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A rtykuł stanowi kontynuację
zagadnień omówionych w pu-
blikacji Zasady oceny tech-
nicznej wyrobów do izolacji

wodochronnej i odwodnienia obiektów
mostowych, która ukazała się w kwiet-
niowym numerze miesięcznika „Mate-
riały Budowlane” (4/2019). Przedsta-
wiono w nim zasady oceny technicznej
polimerobetonowego gzymsu prefabry-
kowanego i izolacjonawierzchni zgod-
nie z wymaganiami stawianymi w Kra-
jowych Ocenach Technicznych.

Krajowe Oceny Techniczne (KOT) są
wydawane od 1 stycznia 2017 r. na mo-
cy ustawy [6] i rozporządzenia [2]. Do-
tyczą wyrobów budowlanych określo-
nych w rozporządzeniu [3] zmienionym
rozporządzeniem [4]. Udzielone Apro-
baty Techniczne (AT) mogą być wyko-
rzystywane jako KOT do końca okresu
ich ważności na mocy przepisów przej-
ściowych określonych w ustawie [7]. KOT
umożliwia wprowadzenie do obrotu lub
udostępnienie na rynku krajowym wyro-
bu budowlanego, który nie jest oznako-

wany CE i nie jest objęty lub jest nie
w pełni objęty zakresem Polskiej Normy.
Stanowi dla producenta podstawę do
sporządzenia krajowej deklaracji właś-
ciwości użytkowych i oznakowania wy-
robu znakiem budowlanym zgodnie
z [3, 4, 6].

Izolacjonawierzchnie i gzymsy poli-
merobetonowe są stosowane przy bu-
dowie drogowych i kolejowych obiek-
tów inżynierskich oraz obiektów kolei
miejskiej i metra, przede wszystkim
jako bariery wodoszczelne oraz do
ochrony i zabezpieczania powierzchni,
do których nie powinna dotrzeć woda.
Ich właściwości przeciwwilgociowe
i wodoszczelne zapewniają, pod wa-
runkiem prawidłowego dobrania roz-
wiązań projektowych i materiałowych
oraz wykonania robót budowlanych,
efektywne odprowadzenie wody i za-
bezpieczenie przed jej działaniem, co
przekłada się na trwałość elementów.

Izolacjonawierzchnie na
bazie żywic syntetycznych

Izolacjonawierzchnia (fotografia 1) to
powłoka grubowarstwowa lub wyprawa
pełniąca jednocześnie funkcję izolacji

i nawierzchni na obiekcie drogowym.
Wyróżnia się izolacjonawierzchnie na
bazie żywic syntetycznych oraz na bazie
emulsji asfaltowej [8], przy czym naj-
częściej stosowane są te pierwsze. Mo-
gą to być powłoki na bazie żywic: epok-
sydowych, poliuretanowo-epoksydo-
wych albo metakrylowych. Izolacjona-
wierzchnie są stosowane na podłożach
betonowych lub stalowych. Zazwyczaj
składają się z trzech głównych warstw:
gruntującej; zasadniczej (konstrukcyj-
nej) i zamykającej, a ich całkowita gru-
bość wynosi 3 ÷ 6 mm.
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Streszczenie. Celem artykułu jest przedstawienie głównych za-
sad oceny technicznej i określania właściwości użytkowych oraz
identyfikacyjnych wyrobów budowlanych stosowanych jako ba-
riery wodoszczelne przy budowie obiektów inżynierskich. Zasa-
dy oceny omówiono na przykładzie dwóch wyrobów: izolacjo-
nawierzchni oraz gzymsu polimerobetonowego.
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Fot. 1. Izolacjonawierzchnia na bazie żywic
syntetycznych – obciążenie ruchem pie-
szych i rowerowym
Photo 1. Waterproof pavement membrane on
the base of synthetic resin – pedestrian and
bicycle traffic loads
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Prawidłowo zaprojektowana i wy-
konana izolacjonawierzchnia na bazie
żywic syntetycznych powinna być od-
porna na: czynniki atmosferyczne
(w tym promieniowanie UV); substan-
cje chemiczne stosowane do bieżącego
utrzymania dróg; ścieranie pod wpły-
wem ruchu pieszych oraz kołowego;
działanie stałej i zmiennej temperatu-
ry -30°C ÷ +80°C w warunkach su-
chych lub do +40°C w warunkach wil-
gotnych. Warstwa zasadnicza izolacjo-
nawierzchni na bazie żywic syntetycz-
nych jest wykonywana z dodatkiem
piasku kwarcowego, który poprawia jej
odporność na ścieranie oraz zapewnia
odpowiednią szorstkość. Izolacjona-
wierzchnia nie wymaga dodatkowej
warstwy ochronnej.

Prefabrykowane gzymsy
polimerobetonowe

Gzymsy polimerobetonowe (fotogra-
fia 2) są przeznaczone do ochrony mo-
stowych elementów betonowych, stalo-
wych i żelbetowych przed niszczącym
działaniem wody opadowej oraz aktyw-
nych chemicznie roztworów wodnych.
Spełniają rolę okapów i osłon antykoro-
zyjnych oraz deskowania traconego pod-
czas budowy chodników dla pieszych.
Ponadto pozwalają nadać konstrukcji
wyraz architektoniczny, z uwagi na moż-
liwość kształtowania ich przekroju po-
przecznego. Maskują też elementy wy-
posażenia obiektów inżynierskich. Pro-
dukowane są z polimerobetonu na bazie
żywicy poliestrowej, kruszywa oraz wy-
pełniaczy. Mogą być płaskie lub profilo-
wane, przycinane i scalane, co daje
większe możliwości zastosowania. Stan-
dardowa grubość prefabrykatów jest
większa od 4 cm. Ich powierzchnia ze-
wnętrzna (nieprzylegająca do betonu)
może być pokryta żelkotem żywicznym,

barwionym laminatem poliestrowym lub
farbą w kolorze wg palety RAL. W no-
wo budowanych konstrukcjach monoli-
tycznych gzyms jest mocowany za po-
mocą zbrojenia kotwiącego (pętli mocu-
jących) połączonego ze zbrojeniem kap
chodnikowych.

Ocena wyrobu
W celu ustalenia zestawu zasadni-

czych charakterystyk, dla których będą
oceniane właściwości użytkowe wyrobu
w KOT, IBDiM stosuje metodę analizy
ryzyka opracowaną przez dr. inż. Marka
Mistewicza [1]. Polega ona na ocenie
prawdopodobieństwa wpływu konkret-
nych charakterystyk (cech) wyrobu bu-
dowlanego, istotnych z uwagi na jego za-
mierzone zastosowanie przewidziane
przez producenta, na niespełnienie przez
budynek lub budowlę podstawowych
wymagań dotyczących obiektów budow-
lanych, określonych w rozporządzeniu [5].
Wymagania te odnoszą się do nośności,
stateczności konstrukcji, bezpieczeń-
stwa pożarowego obiektu, zagadnień
dotyczących ochrony zdrowia, środo-
wiska, dostępności dla użytkowników,
energooszczędności, trwałości itp. Praw-
dopodobieństwo to może być ocenione ja-
ko małe, średnie lub duże. Jest ono punk-
tem wyjścia do ewaluacji ryzyka, które
ocenia się jako akceptowalne lub nieak-
ceptowalne.W przypadku zasadniczych
charakterystyk, dla których ryzyko osza-
cowano jako nieakceptowalne, wymaga-
na jest ocena właściwości użytkowych
wyrobu i ustalenie metod tej oceny.

Cechy wyrobu niebędące zasadniczy-
mi charakterystykami, ale mające znacze-
nie przy określaniu typu wyrobu, zalicza
się w KOT do właściwości identyfika-
cyjnych wyrobu. W przypadku analizo-
wanych wyrobów należą do nich para-
metry geometryczne (np. długość, szero-
kość, grubość, średnica) oraz czysto fi-
zyczne właściwości materiału, takie jak
gęstość, lepkość lub widmo w podczer-
wieni danego składnika. Nie funkcjonują
one jako właściwości użytkowe, ale spe-
cyfikuje się dla nich wymagania lub sto-
suje opis techniczny. Niezbędne jest rów-
nież określenie dopuszczalnych odchyłek
od wymiarów charakterystycznych.

Ocena właściwości identyfikacyjnych
wyrobu wraz z oceną właściwości użytko-
wych w odniesieniu do zasadniczych cha-

rakterystyk i zamierzonego zastosowania
służą do określenia typu wyrobu budow-
lanego, który obowiązuje, dopóki nie na-
stąpią zmiany surowców, składników, linii
produkcyjnej lub zakładu produkcyjnego.

W toku postępowania o wydanie
KOT kluczowe jest przedstawienie
przez producenta wyrobu aktualnych
wyników badań właściwości użytko-
wych w postaci raportów i sprawozdań.
Na podstawie tych dokumentów oraz po-
siadanej wiedzy są oceniane i określane
właściwości użytkowe, wyrażone przez
poziom, klasę lub w sposób opisowy
i zamieszczane w KOT ze wskazaniem
metody lub procedury badawczej.

Właściwe określenie zasadniczych
charakterystyk wyrobu do zamierzone-
go stosowania oraz ich właściwości użyt-
kowych jest jednym z działań gwarantu-
jących, że obiekt budowlany, w którym
taki wyrób będzie zastosowany, spełni
wymagania podstawowe.

Fot.: A. Jivan-Coteti
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Fot. 2. Gzyms polimerobetonowy zwieńcza-
jący ścianę boczną przyczółka wiaduktu
Photo 2. Polymer concrete cornice on the
edge of abutment side wall


