¿ymy do tego, by w³aœciciele budowanych
przez nas mieszkañ i lokali u¿ytkowych
cieszyli siê nimi nie tylko w momencie odbierania kluczy.
Wi¹¿e siê to z odpowiedni¹ dba³oœci¹
o szczegó³y takie jak parametry termoizolacyjne, czy akustyczne ju¿ na etapie
projektowania. Ró¿nego rodzaju pustaki
ceramiczne, czy to s³u¿¹ce do wznoszenia
œcian zewnêtrznych, czy te¿ nadaj¹ce siê
na œciany dzia³owe, sprawdzaj¹ siê w tym
przypadku znakomicie. Z jednej strony
gwarantuj¹ one odpowiednie parametry
przenikalnoœci cieplnej, zaœ z drugiej pozwalaj¹ na budowê obiektów, które gwarantuj¹
odpowiedni¹ dozê intymnoœci przysz³ym
w³aœcicielom i najemcom. O tym, ¿e mówi¹c
potocznie, œciany tych obiektów „oddychaj¹”
i zapewniaj¹ zdrowy mikroklimat, nie muszê
ju¿ chyba wspominaæ…
No w³aœnie, jakiego
rodzaju materia³y sprawdzaj¹ siê
w przypadku œcian
zewnêtrznych?
Przede wszystkim
dostêpne w kilku
gruboœciach tradycyjne pustaki Porotherm w odmianach
Si, P+W, czy EKO+ ,
które pozwalaj¹ na
budowanie œcian ju¿
w technologii jedno-

Streszczenie / Summary
Kolejna rozmowa z przedstawicielem
wykonawców, buduj¹cym domy z ceramiki. Firma N Constructions buduje m.in.
osiedle domków jednorodzinnych Nowa
£awica w Poznaniu oraz Osiedle Jesionowe w Biedrusku. Prezes firmy podkreœla zalety zaprawy konfekcjonowanej w
puszkach, która pozwala murowaæ nawet
przy ujemnych temperaturach.
Another conversation with a representative of the contractors, building a house
made of ceramics. N Constructions Sp.
z o.o. builds such single-family houses
on Nowa £awica in Poznan and Osiedle
Jesionowe in Biedrusko. CEO highlights
the advantages of mortar made up in
cans, which allows masonry even when
freezing temperatures.
warstwowej, bez dodatkowego docieplenia.
Ich zalet¹ jest doœæ du¿a ³atwoœæ monta¿u.
Co wa¿ne, muruj¹c z tego rodzaju materia³u
mo¿na znacznie zyskaæ na czasie, poniewa¿
pustaki Porotherm s¹ nieco wiêksze od tradycyjnych, a dodatkowo producent zadba³
o to, by nie trzeba by³o wype³niaæ zapraw¹
kieszeni bocznych, co dodatkowo u³atwia
sprawê.
Z kolei w przypadku, gdy wymagane s¹
lepsze parametry przenikalnoœci ciep³a, ten
sam materia³ stosowany jest w œcianach
dwu- i trzywarstwowych.
A jeœli chodzi o stropy?
Tutaj równie¿ œwietnie sprawdzaj¹ siê
systemy oparte na ceramice budowlanej.
Z punktu widzenia parametrów technicznych stropy oparte na specjalnych
belkach i pustakach s¹ w chwili obecnej
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jedn¹ z najnowoczeœniejszych form stropu
gêsto¿ebrowego. Dodatkowo, sposób przygotowania materia³u i jego późniejszego
monta¿u w znacznym stopniu u³atwia prace
wykoñczeniowe, w tym zw³aszcza tynkowanie, poniewa¿ odbywa siê ono na jednolitym,
stabilnym pod³o¿u.
W swoich realizacjach, jak ka¿dy developer, N CONSTRUCTIONS korzysta
równie¿ z systemów budowy œcian
wewnêtrznych – dzia³owych, noœnych,
akustycznych…
I tutaj równie¿ œwietnie sprawdzaj¹ siê
pustaki ceramiczne, oczywiœcie w ró¿nych
gruboœciach i o ró¿nych parametrach,
dopasowywanych do naszych aktualnych

k³ad oddzielaæ pomieszczenia ogrzewane
od nieogrzewanych, mieszkania od klatek
schodowych i korytarze w budownictwie
wielorodzinnym.
A co ze stosunkiem jakoœci do ceny?
Jak ka¿da firma, potrafimy liczyæ i kalkulowaæ koszty. Wa¿ne, by ta kalkulacja mia³a
charakter d³ugofalowy i obejmowa³a wszystkie aspekty realizacji inwestycji. Ceramika
budowlana, która w pierwszym momencie
ma³o doœwiadczonemu inwestorowi mo¿e
wydaæ siê rozwi¹zaniem nieco dro¿szym,
procentuje ju¿ od momentu dostarczenia jej
na plac budowy, by ujawniæ wszystkie swoje
zalety na etapie prac wykoñczeniowych.
W przypadku œcian zewnêtrznych, o któ-

pro¿y, prace budowlane wymagaj¹
chyba wiêkszej fachowoœci? Czy parafrazuj¹c popularne przys³owie nie
nale¿a³oby stwierdziæ, ¿e „ceramika
zobowi¹zuje”?
Na pewno zobowi¹zuje do dba³oœci
o jakoœæ wznoszonych œcian i stropów,
z tym, ¿e taka dba³oœæ jest jak najbardziej
wskazana. Z kolei wielk¹ zalet¹ ceramiki
budowlanej jest fakt, i¿ przy ca³ym swoim
zaawansowaniu technologicznym i okreœlonej specyfice nie wymaga ona od murarzy opanowania ¿adnych dodatkowych
umiejêtnoœci, wrêcz przeciwnie: niekiedy
murowanie jest o wiele prostsze, poniewa¿ nie trzeba wype³niaæ zapraw¹ spoin

potrzeb. Dla przyk³adu: pustak akustyczny
Porotherm 25/37.5 AKU posiada wskaźnik
izolacyjnoœci akustycznej na poziomie Rw/
RA1=55/54 dB, z kolei œciany z Porothermu
25 AKU osi¹gaj¹ Rw= 60 dB. Fachowiec
z bran¿y wie, ¿e s¹ to jedne z najlepszych
parametrów akustycznych nie tylko w systemie Porotherm, ale w ogóle w ca³ej dostêpnej obecnie na rynku gamie materia³ów
budowlanych.
Kolejn¹ wa¿n¹ spraw¹, na któr¹ w dzisiejszych czasach zwraca uwagê ka¿dy klient,
s¹ wspó³czynniki przenikania ciep³a, który
dla wspomnianego ju¿ Porothermu 25/37.5
AKU wynosi U=0,95 W/m2K. W praktyce
oznacza to, ¿e dziêki temu pustakowi mo¿emy nie tylko dobrze izolowaæ pomieszczenia
pod wzglêdem akustycznym, ale równie¿
spe³niæ pozosta³e zaostrzone wymagania
stawiane œcianom wewnêtrznym, na przy-

rych mówiliœmy nieco wczeœniej, daje na
przyk³ad mo¿liwoœæ budowania w technologii jednowarstwowej bez dodatkowego
docieplenia, z kolei jeœli chodzi o œciany
wewnêtrzne o podwy¿szonych parametrach
akustycznych i termicznych, wystarczy otynkowaæ je obustronnie tynkiem gipsowym lub
cementowo-wapiennym o gruboœci 10 mm,
równie¿ pomijaj¹c dodatkowe docieplenie,
co jeszcze kilka, kilkanaœcie lat temu by³o
praktycznie niemo¿liwe.
Podsumowuj¹c: jeœli decydujemy siê na
nowoczesne systemy ceramiki budowlanej, pozbawiamy siê k³opotu zwi¹zanego
z zakupem i monta¿em dodatkowych
materia³ów. Tego, ¿e przek³ada siê to na
wymierne oszczêdnoœci, nie trzeba chyba
t³umaczyæ.
Jednak ze wzglêdu na w³aœciwoœci
ceramicznych pustaków, belek i nad-

pionowych, ³¹czonych na pióro i wpust.
Niezwykle ciekawym rozwi¹zaniem
wydaje siê równie¿ system „suchego”
murowania Porotherm DRYFIX, gdzie zaprawa konfekcjonowana jest w puszkach i
nak³adana za pomoc¹ pistoletu. Uwzglêdniaj¹c panuj¹ce w naszym kraju warunki
atmosferyczne, fakt, i¿ zaprawê tê mo¿na
nak³adaæ równie¿ w temperaturach ujemnych, wydaje siê nie do przecenienia.
Warto równie¿ po raz kolejny wspomnieæ o tym, ¿e pustaki ceramiczne umo¿liwiaj¹ doœæ sprawne prowadzenie prac.
Fachowiec na wzniesienie 1 mkw. muru
jednowarstwowego z pustaków Porotherm
potrzebuje zaledwie godziny, poniewa¿ ma
do u³o¿enia zaledwie 16 pustaków, a do
wykonania jedynie cztery spoiny poziome.
A czas to pieni¹dz, zw³aszcza na budowie.
Dziêkujê za rozmowê.
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O czym pisz¹
w Ziegelindustrie

International

mgr inż. Małgorzata Schnerch

 „SHARE” – NOWY

MATERIAŁ IZOLACYJNY,
TAKŻE DO WYPEŁNIANIA
PUSTAKÓW
CERAMICZNYCH
Matthias Rimmele z Firmy Share
& fr iends UG, Ehingen, Niemcy
prezentuje nowy materia³ do izolacji
cieplnej, któr y mo¿e zast¹piæ dotychczas stosowane materia³y. Materia³ ten – nazwany „share” - ma wiele
zalet nie tylko dla producentów materia³ów budowlanych, lecz równie¿
dla inwestorów. Ten materia³ izolacyjny dziêki przewodnoœci cieplnej
² 0,02 W/mK posiada znaczny potencja³ oszczêdnoœci energii. „Share”
mo¿e byæ stosowany jako wyk³adzina œcian zewnêtrznych, lecz tak¿e
jako materia³ wype³niaj¹cy ceg³y.

Bazowym sk³adnikiem „share” jest
pirogeniczna krzemionka, bêd¹ca
produktem ubocznym przy otrzymywaniu czystego krzemu z piasku
kwarcowego.
Poniewa¿ pirogeniczna krzemionka wch³ania wodê, wyzwaniem przy
opracowywaniu materia³u „share”
by³o wiêc to, aby produkty z niej
posiadaj¹ce bardzo nisk¹ przewodnoœæ ciepln¹ sta³y siê hydrofobowe. Próby takie oraz produkcja na
skalê przemys³ow¹ odbywa³y siê
poprzez wytwarzanie p³yt o ró¿nych kszta³tach (max. p³yty to 1,6
x0,9m). W produkcji przemys³owej
„share” sk³ada siê z oko³o 90% pirogenicznej krzemionki z domieszk¹
nieorganicznych w³ókien wzmacniaj¹cych i nieorganicznych œrodków
zmêtniaj¹cych. Decyduj¹c¹ zalet¹

Rys.1. Wytwarzanie pirogenicznej krzemionki
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produktu „share” jest zg³oszona do
opatentowania jego hydrofobizacja. Tworzywo posiada specyficzn¹
wewnêtrzn¹ str ukturê – zawiera
miliony porów o wielkoœciach nanometrycznych (p³yta o wielkoœci 1
m² ma wiêc powierzchniê w³aœciw¹
wielkoœci stadionu do pi³ki no¿nej).
Dlatego p³yty mog¹ byæ du¿o cieñsze, a daj¹ lepsz¹ ochronê ciepln¹
i ochronê przed zamarzaniem, spe³niaj¹ równie¿ wszelkie wymagania
przeciwpo¿arowe.
Podstawowe w³asnoœci p³yt „share” to:
- λ ² 0,02 W/mK,
- niezwil¿anie wod¹/ hydrofobowoœæ/,
- niepalnoœæ / klasa Euro A1 zgodnie z EN 13 501/,
- gêstoœæ w zale¿noœci od zastosowania 120 do 170 kg/m³,
- brak spoiwa,
- wolne od formaldehydów i innych
rakotwórczych substancji,
- nie ulegaj¹ procesom starzenia,
- nie wymagaj¹ konser wacji,
wszystkie w³asnoœci pozostaj¹ zachowane przez ca³y okres ¿ywotnoœci
budynku,
- mog¹ byæ poddawane recyklingowi, gdy¿ s¹ minera³ami i nie tworz¹
¿adnych szkodliwych odpadów,
- wytrzyma³oœæ na zginanie – 28
kPa,
>>>
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- wytrzyma³oœæ na œciskanie – 92
kPa.
Mater ia³ „share” mo¿e byæ stosowany jako ok³adzina na ka¿dy
rodzaj materia³ów budowlanych jak
ceg³y, klinkier, kszta³tki z lekkiego
betonu, pustaki nie tylko na œcianach zewnêtrznych budynków, ale
tak¿e jako izolacja dachów, pod³óg
czy piwnic.

ZI 6/2012 str 22 – 26

 NOWA SERIA

ELEMENTÓW DO PRAS
ŚLIMAKOWYCH

Firma Bongioanni Stampi opracowa³a now¹ seriê elementów do pras
œlimakowych. Do tej ser ii nale¿y
równie¿ wylotnik Typ Omega.
Wszystkie elementy „Omegi” bêd¹ce w kontakcie z glin¹ s¹ materia³ami o wysokiej jakoœci odpornymi na
œcieranie oraz o wysokiej wytrzyma³oœci na œciskanie. Wsporniki mostków rdzeniowych wykonywane s¹
przy udziale sterowania numerycznego i posiadaj¹ kwadratowy przekrój poprzeczny. Zwrócono równie¿
uwagê na proces spawania - spawanie wystêpuje tylko tam, gdzie to
jest niezbêdnie konieczne. Nowoœci¹
jest równie¿ wprowadzenie alternatywnych materia³ów np. aluminium
na pewne elementy wylotnika, które
nie stykaj¹ siê z glin¹, dziêki czemu
zmniejsza siê wyraźnie ciê¿ar wylotnika ,co u³atwia transport i manipulowanie. Nowy system smarowania
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hamulców z zewnêtrznym uk³adem
steruj¹cym dysponuje zewnêtrznym
urz¹dzeniem smaruj¹cym i ko³pakiem œlizgowym z teflonu, na którym
prowadzone s¹ hamulce. Hamulce
s¹ grubsze ni¿ zazwyczaj, co powoduje wiêksz¹ powierzchniê tarcia
i przez to ich lepsze dzia³anie.
ZI 6/2012 str.47.

 FIRMA CERIC

TECHNOLOGIES
PROJEKTUJE PIEC
TUNELOWY SUPER
WIELKOŚCI DLA
POLSKIEGO ZAKŁADU
PRODUKUJĄCEGO
DACHÓWKI

Dla nowego Zak³adu w Koœcianie,
w któr ym ma byæ produkowane 30
mln wielkoformatowych dachówek
(10 szt./m²) i zwi¹zanych z nimi
elementów profilowanych, Fir ma
CERIC zaproponowa³a projekt pieca
o d³ugoœci 220m i 10,28 m szerokoœci. Piec tunelowy typu „Casing”
z rynn¹ piaskow¹ bêdzie wyposa¿ony w najnowsze rozwi¹zania Firmy
CERIC i bêdzie to jeden z najwiêkszych w œwiecie pieców do wypalania
wyrobów w kasetach ogniotrwa³ych.
Piec bêdzie wykonany w halach
Firmy CERIC w postaci 750 paneli
i dopiero wtedy dostarczony do Polski. Z powodu wielkich wymiarów
pieca, mechaniczna wytrzyma³oœæ
kaset ogniotr wa³ych by³a przedm i ot e m s z c z e g ó ³ ow ych o b l i c z e ñ
modu³owych, w celu zagwaranto-

wania jego stabilnoœci. Przeciêtnie
przez piec bêdzie przepychanych 38
wózków, na któr ych bêd¹ wypalane
równoczeœnie dachówki i akcesoria
, w celu zagwarantowania równomiernoœci wybarwienia i optymalnoœci wykorzystania energii. Œredni
cykl wypalania wynosi 21 godzin
przy temp. nieznacznie wy¿szej ni¿
1 000°C. Wózki z powierzchni¹ ³adownoœci oko³o 60m² ,ze wzglêdu
na wy¿szy stopieñ wykorzystania
ciep³a zostan¹ wy³o¿one materia³em
ogniotrwa³ym o lekkiej konstrukcji.
Do izolacji œcian pieca zost anie
z a sto s ow a ny p e rl i t , a n a d o l n ¹
warstwê wózka piecowego lekkie
kr uszywo ceramiczne. Z powodu
szerokoœci pieca powy¿ej 10m zwrócona bêdzie uwaga na poprawienie
sta³oœci temperatur y i przep³ywu
powietrza. Z tego powodu w strefie wysokich temperatur zostanie
rozmieszczonych 338 pojedynczych
palników o ma³ej mocy. Palniki
wysokiej prêdkoœci zostan¹ zamontowane na stropie pieca w strefie
podgrzewania, a nie w œcianach
pieca, jak to siê czêsto zdar za.
W strefie podgrzewania i w strefie
ch³odzenia zostan¹ zamontowane
w stropie pieca opatentowane systemy cyrkulacyjne z ter micznym
urz¹dzeniem wspomagaj¹cym. Ten
system zost anie zastosowany po
raz pier wszy w Europie w³aœnie
w Koœcianie. Dziêki temu systemowi
mo¿e byæ zmniejszona iloœæ palników oraz poprawiona sprawnoœæ
e n e r get yc z n a p i e c a . C y rk u l a c j a
powietrza w strefie podgrzewania
umo¿liwi zmniejszenie zapotrzebowania energii oraz bardziej
r ów n o m i e r n ¹ i l e p s z ¹ w y m i a n ê
ciep³a w strefie ch³odzenia. W celu
zredukowania zapotrzebowania na
energiê, wentylatory bêd¹ sterowane przez napêd regulowany. Nowy
skomputeryzowany system steruj¹cy Diapason opracowany w CERIC
bêdzie kontrolowa³ piec nieprzer wanie i odwzorowywa³ graficznie
wózki piecowe i pokazywa³ przep³yw
energii miêdzy piecem a suszarni¹.
CERIC przewidzia³ w piecu swoje
najlepsze rozwi¹zania, aby pr zy
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z folii zostaj¹ dla
ka¿dego wymiaru palety naci¹g n i ête , p o r o z ci¹gniêciu zarówno w kier unk u
w z d ³ u ¿ ny m j a k
i popr zecznym.
Pozwala to na zastosowanie cieñszej folii, wzrasta równoczeœnie
stabilnoœæ pakowania. Dziêki
opatentowanemu
Systemy marszczenia folii i pionowego jej napinania minimalizują przez MSK sposojej zużycie
bowi do zbierania
folii i systemowi
niezwyk³ych wymiarach tego pieca
pionowego naprê¿ania folii nastêpuwykorzystaæ jego walor y jak najkoje minimalizacja jej zu¿ycia. Zaporzystniej.
trzebowanie energii dla tej maszyny
pakuj¹cej na jeden cykl pakowania
ZI 6/2012 str.50
wynosi poni¿ej 0,07 kWh. G³owica
maszyny daje siê automatycznie ob NIEZAWODNA
ni¿yæ do parterowej pozycji, co bardzo
MASZYNA PAKUJĄCA
u³atwia wszelkie prace na tej maPALETY Z MSK
szynie. Dziêki prostym po³¹czeniom
COVERTECH GROUP
wtykowym czêœci wymienia siê szybko
i bezproblemowo. Zastosowana techNowa maszyna pakuj¹ca palety
nika transportu poprzez pasy zêbate
ko³pakami ze streczu jest skonnie wymaga nadzoru. W zale¿noœci od
struowana prosto i solidnie i wy³adunku na palecie oprócz ko³paka
trzymuje bezproblemowo zapylone
ze streczu mo¿e zostaæ dodany pas
œrodowisko.
foliowy, który mocuje siê szeroko pod
Ka¿dy produkt nawet o ostr ych
p³oz¹ palety podwy¿szaj¹c wyraźnie
krawêdziach mo¿na na paletach dojej stabilnoœæ .
k³adnie ustawiæ i bezpiecznie transportowaæ opakowane w foliê. Ko³paki
ZI 7-8/2012 str.52

 FREYMATIC

PODNOSI WYDAJNOŚĆ
UKŁADARKI
Szwajcarska F ir ma F reymatic,
znany w bran¿y producent innowacyjnych i niezawodnych ucinaczy
pomaga równie¿ swoim klientom
rozwi¹zywaæ problemy w zakresie
optymalizacji procesów produkcyjnych. Przyk³adowo Firma Freymatic
przedstawia projekt opracowany dla
Firmy Rapis Ziegel w Niemczech.
Wydajnoœæ uk³adarki przy produkcji
w¹skich formatów np. cegie³ 115
mm na œciany wewnêtrzne nie by³a
wystarczaj¹ca. Dla zwiêkszenia wydajnoœci opracowano uk³ad u³o¿enia
dwóch rzêdów kszta³tek jeden nad
drugim, nastêpnie by³y zagêszczane
i wyrównywane i to przed programowaniem uk³adarki i w bardzo
ograniczonej przestrzeni.
F r e y m a t i c z a st o s ow a ³ z a gê s z czanie pó³fabr ykatów za pomoc¹
pneumatycznego, pracuj¹cego przeciwbie¿nie podwójnego suwaka (mechanizmu przegubowo – œlizgowego)
dla dwóch rzêdów kszta³tek. „Podwajacz” rzêdów kszta³tek zainstalowany jest nad przenoœnikiem poprzecznym dwóch rzêdów kszta³tek
po roz³adunku palet i bezpoœrednio
przed szaf¹ pomiarow¹ uk³adarki.
Za pomoc¹ wielkopowier zchnio>>>

„Podwajacz” rzędów kształtek
C e r a m i k a B u d o w l a n a • 3/2012
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wej ssawki pró¿niowej podnosi on
pierwszy rz¹d kszta³tek i k³adzie je
³agodnie na nastêpny rz¹d. Pomimo
ró¿nej konstrukcji powierzchni cegie³ i przerw pomiêdzy nimi ssawka
utrzymuje je stabilnie. Elementy
tego rozwi¹zania zosta³y wykonane
tak prosto, aby mog³y byæ montowane przez samego klienta .

ZI 7-8/2012 str. 53

 ELASTYCZNIE

PRACUJĄCA UKŁADARKA
DZIĘKI NOWEMU
MODUŁOWEMU
OPROGRAMOWANIU

W zak³adzie produkcji cegie³ kierownictwo oraz fachowy personel
st aje ci¹g le pr zed wymaganiami
dotycz¹cymi odpowiedniego doboru
wariantów produkcyjnych w zale¿noœci od zapotrzebowania swoich
klientów. Poci¹ga to za sob¹ dobór
odpowiednich czynników technicznych jak wybór programu suszenia
i wypalania, lecz tak¿e dobór uk³adu
wsadu na wózkach piecowych.
Firma Keller we wspó³pracy z Firm¹ Vandersanden BV w Zak³adzie
Hedikhuizen opracowa³a nowe oprogramowanie do graficznego przedstawiania przebiegu pracy uk³adarki.
Decyduj¹ce znaczenie do wprowadzenia tego projektu mia³y dwa wa¿ne
czynniki:
- mo¿liwoœæ graficznego, pe³nego
odwzorowywania zgodnoœci z zaplanowanym uk³adem wsadu pieca tunelowego, jak równie¿ sposób u³o¿e-
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Graficzne tworzenie wzoru ustawki w systemie wizualizacji
nia stosów na uk³adarce wszystkich
istniej¹cych w produkcji formatów
kszta³tek
- brak utraty zdarzeñ w czasie kolejnych kontroli z transportowania
i grupowania wyrobów na uk³adarce.
Zalety nowego oprogramowania s¹
takie, ¿e mo¿na szybko reagowaæ na
wymagania klientów, optymalizowaæ
przebieg produkcji, czy poszerzaæ jej
zakres. Praca z nowym oprogramowaniem w krótkim czasie okazuje siê
skuteczna. Dziêki prostej rêcznej obs³udze programu istniej¹ce formaty
zosta³y przestawione na formê modu³ow¹. Z listy wyznaczonych modu³ów
mo¿na wybraæ któryœ z nich i umieœciæ na odpowiedni¹ warstwê. Przy
tej okazji zostaje wyznaczona szerokoœæ odstêpu od s¹siedniego modu³u

.Dziêki przedstawieniu zaplanowanej
ustawki, uwzglêdnieniu maksymalnej zadanej szerokoœci warstw oraz
wysokoœci pakietów obs³uguj¹cy ma
zawsze wgl¹d na ca³y wsad w piecu.
W krótkim czasie tak ustawione
pojedyncze warstwy, poprzez proste
„kopiuj i wstaw” daj¹ siê powielaæ.
W ten sposób nowy uk³ad wsadu jest
tworzony bez problemu. Mo¿e byæ to
albo przechowywane na lokalnym
dysku, albo przekazywane poprzez
sieæ lokaln¹ lub Wi-fi do systemu
kontrolnego uk³adarki. Program daje
siê zainstalowaæ na ka¿dym systemie
Microsoft Windows. Dla transmisji
danych do systemu steruj¹cego jest
niezbêdne z³¹cze sieciowe.
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Zalety metody
areometrycznej

Oprac. Maciej Wójcik

Wakacyjny numer „Ceramiki Budowlanej z 1962 roku, czyli numer 4, składał się w dużej
mierze z informacji, które obecnie umieszczamy w działach „Z życia branży”. Oprócz tego
na uwagę zasługują dwa teksty, w tym jeden będący kontynuacją z nr 5-6/1961 r., a drugi
z numeru 1-2/1962 r.
 PROBLEMY

ODPYLANIA
W PRZEMYŚLE
CERAMIKI
BUDOWLANEJ

Czy mo¿na napisaæ tekst o tym,
czego nie ma? Okazuje siê, ¿e mo¿na. Mgr in¿. Adolf Antonkiewicz
z Poznañskiego Biura Projektów
i Studiów P.C.B. ju¿ we wstêpie
pisze: „Przemys³ ceramiki materia³ów budowlanych do chwili obecnej
nie posiada pracuj¹cych instalacji
odpylania. Wobec powy¿szych brak
j e st j a k i c h ko l w i e k b a d a ñ i d o œwiadczeñ na ten temat”. Jednak
nie jest to przeszkod¹, wrêcz przeciwnie – powinno nas zmuszaæ do
wytê¿onej pracy. Nad tym, aby takie
rozwi¹zania do naszego przemys³u
zaadaptowaæ. A sk¹d?
„Podane poni¿ej materia³y zosta³y zaczerpniête z literatur y i prac
badawczych dotycz¹cych w du¿ej
mierze przemys³u materia³ów ogniot r w a ³ yc h . U ³ a t w i e n i e ow o c n e g o
wykor zyst ania ich pr zyczyni siê
w znacznym stopniu do poprawnego
projektowania próbnych instalacji
odci¹gowych i nawiewnych w zakresie:
– konstrukcji obudów urz¹dzeñ,
ich uszczelnieñ oraz lokalizacji
ssawek,
– sporz¹dzenia bilansu powietrza
ogólnego uk³adu ruroci¹gów,
– doboru urz¹dzeñ oczyszczaj¹cych odci¹gane powietrze.”

Dziœ oczywiœcie tr¹ci to myszk¹
i mo¿e wydawaæ siê œmieszne, ale 50
lat temu ani zdrowie, ani komfort
pracy w cegielniach nie mia³y wielkiego znaczenia. Dlatego autor pisze: „W przemyœle ceramiki materia³ów budowlanych zachodzi koniecznoœæ odpylania urz¹dzeñ ca³kowicie
uszczelnionych (hermetyzowanych),
w k tó r ych py³ st a n ow i ¹ d r o b n e
frakcje obrabianych mater ia³ów.
Do tego rodzaju ur z¹dzeñ mo¿na zaliczyæ odpylanie wszystkich
kruszarek, m³ynów oraz urz¹dzeñ
t r a n s p o r tow ych . P y³ u ch w yc o ny
przez odpylanie jeœli nie przedstawia wiêkszej wartoœci , idzie zwykle
na zwa³y. Niekiedy stanowi jednak
bardzo wartoœciow¹ czêœæ produkcji
(produkcja krzemionkowa), która
nie wykorzystana zmniejsza uzysk
gotowego wyrobu. W tym przypadku
uchwycenie i usuwanie py³u mo¿e
byæ niepo¿¹dane, a nawet niedopuszczalne.
W zale¿noœci od sposobu odpylania i rodzaju urz¹dzenia odpylaj¹cego, odmienne musz¹ byæ równie¿
metody jego obliczenia, projektowania i budowy. Tak wiêc w przypadku
odpylania tam, gdzie trzeba oddzieliæ py³ od produktu, nale¿y d¹¿yæ do
nadania du¿ych prêdkoœci ruchowi
powietrza w miejscu tworzenia siê
py³u w celu jego uchwycenia i usuniêcia do zbiorników. Przeciwnie,
przy odpylaniu urz¹dzeñ, w których
py³ jest czêœci¹ produktu, du¿e
p r ê d ko œ c i s ¹ n i e d o p u s z c z a l n e .
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W miejscu powstawania py³u konieczne jest utrzymywanie minimalnych prêdkoœci, a jednoczeœnie
stworzenie takich warunków, aby
py³ nie wydobywa³ siê z urz¹dzenia.
Osi¹ga siê to przez odpowiednie
instalacje i konstrukcje zbiornika
– odbiornika py³u lub os³ony.
We wszystkich wypadkach wy¿ej
omawianego zagadnienia zasadniczym problemem jest ustalenie
koniecznej optymalnej iloœci powietrza, która ma byæ odci¹gana od
urz¹dzeñ produkcyjnych”.
Jak widaæ wiêc, liczy siê tylko
i wy³¹cznie ekonomia produkcji.
Dalsza czêœæ artyku³u poœwiêcona
jest m.in. takim zagadnieniom, jak
ogólne sposoby obliczania iloœci
odci¹ganego powietrza od urz¹dzeñ,
a tak¿e sposobom obliczenia iloœci
odci¹ganego powietrza dla typowych
przyk³adów urz¹dzeñ produkcyjnych (zobacz Tabela 1).

 WSKAZANIA I UWAGI

DO PROJEKTOWANIA
TRANSPORTU
W ODDZIAŁACH
PRZYGOTOWANIA
I FORMOWANIA MASY
CERAMICZNEJ

„W poprzednich dwóch ar tyku³ach nakreœli³em szeroko proces
produkcyjny w omawianym zakresie oraz cechy fizyko-mechaniczne
>>>
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Tabela 1
obrabianego surowca pod k¹tem
transportu – pisze autor, mgr in¿.
Mieczys³aw Janiak, ówczesny redaktor naczelny Ceramiki Budowlanej. – Obecnie z kolei postaram
siê naœwietliæ i rozpatrzyæ same
urz¹dzenia transportowe a œciœlej
precyzuj¹c, okreœliæ typy przenoœników, które mog¹ znaleźæ zastosowanie przy transportowaniu masy
formierskiej w stanie surowym, oraz
wstêpnie i ostatecznie przerobionej.
Z uprzednio scharakter yzowanego
stanu mo¿na wywnioskowaæ, ¿e nadaj¹ siê do tego celu pewne okreœlone typy przenoœników ciêgnowych

30

i bezciêgnowych, a mianowicie:
- przenoœniki taœmowe
- przenoœniki p³ytowe
- przenoœniki zgarniakowe
- przenoœniki kube³kowe
- przenoœniki œrubowe
- przenoœniki wstrz¹sowe
oraz mechaniczne ³adowarki.
O celowoœci stosowania któregokolwiek z podanych typów przenoœników decyduj¹ w pier wszym
rzêdzie wzglêdy funkcjonalne przydatnoœci i rentownoœci, wyra¿aj¹ce
siê mo¿liwie najni¿szym kosztami
zakupu i eksploatacji. Ka¿dy z wymienionych typów posiada wady

i zalety, poznanie któr ych u³atwi
wybór danego urz¹dzenia”.
Nastêpnie autor wylicza te przymioty maszyn. Konkluzja jest nastêpuj¹ca:
„Przenoœniki taœmowe s¹ najwygodniejszym i najtañszym œrodkiem
transportu przy odpowiednim usytuowaniu maszyn produkcyjnych,
zezwalaj¹cym na transport po torze
prostym. Stosowalnoœæ ich ograniczaj¹ (…) nastêpuj¹ce wzglêdy:
k¹ty nachylenia powy¿ej 25 st.,
niewygodne warunki odbioru spod
maszyn, szczególnie przy wiêkszych
k¹tach przenoszenia, wreszcie niew³aœciwe zasilanie walców g³adkich.
(…) Spoœród przenoœników taœmowych nale¿y rozpatrzyæ mo¿liwoœæ
zastosowania przenoœnika taœmowego z progami nawulkanizowanymi
lub mocowanymi przy pomocy œrub.
(…) Zakres stosowalnoœci tego typu
przenoœników ograniczaj¹ w zasadzie w³asnoœci fizyko-mechaniczne
nosiwa, a przede wszystkim jego
przyczepnoœæ do taœm. Nosiwa sypkie, nielepkie, mo¿na przenosiæ pod
du¿ymi k¹tami, teoretycznie do 30
st., bez potrzeby czyszczenia taœmy,
które jest nieodzowne przy przenoszeniu nosiwa lepkiego.
Tego rodzaju przenoœniki s¹ stosowane za granic¹ (W³ochy) i w niektór ych przemys³ach krajowych.
Prototyp przenoœnika o przeznaczeniu zbli¿onym potrzebom naszego
przemys³u, zosta³ zbudowany i wyprodukowany przez F-kê Maszyn
Odlewniczych w Krakowie.
Przenoœnik ten jest przeznaczony
dla masy formierskiej w odlewniach
¿eliwa. Masa for mierska posiada
przewa¿nie zbli¿one w³asnoœci jako
nosiwo do glin chudych, a w porównaniu z u¿ywanymi surowcami jest
mniej lepka i przyczepna do taœmy.
Przenoœnik jest wyposa¿ony w obrotow¹ szczotkê nylonow¹ do czyszczenia taœmy. Próby przenoœnika
da³y wyniki pozytywne, w wyniku
czego przenoœnik zosta³ przewidziany do pracy ci¹g³ej w Zak³adach
M et a l u r g i c z n yc h w Wê g i e r s k i e j
Górce. (…)
Dalszym mo¿liwym do zastosowa-
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nia w przemyœle i maj¹cym szanse
powodzenia typem przenoœnika taœmowego, przewidzianego do transportu pod du¿ymi k¹tami, mo¿e byæ
przenoœnik z dwoma wspó³bie¿nymi
taœmami g³adkimi przyciskaj¹cymi
nosiwo w czasie transportu. Taka
koncepcja wymaga realizacji i posiada wszelkie dane do szerszego
zastosowania.
D o p ew n e g o k ¹ t a ( o k . 3 5 st . )
wzniosu taœmy mo¿na by zabezpieczyæ przyczepnoœæ masy do taœmy
przez przyprasowanie warstwy nosiwa walcem dociskowym . Przyprasowane tego rodzaju nosiwo wykazuje
mniejsz¹ sk³onnoœæ do zsuwania
siê taœmy do nosiwa luźnego. Warunkiem dobrego dzia³ania takiego
urz¹dzenia jest równomierne zasilanie taœmy.
Innym zaleceniem rozwi¹zuj¹cym
ten problem mo¿e byæ taœma g³adka
o du¿ej wklês³oœci. Mog¹ tutaj wyst¹piæ trudnoœci konstrukcyjne w rozwi¹zaniu takiego kszta³tu, lecz jest to do
opanowania. Tego rodzaju konstrukcja
zezwoli³aby na transport nawet do 40
st. i na zwiêkszenie wydajnoœci na
skutek powiêkszenia przekroju strugi
nosiwa w trakcie transportu(…)”

 ZALETY METODY

AREOMETRYCZNEJ
W BADANIACH
SUROWCÓW ILASTYCH
CERAMIKI BUDOWLANEJ

Dwaj autorzy z Politechniki Gdañskiej, prof. Dr W³odzimierz Wawryk
oraz dr W³adys³aw Piotrowicz próbuj¹ na naszych ³amach przekonaæ
ceramików do swojej metody badania
surowców ilastych.
„Jedn¹ z szybkich, dok³adnych
i prostych metod badawczych, pozwalaj¹cych na wyci¹gniêcie daleko
id¹cych wniosków i szerzej charakteryzuj¹cych surowce ilaste ceramiki
budowlanej jest analiza areometryczna. Zalety tej metody, sprawdzonej
w naszym laborator ium setkami
przeprowadzonych badañ, przemawiaj¹ za wprowadzeniem tej metody
do badañ laboratoryjnych. Przyczyni³oby siê to, jak bêdzie wynikaæ
z treœci artyku³u, do ujednolicenia
i operowania w wielu zagadnieniach
pojêciami dotychczas nieustalonymi”
– zapewniaj¹ autorzy.
Na czym¿e polega³a ta metoda? Po
pobraniu próbek, umieszcza³o siê je
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w szklanych cylindrach i uzupe³nia³o
wod¹. W ka¿dej serii zajmowano siê
3 cylindrami. Zawiesinê mieszano,
potem wstrz¹sano, badano temperaturê i gêstoœæ zawiesiny (areometrem
w³aœnie), w ka¿dym z cylindrów po
kolei. Nastêpnie na podstawie wzoru, obliczano procentow¹ zawartoœæ
poszczególnych frakcji.
„Odejmuj¹c od ciê¿aru próbki wilgotnej, znalezion¹ oddzielnie wilgoæ,
otrzymujemy wagê próbki suchej
(G 0 ), któr¹ poddajemy przemyciu
przez sito 0,2 mm. Pozosta³oœæ na
sicie przesiwamy przez komplet sit,
oznaczaj¹c wagê poszczególnych frakcji. Otrzymane wartoœci w gramach
przeliczamy na procenty. Procentow¹ zawartoœæ pozosta³oœci na sicie
o œredn. 0,2 mm (P) odejmujemy od
wagi próbki suchej, otrzymuj¹c iloœæ
substancji (G), która po przejœciu
przez sito zostaje poddana analizie
areometrycznej. Nastêpnie obliczamy
mno¿nik N (przy ciê¿arze w³aœciwym
= 2,65). Maj¹c obliczon¹ wartoœæ N
i ostateczny odczyt na areometrze
(R), znajdujemy procent cz¹stek pozosta³ych w zawiesinie (G x). Odejmuj¹c tê wartoœæ od 100, otrzymujemy
procentow¹ zawartoœæ cz¹stek, które
opad³y w okreœlonym czasie poni¿ej
œrodka objêtoœci areometru. Otrzymane wartoœci przeliczamy w stosunku
do nawa¿ki G 0.”
Prawda, ¿e proste? Dla tych, którzy
nie s¹ jednak przekonani, podajemy
or yginalne t³umaczenie uczonych:
„Pewnego rodzaju niechêæ wyra¿an¹
przez ceramików do pos³ugiwania siê
metod¹ areometryczn¹ przy badaniach surowców ceramiki budowlanej, wywo³ywana jest na pozór doœæ
skomplikowanymi zabiegami i obliczeniami stosowanymi w tej metodzie.
W zasadzie badanie jest bardzo proste
i ³atwe, zaœ otrzymywane wyniki s¹
tak zachêcaj¹ce, ¿e warto poœwiêciæ tej metodzie trochê czasu, by j¹
opanowaæ. Chêtnym s³u¿ymy pe³n¹
pomoc¹ i zobowi¹zujemy siê do zorganizowania konsultacji czy nazwijmy
to nawet kursu 7 czy 10-dniowego (…)
zapewniaj¹c, ¿e w tym czasie ka¿dy
z obecnych poœwiêcaj¹c dziennie najwy¿ej 4 godziny, wszechstronnie opanuje i zapozna siê z tokiem i technik¹
analizy areometrycznej”.
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