
1

Kry sty na Wi śniew ska: Fir ma ZPB
Kacz ma reK to zna ny i je den z pierw -
szych na ryn ku pro du cen tów be to no -
wej kost ki bru ko wej oraz in nych ele -
men tów pre fa bry ko wa nych z be to nu.
Pro szę o krót kie za pre zen to wa nie fir -
my i omó wie nie jej asor ty men tu.

Grze gorz Śmiert ka: Po cząt ki fir my

ZPB Kacz ma reK się ga ją 1983 r. Pierw -

szy za kład pro duk cyj ny po wstał w Ra wi -

czu i do dziś zaj mu je się pro duk cją be -

to no wej ga lan te rii dro go wej. W 2001 r.,

po wstał dru gi za kład w Zie lo nej Gó rze,

któ re go asor ty ment pro duk cji w więk -

szo ści po kry wa się z ofer tą za kła du

w Ra wi czu. Trze ci od dział pro duk cyj ny

zo stał uru cho mio ny w 2007 r. we Wsze -

mi ro wie pod Wro cła wiem, a je go głów -

nym pro duk tem są sys te my be to no wych

stud ni szczel nych. Dzię ki wy ko rzy sta niu

tech no lo gii PER FECT, ba zu ją cej na pro -

duk cji den nic w tech no lo gii be to nu sa -

mo za gęsz czal ne go oraz tech no lo gii

EXACT, wy ko rzy stu ją cej sys tem dol -

nych i gór nych me ta lo wych pier ście ni

w ma szy nie wi bro pra su ją cej, be to no we

stud nie speł nia ją wszyst kie wy ma ga nia

nor my PN -EN 1917. W mo men cie roz -

ru chu by li śmy pierw szą fir mą w Pol sce

oraz trze cią na świe cie, ofe ru ją cą

szczel ne stud nie be to no we. Dą żąc

do dy wer sy fi ka cji do staw klu czo wych

su row ców do pro duk cji be to nu, w 2010

r. uru cho mi li śmy wła sną ko pal nię kru -

szyw na tu ral nych w Sta rej Olesz nej

pod Bo le sław cem.

KW: Pod czas kon fe ren cji DNI 
BE TO NU 2014 po raz pierw szy ofi cjal -
nie za pre zen to wał Pan no wy wy rób,
a mia no wi cie wiel ko ga ba ry to we pły ty
bru ko we bez fa zy. Czym się one wy -
róż nia ją w po rów na niu z do stęp ny mi

na ryn ku be to no wymi pre fa bry ka ta mi
dro go wy mi i ja kie efek ty moż na uzy -
skać dzię ki ich sto so wa nia?

GŚ: Kie dy pierw szy raz za pre zen to -

wa li śmy na kon fe ren cji DNI BE TO NU

2014 be to no we pły ty bru ko we MA XI

LI NE, mia ły one... kil ka dni. My ślę, że

o pły tach dłu go ści 1,00 m i 1,20 m moż -

na po wie dzieć raczej śred nio ga ba ry to -

we niż wiel ko ga ba ry to we. Są one od po -

wie dzią na uwa gi użyt kow ni ków ście żek

ro we ro wych. Po sta ra li śmy się, aby każ -

dy z przy ta cza nych przez nich „man ka -

men tów” ście żek z pre fa bry ko wa nych

drob no wy mia ro wych ele men tów be to no -

wych zo stał w na szej kon struk cji roz wią -

za ny, i tak:

● zwięk sza jąc wy mia ry płyt w pla nie

na 120 x 75 oraz 100 x 75 cm, zde cy do -

wa nie zmniej szy li śmy opo ry to cze nia

oraz drga nia na kie row ni cy ro we ru, ogra -

ni cza jąc tym sa mym licz bę po łą czeń pre -

fa bry ka tów, a do dat ko wo zmi ni ma li zo -

wa li śmy wy miar bocz ne go od boj ni ka do

2 mm;

● pro blem po dat no ści na wy mon to wy -

wa nie i kra dzież oraz pro blem du żej pra -

co chłon no ści mon ta żu na wierzch ni

z ele men tów drob no wy mia ro wych roz -

wią za li śmy  przez znacz ne zwięk sze nie

ga ba ry tów płyt i tym sa mym ich wa gę.

Pre fa bry ka ty wa żą ce co naj mniej 200 kg

trud no ukraść, na to miast ich mon taż

spe cja li stycz nym chwy ta kiem VA CU UM®

od by wa się nie sły cha nie szyb ko;

● ogra ni czy li śmy za ra sta nie zie le nią

przez mi ni ma li za cję po łą czeń;

● poprawiliśmy od por ność na wy py -

cha nie przez ko rze nie, zwięk sza jąc ma -

sę na wierzch ni;

● za pew ni li śmy no śność nie zbęd ną

do bez piecz ne go prze jaz du róż ne go ro -

dza ju po jaz dów dzię ki gru bo ści płyt

12 cm oraz ich wy trzy ma ło ści na zgi na -

nie 6 MPa.

Chcemy oferować spraw dzo ny i prze -

ba da ny pro dukt, dlatego też w paź dzier -

ni ku br. zle ci li śmy Akre dy to wa ne mu La -

bo ra to rium SE CU RA z Go rzo wa Wiel ko -

pol skie go ba da nia po zio mu drgań na

kie row ni cy ro we ru na róż nych ty pach na -

wierzch ni. Po mia ry wy ko na no na: no wej

na wierzch ni as fal to wej; sta rej na -

wierzch ni as fal to wej; be to no wej, fa zo -

wa nej ko st ce bru ko wej; be to no wej, nie -

fa zo wa nej ko st ce bru ko wej; be to no -

wych, nie fa zo wa nych pły tach bru ko wych

o szorst kiej po wierzch ni z wy so kim

współ czyn ni kiem USRV; be to no wych,

nie fa zo wa nych pły tach bru ko wych

o gład kiej po wierzch ni.

Wiel kość drgań na be to no wych pły -

tach, uło żo nych dłu go ścią w kie run ku

jaz dy, osią gnę ła war tość nie mal że 15%

mniej szą, a na pły tach uło żo nych w po -

przek rów ną drga niom na no wej na -

wierzch ni as fal to wej, co po twier dza traf -

ność na sze go roz wią za nia. Wła ści wie
uło żo ne be to no we pły ty MA XI LI NE
gwa ran tu ją ni ski po ziom drgań, co
bez po śred nio wpły wa na bez piecz ne
użyt ko wa nie be to no wych ście żek ro -
we ro wych.

KW: Ja kie by ło pod ło że opra co wa -
nia i wpro wa dze nia do pro duk cji płyt
bru ko wych MA XI LI NE w sy tu acji du -
żej ofer ty dro go wych pre fa bry ka tów
be to no wych na ryn ku?

GŚ: Ana li za tek stów pu bli ko wa nych

w środ kach ma so we go prze ka zu, szcze -

gól nie au tor stwa osób bez po śred nio

zwią za nych z róż ne go ro dza ju to wa rzy -

stwa mi tzw. cy kli stów, po zwo li ła nam

na wy spe cy fi ko wa nie naj czę ściej pod -

no szo nych wad bru ko wych na wierzch ni
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be to no wych. Głów nym po wo dem ata ku

na te na wierzch nie by ła nie rów ność, ge -

ne ru ją ca zwięk szo ne drga nia w po rów -

na niu z no wy mi na wierzch nia mi as fal to -

wy mi. Za pa ra metr ten nie od po wia da

sam ma te riał, ja kim jest be ton, gdyż

umoż li wia on wy ko na nie gład kich po -

wierzch ni, lecz wiel kość i kształt pre fa -

bry ka tu, któ ry zo stał wy ko rzy sta ny

na bu do wę ścież ki ro we ro wej. O ile tę

pro stą za sa dę trud no zro zu mieć oso bom

nie zwią za nym bez po śred nio z bu dow -

nic twem – szcze gól nie dro go wym, to dla

pra cow ni ków GDD KiA po win na być

oczy wi sta, a nie za wsze nie ste ty jest.

Wśród wie lu opi nii przed sta wi cie li tej in -

sty tu cji, do stęp nych na stro nach www,

moż na zna leźć za pi sy, iż na le ży uni kać
sto so wa nia kost ki be to no wej do bu do wy
dróg ro we ro wych, a w za sa dzie na le ży
dą żyć do za ka zu jej ukła da nia.

W przy pad ku fa zo wa nych be to no -

wych ko stek bru ko wych, naj czę ściej sto -

so wa nych na na wierzch nie ście żek ro -

we ro wych, tj. HOL LAND oraz BE HA -

TON gru bo ści 8 cm, za ni ski kom fort jaz -

dy od po wia da ją ma łe wy mia ry fa zo wa -

nych pre fa bry ka tów. Nie zwy kle waż ny

jest rów nież fakt, iż zde cy do wa na więk -

szość in we sty cji gmin nych re ali zo wa -

na by ła zgod nie z Ogól ny mi Spe cy fi ka -

cja mi Tech nicz ny mi (OST) GDD KiA,

w któ rych ścież ki ro we ro we pro jek to wa -

no z... fa zo wa nej kost ki BE HA TON gru -

bo ści 8 cm (o in we sty cjach kra jo wych,

ta kich jak prze bu do wa w ostat nich la -

tach DK5 na od cin ku Wro cław – Trzeb -

ni ca nie wspo mnę...). 

Fir ma ZPB Kacz ma reK ja ko pierw sza

roz po czę ła ba da nia nad no wym ro dza -

jem pre fa bry ka tów, po zba wio nych wy -

mie nio nych wcze śniej wad. Wy ni ki ba -

dań wła snych zwró ci ły na szą uwa gę

na jesz cze je den aspekt zdecy do wa nie

po pra wia ją cy kom fort i bez pie czeń stwo

jaz dy. Więk szość dy wa ni ków as fal to -

wych ma ko lor czar ny ze wzglę du na niż -

sze kosz ty. Be to no we pły ty bru ko we

moż na pro du ko wać w do wol nej ko lo ry -

sty ce, bez znacz ne go wzro stu ce ny wy -

ro bu fi nal ne go, z uwa gi na bar wie nie je -

dy nie je go wierzch niej kil ku mi li me tro wej

war stwy. O ile do świe tle nie ście żek ro -

we ro wych na te re nach za bu do wa nych

z przy droż nym oświe tle niem nie jest pro -

ble mem, to bez pie czeń stwo ich użyt ko -

wa nia w te re nach po za miej skich, sła bo

lub pra wie nie zur ba ni zo wa nych jest wiel -

ce dys ku syj ne. W ta kim przy pad ku, pa -

na ceum na mak sy mal ne do świe tle nie

użyt ko wa nej na wierzch ni, przy sła bej

lam pie ro we ru oraz czę sto zni ko mym,

świe tle od bi tym jest... ko lor bia ły, któ ry

mak sy mal nie od bi ja świa tło, zde cy do wa -

nie po pra wia jąc kom fort i pręd kość jaz -

dy. Uwa żam, iż jest to roz wią za nie god -

ne bar dziej szcze gó ło wej ana li zy, szcze -

gól nie przez jed nost ki na uko wo -ba daw -

cze i opi niu ją ce, ma ją ce re al ny wpływ

na usta wo daw cę.

KW: Fir ma ZPB Kacz ma reK ja ko
pierw sza w Pol sce wpro wa dzi ła do
pro duk cji fo to ka ta licz ną kost kę bru -
ko wą w tech no lo gii TX Ac ti ve®. Ja kie
da je ona efek ty? Czy no we pły ty bru -
ko we bę dą rów nież pro du ko wa ne
na ba zie ce men tu Tio CEM®?

GŚ: Fir ma na sza za wsze od po wia da

na wszel kie no win ki tech no lo gicz ne. Ja -

ko pierw si w Pol sce wpro wa dzi li śmy

do swo jej ofer ty fo to ka ta li tycz ną kost kę

wg tech no lo gii TX Ac ti ve®, któ ra po zwa -

la oczysz czać po wie trze ze szko dli wych

związ ków NOx oraz VOC, po wsta ją cych

m.in. ze spa la nia pa liw w sil ni kach sa mo -

cho do wych. W przy pad ku bru ku fo to ka -

ta li tycz ne go re ak cja utle nia nia szko dli -

wych związ ków od by wa się je dy nie

w obec no ści pro mie nio wa nia sło necz ne -

go. Moż li wość pro du ko wa nia be to no -

wych ko stek i płyt bru ko wych w wer sji

dwu war stwo wej po zwa la na za sto so wa -

nie ce men tu Tio CEM® je dy nie do war -

stwy wierzch niej, gdyż w ten spo sób tyl -

ko w nie wiel kim stop niu zwięk sza się ce -

na wy ro bu fi nal ne go (ce na 1 t ce men tu

Tio CEM® sta no wi po nad dzie się cio krot -

ność ce ny 1 t ce men tu tra dy cyj ne go).

W przy pad ku za in te re so wa nia in we sto -

rów je ste śmy tech no lo gicz nie przy go to -

wa ni do pro duk cji be to no wych płyt

MA XI LI NE w do wol nej ko lo ry sty ce na

ce men cie Tio CEM®.

KW: Czy ce na no we go pro duk tu bę -
dzie kon ku ren cyj na w sto sun ku do
wy ro bów na wierzch nio wych, któ re
mo że za stą pić?

GŚ: My ślę, że py ta nie do ty czą ce

kosz tów po win no być ina czej sfor mu ło -

wa ne, a mia no wi cie czy ścież ka ro we ro -

wa wy ko na na z be to no wych płyt bru ko -

wych bę dzie tań sza od jej od po wied ni ka

z mas bi tu micz nych w tym sa mym, dłu -

gim okre sie eks plo ata cji? TAK. Po pierw -

sze, wy trzy ma łość pły ty 6 MPa umoż li -

wia prze jazd ko ła o na ci sku 4 T, po dru -

gie jej po wierzch nia roz kła da ob cią że nie

na grunt ok. 40 ra zy bar dziej (nie 4 ra zy)

w po rów na niu z po pu lar ny mi kost ka mi

Hol land, co bez po śred nio wpły wa na

brak po ten cjal nych osia dań, a po trze cie,

mi ni mal ny okres ży cia kon struk cji be to -

no wej, zgod nie z nor mą PN -EN 206-1,

to 50 lat. Pro szę mi po ka zać na wierzch -

nię as fal to wą, któ ra po ta kim okre sie bę -

dzie na dal speł nia ła swo ją funk cję? 

Je ste śmy pro du cen tem be to no wych

płyt bru ko wych bar dzo do brej ja ko ści,

a od au to ra do ku men ta cji pro jek to wej

na wierzch ni za le ży, ja ką pod bu do wę za -

sto su je pod na szy mi pły ta mi. Je śli jed -
nak na wet bez po śred ni koszt na -
wierzch ni be to no wej bę dzie więk szy
niż as fal to wej, to koszt ca łej kon struk -
cji, wraz z pod bu do wą, o po rów ny wal -
nej no śno ści bę dzie co naj mniej rów -
ny, o ile nie niż szy, na ko rzyść be to -
no wych płyt ZPB Kacz ma reK.

KW: Ja kie są pla ny fir my ZPB Kacz -
ma reK na naj bliż sze la ta? Czy i w ja -
kim kie run ku bę dzie na stę po wa ła dy -
wer sy fi ka cja asor ty men tu pro duk cji?

GŚ: Fir ma na sza na bie żą co śle dzi

tren dy na ryn ku pre fa bry ka tów be to no -

wych. Dział Ba dań i Roz wo ju opty ma li -

zu je moż li wo ści tech nicz ne pro duk cji,

tak aby w mi ni mal nie krót kim cza sie wy -

pro du ko wać mak sy mal nie do pra co wa ny

wy rób.

Cią gła ana li za ryn ku po ma ga nam

w lep szym do pa so wa niu się do ocze ki -

wań klien tów. Zmia ny za in te re so wań do -

ty czą ce no wych form i kształ tów pre fa -

bry ka tów be to no wych oraz ich ob rób ki

są na bie żą co zbie ra ne w dzia łach za -

mó wień fir my i jej pod mio tów współ pra -

cu ją cych (hur tow ni), a na stęp nie prze -

ka zy wa ne do dzia łu pla no wa nia, tak aby

na bie żą co re ago wać na zmie nia ją ce się

tren dy na ryn ku. Sto su nek pro duk cji tzw.

wy ro bów szla chet nych do wy ro bów

prze my sło wych jest na bie żą co ko ry go -

wa ny, aby w peł ni za spo ko ić za po trze bo -

wa nie klien tów. Co jed nak naj waż niej -

sze, nie sto su je my roz wią zań, któ re

uwa ża my za nie wła ści we. Tak więc

w na szej ofer cie nie znaj dzie Pa ni, przy -

naj mniej na ra zie, tzw. wy ro bów hy dro -

fo bi zo wa nych. Na szą mak sy mą jest po -

pra wia nie ja ko ści be to nu  przez wła ści we

do pra co wa nie re cep tu ry mie szan ki be to -

no wej i tech no lo gii pro duk cji.

KW: Ży czę, aby no we pły ty MA XI
LI NE i in ne pro duk ty ZPB Kacz ma reK
od no si ły suk ces na ryn ku. Dzie ku ję
za roz mo wę.
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