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NOWE OBLI.CZE BETONU
,

1.wPRowADZENIE

teksturą powierzchni betonu, zakresem

Baśniowy światGaudiego z betonu roz,wija

się

stosowania oraz trwałością.

i

dziś,choć architektonicznie przyjmuje
inne i różne formy. Zależą one od wyobrźni 2. JAKoŚć nnroNu
architekta, umiejętności konstruktora i jakości
Obecnie stosowany beton wyróżnia się
betonu. Znika monotonia szarych, gładkich wśród materiałów konstrukcyjnych możliwośpowierzchni i prostych w ksźałciekonstrukcji. cią wyakcentowania walorów esteĘcznych,
Wymienione wady usuwa się coraz sprawniej

i

skuteczniej, podkreślając przy Ęm oryginalnośćbetonu i oryginalnośćkonstrukcji, uzyski-

wanej dzięki betonowi. Zakłes rozwoju konstrukcji z betonu w pełnym tego słowa znacze-

niu jest coraz wszechstronniejszy. Obejmuje
budownictwo komunalne, sakralne, przemysłowe, mostowe, hydrotechniczne, podziemne,

nawierzchniowe, pomnikowe

i

małej archite-

ktury, co przykładowo obrazują zamieszczone

w

opracowaniu zdjęcia.

Nie da się

swobodnego kształtowania konstrukcji oraz
uzyskiwania szerokiej gamy właściwości
od
izolacyjnych po ogniotrwałe. Mozna przy Ęm
modyfikować wartościposzczególnych właściwościw zależnościod pottzeby wynikającej

z

warunków eksploatacji. Przede wszystkim

można z łatwościąuzyskiwaó betony owytrzy-

małościachna ściskaniedo 80 MPa,

szczególnym postępowaniu

a przy

do 160

MPa;

betony o pełnej wodoszczelności nawet przy

bardzo wysokim ciśnieniuwody (ponad 10
określićpanującego tu sĘlu. Przenikają różne MPa); o odporności na dzińanię mrozu na
tendencje, unika się powtórzeń. Można by praktycznie dowolną liczbę zamrożeń; betony
chyba podkreślió dążenie do ekscenĘcznego o bardzo nikłej tendencji do skurczu. Betony
kształtowania i do dekoracyjnego upiększania takie traktuje się jako specjalne, wśród których
konstrukcji betonowych przez fakfurowanie betony klas powyżej B50 określa się mianem
powierzchni, uwzględniające gdy trzeba po- nowej generacji. Uzyskuje się je dzięki wprowagę budowlizę względu na jejprzeznaczenie.
wadzeniu do składu pyłu krzemionkowego, superkrótko

Do fakturowania powierzchni wykorzysfuje się
w pełnym zakresie zaletę pod Ęm względem

plasĘfikatoraoraz cementów marek co najmniej

samego betonu,

jak i możliwościłączenia go
z innymi materiałami a to z drewnem, ceramiką tworzyrvem sztucznym i wreszcie przęz

ne. Można znichkształtować elementy smukłe

barwienie wgłębne i malowanie zewnętrzne.

są tańsze

m50. Betony takie sąprakĘcznie niezniszczal-

i

wydłużone, konkurencyjne

w

stosunku do

stalowych. Konkurencyjnośó wynika i stąd, że

i nie wymagają konserwacji o ile są

,,Nowe oblicze betonu" wyraża się więc poprawnie wykonane i eksploatowane.
kształtem konstrukcji, układem rozwiązań
Oczywiście nie wszystkie konstrukcje
przestrzenrtych, fakturą zewnętrzną obiektu, wymagająbetonu o tak wysokich wszechstron-
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nych właściwościach.W większościprrypadków eksponuje się jedną zĘch cęĆh. Z punktu
widzenia ,,nowego obltcza" w świetleni-

Problem stał się na tyle wńny, żę od wielu lat
usankcjonowało się w świeciepojęcie ,,beton

i

grafie L4, 5,9] i liczne publikacje w czasopis-

niejszej publikacji chodzi głównie o wygląd
zewnętrzrty betonu, uformowanie bryĘ obiektu

,

trwałośćestetyczną wzniesionej budowli,

architektoniczny".
Betonowi temu poświęcane są specjalne konferencje o zasięgu światowym |6,7,8], mono-

CZASOPISMO TECHI{ICa{E

Architektura XX wieku stanęła na $owie.
Ekscentryczne pomysty to budow|e

ksztdcie statku, ,,jajka na vłietze",
kosmicznelormy idomy stojące na

w

dachu. Znużenie monotonią betonowych oudełek pozwala archrtektom
realizować owe aĄstyczne wlzle.

Zdj. 2
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Zdj. 4b

mach fachowych. Do szezególnych zagadnień,
które wymagały rozwięania należą:
- uzyskiwanie odpowiednich cementów,

Obecnie rozwtązania wymagają także rozwoju teorii technologii betonu,
Budownictwo dysponuje dziśkilkudziesięcioma

- projektowanie składu betonu,

odmianami cementów o tak istotrrych cechach ze

- technologia ksztahowania prefabrykatów,

względu na architektonicmą stronę konstrŃcj i jak:

- stosowante szczególnych metod betonowania

- różna kolorystyka, w

konstrukcji.

EfekĘ opisane w poprzedniej publikacji [2]
opieraĘ, się w dużej mierze na inruicji, przypadkowych rozwtązaniach i wreszcie na
początkach rozwijającej się teorii mechaniki
konstrukcji.

CZASOPISMO TECHI{ICZI{E

Ęm nawet biel,

- zróżnicowany przebieg twardnienia od wolno
po szybkowtązący,

- zmięnna więzliwośćwody, mająca wpĘw na
cechy reologiczne podczas betonowania,

- różna odpomośćna oddziaĘwanie środowiska chemicznie agresywnego.

5

Projektowanie składu betonu wymaga
w przypadku betonów specjalnych (w tym
architektonicznego) postępowania doświadcza\le go, przy którym trzęb a uwzględni ć
- współzależnośccech reologtcznych i urabial:

nościmieszanek betonowych, które muszą
być różne d|a poszczególnych sposobów
ksztahowania faktu1
- gęstość,u"ryn

,mającązasadniczy wpływ na
szczelnośćstrefu s§kowej kruszywa z za-

czytęm, co decyduje o uzyskiwaniu betonu
wysokiej jakościze względu na trwałość,

- właściwewykorzystanie domieszek i dodatków z reguły decydujących o uzyskiwaniu
szczegóInych cech mieszanek betonowych
i betonów [3],
- optymalny zestaw uziarnienia kruszywa, często z uwzględnieniem konieczności jego
eksponowania w licu elementów,
- ,,efekt ściany", czyli zwiększanie się ilościpustek

stosownie do wzrostu modułów powierzchniowych elementów i gęstości zbrojenia.

3.TECHNIKI BETONOWANIA
Kształtowaniu elementów prefabrykowanych poświęcono wiele monografii, np. [5,6],
dlatego tutaj wymieni się tylko ważniejsze
problemy, jak:

- idee iechnik ksztahowania, które zależą od
przesttzenrlego rozwiązania elementu jak i od
wymaganej faktury

- dobór materiałów do budowy form, aby uni-

kać uszkodzeń wyrobu np. ze wzg|ędl

na

skłonnościadhezyjne,

- optymalizacja obróbki cieplnej , która ptzeprowadzona niewłaściwiewywoŁać możę
pękanie ęlementów.

W

Zdj. 5

6

zakresię betonowania konstrukcji bezpośrednio w miejscu przęznaczenia trzęba
CZASOPISMO TECHNICa{E
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Zdj.
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- próżniowanie, czyli odciąganie częściwody
zarobowej i wolnego powietrza z mieszanki
betonowej ułożonejjuż w deskowaniu,
- natryskiwanie za pomocą sprężonego powie-

trza, szczególnie korzystnego przy wykony-

waniu konstrukcji o

skomplikowanym

kształcie (zdj. 8a, b, c) lub dla fakturowania

już uprzednio wzniesionej konstrukcji,
- stosowanie mieszanek lanych, które ostatnio
są coraz częściejstosowane ze względu na
łatwośówypełniania przestrzeni w deskowa-

Zdj. 8 a

niu złvłaszczaptzy gęstym układzie zbrojenia

podjąć decyzję o technice betonowania, która

(mieszanki lane mająopad stożka powyżej l6

możę mięć zasadniczę znaczęnię dla spo-

cm i obowiązkowo zawierają domieszki

dziewanych efektów - ciągle mamy na myśli -

efektów architektonicznych z zapewnieniem
również właściwości
mechanicznych betonu.
Do wyboru jest wiele zdecydowanie różniących się technik [l0]:
- wibrowanie w deskowaniu

i

poprzez

upĘnniające

i

ewenfualnie stabilizujące dla

ochrony przed, oddzielaniem się wody w
wyniku sedymentacji cięższych składników),
- transport pompowy, który w wielu krajach
stosowany jest do układania nawet ponad 80

de-

% objętości betonu na placu budowy. Mętoda

skowanie,

okazała się ekonomiczna na,węt przy transporcie do 150 m w pionie,

- stosowanie deskowania ślizgowegozamiast
przestawnego, dzięki azemu unika się widocznych, często szkodliwie oddziałujących

sĘków roboczych.

KONSTRUKCJE Z BETONU
W DZISIEJSZEJ ARCHITEKTURZE
4.

Można tu wydzielić kilka zasadniczych grup
konstrukcji, a to:

Budowle inżynierskie, zwykle wysokie, rzucające się w oczy i wywierające na widzu
przede wszystkim wrazenie esteĘczne. Należą
do nich wieże wodne (zdj.5) i chłodnie kominowe (zdj. 4a), kominy przemysłowe (zdj. 4b),
baterie silosów, zbiorniki na wodę (zdj. l7).

Zdj.

8b
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- Budowle komunikacyjne, które wywierają
wrazenie na podróżnych. Należą do nich

9

Zdj. 8 c

mosty

i

wiadukty (zdj. 9

i

10), tunele (zdj.

8b), autostrady (zdj, 11), ścianyobudowy
wy,gtuszając ej (zdj.

1

3), słupy trakcyjne.

- Budowle komunalne jak np. banki, hotelę,
muzea, biurowce (zdj. 6). W tej dziedzinie
architekci mają wielkie możliwościkształtowania brył i fasad.
- Budowle sakralne (zdj. 2 u góry po prawej
i zdj. 8a). Buduje się ich coraz więcej.
- Budynki mieszkalne - (zdj. 7). Dziśbeton
w takich obiektach jest stosowany Ęlko jako

-

ElemenĘ budownictwa objęte pojęciem małej
architektury jak chodniki dla pieszych, place

parkingowe, obudowa jezdni, fragmenty
niskiego budownictwa (dojścia,schody,
ogrodzenia i specjalne ozdobniki).

- Coraz częściejpojawiają się betonowe pomniki (zdj. 12) lub prrynajmniej ich fragmen§.
Wykorzystuje się tu tajemniczośćbloków

betonowych

w

surowej barwie, odczucie

powagi trwania i zadumy.

CHARAKTERYSTYKA STANU
TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCYCH
KONSTRUKCJI, W KTÓRYCH BETON

konstrukcja szkieletowa nośnazakryta ścia- 5.
nami osłonowymi.

- Hale przemysłowe w maĘm stopniu wykorzystywane są do eksponowania betonem
architektonicznym.

JEST WYEKSPONOWANY.
Niestety, analizy badań przedmiotowych

konstrukcji w Polsce wykazują żę od20 - 90 %
(zależy od typu - najmniej muzealry wodne i przegrody rzeczne coraz częściej obiektów
przystosowywane do organizacji ośrodków nych, a najwięcej chłodni kominowych) wymarekreacyjnych i dlatego ważny jest ich gało lub wymaga napraw i zabezpieczęnta.

- Budowle hydrotechniczne, a zwłaszcza zapo-

łvygląd pod względem estetycznym (zdj 17).

10

Beton uległ poważnej degradacji na skutek

CZASOPISMO TECHNICZNE

Zdj. 9

przyjęcia złego rodzaju betonu, błędów wyko-

betonowych polegają głównie na skruszeniach

powierzchni betonu, korozji zbrojenia, niesowych napra% braku zabezpieczenia przed szczelności styków roboczych (zdj. 15). Wanadmiernie agresywnym środowiskiem itp. runkiem dobrej naprawy jest oczyszczęnię
Obiekty takie nie spełniają więc roli właści- zbrojenia oraz podłożabetonowego i z kolei
wych wizytówek kraju. Na szczęścieudaje się zabezpieczenie stali przed korozj ą reprofilacj i
cor az dokładni ej zgłęb iać przy czynę destrukcj i ubytków betonu masą cementową właściwie
i sposób skutecznej naprawy. Naprawiając współdziałającąz podłożem.Z regaĘ musi to
i zabezpieczając konstrukcję, można - jak to już być masa cementowo - polimerowa, często
nawczych, eksploatacji bez wymaganych okre-

zaznaczono - nadać

im

odpowiednio estety-

czny wygląd spełniający obecne wymogi.
W

łm zakresie

koniecznie powinni współpra-

cować ze sobą konstruktorry i architekci. Nie
tu jest miejsce na opis sposobu napraq a|etrzę-

ba podkreślićwarunki poprawnego remontu,
które zależą od rodzaju konstrukcji, zakresu
uszkodzeń i przewidywanej zmiany fakturowa-

nia. Wady i

uszkodzenia konstrukcji

CZASOPISMO TECHNICZNE

z

dodatkiem włókien stalowych lub

z

żywic
syntetycznych i nie rzadko układana przy zastosowaniu warstwy sczepnej. Z reglĘ również
nieuniknione jest hydrofobizowanie powierzchni dla ochrony przed wnikaniem wody
opadowej, nadania j ednolitego obraztł napraw-

ionej konstrukcji. W szczególnych przypadkach może zaistnieć konieczność pokrywania
powłokami wodoszczelnymi lecz koniecznie

11

Zdj. 10
paropruepuszcza|nymi. Oba zabiegi mogą być

korzystne również wtedy, gdy naprawę lvykonano przeznałożenie powłoki betonowej metodą

naĘsku. We wszystkich trzech wymienionych
prąlpadkach, masy mogąbyć odpowiednio barwione, co jest bardzo istotne dla przedmio-

usystemaĘzo\ilane sposoby dla fakturowania
elementów prefabrykowanych. Mogą one doty-

czyć

elementów konstrukcyjnych przeznac-

zonych do zabudowania lub deskowania straconego i wyrobów drobnowymiarowych.
Zdjęcie 14 pokazuje przykłady faktur.

towego tematu,piękno konstrukcji z betonu".

Fakturowanie powierzchni wznoszonego
obiektu może następować przęz reliefowanie

SPOSOBY FAKTUROWANIA
POWIERZCHNI BETONU.

powierzchni odpowiednio ukształtowanym
deskowaniem lub obróbki powierzchni
betonowej ptzez: gtoszkowanie, szlifowanie,
usunięcie zaczynu cementowego przez roz-

6.

Ograniczeń w zasadzię nie ma. Rozwiązanie
zaleĘ od pomysłowości.Tablica l podaje

L2
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Tablica I

-

Systematyka fakturowania prefabrykatów betonowych

FAKTURA
Betonowa

Kruszywowa

WYKONANIE

L

denne

denne

wierzchnie

wierzchnie

gładka barwiona
na dnie zwyksztńconym
wZorem

rozłożone
dywaniku
papierowo-żwirowym

gładka barwiona
relief wYłaczany
obrobiona na,,baranek"
sprężonym powi

kruszywo wciskane

OBRABIANIE PO STWARDNIENU

l_
t-

ł

ł

I

spfukiwanie zaczynu
rozpuszczanie zaczynu

groszkowanie
skuwanie

szlifowanie
spiekanie

CZASOPISMO TECHI\ICZI{E

13

wia się bokiem i strumieniem wody spłukuje
się zaczyn od strony licowej dla odkrycia
kruszywa, które ma stanowić fakfurę. Można
r

ów

lież p o stęp owa ć inaczej, mianowi

cie

:

zalać

ułożonąuprzednio warstwę kruszywa mineralnego betonem.

- Dla

uzyskania urozmaiconych reliefow,
można na dnie formy układać dowolne przed,
mioty, nakryć je folią i zabetonować Po
związaniu betonu oderwać folię oddzielającą
elemenĘ kształtuj ące powierzchnię betonu.

Dla barwienia faktur można dodawać barwniki do mieszanki betonowej, do ktorych

-

należą
czerwień żelazowa - barwa od pomarańczowej
po czerwoną
żółcień żęIazowa - barwa żóha (5-7%masy
Zdj. 11

puszczanie go np. kwasem solnym dla wyeksponowania kruszywa, naniesienie powłok
sp

i

ełni aj ących

je

dno cze śnie rol ę zab ezpieczenta

tozwiązania estetycznego- Dobór metody
powinien wynikać z wymaganego efektu esteĘcznego i ekonomicznęgo przy uwzględnieniu
odporności na korozyjne dziaŁanie czynników

cementu),

tlenek chromowy - barwa zielona (2%),

błękit flotacyjny - barwa niebieska (0J5%)
sadza - barwa czarna (5%),

pył ceglany - barwa czerwona (7%).

zewnętrznych.

W

zakładach prefabrykacji stosuje się

najczęściejmetodę tzw. ,,licem do dna formy",
Wtedy postępowania są następujące:
- Dno wykonane jest z tworzywa sztucznego

zuwagina trwałość,na jego powierzchni zostaje wykształcona odpowiednia faktura.

- Na

dnie płaskim rozprowadza się warstwę

mieszanki betonowej z odpowiednio dobranym
kruszyvvem co do wielkości ziaręn i ich koloru

dodatkiern opóźniaj ącym vłiązanie. Na tej
warstwie układa się pozostaĘ beton zlvykły

z

(zbrojony w ruzie potrzeby). Po ż4 godzinach
lub po zabiegu obróbki termicznej, pĘtę usta-

74

Zdi. 12

C
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- w przypadku posypywania kruszywem, korzystnie jest stosować kruszywo jednej
frakcji, gdyż musi być ono wciśniętew masę
betonową do około połowy swojej średnicy
iiii:,l,i

dla dobrego sczepienia z podłożem.

]:b

UWAGI DLA
NIEPROFESJONALISTOW.
7.

Fragment ten

Zdj. 13

Barwniki będące tlenkami metali można nabywać w sklepach z chemikaliami. Dopuszczolle
sąświadectwa ITB 442182. Uzyskane barwy są
odporne na promieniowanie słoneczne, wodę

jest

przęznaczony dla

,,działkowiczów", którzy chcą stworzyć ładne
i trwałe otoczenie swojego domku,
1{' Do ścianpiwnicznych budynku można
przykleić klejem Atlas pĄrtki betonowe własnego wyrobu z dowolnie Ńsztahowaną stroną

i na dwutlenek siarki.

Formę dna można tak przygotować, że licową np. przez formowanie na gumowej
relief na betonie moze mieć wartośćartysĘ- wycieraczce do butów (zdj,16).

-

cznątypu rzeźby lub obrazu.
Centralny OśrodekBadawczo-Rozwojowy

2* Betonując murek pod siatkę ogrodzeniową

Przemysfu Betonów,,CEBET" specjalizuje się
od wielu lat w technologii prodŃcji prefab-

listej lub trapezowej.

rykatów Ępu architektonicznego dla budownictwa użytecznościpublicznej jak i tzw. małej
architektury @dj. 3)
zainteresowanym.

i

chętnie udziela pomocy

zrobić deskowanie nie z desek, a|e z blachy fa-

3* Zewnętrzną stronę murku oporowego dla
prrytrzymania zięmi przy wyrównaniu terenu
zrobić z reliefem wg dowolnie wybranego
przykładu zzałączonychzdjęć np. (zdj. 1a).
4* Na zabetonowanym chodniku przed domkiem

Formowanie powierzchni licowej górnej
pozvła|a na uzyskiwanie znacznie większych

odcisnąć relięf przy pomocy płaskiej siatki

możliwościksztahowania powierzchni, a to:
- metodą wgniatania, np. odpowiednio ufor-

woli nie dostzegać usterek zagęszczeńa betonu.

mowanym walcem metalowym, okrąglakiem

drewnianym, siatką metalową ręcznym
narzędziem (łopatka, rylec), które pozwolą na
wykonywanie nawet rysunków,
- spulchnianie powierzchni sprzęzonym powie-

5* Pamiętać o ciekawych schodkach.

6* Skonsultować się z budowniczym, celem
ustalenia gdzie ewenfualnie umieścićpręty
zbrojeniowe.

8.

INDEKS WYBRANYCH DAT.

tałtowanych powierzchni (zdj. 7 na dole),

Podano-te daty, w których uzyskane prace
zb|iżaĘ do osiągnięcia nowoczesnego betonu
i poszerzenia jego stosowania:

wykorzystując barwniki lub barwne kruszywo

- ok. 5600 p.n.e. - w Mezopotamii płyty be-

trzem,

co również pozwala na

uzyskanie

dowolnych rozmięszczeń odpowiednio uksz-

stalowej, co chronić będzie przedpoślizgiem i poz-

mozna uzyskiwać dowolnie fantazyjne
rozwiązania,

CZASOPISMO TECHNICZNE

tonowe jako fundamenty pod domy,

-

ok. 2700 p.n.e. - Imhotep, pierwszy odno-
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- 1824 n,e, - Aspdin patentuje sposółl produkcji
cenrentu portlanelzkiego

i

brrduje cemento-

wnię,

- 1861 - Monier zbroi beton prętami stalorłrymi"
- I877 - Hyatt zalęca prętv stelor.vc

,"v

rnie,jscach

naprężeń rozc iągaj ącyclr,
- i886 - Kcenen publikuje zasady rru,;lnriaror,vania zęlbetrl.
Zdj. 15

towany

z

-

1828 - Freyssinet doprąg6wrrje zasadv sprężania stalą wysł"lkiej jakości.

nazwiskiem ,,Ojciec murarstwa

- 1930 - wprowadzenlę domie szek chenri-

z kamienia",
- ok. 600 p"n.e. - Eupalinos, pierwszy nazwany

,,Architektem" (przebił 1000 m tunel

prze7,

cznych,

- 1931 - pienvszv zjazd żelbetnikorv poisl:ich,
- 1943 - Dienvsza nofina dia żeibetu, DIN 1045,

górę Kastro),

- od ok. 550 p.n.e. - budowa wielkiego muru

- 1970 - wprowadzenie mikrckrzemionki.

w Chinach.

- ok. 450 p.n.e. - pierwszy akwedukt rz;łrnski
wzdfuż Via Appia,
- od i00 p.n.e. - rozwój budownictwa z betonu
w imperium rzymskim,

- ok. 70 - 20

-

9.

PERSPEKTYWY

I|{TEN§YFIKACJI ROZWOJU

KoN STRU KCJI BETo|{owYCrt
W POLSCE

$/itrurviusz pisze ."O

- autostracly ,z pełnąobrrdorvą obiektami zu,ię

architekturze ksiąg dziesięć", uzy-łaj ąc słólv
cementum i berunium.

zanymi (stacje benzyłor.ve. hotele, zajazdy,

p.n.e.

warsztat,v naprawczf , parkingi1"

Zdi- 16
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- regulacje rzek równi eż zę z,łłiązanązabudową

2. Pomnik w Algierze, autor

kulturalnego.

zaskoczęni, bo

i

- Budynki wieże po 450 m (najwyższe w świecie).Malezja:
surowy beton

- Budynek o skomplikowanym ksźałcie:betonowo

kruszywa lekkie.

- Hotel: §urowy beton z tworzywem sztuczn}T n kolorowym
- Widok

1* W świetie przedstawionego materiału sfusmie

ą ł;czelnie politechnic zne,

przeclmiot technologia betonu

i

wprowadzając

4. Kominy przemysłowe: beton z barwnym oznakowaniem
(4b), oraz chłodnia kominowa po odnowieniu w Elektrowni

Bełchatów (zdj.4a na okładce)

nologii konstrukcji z betonu.
3* Niech ze słów w piosence ,,z betonu świat"

5, Wieża obserwacyjna na lotnisku: beton surowy hydrofobizowany
6. Budynki komunalne z monolitycznego betonu barwionego

powłoką lakierową (Szwecja, Polska)

oratywności.

(baŃ i hotel - Kraków), z

LITERATURA PowoŁANA
w TEKŚCIE:

7. ,,Wielka

betonu barwionego - proj. F.
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rykatów i betonu licowego - wyd. Arkady, 1973

r.

wyd. Chicago, 1973 r.

12.

[10] Zbiorowa praca: ,,Betony specjalne konskŃcyjne", wyd,
pol. Krakowska, 1988 r.

murów

Pomnik z betonu §urowego - Warszawa

l3. Fragment osłony wygłuszającej z betonu lekkiego na trasie
Kraków - Zakopane
14.

PrzyHady faktur w betonie §urowym

15. Przykład destrukcji

konstrŃcji z betonu

16. Fakfura uzyskana z wykorzystaniem gumowej

t9] Trub M. - Die Betonoberflóche, !vyd. Bauverlag, Berlin,
1973 r.

i

wsporczych na stoku góry - Francja

-

[8] Precast Concrete Jnstitute Architectual precast concrete -

18

prefabrykatów

Gehry-l989

[1] Bielicki W., Błociszewski S. - Faktury zewnętrzne prefab-

BIBM, Waszyngton, 1993

i z

o fakfurze kruszywowej (W. Brltania), betonu

11.

betonu.

kominowych w elektrowni Siersza

3, Szpital w Warszawie: elewacja z betonu i innych materiałów

zahłesu wszechstronnie rozumianej tech-

pej

góry węzla autostrady

wy dzielając

2* Należy wzmóc szkolenie podyplomowe

zniknie atmosfera

z

- Bateria chłodni

w;,kład,v fakultatywn e z tej dziedziny.

z

szklana

faktura

REMINISCENCJE AUToRÓw

postępuj

M. Konieczny: srtrowy beton

Kościółśw.Jadwigi Królowej w Krakowie: surowy beton

-

mamy roze-

znanąbazę surowcową na 1 00 lat l coraz lepsze

10.

Berlin: połączenie betonu ze szkłem kolo-

rowym.

- hotele z szerokim zapleczem do usług typu

unowocześniamy cementownie

OPIS ZDJĘC.

1. Friedrichpalast -

(zapory, mosty, przepusĘ miejsca rekreacji),

W Polsce nie będziemy

12.

wycieraczki

jako formy.
17. Zapora wodna w Holandii

-

Zdjęcia nr 1, 3, 9 i 12 otlzvmano z CEBETU, za co autorzY dziękują.
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Mgr inż. Maciej Miętka

KUWEJT l EMIRATY ARABSKIE
- WoDoGlĄGl l KANALIZACJA
- PROJEKTOWANIE l REALIZACJA cz.t|
Prace projektowe rv Kuwejcie polegaĘ na
opracowaniu projektu, podobnegcl, do naszego
budowlanego, przebudow_v ok. 200 km kanaIizacji sanitarnej średnicy15 , 70 cm. Śieć
objęta przebudowąbyła położonana obszarze
5 dzielnic, ołącznej powierzchni ok. 12,0 km'.

Projektowaniem zajmowała się spółka jaint
venture konsultingowej firmy brytyjskiej

Binnie and Partners (Overseas) Ltd i miejscowej The Associated Engineering Partnership. Prace pĄektowe byĘ poprze-dzone
fazą zbieranta danych do projektowania.
Mianowicie każdy z oferentów przedstawiał
grubą księgę zawierającą szczegółowy opis
tego, co i w jaki sposób będzie robić. Jest to
opis bardzo obszerny, niczego nie można w nim

to wszystko zrealinlje, oczywiściepod
zor ęm

nad-

Ę ch, któr zy wygrali pierwszy, przetat g.

W omawianym przypadku zbieranię danych
przewidywało pomiary geodez,vjne, czy szcze,
nie kanałów, badanie ich kamerą telewizyjną
badanie geologiczne w

mĄm

zakresie (zaIed-

wie 15 otworów na całym obszarze),

badania,

laboratoryjne ścieków, ustalenie współczynnika nierórvnomierności godzinowej (tylko taki

się stosuje, oprócz niego współczynnik zimowy, gdy jednostkowe zuĘcte wody spada
o ok. 25 - 30%) drogą bezpośrednichpomiarów. Czynnościte wykonywała, po wygra-

niu przetargu, miejscowa firma Green Line.
W ciągu 10 miesięcy 5 ekip wyczyściłoIplzębadało kamerą telewizyjną ok. 200 km ka-

pominąć a to, co się w nim znajdzie, nie może
być zmienione. Nalezy np. określićharmono-

nałów, rejestrując na 500 kasetach video, wykonano ok. 30 tyś.fotografii, opisano ok. 6 fyś.

wiedząc czyja jest dana oferta. Gdy propozycja
ofertowa zlajdzie uznanię konsultantów,
otwierają d*gą kopertę, w której jest nazwa

z kięrowcami 11 osób. Ponadto grupa geodetów, fotograf i kameraliści.Dane liczbowe

skutku rozpatru.je się dalszę ot-erty, Po

pieniędz.v

i

azy cj ach

o

gegram zatrudnienia, który później jest ściśle studzienek i całośćzinwentaryzowano
do
ptzęsttzęgany, oraz proglamy komputerorve, odezyjnie. Ekipa składa się z ż wclzów
czyszczenla kanałów, wozu telewizyjnego
które zamierza się zastosować. Konsultanci
oceniający ofeĘ otwierają je po kolęi, nie i czuwającego nad nią inspektora. Łącznte

i opisowe gtomadzclne w komputerze, podkłafirmy i kwota przetargowa. Jeślikwota jest dy, fotografie i filmy TV skatalogov/ane tak, że
rozsądna, przetarg zostaj e r ozstrzy gnięł, Jeśti w ciągu 2-3 minut mażla było odszukać
kwota jest zdaniem konsuitantów zbyt duża, dowolną pozycję. Sprz_r,ja temu nowoczesne
zafuje się
razpoczynają się negocjacje. Gdy nie przyniosą wyposażenie biura. na które nie
r ozstrzy

gnięciu przetargu na zbierarrie danych

następuje drugi - dla w,vboru wykonarvcy, który
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d,aięko posuttięta standaryzaciaWyposażenie biura podaje się zresztą w prop

fertorvych " Gromadzenienr dan.vclr

79

zajml4ą się konsultanci, do nich także należy ciągów, 74 pompownie ścieków w tym 17 uwaocena jakościzebranych materiałów i ich inter- żanych za główne, 3 główne oczyszczalnie
pretacja. Zwraca uwagę ranga bezpieczeństwa

pracy

i

przestrzeganie obowiązujących w tej
dziędzinie przepisów. Wykonawca ma na bu-

dowie, specjalistę bhp, a w grupie nadzoru ze
strony inwestora, czyli w tym przypadku ministerstwa, znajduje się inspektor do tych spraw.

ścieków. Znaczna częśćkana|izacji sanitarnej
została wykonana na początku lat 70 - łch

zrur azbestowo- cementowych. W tropikalnym
klimacie ściekiłatwo zagniwają i wydzielają
siarkowodó1 który szybko niszczy rury wykonanę z tego materiału. Podczas badań kamerą

Nie są to zabiegi formalne. Nie do pomyślenia TV stwierdzono miejscami całkowity brak
jest, aby do studzienki kanalizacyjnej, studni (zanik) rur a jedynie przestrzeń o przekroju
zbtorczej ,"łrszedł robotnik bez jej uprzedniego kolistym, zamkniętą skolmatowanym gruntem,
przewietrzłnia i zbadania specjalnym aparaPotrzeba przebudowy nie wyniknęła z ko-

tem. ew. obecnościszkodliwych gazów.

niecznościwymiany rur na inne wobec maksy-

W przypadku wejściado studni zbiorczej pom-

malnego wykorzystania istniejących lecz dostosowania sieci do nowego planu zagospo-

powni pracownik jest wyposażony w linę
asekuracyjną i maskę, do której jest pompowane powietrze atmosferyczne. Zabezpieczenia wykopów się nie projektuje, lecz kon-

darowania i do obecnie obowiązujących kryte-

riów projektowania,

Jednocześnie ze zbieraniem danych inna

sultanci mogą zażądac obliczeń stateczności grupa konsultantó w sp orządziła bilans ścieków.
skarp, jeślinie są zabezpieczonę. Konsultanci
Wg. obowiązujących zasad bilans robi się dla
zresztąmają generalnie czuwać nad przestrze- każdej studzienki. Obszar zamieszkaĘ obęcnie

ptzez L92 tyś,ludzi i dający odpĘw ścieków
Tablica informacyjna budowy podobnie jak ok. 31 tyś.m' w rokr,l 2010 ma zamieszkiwac
w Polsce jest w kolorach żołtymi czamym l21 tyś.ludzi a odpływ ścieków ma wynieść
i zawiera podobne informacje. Jeśliinwestycja ok. 30 tyś.m3/ d. czy|i ma wzrosnąó ze 163 l
jest finansowana zę środków publicznych fig.r- Mk. d. do 245l Mk. d. Ilościte uwzględniają
ruje tam równiez wartośćrobót. W przypadku wszystkie odpływy ścieków nie tylko od
zbierania danych, nie licząc kosztu nadzoru, mieszkańców.
wg. tablicy informacyjnej budZet zapłacił 3,8
Po zakończeniu zbierania danych, gdzie do
mln amerykańskich dolarów, czyli ok. 19 do- moich obowiązków należałakoordynacja
larów za jeden metr kanału. .Podobnie jak i kontrola wszystkich inspektorów i geodetów,
ganiem zasad bhp.

w Abu Dhali, całośćrobót realizowano w oparciu o jeden plac budowy, bez placów pomoc-

niczych, Nie korzystano również

sieci

z

miejskiej

energetycznej. Wszystkie odbiorniki

Łącznie z kamerami

TV byĘ zasilane z

gęnęra-

torów prądu.

W Kuwejcie jest 5 000 km kanałów sanitamych średnicy 15 do 160 cm, 650 km ruro-

20

ocena jakościmateriałów filmowych i fotograficznych, ocęna realnościuzyskanych

a także konieczność zastąpienia
każdego z inspektorów w przypadku jego
danych

nieobecności, ptzeszedłem do projektowania
jako starszy projektant. Zespółliczył 3 projektantów, 5 asystentów

i

pomocników

i

szefa,

który zajmolvał się tylko koordynacją organi-

CZASOPISMO TECHNICZNE

zacją

i

korespondencją.

Do niego

nalężaŁa podziemnego w dużej skali. Tak więc projek-

na przyszłej budowie będzie miał ułatwione zadanię. Trzeba tu dodać, żę w ZEA
i Kuwejcie nie można kupić lub dostać

ostateczna decyzja w przypadkach wąĘliwości tant

projektowych. Grupa ta

w ciągu 6

miesięcy

ztobiła, mając wcześniej sporządzony bilans,
projekt 200 km kanalizacji średnic20 - I20 cm.

Na podstawie zebranych danych

podkładów sytuacyjno - wysokościowych w na-

zdecy-

szym rozumieniu, Jeślikomuś są potrzebne to

dowano, żę żaden z istniejących kanałów nie

musi je sam sobie zrobtc. Stąd duZe zapotrze-

uĘcia, ze względów

hydraulicznych lub ze względu na stan tech-

bowanie na geodetów Osiągalne są jedynie
podkłady, na których pokazano tylko to, co

nlczny. Podobnie ze studzieŃami, które byĘ

widać, czyli to, co znajduje się na powierzchni

wykonane z kręgów. Tak więc inĄnier - specjalista od robót benrykopolvych nte miń zaję-

terenu. Sąto więc niepełne podkłady sytuacyjne.

cia, ale musiał być obecny przez określony czas,

tarzalne, zuni

ponieważ tak przewidywała oferta i kontakt.

ora. Dośćpowiedzieó, że z ok. 6 Ęś.projektowanych studzienek jedynie 2 nie pasowaĘ do

nadaje się do dalszego

W projekcie wykorzystano rozwiązania powfi

kowane, zalecon ę pr zez inwe st-

Nowe kanały miały biec w istniejących
trasach, czyli w chodnikach, blisko kra- stairdardów. Ale były to niecodzienne:
węznika. W Kuwejcie jest to zasada, kanaĘ głębokościI2,0 m z kaskadą ok. 8,0 m, na

i

sanitarne biegną po obu stronach ulicy, kanaĘ

kanałach średnicyI20 cm.

deszczowe w jezdniach.

głębokościbyĘ następstwem likwidacji nie-

Ostatecznie zaprojektowano kanaĘ zę szk!-lstej kamionki (inzynier materiałowy), studzien-

ki zelbetowe z wewnę trzną vłyl<ładziną z laminatów poliestrowo - szklanych. Kryteria projektowania podobne do stosowanych w Polsce, tzn. prędkość0,75 m/s, napełnienia 0,5 D
dla średnic poniżej 50 cm

i

0,7 D dla więk-

80 cm. Tak duze

których pompowni sieciowych. Warto dodać,
że studzienki te nie pasowĄ jedynie technologicznie, konstrukcję udało się znaleźó wśród

licznych wzorów. W całościprojektu nie
uc ze

stniczył kon s truktor.

Przedmiar robót sporządziĘ dwie osoby
w ciągu trzech dni. Nie był to przedmiat

szych. Obliczenia hydrauliczne kanałów w naszym rozumieniu, lecz jedynie zestawienię
wzorem Colebrook,a - White,a, stosowanym finalnych rozxlliązań, tak jak w ZEA, z rozbiu nas raczej dla przewodów ciśnieniowych. ciem na przedziały średnic i głębokości.
Wspołcrynnik szorstkości przyjmowano k: 3 mm. Przedmiar ten, dla 200 km. kanalizacji,
Minimalna średnica 20 cm, min. głębokość podzielony na 5 dzielnic,liczył zaledwie kilka1,20 m, Projekt opracowano

w dużym stopniu

dziesiąt pozycji.

Sporządzenie tak dużego projektu przęz
dokładności,znacznię większym niż ten,
którym posługiwałem się w Abu Dhabi. nieliczny zespół w stosunkowo krótkim czasie
Rozwiązano kolizje z kanalizacją deszczową było możliwe m. in. dzięki wyposażeniu biura
i podano prawie pełne rozwięanta wysokoś- w nowoczesne urządzenia podstawowe (meble)
ciowe dla całej sieci. Ponadto wniesiono istnie- i techniczne (kopiarki, plotery, dobre materiĄ)
jące uzbrojenie, co było stosunkowo łatwe, i standaryzacji opracowania, która pozwoliła na
poniewaz miasto dysponuje mapami uzbrojenia przechowywanie materiałów (np. 85 sekcji
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zL

mapowych, kilkaset rysunków,) w sposób
urnożlirviajapy szybkie ich odszlrkanie. Studzienki ponumerowane w dośćskomplikowanym systemie lvielocyfrowym ale pozwalają-

opracowany gdy nie jest znany wykonawca

(a najczęściejna tym etapie nie jest), nie
możę być dobry.
_-

Projektant tematu nie powinien projektować

cym szybko określićarkusz sekcyjny, na którym

elementów

się znajduje i lokalizację na arkuszu (w kwadra-

docelowe roz,wiązania inwestycji. Sposób

eie 10x10 cm). Wszystkie iysunki na formacie

realizacji dobierze i skosztorysuje rvykonaw-

A1

i

składane, w c}Ilrawie intrcligatorskiei.

Muszę strvierdzić. że polscy, inżynierowie

wykonawcy

i technicy, ,l z tviclona wspćłpracowałerrl przy

alizacji.

opisanych ematach" są bardzo óobrze przyga-

- Przedmiar

i nię odbiegają

ściami otl .lp" ttrytyjczi,kórv cz.v Anrerykanów

a w niektiirych sytrłacjach, zwłaszcza gdy
dzieje się cośniecczekiwanego, Polacy,

stosowania skomplikowanych katalogów,,
które opracowuj ą sztaby specj alistów.

-

bie nie ma mowy. Każdy wie. co ma robić,
kiedy i z czego, Zarówno rv projektowaniu jak
i wykonawstwie.

złożonychdo przetargu,

czy wiedza

-

zasady.,

że projekt wykonawczy

sporządzany jest na budowie, jest całkowicie

zgodne

z

obowiąn$ącym prawem, porulala

skrócić projektowanie

i

nada mu

sens,

bowiem szczegółowy projekt wykonawczy
qo

i

doświadczeniekonsultantów

Zmiana podejścia do kosztorysowania

Zastosowanie opisanych rozwiązań technicznych i metod postępowania jest sprawą

Przyjęcie

zasad-

prz eprow ad zaj ący ch pr zetar g.

najważniej sze spostrz ężenia:

po-

a taki jest

niczy cel kosztorysu inwestorskiego, wystar-

zakończęnie chcę zrekapitulować

i

stawie pozornie tylko dokładnego przedmiaru i cen oderwanych od tzecz-ywistych

tym etapie nie jest znany, nie znajduje
racjonalnego uzasadnienia, Dla oceny ofert

i czasu pracy. O pracy akordowej itzw. przero-

możliwości,zwłaszcza finansowych,
glądów

Kosztorys inwestorski, sporządzony na pod-

kosztów konkretnego rvykonawcy, który na

nizacji, Dba się o wykorzystanie kwalifikacji

-

robót sporządzony dla ptzedmiofu

znany. Pozv,rala jednocześnie uniknąć

stwierdzenia, że efektywność bięrzę się z orga-

Na

zoptymalizowac sposób re-

sowny w syttlacji, gdy wykonawca nie jest

obdarzcni zdolrrościami improił,izacyjnymi,
radzą sc,bie lepiej niż inni. Opowieści o ciężkiej, niemal katorżniczej pracy łv warunkach
rynku są dalekie cld prawdy. Ponad dwa iata
pracy w tym systemie upoważniają mnie do

i

projektu (czylt ceiu) bez uwzględnienia
sposobów jego uzyskania (czyli metod realizacji) jest bardzo prosty i jedynie sen-

umiejętno-

ristabilizor,vanego, doświadczonego, wolnego

ealtzacyjny ch lecz podać j edynie

ca lepiej niż projektant, który nie jest
w stanie określićmożliwościprzyszłego

bez wzgiędu na stopień wypełnienia, nie

towani za, .,odcr,vc

r

-

inwesĘcji wymaga zmiany niektórych polskich przepisów
Bardzo efektywnę jest prakĘczne zastosowanie starej zasady ,,potrójnej jedności" jeden zespół, w jednym czasie, projektuje
jeden temat, co pozwala na równomiemą
wydajną pracę, lecz wymaga starannego
przygotowania i przestrzegania harmonogramu projektowania.
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Mgr inż. Leszek Zachuta

z HlsToRI! BIPROGEMWAP
Firma rozpoczęła swądziałalnośćl kwiętnia
1949 roku jako Biurc Projektów dla PrzemysŁu

sprostania coraz .łiększym zadaniclm, Biuro
ptzyjęło, z dniem 1 stycznia 1971 r., oddział

Kamienia, Wapna i Surowców Mineralnych,
powołana przęz Centrainy Zarząd Przemysłu

Biura Projektów Betonów "Biprodex", znajdujący się w Skawinie (ok. 77 etatórv). Na

Mineralnego. Po przejęc,iu, od I częrw.ca1949 r,,

przestrzeni lat 1971 -1973 liczba praccwnikór.v

Towarzystwa Budowy Pieców Przemysło.łych tego oddziału wzrosła do 92. W fitii opolskiej
i Utządzeń Hutniczych "Ignis" oraz, od i sty- pracowaĘ z końcem 1973 ń4-1osoby, a w cencznta 195l r., Biura Projektórv Przemysfu trali krakor.vskiej 611 osób,
Cernentowego, działającega oó 1947 r. rv Opo-

lu, zmięniono dotychczasową nazwę na Biuro
Proj ektów Przemysłu Materiałór,v Wiążących.

Na

Nr

podstawie Zarządzenia

]\'1inisterstrva Budow,nictwa

i

84lar.

Przemysłu Ma-

ieriałów Budo.łlanych z Cnia 20 kwietnia I976

t.

Po likwidacji Centralnego Zarza§u Prze-

nastąpiłcl połączenie Biura Projektów z, Przęd-

mysfu Materiałów Wiążących, w czerwcu 1952r.,

siębiorstwem Realizacji Inwestycji Przemysfu

dokonano zmtany

nazw na Biuro Projektów

Przemysłu Materiałów Budowlanych. Wówczas Biuro przeszło pod bezpośredni nadzar

Cementowego Wapienniczego i Gipsowego
w Krakowie. Nowa jednostka przyjęła nazwę
Przedsiębiorstwo Projektowania

i

Realizacji

a później, InwesĘcji Przemysłu Cęmentowego, WapienPrzernysfu Materiałów Budowlanych.
niczego i Gipsowego w Krakowie, w skrócię
Lipiec 1955 r. był dla Biura przełomową INWESTCEMEN! nazwa uĘwana głównie
datą w wyniku zmian organizacyjnych w kontaktach międzynarodowych. W pionie
nastąpiło ograniczenie i ukierunkowanie projektowym pracowało 930 osób, a w ręalizadziałalnoścido obsługi przemysłu cemento- cji inwestycji3.632 osoby, łącznie 4.562 osoby.
Ministerstw,a Przemysfu Lekkiego,

wego, wapienniczego i gipsowego, co znalazło

Od początku lat osiemdziesiątych występował
w Przedsiębiorstwie stopniowy spadek zatrud-

Projektów Przemysłu Cementowego i Wapienrriczego. Ten korzystny rozwój Biura trwał

nienia. Główną przyczyną tego stanu było

Wraz w kolejnej zmianie nazry na Biuro

wstrzymanie inwestycj i.

przez siedem lat. Załoga, łagznie z Oddziałem
W czenvcu 1985 r, zmieniono nazwęiprzedw Opolu, pod koniec 1963 t liczyła 628 osób, miot działania Przedsiębiorstwa . Działalnośc
w tym 498 pracowników zajmujących się pro- projektowa utrzymaŁa swą wiodącą rolę.
jektowaniem.
Znalazło to wytaz w przywróceniu nazwy

Rok 1966 zapoczątkował kolejny okres roz-

woju Biura,ptzewyższający w dorobku wszystkie poprzednie osiągnięcia. Ogól na liczba pra-

Biuro Projektów Przemysfu Cementowego,
WapienniczegoiGipsowego,wskrócie
BIPROCEMWAP. Zatrudnienie kształtowało

cowników wzrosła w roku 1973 do 846. Dla

się wówczas w granicach 500 pracowników.
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21, maja 1991 r. Rada Pracownicza

BIPROCEMWAP SA ma duże osiągnięcia

Dy-

rekcja Biura Projektów Przemysłu Cemen- w modernizacji istniejących obiektów, tak trudtowego, Wapienniczego i Gipsowego złożyĘ nych jak wieże wymienników ciepła, mĘwniosek w Ministerstwie Przemysfu i Handlu nownie czy dziaĘ węglowe. W ostatnich latach

o

przekształcenię przedsiębiorstwa państwo-

wego w spółkę akcyjną

z

udziałem kapitału

pracowniczego, która zachowa nazwę BIPRO-

CEMWAP. Zębranię założycielskie Spółki
odbyło się w dniu 2I sĘcznia1992r., a

1

kwie-

tnia 1992 r. rozpoczęła się likwidacja, w celu
prywaĘzacji przedsiębiorstwa państwowego,

na podsta,vie Zarządzenia Nr 283lOrgl92
Ministra Przemysfu.

24 kwietnia 1992 r. w Sądzie Rejonowym
w Krakowie dokonano rejestracji Spółki
Akcyjnej BIPROCEMWAP SA (postanowienie
nr Ns Rej. HlB-789l92lS, w rejestru H/B
4095), Spółka rozpoczęła działalnoścgospodarczą od I częrwca. 30 września 1992 r.

zakończyła się likwidacja przedsiębiorstwa
państwowego t z dniem I październtka 1992 r.
na podstawie umowy pomiędzy Likwidatoręm,
a DyrektoremZarządu Spółki - Spółka przejęŁa

majątek i pracowników przedsiębiorstwa państwowego. Spółka posiada własne biurowce,

wykonano
zanych

z

w Spółce

odbiorem

i

szereg projektów zwią5
transportem pneumaĘ-

cznym popiołów oraz produkcją sorbentu dla
instalacji odsiarczania spalin w Elektrowni

,,Skawina", Elektrowni ,,Jaworzno III";
Elęktrowni im. T. Kościuszki w Połańcu,
Elektrowni ,,Bełchatów" i Elektrowni ,,Turów". Dokumentacja wykonana w BIPROCEMWAP posfuzyła do budowy zakładow
wapienniczych

i

cementowych

w

Ghanie, Jugosławii, Iraku, Libii, Mongolii i na

Węgrzech. Inżynierowie BIPROCEMWAP
w ramach LrNIDO pracowali w wielu krajach
na stanowiskach ekspertów, doradców i konsul-

tantów. Dorobek twórczy projektantów biura to

opatentowanych wynalazków i 36 praw
ochronnych na wzory uzytkowe. Nowatorskie

76

w skali kraju byĘ technologia i konstrukcje
maszyn zastosowanych przez Biuro do produkcji podkładów kolejowych strunobetonowych

w

Bogumiłowicach, Kutnie

w Krakowięprzy ul. Morawskiego 5 i w Opolu

i Goczałkowię.

przy uL Damrota 10. Pracuje w nich 164 pracowników, w tym 34 w Oddziale Spółki

CEMWAP realizuje zadanta

W

ramach swej specjalizacji BIPRO-

w Opolu.

z

BIPROCEMWAP opracował dokumentację
dla wszystkich budowanych i modernizowanych po wojnie cementowni, zaŁJadów
wapienniczych i gipsowych w Polsce. Od
Cementowni "Odra", oddanej do eksploatacji

w zakresie ochrony środowiska.

w roku 1956, po aktualnie budowaną Cementownię "Chełm III", od ZaĘaduWapienniczego
"Bukowa" do "Tamowa Opolskiego". ZahJady
Przemysłu Gipsowego "Dolina Nidy" to też
dzięło krakowskich proj ektantów.

24

Egipcie,

związane

ochroną środowiska, w przemysłach mate-

riałów wtĘących i energetycznym. BIPROCEMWAP posiada uprawnienia zbiorowego
rzelzoznawcy Ministerstwa Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa,
Biuro wspóĘracowało i nadal współpracuje
z wieloma krajowymi t zagrantcznymi jednostkami projektowymi. Utrzymuje kontakty

z

czoŁówką światowąw produkcji maszyn
t urządzeń dla obsługiwanych przemysłów, jak

CZASOPISMO TECHNrICZNE

również

z

placówkami nauko\\ymi,

a

zlryŁa-

oraz wymogorn gospodarki rynkowej stosuje

szcza z Instytutem Mineralnych Materiałów
Budowlanych w Opolu, Akademią GórniczoFlutniczą w Krakorn,ie i Politechniką Kra-

się w BIPROCEIVIWAP SA , ze znakomitymi
wynikami, komputerowe wspomaganie projek-

kowską.

50 pełnych stanowisk (komputery P{J 486, pen-

towatria. W pracowniach zainstalowanych jest

Dla celów zapewnienia jakościłvykony- tiurn), przy pomocy których tworzona

jest

.,vanych usług projektow3rch Spółka Akcyjna

dokumentacj a plr6j gftlowa; obliczerria inżynier-

svstemu zapelvnienia jakościwg nonny PN-ISO

skie, rysunki, opisy. studia wpływu in.łest_vcji
na środcrwisko naturaine. Rólvnięż skutecznie

9001:1996. który obcjnruje zestaw wymagań

wspomagane są teohniką informatyczną pracf

BIPROCEMWAP rłybrałal lvdroĘŁa model

najbardziej dostosowanych do specyfiki Spółki

i fi"lnkcjonującej strukrury organizacyjnq.

Aby sprostać nowym wymogom

techniki

zwięane z zarządzaniem, księgorvością
administracją a dokurnenty wvmieniane sł1
poprzęz sefitr/er sieci NOVEI-L.

Od redakcji:
Docenrając rolę i wkład biur projektorłrych Krakowa w r,rz,wć,,j m,vśli i kuitury technicznej.

przewidujemy zamieszczanię artykułow irrformacyjnych o działalnościistniejących krakows-

kich biur projektowych.

KoMLINIKAT

CZERWIEC 1998

r.

Międzynarodowa konferencja pod patronatem Polskiego Komitetu
do Spraw UNESCO i Jego Magnificencji Rektora Politechnlki
Gdańskiej,,ProbIemy ochrony dziedzictwa przeszłości'n
Gdańsk, ?1-24 czerwca 1998 r.
Organizator: Stowarzyszenie Absolwentów Politechniki Gdariskiej. Przewodniczący prof. cir hab.

ZAGADNIENIA OGOLNE: lnspiracje
techniczne w sztuce. Estetyka technicznych obiektów zabytkowych, Politechnika a ,uvrażliwość
społeczna na wartościdziędzicfwa kulturowego. DZIEDZICTWO TECHNIKI: Krajobraz z
zabytkami techniki. Budowla jako rezultat prądów intelektualnych przeszłości.Ocena wartości
inż. Edmunt Wittbrodt, tel,47-27-66" TemaĘka konferencji:

obiektów dziedzictwa techniki, inĄ,nierii i przemyshl. PROBLEMY ZARZĄDZANIA: Wartość

i obszarów zabykowych. Biznes plan rewita|izacji obiektu zabytkowego.
Pozyskiwanie środków finansowych i gospodarowanie nimi w zarządzaniu obiektanri zabltkorłymi. PROBLEMY TECHNICZNE: Ocena stanu technicznego obiektów zabytkowych. Poprawa
ekonomiczna obiektów

trw,ałościi warunków użytkowania obiektór.v zabytkowych. Ochrona zawodów ginących i rzemiosł
tradycyj nych.

DYSKU S JA PANELOWA :,,Edukacj
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a techniczna
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oą

Inż. arch. Stanisław Krug

HlsToRlA ZAMKNIĘTA W KAMIENIU

WĘGlELNYM

Kraków dnia 5 czelwca RP. 1863

Jakkolrviek mały stawiam budynek, czasy jednak zbyt ważne dla Kraju i Miasta bym na
parniątkę żałov,,aŁ parę słów napisać przy założeniu tego kamienia węgielnego pod skromną
oficynkę.

Jest to :pis ,,kamienia węgielnego" - akt
erekc,r,jny zna|eziaay prz1, robotach remontowych budynku jednopiętrorvego przy ulicy
Boianicznej 4 w Krakowie - w roku 1949150,
Pisany odręcznie na potrójnie sklejonym
p apierze p ergarninowym, utn i e sz czony vl bute 1eczcę w kształcie §tożka zbęzbarwnego szkła,

zakorkorvanej i zala,
kowanej. Ponadto w butelce znajdował się
bilet bankowy na 10 centów, ściślej,;Zehn

zwinięty

w rulonik,

Kreuzer" (papierkowy) oraz monety: srebrna
10 kopiejek emisja 1861, miedziana 6 lłajcarów 1849, miedziana 1 krajcar 1861
Buteleczka była zamurowana w narożniku
.

budynku w mu-rze zewnętrznym na wysokości

około 1 m od poziomu zięmi. (narożnik
północny od strony orTO|

Parę słów skreśliłAlfred hrabia Łoś- dziś
powiedzielibyśmy, że inwestor wznoszonego
budynku. Miejsca zatarte w rękopisie pozostawiono r,vykropkowane. W rękopisie uwieczniono także ceny materiałów w 1863 oraz nazwiska architekta

i budowniczego zwanego

anty-

prenerem murarskim. Pamiętajmy o dacie:
1863 r:. Swiezę były wówczas wspomnienia tragicznego Powstania Styczniowego, które autor
zapewne chciał przekazac potomnym w tak
oryginalnej formie.*

**

W skutek demonstracji narodowych w Wąrszawie przeciwko rządowi despotycznemu
moskiewskiemu 27 stycznia i 8 lutego 1862 r.
i mordów moskiewskich rozwój pawstania

Budynek przy ulicy Botanicznej

26

- stgn dzisiejszy
Fot Autora

cichego silnie się zakorzełlił.Komitet tajn1l ną7odowy działałprzygotolvllwac zbrojne powstanie, które wybuchła przyspieszone poborem
do wojsk Moskiewskich w d. 2l sĘcznia 1863 r.
Mąłe oddziały powstańców, potem coraz większe, nareszcie obozy pod Wąchockiem,
Staszowem, Ojcowem, w Górach Świę-
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tokrzyskich i inne, Dyktatura Langiewicza,
oddziały silne Jeziorąńskie, Mis ... wskiego,
Oksińskiego, Narburta i wiele innych
w Kongresówce Litwie i Wołyniu wzmagały się
- ginęły - odnawiały i dotąd toczą bój zawzięty
z Moskalami. Wszystkie prawie zbroją się w
Krakowie i stąd wychodzą. Kordon silny
Austriącki strzeże granic - wracającym
rozbitkom broń odbierają a powstańców internują do fortec Czeskich - Kraków przepełniony
polustańcamiformu-jącemi się lub cze ,.. cemi szpitale pełne rannych z pod Miechowa, Skały,
Małogoszcza, Szyc, Krzyk,.. Obywateli z Polski
Kongre-sowej wielu, którzy się schronili przed
mordami wojsk Moskiewskich - dotąd końca
nikt nie przewiduje, polityka zagraniczna milczy. Ja moją zonę przlnłiozłem tu na połóg
z Bobina mojego majątku w Polsce pod
Proszowicami, a ronłażlrwszyiż ta sprawa
długo moze potrwac a kobiety na wsi wśród
boju nie pewne kupiłem w tym celu ten ogród
od Bogusza za ]900 Reńskich Austr czyli 7600
Złp. i stawiam tę oficynę - później jeżeli
okoliczności ponłolą i fundusze - a ojczyzna
nie będzie potrzebowac mej ręki zamyślamcoś
więl<szego postawić.
Wele a wiele było by pisać. Znalazca tej
kartki jeżeliściekawy - szukaj w archiwąch
Pism publicznych tegoczesnych GazeĘ, która

teraz wychodzi ,,Czas" czytaj w niej co to
Moskale z nami dokazująjak dobijająrannych,
mordują bezbronnych , kobiety, dzieci - jak
włościąnna Linuie i Wołyniu prowadzą na
Szlachtę i jak są słabi w boju pomimo swej
złości,a jak się trzymają tej Polski nam
wydartej - daj Boże żebyśwtedy był wolnym
Polakiem i nąwet nie chciał w to wszystko
wierzyć a znał Moskali jako sąsiadów już
cyłvilizowanych ... i Kraków by był nie pod
obcym jak dziśAustryjackim berłem ale polskim miastem - tego sobie i wam zyczy piszący.

Alfred hrabia Łoś

Niedaleko stąd stoi Dworzec Kolei żelaznej,
dochodzi ona tylko do Lwowa.
Załączam bilet Banku Austryjackiego na l0
centów - takie to papiery mamy w kursie - srebro i złoto są Ęlko towarem drogim.

Ceny materiałów Cesły 1000 kosztuje

Złpolskich
Wapna korzec
Złp
Kamienia siąga
Złp
Deszczka calowa Złp

50
3

55
2

Od roboty siągi kubicznej murarz Złp j2
Najemnik od 2 do Zł 5
B udowniczy P okutyński Profes or
Antryprener murarski - Beim

g, l5
gr ]5

Zamiast recenzji

ALEKSANDER BocHENsKl ,,WĘDRoWKI Po DzlEJAcH
PRZEMYSŁU PoLsKlEGo
1945-1970"
ZZ
vVYDAWNlcTWo PHILED sPoŁKA zo.o. KRAKoW 1997 R.
Publikacjajeststudiumściśleautorskim,omawiającymwpopularnymujęciuwybranedziejetransportu, epoki węgla i stali, energefyki, chemii, produkcji maszyn i częścido maszyn. W historii przemysfu
w tym okresie autor dostrzega ,,tor zwycięstw i przeszkód". Dostrzegając uwarunkowania ustrojowe oraz

klasowe, podkreśliłwkład kadry przemysłowej oraz tęchnicznej w proces odbudowy i rozwoju. Do pola
,,klęsk" zaliczył: kult ilości(kosztem wydajności), słabąjakośćoraz biurokraĘzm,także marnotrawstwo.
Ukazuje zatracone szanse i możliwości.
Jego zdaniemw analizach Nowej Huty należy uwzględniać: koszt budowy, wielkośćprodukcji dlarozwoju kraju, punkt widzenia człowiekalczestniczącęgo w budowie i rozbudowie.
Na podkreślenie zasfugują ówczesne opinie kadry przemysłowej i technicznej w sprawach zarządzania
i organizacji.
Publikacja przydatna w badaniach nad percepcjąrozwoju przemysfu i techniki w minionym okresie historycznym.
mgr Szczepan Świqtek
st. kustosz
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PRoF" DR lNŻ.
WŁODZIMIERZ KRUKOWSKI
{t 887_t 941

}
UtodzlŁ się 19 września1887

w

r.

Radomiu jako syn Antoniego,

i Heleny z Chmieiewskich.
Ukończył gimnazjurn w Narwie
sędziego

(Estonia), w roku 1905 rozpoczął stu-

dia na Siydziale

Matematyczno-

Fizycz,nym Uniw,ersytetu
sburgr"i;

lv

Peter-

przeniósł się w międzyczasle

na Ęiydział Elęktrotechniczny rv Dar-

nlstad, gdzle otrzymaŁ dyplom
W czasie studiów był asys-

w l913

r.

tentem

w Ins§tucte Fizycznym

Politechniki.

W

1918

r.

tej

uzyskał

stopień <ioktora nauk tęchn icz.nych na
podstawie rozprawy ,,Vorgźinge in der

scheibe eines Induktionszóhlers".
Jako inżynier pracował w zal<ładach
Siemens-Schuckert w Norymb erdze,
gdzie został kierownikiem laborator,.Niezwykle zasłużony dla polskości i obrony

ium elektrotechnicznego w latach 1918-1926.

praw narociowych jako prorektor w czasie oku-

Już wtedy nawiązał kontakt z Głównynr

pacji sowieckiej" (1). ,,ZasŁugający rra naj-

Urzędem Miar w Warszawie

w.slższe uznanie, umiejętnie bronił interesów

jego doradcą. ,,PatrioĘczne pobudki Kru-

i

pozostał stałym

Uczelni, jednocześnie chronił dobro i życie kowskiego i wspó|na pasja tworzenia oźryv,ltĘ
wielu Polaków" (2). Taki obtaz jego postaci, kontakty do tego stopnia, żę każdy pobyt
jeże|i chodzi o rvalory patrioĘczne, pozostał

w

w panrięci jego współczesnych pracowników

dyskusji

naukowych i studentów.

blemów naukowych, technicznych, metrolo-

28

Warszawie wykorzystywano do gorących

nń

romviązywaniem konkretrych pro-
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i

gicmo-prawnych oruz nad formami integracji

przeważnie w językach angielskim

odńedńczonych po zaborcach tzech różrych sys-

mieckim, opatentował ponad 60 wynalazków.

temach adminisfowania miarami w

W

pństwie"

(3).

1926 r. przeniósł się do Warszawy, gdzie

Jego podręcznik

nie-

o

podstawach techniki
licznikowej, wydany w języku niemieckim,

pracował jako wykładowca pomiarów elek-

został oficjalnie zalecony

Ęcznych na Politechnice i jako doradca oraz
nieetatowy wspóĘracownik GUM. W 1930 r.
przeniósł się do Lwowa obejmując na

specjalistów w tej dziedzinie. Inne jego prace,
to ,,Nowe metody pomiaru odpornościogniw",

Politechnice Lwowskiej stanowisko profesora

wzorce", zresńą obszerny wybór jego prac

w Niemczech

,,Podstawowe jednostki elektryczne

i

dla

ich

w katedrze pomiarów elektrycznych. Już po i aĄkułów został wydany w 1956 r. przez PAN
roku stworzył Laboratorium Precyzyjnych pt.,,Prace Włodzimtęrza Krukowskiego".
Pomiarów Elektrycznych, które działało Kilka lat tęmu wydano również jego monorównocześnie jako oddział zamiejscowy grafię ,,Podstawy techniki licznikowej" (52I
Głównego Urzędu Miar. W 1934 r. został str. 314 rys.). Do jego największych osiągnięć
członkiem Akanemii Nauk Technicznych. zalicza się prace badawcze nad ogniwami elekW latach 1939-41 był prorektorem do spraw trotechnicznymi, wzorcami napięcia i oporu.
nauki na Politechnice Lwowskiej.

W

1936 t.

Wyniki prac nad wzorcami elektrycznymi, jak

i

rozpoczfi prace badawczę nad wyznaczeniem

też urządzenia stworzonego

współczynnika temperaturowego ogniw We-

ptzęz niego laboratorium, zostaĘ wywiezione

stona. Badania

te przerwała Jego

kierowanego

tragiczna

przęz Niemców i ukryte w laboratorium fabry-

,,Dnia 22 czerwca l94I r. Niemcy

ki Weida w Turyngii. ZostaĘ jednak rewindykowaneiwykorzystanewZakŁadzie

śmierć3 lipca 1941r.

hitlerowskie łamiąc pakt przyjńni Ribentrop-

Metrologii Głównego Urzędu Miar.

Bronisław Kopyciński

Mołotow napadająna ZSRR. Dnia 30 częrwca
zdobywają Lwów i prawie odrazu, z teutońską

BibliograJia:

euforią przystępują do ekstreminacji inteli-

1.

Zbysław Popławski ,,Wykaz pracowników nauko-

gencji polskiej. Już w nocy z 3 na 4lipca przy

wych Politechniki Lwowskiej w Iatach 1844-1945",

wspóĘracy nacjonalistów ukraińskich aresz-

Monografia 1994r. Wyd. Pol.Iftak.

tują ponad 50 osób, na których

o

świcie 2. ZbysłavłPopławski ,,Zarys dziejów Uczelni".

Wyd.

dokonują masowego mordu. Ofiarą zbrodni

Politechniki Wrocławskiej,,Politechnika Lwowska

padatakże prof. Krukowski." (3)

1844-1945", Wrocław 1993

Prace badawcze W. Krukowskiego doĘczyĘ

3. Andrzej Barański,,Współpraca

Politechniki

elektrotechnicznej techniki licznikowej oraz

Lwowskiej z Głównym Urzędem Miar". Mat. Konf.

metodyki pomiarów elektrotechnicznych.
Opublikowń 23 oryginalne prace naukowe,

Nauk.,,Politechnika Lwowska Macięrz Polskich
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Politechnik", Wrocław, wrzesień 1995

r.
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PROF. DR FIl-.
§TANISŁAW PILAT
(t 88,|

-,|

g41

}
Lwowskiej szkołę nauko-

z której
wybitnych
waó

wyszła kadra
technologów

naftowych.

stanisław pilat urodził
się we Lwowie, był synern

Tadeusza, profesora UJK

i Marii z

Dunikowskich,

Egzamin dojrzałościzdał
w 1899

w dzie-

r,, doktorat

dzinię chemii uzyskał już
\łtr 1904

r. po

studiach

w Lrvowskiej Szkole Polite-

chnicznej

i

na politechnice

w B erlinie-Charlottenburgu
oraz na uniwersytetach we
W,iirzburgu

i w Lipsku, Po

ukończeniu studiów pracował około 2a ht w przernyślenaftowl,m: w latach

1904-j905

w

Borysławiu,

19G6-1908 w Krośnie, jako

lł'ybitny chemik i technolog natt*rvy o
ważnym dorobku zawodtrw},m

i

pCI*

naukowyffi,

wysoko ceniony rv kraju i za granicą. Był orga-

nizatorem pł,zemysłu llaftowego

w 19i8

r.,

str.vorzył rł,e Lwowie światołvyośrodeŁ.badań

w dztedztnię technologii nafty
30

a vv

Politeclrnice

kierc,włik ruchu,

w

1908-1909

w

Ploesti

(Rumunia), gdzie w rafinerii Vega uruchomił

jedno

z

pierwszych urządzeń do prożniowej

destylacji olejów nraszynowych,

w

latach

19C9-19l[i lł, Drohobyezujako dyrektor tech-

niczny Pańsir,vowej Fabryki

Olejów

CZASOPISMO TECHNICZNE

Mineralnych ,,Polmin". W tym czasię - metoda produkcji sadzy z ganJ ziemnego
poprzez tenniczny rozkład metanu,
wprowadził do przemysfu naftowego wiele
nowych urządzeń jak np. urządzenie ciągłej - metoda aktywacji i badania aktywności sadzy,
destylacji ropy naftowej, zrealizowane w rafinerii Minatitlan w Meksyku, nowa mętoda rę-

ktyfikacji benzyny, projekt

i

budowa nowej

parafinerii oraz próżniowej destylacji olejów

w Drohobyczu. W l9l8 r. był kierownikiem
działa naftowo-rafi nacyj ne go Po l ski ej Komi sj i

- badania nad odpornością olejów

na utlenia-

nie, praca wykonana wspólnie z InsĘrtutem
Techniki Cieplnej.

Dorobek naukowy S. Pilata przy współpracy jego żony dr Ervy Neyman

i

innych

pracowników jego szkoły był pubiikowanv

Likwidacyjnej. W latach 1919-1923 pracował rv kraju

i

za-grantcą,

W latach I907-i941

na stanowisku dyrektora rafinerii koncenru

opublikowano 62 prace oruz opatentowano

naftowego Dąbrowa, równocześnte rozpocz$

2I wynalazków.

wykłady na Wydziale Chernicznym Politę-

Wielu rozpaczętych prac naukowo-badaw-

chniki Lworvskiej. W roku 7924 został miano-

czych prof. dr Stanisław Pilat nie mógł

wany profesorem zwyczajnym i kierownikiem

z wielką szkodą dla nauki dokończyć. Tylko

katedry technologii nafty

W latach

i

gazów ziemnych.

1927-1929 objął równocześnie

za to, że był wybitnym poiskim naukowcem
został 4lipca l94I t" rozsttzeiany.

Bronisław Kopyciński

stanowisko dyrektora Polminu.
Prace badawczę S. Pilata i jego szkoły prry-

czyniĘ się do rozwiązania wielu zagadnień,

z

ważnych dla produkcji przetworów
naftowej

i

ropy

ganl ziemnego. Do najważniejszych

BibliograJia:

l. Zbysław Popławski ,,Wykaz pracorvników naukowych

na|eżą.

Politechniki Lwowskiej", Monografia

- odparafinowanię ropy na frakcje bez ogrze-

Politechniki Krakowskiej, Kraków l 994

wania przęz wykorzystanie
-

zjawiska

Nr l75

2. Ierzy Schroeder ,,Histońa Wydziafu Chemicznego",

wstecznej kondensacj i,

Wyd. Politechniki Wrocławskiej,,Politechnika

wyjaśnienie zależnościlepkościi jej zmian od

Lwowska" 1844-1945", Wrocław 1993

struktury chemicznej olejóq

3. Włodzimierz Kisielow,,Wkład uczonych Politechniki

- metoda frakcjonowania mieszanin naftowych

Lwowskiej do wiedzy

o nafcie", Konf.

Nauk.

na zimno, nazwana w Ameryce ,,the Pilat

,,Politechnika Lwowska Macierz Polskich

process",

Politechnik" Wrocł. Tow. NaŃ. Wrocław, wrzesień

- nowa metoda analizy odpadów rafineryjnych
rozdziału

i usytuowania sulfokwasów

nafto-

l995.

4. Zbysław Popławski ,,Dzieje Politęchniki Lwowskiej

wych oraz oznaczania ich właściwości

1844-1945", Zakład Narodowy Ossolińskich, wyd.

i struktury chemicznej,

1992 W rocław, Warszawa, Kraków.
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