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Rusztowania w górnictwie
mgr inż. Elżbieta Nowicka-Słowik
dr inż. Piotr Kmiecik
mgr inż. Dariusz Gnot
eksperci Polskiej Izby Gospodarczej Rusztowań

Inżynier budownictwa nadzorujący czy projektujący
rusztowania jest osobą, która musi łączyć różne dziedziny
wiedzy.

R

usztowania
kojarzone
są
przede wszystkim z branżą
budowlaną, pracami renowacyjnymi, dociepleniowymi czy budową
nowych obiektów. Takie konstrukcje
można spotkać na co dzień, obserwując powstające wokół zabudowania
czy ocieplane osiedla. Drugą obszerną grupą zastosowań jest szeroko
pojęty przemysł – elektrownie, stocznie, petrochemia. Trochę inną branżą,
na pierwszy rzut oka może nie bardzo związaną z rusztowaniami, jest
górnictwo. Zaprezentowane zostaną

konstrukcje rusztowaniowe, które
miały zastosowanie w kopalniach miedzi, węgla kamiennego i brunatnego
oraz soli.
Pierwsze opisywane konstrukcje (rys.
1 i 2) zostały zamontowane w chodnikach kopalni miedzi i służyły m.in. do
torkretowania, zabudowy lub przebudowy wyrobiska.
Specyfika tych konstrukcji wynikała m.in. z potrzeby transportu pojedynczych – długich – elementów
na poziom roboczy, agresywności
chemicznej środowiska pracy oraz

Rys. 1
Rysunek montażowy
platformy zastosowanej
w kopalni miedzi do torkretowania i zabudowy wyrobiska
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Rys. 2 Ι Konstrukcja z rusztowania modułowego zastosowana w kopalni miedzi
do przebudowy wyrobiska (ociosu
i stropu)

wymaganego obciążenia roboczego.
Pierwszy z tych aspektów dotyczył
zwłaszcza elementów w postaci
dźwigarów kratowych, które musiały zostać wykonane jako dzielone
i dopiero w chodniku łączone w całość za pośrednictwem dodatkowych elementów. Agresywne środowisko (zasolenie) wymusiło z kolei
w jednym przypadku na producencie
rusztowań absolutny zakaz stosowania jakichkolwiek elementów aluminiowych (nawet części złącznych
w postaci nitów), w wyniku czego
zaistniała potrzeba skonstruowania
pionu komunikacyjnego wykonanego
z komponentów stalowych. Dodatkowo, ze względu na problematyczne
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środowisko robocze, elementy ocynkowane ogniowo musiały mieć o 50%
grubszą warstwę antykorozyjną. Konieczność przeniesienia obciążenia
od maszyny kotwiącej wymusiła natomiast zastosowanie pól o mniejszych długościach, co jednocześnie
rozwiązało problem z transportem
pozostałych elementów.
Kolejnymi przykładami wykorzystania
rusztowań w branży związanej z górnictwem, tym razem dotyczącymi
kopalń węgla kamiennego, są konstrukcje zastosowane do renowacji szybu „Prezydent” w Chorzowie
(fot. 1) i zaadaptowania go do celów
turystycznych oraz konstrukcja użyta przy remoncie taśmociągu węglowego (fot. 2) na terenie Kopalni Węgla
Kamiennego „Borynia” w Jastrzębiu-Zdroju.
Wieża szybowa „Prezydent” została
wybudowana w 1933 r., a w 1937 r.
otrzymała obecną nazwę, całą zaś kopalnię nazwano „Prezydent Mościcki”.
Szyb stanowi żelbetową konstrukcję
z dwoma kołami linowymi o średnicy 5,5 m. Kopalnia funkcjonowała do
1993 r. Obecnie wieża wyciągowa
szybu „Prezydent”, wraz z kompleksem zabudowań „Sztygarka”, znajdują się na Szlaku Zabytków Techniki
Województwa Śląskiego. Szyb ma 42
m wysokości, a na poziomie 34 m (pod
kołami wyciągowymi, które służyły
m.in. do podnoszenia windy z górnikami) znajduje się taras widokowy.
Konstrukcja niezbędna do remontu
szybu została wykonana z systemowych rusztowań ramowych, uzupełnionych dodatkowymi elementami
w postaci rur i złączy. Rusztowanie
o wysokości ok. 40 m służyło głównie
do prac związanych z odnowieniem
(czyszczenie i malowanie) pionowej
konstrukcji szybu. Oprócz ponadstandardowej wysokości dodatkowym
utrudnieniem przy montażu, demontażu i eksploatacji było posadowienie

na otwartym terenie i wobec tego
znaczne obciążenie wiatrem.
KWK „Borynia” (od 1 stycznia 2013 r.
KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie”)
to kopalnia węgla koksującego wchodząca w skład Jastrzębskiej Spółki
Węglowej. W kopalni zostało zmontowane rusztowanie wykorzystane do
remontu taśmociągu węglowego. Największym wyzwaniem w tej realizacji
była czynna linia kolejowa zapewniająca transport urobku węglowego.
Rusztowanie należało wybudować
w taki sposób, aby umożliwić prowadzenie w sposób bezpieczny prac
remontowych nad torowiskiem, przy
zachowaniu odpowiedniej ciągłości
dla ruchu pociągów. Konstrukcja
rusztowania została wykonana z użyciem typowych elementów rusztowania modułowego i obejmowała rusztowanie robocze o wymiarach w rzucie
pomostu 8,1 x 2,2 m i u podstawy 8,1 x 10,28 m; wysokość konstrukcji 23 m. Od wysokości 6,2 m
konstrukcja rusztowania została
rozszerzona konsolami o szerokości
2 x 0,732 m. Przejście nad przeszkodami na wysokości ok. 6,0 m
stanowiła konstrukcja pozioma przewieszenia bramowego z dźwigarów
kratowych 6,0 m x 0,45 m, uzupełniona systemowymi pomostami
w strefie roboczej. W celu zapewnienia komunikacji pionowej konstrukcję rusztowania wyposażono w pion
komunikacyjny zapewniający dostęp
do wszystkich pomostów roboczych
rusztowania.
Konstrukcja rusztowania przenosiła
obciążenia wiatrem od przejeżdżających pociągów z maksymalną prędkością 30 km/h. Maksymalne reakcje w osi podstawek ustawionych
na podkładach drewnianych wynosiły
48,9 kN/podporę. Obliczenia wykonano z uwzględnieniem ciężaru własnego konstrukcji rusztowania oraz
obciążenia użytkowego – 2 kN/m2.

Fot. 1 Ι Rusztowania zamontowane przy
remoncie konstrukcji szybu „Prezydent” w Chorzowie
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Fot. 2 Ι Rusztowania zamontowane przy remoncie taśmociągu węglowego w KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie”: a) fragment konstrukcji,
b) poglądowy rysunek montażowy

Źródło: Ramirent
Rys. 3 Ι Konstrukcja z rusztowania modułowego zastosowana w Kopalni Soli „Wieliczka”
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Obciążenie z konstrukcji przekazywane było na podłoże za pośrednictwem 20 podstawek regulowanych, ustawionych na podkładach
drewnianych. Podłoże pod rusztowania zostało przygotowane przez
kopalnię i uwzględniało ewentualne
spadki nośności. W trakcie montażu prowadzono kontrole pionowości stojaków rusztowania. Rusztowania w trakcie eksploatacji
były poddawane regularnym przeglądom eksploatacyjnym zgodnie
z obowiązującymi przepisami oraz
procedurą wewnątrzzakładową.
Następna konstrukcja rusztowaniowa (rys. 3) została posadowiona na trzecim poziomie (135 m
głębokości) Kopalni Soli „Wieliczka” – jednego z najstarszych

zakładów górniczych Europy. Od
XIII w. do 1772 r., wspólnie z Kopalnią Soli „Bochnia”, wchodziła
ona w skład żup krakowskich.
W 1976 r. kopalnia wpisana została do krajowego rejestru zabytków, a od 1978 r. znajduje się
na liście światowego dziedzictwa
kulturowego i przyrodniczego
UNESCO. 30 czerwca 1996 r.
zaprzestano całkowicie eksploatacji złoża. Dla kopalni charakterystyczna jest sieć podziemnych
korytarzy z dwoma tysiącami komór oraz groty kryształowe.
Rusztowanie w kopalni „Wieliczka” zostało zaprojektowane i wykonane w celu zabezpieczenia
ociosów komory Teodora Wessla.
Sama komora ma wymiary w rzu-

cie ~66,0 x 22,0 m i wysokość
w zakresie 11,0−15,0 m i pełni
funkcję sanatoryjną. Konstrukcja rusztowania została zaprojektowana z użyciem typowych
elementów rusztowania modułowego. Rusztowanie zmontowano
w czerwcu 2014 r. i wykorzystywane tam jest do dzisiaj. Konfiguracja zestawów jest modyfikowana pod nadzorem uprawnionych
osób do aktualnie wykonywanych robót i zgodnie z bieżącymi
potrzebami.
Ostatnie przykłady wykorzystania rusztowań w górnictwie dotyczą kopalni odkrywkowych węgla
brunatnego, w których (w przeciwieństwie do podziemnej pracy górniczej) wszelkie prace
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Fot. 3 Ι Rusztowania modułowe przy remoncie koparek w Kopalni Węgla Brunatnego „Bełchatów”

wydobywcze mają miejsce na powierzchni, a pozyskiwanie surowca odbywa się przez odkrywanie
kolejnych warstw. W celu uzyskania dużej ilość urobku wykorzystuje się koparki do prac odkrywkowych. Aby móc zapewnić
ciągłe zaopatrzenie elektrowni
w węgiel brunatny, należy okresowo remontować/przebudować
istniejące mosty wydobywcze
oraz koparki. Przykładami takich
elektrowni pracujących na węglu brunatnym są: elektrownia
Bełchatów w Polsce oraz elektrownia Boxberg wraz z kopalnią
odkrywkową Tagebau Reichwalde
(zlokalizowane w Niemczech, kilkadziesiąt kilometrów od granicy
Polski).

W polskim górnictwie wielką rolę odgrywa Kopalnia Węgla Brunatnego „Bełchatów”.
Powierzchnia zwałowiska wewnętrznego i wyrobiska eksploatacyjnego pola „Bełchatów”
wynosi obecnie ok. 3200 ha.
Średnie roczne wydobycie węgla
brunatnego w ostatnich latach
to ok. 40−42 mln t, co stanowi
ponad 60% wydobycia w Polsce.
W tej kopalni węgla brunatnego
rusztowania są wykorzystywane głównie do prowadzenia prac
serwisowych oraz remontów gigantycznych koparek wielonaczyniowych (fot. 3), których długość
wynosi ponad 200 m, wysokość −
78 m (co odpowiada mniej więcej
28-piętrowemu budynkowi miesz-

kalnemu), a waga to ponad 7200 t.
Konstrukcje z rusztowań mają
zapewnić obsługę zróżnicowanych poziomów dopasowanych
do kształtów maszyn. Dotyczyło
to zwłaszcza transportu ludzi
i sprzętu potrzebnego do modernizacji.
Największym wyzwaniem było
umieszczenie pomostów roboczych na wysięgnikach o długości
do 200 m. Do wykonania ciągów
komunikacyjnych
zastosowano
podwieszane rusztowanie modułowe montowane przy użyciu
dźwigarów kratowych. Stanowiły
one elementy konstrukcyjne do
budowy wyższych poziomów lub
służyły jako podstawa. Stosowano pola rusztowań w zakresie

Fot. 4 Ι Rusztowania modułowe do prac renowacyjnych koparki na terenie kopalni odkrywkowej Tagebau Reichwalde
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od 0,73 m do 3,07 m i szerokości dopasowanej do wysięgnika
koparki. Pomosty z systemowych
stalowych pomostów, które należało uzbroić w słupki poręczowe,
poręcze ochronne oraz krawężniki
na poziomie pomostu umożliwiały bezpieczną pracę ekip remontowych. Prowadzenie prac przy
szczególnie niesprzyjających warunkach atmosferycznych należało
uwzględnić w zaleceniach projektanta rusztowań oraz doprecyzować w uzgodnieniach z nadzorem
z ramienia kopalni.
Rusztowania obecne są także
w bieżącej eksploatacji kopalni,
przy codziennej pracy koparek.
Wtedy bardzo ważnym aspektem
jest współpraca z ekipami prac
odkrywkowych i eksploatacji złóż
węgla. Prace powinny być prowa-

dzone w sposób ciągły, a budowa
rusztowań w tle musi zapewniać
terminowość, dokładność wykonania oraz brak jakichkolwiek przeszkód w procesie odkrywki i urobku węgla.
Kolejnym przykładem montażu
rusztowań na potrzeby prac renowacyjnych koparki węgla kamiennego jest kopalnia Tagebau
Reichwalde (fot. 4). Tu z kolei
maksymalna wysokość konstrukcji
koparki wynosiła 50 m, a długość
całkowita 205 m. Dla zapewnienia dostępu do wszystkich elementów stalowych koparki (poza
linami stalowymi) łącznie zmontowano ok. 66 000 m3 rusztowania
modułowego oraz ułożono ponad
10 000 m2 pomostów. Masa całkowita elementów rusztowań użytych do wykonania zadania wynio-

sła ok. 740 t. Z rusztowań tych
wykonane zostały prace antykorozyjne i malarskie.
Na zakończenie należy podkreślić
wagę kompetencji osób pracujących w branży rusztowań na
rzecz górnictwa, ich znajomość
zarówno budownictwa i branży
rusztowań, jak też specyfiki związanej z górnictwem odkrywkowym
i głębinowym. Ważną rolę odgrywają szkolenia, m.in. prowadzone
przez Polską Izbę Gospodarczą
Rusztowań. Inżynier budownictwa nadzorujący czy projektujący
rusztowania jest osobą, która
musi łączyć różne dziedziny wiedzy, a podnoszenie kompetencji
jest drogą do bezpiecznej i nowoczesnej pracy oraz rozwoju gospodarki.

Pytanie do eksperta

Czym charakteryzuje się technologia deskowań z obsługą hydrauliczną
stosowana w metodzie nasuwania podłużnego?

W

rozpoczynającej się nowej perspektywie inwestycji
drogowych na lata 2014–2020 została przewidziana realizacja dużej liczby obiektów mostowych z wykorzystaniem metody nasuwania podłużnego. Polega ona na
wykonaniu ustroju nośnego sekcjami, na stanowisku prefabrykacji usytuowanym za przyczółkiem lub w przęśle, a następnie,
po wykonaniu sprężenia, wysuwaniu kolejnych segmentów za pomocą urządzeń
hydraulicznych. Jest zalecana zwłaszcza tam, gdzie
warunki gruntowe uniemożliwiają zastosowanie rusztowań stacjonarnych, jak
również podczas wznoszenia

Izabela Tomczyk

kierownik Zespołu Projektowego
ULMA Construccion Polska SA

obiektów mostowych o znacznej długości, charakteryzujących
się stałym przekrojem poprzecznym oraz przebiegających w linii prostej lub po łuku o stałym promieniu.
Oferowana obecnie przez firmę ULMA technologia deskowań
z zastosowaniem układu hydraulicznego, dedykowana tej metodzie, umożliwia rozdeskowanie oraz ponowne zamknięcie w jednym cyklu roboczym deskowania dla całego segmentu: płyty
dennej, deskowania zewnętrznego środników oraz skrzydełek.
W metodzie tej istotnymi elementami są dwa współpracujące
ze sobą detale: element rozformowujący N oraz ślizg płaski
N, które pozwalają na łatwe i bezpieczne odspojenie (opuszczenie) ok. 30 m.b. konstrukcji deskowania zewnętrznego oraz
ponowne ustawienie go na pozycji do betonowania. Po otwarciu zaworów zwrotnych pompy hydraulicznej, pod wpływem siły
grawitacyjnej następuje opadanie konstrukcji deskowania przy
jednoczesnym jej ruchu na zewnątrz. Zastosowanie mechanizmu hydraulicznego znacząco ułatwia i przyspiesza pracę montażystów oraz przyczynia się do redukcji związanych z tym nakładów. Rozwiązanie ULMA jest objęte ochroną patentową.
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Profesjonalne bezpieczeństwo
W ostatnim czasie obserwuje się na polskim rynku budowlanym rosnący trend zwiększania poziomu bezpieczeństwa prowadzonych prac na budowie. Dzięki ujednoliceniom wewnętrznych procedur dotyczących ochrony
zdrowia i życia w dużych koncernach budowlanych dla
wszystkich krajowych oddziałów oraz zawieranych branżowych porozumień w tym temacie, na rynek polski
trafiają zaawansowane rozwiązania techniczne zabezpieczające prowadzenie prac budowlanych na placu budowy.

D

zięki rosnącej świadomości
firm budowlanych, planujących
technologię wykonania robót
żelbetowych w sposób bezpieczny
i ekonomiczny, jest jednoznaczne, że
wysoki standard zabezpieczeń nie
jest wyłącznie dodatkowym kosztem
realizacji inwestycji budowlanej, ale
nowoczesne rozwiązania BHP niosą
ze sobą konkretne korzyści finansowe, poprzez optymalizację procesów
i podniesienie ergonomii systemów
szalunkowych oraz wydajności pracowników pracujących bezpieczniej.

Fot. 1
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Doka od początku działalności aktywnie wspiera bezpieczeństwo realizacji
projektu poprzez optymalizację i podniesienie ergonomii systemów szalunkowych. Firma wprowadziła systemy
zabezpieczeń do wszystkich typów
deskowań, od najczęściej stosowanych barierek ochronnych, przez pomosty K i M, aż po schodnie i drabinki
XS. Nie zapomniała też o ochronie
osobistej – chlubą Doka jest profesjonalna uprząż do pracy na wysokości.
Obecnie firma Doka dostarcza na
budowy w kraju zaawansowany

Fot. 2

system platform roboczych Xsafe
Plus (fot. 1). Jest to kompletne rozwiązanie podnoszące maksymalnie poziom bezpieczeństwa i komfortu pracy,
przystosowane do użycia ze wszystkimi systemami deskowań pionowych
posiadanych przez firmę w ofercie,
zarówno ściennymi – ramowymi i dźwigarowymi, jak i słupowymi.
System składa się z gotowych do użycia, składanych platform wraz z kompletnym poszyciem i obarierowaniem
tylnym oraz bocznym, a dla platform
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najwyższego poziomu możliwe jest
zainstalowanie opuszczanej barierki czołowej, dającej asekurację ze
wszystkich stron osobom pracującym
podczas betonowania. Przejście na
kolejne poziomy platform odbywa się
poprzez zintegrowany system drabin
teleskopowych XS oraz samozamykających się włazów znajdujących się
w każdym pomoście (fot. 2).
Wysoką wydajność oraz bezpieczeństwo systemu dodatkowo uzyskuje
się poprzez wykonanie wstępnego
montażu na leżąco, prefabrykując gotowe zespoły szalunku wraz z pomostami i całym osprzętem na stanowisku montażowym na poziomie gruntu
(fot. 3). Raz prefabrykowane zespoły
deskowania nie wymagają pośrednich
demontaży i montaży, z uwagi na logiczny raster wymiarowy systemu
ściennego Framax Xlife, i pozwalają
na przestawianie gotowych zespołów
elementów z jednego taktu betonowania na drugi w jednym cyklu pracy
dźwigu (fot. 4).
Wysoki poziom zintegrowania systemu pomostów Xsafe plus z szalunkiem
ramowym Framax Xlife uzyskuje się
poprzez dopasowanie wymiaru platform do podstawowego modułu szerokości (fot. 5) wynoszącego, nie jak
powszechnie stosowany 1,2 m i jego
wielokrotność, ale 1,35 m i jego wielokrotność. Dzięki temu podstawowy
zespół elementów o szer. 2,7 m stanowi w pełni integralny układ, nawet
wówczas gdy potrzebną wysokość
szalunku uzyskano poprzez nadstawienie płytą szalunkową na leżąco.
Dzięki tym zaletom uzyskano zwiększenie wydajności prowadzenia prac
szalunkowych o 40% w porównaniu
do metod tradycyjnych. Również sam
jednorazowy montaż wstępny zespołu gotowych do użycia platform jest
krótszy o ok. 30% w porównaniu do
przygotowania i montażu tradycyjnych
wsporników wyściełanych deskami.

Fot. 3

System Xsafe plus uzupełniają elementy dopasowujące moduł platform do każdej długości czy kształtu
deskowanej ściany, poprzez użycie
teleskopowo wysuwanych przejść
pomostów z poszyciem stalowym
i wydłużeń poręczy, dzięki czemu
każdy układ połączeń ścian czy naroży możliwy jest do zaścielenia, co
pozwala uzyskać ciągłość komunikacji w poziomie. Na zamknięciu szalowanej ściany istnieje możliwość
wykonania obejścia na drugą stronę
bez konieczności przechodzenia nad
deskowaniem bądź jego obchodzenia,
co może być utrudnione zwłaszcza
podczas wykonywania ścian szczytowych na wyższych kondygnacjach.
Przy stosowaniu systemu platform
Xsafe plus wypory pionujące nie są
montowane do szalunku, co mogłoby być utrudnione z uwagi na kolizję
z poziomem pomostów lub obarierowania i być przeszkodą dla poruszających się po platformach ludzi,
lecz są montowane do pomostów,
co dodatkowo integruje oba systemy w jeden zespół elementów do
przenoszenia i ustawiania za pomocą dźwigu.
Z uwagi na montaż pomostów na pionowych ryglach mocowanych do szalunku, możliwe jest uzyskanie jednego
poziomu pomostów nawet dla ścian

Fot. 4

Fot. 5

o uskokach wysokości, poprzez zmianę punktów mocowania pomostów
w ryglach, a przegubowe mocowanie pozwala na utrzymanie poziomu
pomostów przy nachyleniu szalunku
ściennego +/-5 stopni.

Doka Polska Sp. z o.o.
ul. Bankowa 32, 05-220 Zielonka
tel.: +48 22 771 08 00
www.doka.pl
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Deskowania tracone w budynkach
energooszczędnych
dr inż. Maria Wesołowska
dr inż. Paula Szczepaniak
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
w Bydgoszczy

W Polsce przy wznoszeniu budynków z betonu od dawna
stosuje się metodę deskowań traconych, stanowiącą
alternatywę dla czasochłonnych rozwiązań tradycyjnych.

D

eskowania tracone stanowią pewnego rodzaju formy,
umożliwiające ich wypełnienie
mieszanką betonową w celu wykonania określonego elementu konstrukcyjnego lub ustroju budowlanego,
pozostające na miejscu wbudowania,
pełniące w eksploatowanym obiekcie
budowlanym funkcje: konstrukcyjną,
izolacyjną lub izolacyjno-konstrukcyjną
[6]. W wielu krajach spotkać można
najróżnorodniejsze metody wznoszenia konstrukcji z betonu układanego
w deskowaniach stanowiących jednocześnie warstwy ciepłochronne ściany
(Coffor [6], Sismo [2], Velox [4], Euromac2 [3], Tvarovky Maxplu Med.).
W Polsce najszerzej są znane systemy
wznoszenia budynków z wykorzystaniem kształtek styropianowych: Izodom 2000, ThermoDom, Thermomur
[1], IsoteQ [5], Styrosystem, KernHaus (fot. 1a). Na rynku oferowane są
również rozwiązania, w których materiał izolacyjny po stronie wewnętrznej
został zastąpiony szalunkową płytą
cementowo-drzazgową (fot. 1b). Stanowi ona jednocześnie warstwę wykończeniową – zastępuje tradycyjny
tynk cementowo-wapienny.
Od 2008 r. w Polsce zostały zintensyfikowane działania mające na
celu ograniczenie zużycia energii
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na potrzeby ogrzewania budynków.
Ich bezpośrednim przełożeniem jest
konsekwentne zaostrzanie wymagań
ochrony cieplnej. Zgodnie z rozporządzeniem [9] wartości współczynników przenikania ciepła dla podstawowych przegród zewnętrznych będą
zaostrzane do roku 2021 (tab. 1).
Wprowadzono obowiązek sporządzania charakterystyk energetycznych
na etapie projektowania i oddania
budynku do użytkowania. Jednocześnie uruchomiono system zachęt inwestorów do wprowadzania rozwiązań energooszczędnych i OZE [11].
Jedną z nich jest Program Priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
(NFOŚiGW) pt. „Poprawa efektywności energetycznej”, którego głównym
celem jest zachęcenie inwestorów do

oszczędności energii oraz ograniczenia emisji CO2 w nowych budynkach
mieszkalnych. Kwota dofinansowania
jest zależna od uzyskanego standardu, który został określony mianem
NF15 i NF40 [11]. Liczby 15 oraz
40 odzwierciedlają wskaźnik rocznego jednostkowego zapotrzebowania
na energię użytkową do celów ogrzewania i wentylacji w odniesieniu do
metra kwadratowego powierzchni
ogrzewanej budynku – EUCO. Według
wytycznych programu właściwości
cieplne budynku są ostrzejsze niż
przewidywane wymaganiami na rok
2021 (tab. 1).
Zarówno w warunkach technicznych,
jak i Programie Priorytetowym wyeksponowano konieczność obliczeń
energetycznych budynku. W obliczeniach uwzględnia się współczynnik

Tab. 1 Ι Wymagania ochrony cieplnej dla podstawowych elementów budynku

Współczynnik
przenikania ciepła
U [W/m2 · K]

Według rozporządzenia
w sprawie
warunków technicznych [9]

Według Programu
Priorytetowego
NFOŚiGW [11]

2014 r.

2017 r.

2021 r.

Standard
NF40

Standard
NF15

Ściana (Ti*>16 ºC)

0,25

0,23

0,20

0,15

0,10

Dach

0,20

0,18

0,15

Podłoga na gruncie
*Ti – temperatura wewnątrz pomieszczeń

0,30

0,12

0,10

0,20

0,12
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przenikania ciepła i pojemność cieplną, wymiary przegród oraz mostki
termiczne generowane w węzłach
połączeń głównych elementów budynku [10].
W oferowanych systemach występują grubości materiałów termoizolacyjnych dostosowane do wymagań
standardu NF40 Programu Priorytetowego [11]. W przypadku systemu
kształtek styropianowych powstaje ściana o następującym układzie
warstw od wewnątrz:
■ neopor (styropian wzbogacony grafitem) – 5 cm,
■ beton – 15 cm,
■ neopor – 15 cm.
W systemie deskowania traconego
występuje jedna warstwa styropianu
o grubości 25 cm od strony zewnętrznej, kolejno beton grubości 18,8 cm
i płyta cementowo-drzazgowa.
W obu systemach występują zbliżone właściwości cieplne przegród
uzyskane przy różnych grubościach
materiałów termoizolacyjnych. Wynika to z ich różnej przewodności cieplnej – dla neoporu λ = 0,031 W/(mK),
dla styropianu grafitowego EPS
036 współczynnik λ = 0,036 W/(mK).
Systemy uzupełnione są o rozwiązania pozostałych przegród zewnętrznych. W obydwu systemach występuje drewniana konstrukcja dachu
z dwoma warstwami izolacji termicznej: między krokwiami – o grubości
18,0 cm, i nakrokwiowa – o grubości
25,0 cm.
W odmienny sposób zaproponowano połączenie budynku z gruntem.
W systemie kształtek styropianowych
przewidziano masywną monolityczną płytę fundamentową o grubości
25,0 cm wylaną w szalunku z elementów termoizolacyjnych. W drugim
rozwiązaniu zastosowano tradycyjny
układ podłogi na gruncie i fundamentu
liniowego z częściową lub całkowitą
izolacją obwodową (rys. 1).

a

b

Fot. 1 Ι a ) kształtki styropianowe systemu Izodom (www.izodom.pl), b) deskowanie tracone
ściany zewnętrznej w technologii Ekobud [8]
Tab. 2 Ι I zolacyjność termiczna przegród zewnętrznych

Współczynnik
przenikania ciepła
U [W/m2 · K]

System szalunku traconego
z wewnętrzną płytą
cementowo-drzazgową

z kształtek
styropianowych

Ściana (Ti>16 ºC)

0,15

0,15

Dach

0,10

0,09

Podłoga na gruncie

0,17

0,13

Zapotrzebowanie na energię
użytkową EUCO przykładowego budynku

W celu porównania własności energetycznych systemów wykonano obliczenia jednostkowego zapotrzebowania na energię użytkową, zgodnie
z procedurą opisaną w Programie
Priorytetowym. Do obliczeń przyjęto
prosty budynek jednorodzinny niepodpiwniczony z poddaszem użytkowym
z rozwiązaniami przegród proponowanymi przez producentów systea

mów dla standardu NF40. Budynek
zlokalizowano w III strefie klimatycznej (Warszawa). Założono wentylację
mechaniczną ze sprawnością odzysku
ciepła 85% i strumieniem powietrza
wentylacyjnego 0,5 m3 1/h. Wymagane w obliczeniach wartości liniowego
współczynnika przenikania ciepła ψ
przyjęto na podstawie dostępnych katalogów [12], [13]. Pozostałe wielkości zgodnie z wymaganiami Programu
Priorytetowego. Otrzymane wyniki
zestawiono w tab. 3.
b

Rys. 1 Ι R
 ozwiązania izolacji termicznej węzła połączenia budynku z gruntem w systemie
z wewnętrzną płytą cementowo-drzazgową: a) z pełną izolacją obwodową,
b) z częściową izolacją obwodową [13]
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Tab. 3 Ι Charakterystyka energetyczna analizowanych rozwiązań materiałowych przykładowego budynku

Struktura budynku
Z wewnętrzną płytą
cementowo-drzazgową
Z kształtek styropianowych

Okna
trzyszybowe
U = 0,9

W obydwóch systemach otrzymano
zbliżone wyniki w zakresie EUCO i długości sezonu grzewczego. Jest to
efektem porównywalnych właściwości współczynników przenikania ciepła
i liniowych współczynników przenikania ciepła dla mostków termicznych.
Otrzymane wartości EUCO są znacznie
niższe od wymaganych dla standardu
NF40. Fakt ten wynika nie tylko z izolacyjności termicznej przegród (na
poziomie wartości granicznych), ale
również z: geometrii budynku i jego
orientacji, wielkości strumienia wentylacyjnego, wewnętrznych zysków
ciepła i regulacji w zakresie strumienia powietrza wentylacyjnego.
Wykonane w systemach kształtek
styropianowych ściany zachowują
wymaganą wartość współczynnika
przenikania ciepła U, jednak układ trój-

Wentylacja

EUCO
[kWh/m2rok]

Pojemność
cieplna
[kJ/K]

Długość sezonu
grzewczego
[miesiące]

21,3

99753

5,060

20,6

86881

5,013

mechaniczna
z odzyskiem ciepła

Tab. 4 Ι P
 ojemność cieplna wybranych przegród przykładowego budynku

Struktura budynku

Pojemność cieplna przegród
[kJ/K]
Ściany
zewnętrzne

Podłoga

Ściany
wewnętrzne

Z wewnętrzną płytą
cementowo-drzazgową

37 742

9 018

23 821

Z kształtek styropianowych

17 148

17 443

23 126

warstwowy z izolacją termiczną po wewnętrznej stronie ogranicza zdolności
akumulacyjne przegrody. W ogólnym
rozwiązaniu budynku jest to częściowo rekompensowane dużą pojemnością płyty podłogi (tab. 4), przy czym
korzystny wpływ takiego elementu występuje tylko na parterze.
W przypadku rozwiązania z wewnętrzną płytą cementowo-drzazgową parametr ten kształtuje żelbe-

towa warstwa konstrukcyjna ściany,
przy większej powierzchni przegrody
(budynek wielokondygnacyjny) generuje dużo wyższą pojemność cieplną
całego budynku (tab. 3 i 4). W związku z tym rozkłada się równomiernie
na wszystkie kondygnacje. Z kolei
zastosowany w tym rozwiązaniu tradycyjny układ podłogi (rys. 1) charakteryzuje się znacznie niższą pojemnością cieplną.

przedsiębiorstwami w obszarze bezpieczeństwa pracy oraz ochrony zdrowia
pracowników poprzez wymianę dobrych
praktyk bhp; upowszechnienie wiedzy
z zakresu bhp; podnoszenie świadomości pracowników i pracodawców.

W ramach kampanii zaplanowano
konferencję w Radomiu pt. „Podziel
się bezpieczeństwem” (7–8 maja),
a na niej prelekcje dotyczące środków
ochrony i zabezpieczeń przy pracy na
wysokości.

krótko
Podziel się bezpieczeństwem
W marcu br. rozpoczęła się kampania
społeczna „Podziel się bezpieczeństwem” dotycząca dzielenia się dobrymi
praktykami z obszaru poprawy bezpieczeństwa pracy, koordynowana przez
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy. Kampania
jest planowana na okres marzec–grudzień 2015 r.
Cele kampanii to: budowanie i rozwijanie partnerskiej współpracy pomiędzy
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Podsumowanie

Opisane systemy dają możliwości realizacji budynków
energooszczędnych, również tych objętych dofinansowaniem NFOŚiGW. Przegrody charakteryzują się wysoką izolacyjnością termiczną, opracowane są rozwiązania
węzłów konstrukcyjnych i katalogi mostków termicznych
ułatwiające projektowanie i opracowanie charakterystyk
energetycznych. Główna różnica w rozwiązaniach tych
systemów polega na umiejscowieniu elementów akumulujących ciepło.
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Pytanie do eksperta

Jakie są wymagania odnośnie rusztowań używanych podczas prac
prowadzonych w elektrowniach i elektrociepłowniach?

O

d zawsze rusztowania idą w parze z wielką energetyką. O wymaganiach w pracach prowadzonych
w elektrowni i elektrociepłowniach w Bełchatowie,
Rybniku, Pątnowie, Łaziskach, Gorzowie opowiadają eksperci firmy Ramirent. Inż. Arkadiusz Psiuk, prowadzący
obecnie projekt budowy rusztowań w elektrowni w Rybniku, tłumaczy: Montaż na
tego typu obiektach obejmuje cały szereg wymagań oraz procedur. Prace
monterskie prowadzone są
na polecenia pisemne i muszą być wykonywane pod
stałym nadzorem i tylko
przez osoby, które posia-

mgr inż.
Elżbieta Nowicka-Słowik

dają odpowiednie kwalifikacje. Co więcej, osoba nadzorująca
prace powinna posiadać odpowiednie dozorowe kwalifikacje
energetyczne. Po zakończeniu, wszystkie polecenia otwarte powinny być przerwane lub zamknięte w zależności od
stanu zaawansowania robót monterskich. Inż. Waldemar
Mazurek, główny projektant rusztowań dla tego zadania,
podkreśla dodatkowo znaczenie uwzględnienia wielorakości typów występujących konstrukcji czy ukształtowania
terenu. Równie ważne jest BHP prowadzonych prac oraz
działania elektrowni, dostęp do poszczególnych elementów,
rurociągów, przewodów ekip montażowych i remontowych,
ale także pracowników elektrowni. Niezbędne są inwentaryzacje konstrukcji, ciągły nadzór, modyfikacje w trakcie
eksploatacji oraz choćby umiejętność czytania dokumentacji technicznej wraz z obróbką komputerową danych. Wymagane jest zatem współdziałanie wszystkich uczestników
procesu inwestycyjnego oraz służb inwestycyjnych i BHP
elektrowni – wyjaśniają eksperci Ramirent.

Ramirent S.A.

Pytanie do eksperta

Czy mieszanie rusztowań różnych producentów jest bezpieczne?

Ł

ączenie elementów różnych producentów powoduje, że
mamy do czynienia z konstrukcją specjalną, dla której
musi być sporządzony projekt indywidualny. Nie można
wówczas korzystać z instrukcji montażu żadnego z producentów elementów składowych. Również funkcjonujący na polskim
rynku certyfikat bezpieczeństwa „B” dotyczy tylko oryginalnych
elementów wyprodukowanych przez jednego producenta. Nie
można dać gwarancji, że konstrukcja zmontowana z elementów różnych konkurencyjnych systemów będzie miała całościowo odpowiednią wytrzymałość, ponieważ elementy nawet
zgodne wymiarowo mogą być wykonane z innych gatunków
stali. Na polskim rynku pojawiają się elementy anonimowych
wytwórców niewiadomego pochodzenia, bez zweryfikowanej
nośności i certyfikatów. Budowanie konstrukcji z użyciem tego
rodzaju elementów zagraża zdrowiu i życiu.
Mieszanie systemów to tylko pozorna oszczędność. Nawet jeśli kupimy tańszy element od innego dostawcy, to w przypadku
kontroli najczęściej występującego rusztowania typowego (elewacyjnego do wys. 24 m), odpowiednia instytucja (inspekcja
pracy, nadzór bhp) może wstrzymać użytkowanie bądź nakazać
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demontaż rusztowania. Wówczas koszty będą znacznie wyższe niż oszczędność na zakupie tańszych elementów konkurencyjnego systemu. Zaś w przypadku katastrofy budowlanej tego
typu mieszanki rusztowaniowej, odpowiedzialność za szkody,
życie i zdrowie ludzkie spoczywa na kierowniku budowy.
Reasumując, mieszanie systemów może sprawiać wiele
problemów. Dlatego warto zainwestować w sprzęt jednego
producenta, być spokojnym
o bezpieczeństwo ludzi i konstrukcji.

mgr inż. Piotr Rogowski

kierownik Działu Technicznego
Layher Sp. z o.o.
projektant rusztowań
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Północna obwodnica Rzeszowa

z mostem na Wisłoku
mgr inż. Łukasz Nec

W

lipcu 2014 r. ruszyły prace przy budowie największej
w ostatnich latach rzeszowskiej inwestycji. Nowy, podwieszony most na Wisłoku, sąsiadujący ze
zbiornikiem bezpieczeństwa Elektrociepłowni Rzeszów, będzie położony
w ciągu północnej obwodnicy miasta.
Licząca ponad 480 m przeprawa będzie najdłuższym tego typu obiektem
na Podkarpaciu.
Charakterystycznym
elementem
mostu – inwestycji wartej 180 mln zł
– będzie 108,5-metrowy, żelbetowy pylon. Betonowanie pylonu zostało podzielone na 26 etapów. Podczas pierwszych
14 etapów będą wykonane nogi pylonu.
Kolejne 3 etapy to realizacja zwornika.
Ostatnie 9 etapów zajmie wykonanie
części wantowej pylonu.
Generalnym wykonawcą mostu jest firma Bilfinger Infrastructure S.A., współpracująca z firmą ULMA Construccion
Polska S.A. w zakresie dostawy deskowań systemowych.
W pierwszej kolejności wykonano elementy startowe nóg pylonu. Żelbetowe startery o wysokości 14,5 m oraz przekroju
w kształcie litery T, na których w późniejszym etapie realizacji zawieszono układy
samowznoszące, wykonano przy użyciu
deskowania dźwigarkowego ENKOFORM.
Do realizacji nóg pylonu o przekroju
skrzynkowym, o wymiarach 5,75 x 4,75 m
i grubości ściany zmieniającej się w zakresie od 1,30 do 0,80 m, ULMA dostarczyła dwa komplety hydraulicznych
systemów samowznoszących ATR-B.
Ze względu na geometrię obiektu konstrukcje pomostów roboczych: po-

mostu głównego, sterowniczego oraz
dolnego do odzyskiwania stożków zaprojektowano na bazie kratownic systemu
MK. W rzucie kratownice przypominały
pierścienie okalające nogi pylonu.
Zewnętrzna konstrukcja deskowania,
ważąca przeszło 30 t, została zawieszona tylko na czterech wspornikach
ATR. Natomiast konstrukcję wewnętrzną systemu wznoszącego o wadze 4 t
powieszono na dwóch wspornikach ATR.
Zmniejszenie ilości punktów kotwiących
konstrukcji podwieszonej pozwoliło zredukować czas realizacji jednego etapu
z 7 do 3 dni.
Ściany nóg pylonu wykonywane były z wykorzystaniem deskowania dźwigarkowego
ENKOFORM o wysokości 4,8 i 4,5 m.
Zastosowany w trakcie realizacji obiektu
system ATR umożliwiał pracę podczas
niekorzystnych warunków pogodowych,
tj. wznoszenie konstrukcji przy wietrze dochodzącym do 80 km/h. Proces
przestawiania zajmował około 6 godzin,

z czego 30 minut trwało wznoszenie
całego układu.
Do realizacji poziomego rygla o przekroju prostokątnym, łączącego nogi pylonu
na wysokości 70 m, ULMA dostarczyła
konsole BMK. Osiem wsporników uchylnych BMK posłużyło do podparcia deskowania spodniej części zwornika.
Ściany zewnętrzne rygla zostały wykonane przy użyciu deskowania dźwigarkowego ENKOFORM, ściany wewnętrzne
zrealizowano natomiast z zastosowaniem deskowania ramowego PRIMO. Zamknięcie zwornika wykonano za pomocą
systemu stropowego ENKOFLEX.
W ostatnim czasie na budowie ruszyły prace związane z wykonaniem części
wantowej pylonu, która, ze względu na
zakotwienia lin, zostanie wzmocniona
stalowym wkładem wewnątrz pylonu,
zespolonym z częścią żelbetową. Górna część obiektu zostanie wybudowana
przy użyciu nowej jednostki samowznoszącej ATR.
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