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nia na noœniki energii, zmiennoœci zapotrzebowania w czasie, okreœlenie
wp³ywu charakteru pracy uk³adu skojarzonego (produkcja energii elektrycznej,
ciep³a lub ch³odu), dobór urz¹dzeñ i okreœlenie ich parametrów. Znajomoœæ
tych parametrów pozwoli³a na opracowanie wstêpnego studium wykonalnoœci
i przeprowadzenie analizy techniczo-ekonomicznej, która potwierdza celowoœæ
zastosowania tego rozwi¹zania.
* * *

IV GT: MINERALNE MATERIA£Y BUDOWLANE
(PG: Mineral Building Materials)
T e m a t: 01/5048
KURDOWSKI WIES£AW
Wp³yw reaktywnoœci CaO na w³aœciwoœci ekspansywne cementów z dodatkiem CA
(5 s., 6 tab.); maszyn.: ISCMOiB, Oddzia³ MMB, Kraków
Badano wp³yw reaktywnoœci CaO na rozszerzalnoœæ cementu ekspansywnego
i naprê¿enia powstaj¹ce w zaprawie z tego cementu. Zastosowano cement ekspansywny z glinianem jednowapniowym jako sk³adnikiem ekspansywnym. Tlenek wapniowy u¿yty do badañ uzyskano przez wypra¿enie wodorotlenku wapniowego czystego do analiz w kilku temperaturach. Stwierdzono wyraŸn¹ zale¿noœæ rozszerzalnoœci zaczynów oraz naprê¿eñ powstaj¹cych w zaprawach od
aktywnoœci dodawanego tlenku wapnia.
*
T e m a t: 01/5049
GARBACIK ALBIN, DUSZAK BOGUMI£A
Wdro¿enie iloœciowej analizy wybranych materia³ów i hydratów cementopodobnych przy wykorzystaniu aparatu X’Pert PRO MPD firmy PANalytical
(32 s., 1 rys., 5 wykr., 12 tab., bibl. poz. 9); maszyn.: ISCMOiB, Oddzia³
MMB, Kraków
Celem prowadzonych badañ by³o poszerzenie metodologii analizy dyfrakcji rentgenowskiej o analizê iloœciow¹ sk³adu fazowego próbki metod¹ Rietvelda.
Okreœlenie sk³adu fazowego klinkieru, cementu i zaczynu cementowego jest
niezbêdne do prawid³owego wyjaœnienia i interpretacji w³aœciwoœci tych produktów oraz przewidywania ich rozwoju w warunkach realnych.
Prace badawcze rozpoczêto od wyznaczenia podstawowych wymagañ co do jakoœci dyfraktogramu oraz procedur przygotowania preparatów. Wykonano eks-
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perymenty dyfrakcyjne kilku cementów oraz przygotowano modele na podstawie
analizy jakoœciowej. Oznaczono sk³ad jakoœciowy oraz obliczono zawartoœci poszczególnych faz. Prezentowane wyniki pozwalaj¹ na stwierdzenie, ¿e metoda ta
mo¿e byæ z powodzeniem stosowana w Laboratorium Oddzia³u MMB po wyposa¿eniu aparatu w szybszy detektor oraz wykonaniu badañ kalibracyjnych.
*
T e m a t: 01/5050
BARAN TOMASZ
Porównanie metody semiadiabatycznej i izotermicznej badania kalorymetrycznego cementów i spoiw. Oznaczenie wspó³czynnika korelacji pomiêdzy
metodami
(23 s., 3 rys., 21 wykr., 2 tabl., bibl. poz. 10); maszyn.: ISCMOiB, Oddzia³
MMB, Kraków
Wzrost temperatury cementu podczas jego hydratacji, spowodowany efektami
egzotermicznymi, jest szczególnie istotny w przypadku elementów wielkogabarytowych, np. betonów masywnych, gdzie bywa przyczyn¹ powstawania rys
i pêkniêæ os³abiaj¹cych konstrukcjê betonow¹.
Celem pracy by³o wykonanie badañ ciep³a hydratacji cementów metod¹ izotermiczn¹, która nie jest obecnie objêta norm¹ i nad któr¹ trwaj¹ intensywne badania wdro¿eniowe, porównanie wyników badañ do metody znormalizowanej
oraz wyznaczenie wspó³czynnika korelacji pomiêdzy tymi metodami. Tak¹ ocenê przeprowadzono dla serii cementów przemys³owych o du¿ym zró¿nicowaniu
ciep³a twardnienia; analizuj¹c „ciep³e” cementy portlandzkie i „zimne” cementy specjalne LH o niskim cieple uwodnienia.
Stwierdzono wyraŸne ró¿nice w pomiarach iloœci wydzielonego ciep³a podczas
procesu hydratacji tego samego cementu metod¹ semiadiabatyczn¹ i metod¹
izotermiczn¹. Okreœlono mo¿liwoœci wyznaczenia wspó³czynnika korelacji pomiêdzy tymi metodami dla danego okresu hydratacji oraz dla poszczególnych
rodzajów cementów.
*
T e m a t: 01/5051
PA£KA EDMUND
Wp³yw sk³adników paliw alternatywnych na proces klinkieryzacji
(35 s., 18 rys., 21 wykr., 21 tabl., bibl. poz. 25); maszyn.: ISCMOiB, Oddzia³
MMB, Kraków
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Na podstawie danych literaturowych przedstawiono definicje paliw alternatywnych, ich charakterystyki fizykochemicze oraz wymagane kryteria ich zastosowania do wspó³spalania w piecach obrotowych przemys³u cementowego. Omówiono aktualnie stosowane metody badañ laboratoryjnych, pozwalaj¹cych na
okreœlenie wp³ywu absorpcji popio³ów ze wspó³spalanych paliw alternatywnych
na zdolnoœæ do klinkieryzacji (spiekalnoœæ) zestawów surowcowych do wypa³u
na klinkier cementowy.
Okreœlono wp³yw absorpcji popio³ów ze spalania dla wybranych paliw z osadów œciekowych na proces klinkieryzacji mieszaniny surowcowej. W skali laboratoryjnej przeprowadzono syntezê klinkierów z mieszaniny surowcowej z
dodatkiem popio³ów ze spalania paliw z osadów œciekowych. Otrzymane klinkiery przebadano pod wzglêdem zawartoœci metali ciê¿kich, sk³adów chemicznego i fazowego oraz mikrostruktury i ciep³a hydratacji. Badania porównawcze
mikrostruktury klinkierów wypalanych z dodatkiem oraz bez dodatku popio³ów
ze spalania paliw z osadów œciekowych nie wykaza³y istotnego wp³ywu tych
popio³ów na proces wypalania klinkieru. Stwierdzono natomiast podwy¿szon¹
egzotermiê twardnienia dla dwóch cementów o podwy¿szonej zawartoœci fosforu. Badania zawartoœci metali ciê¿kich w uzyskanych klinkierach wykaza³y nieznaczny przyrost zawartoœci cynku.
*
T e m a t: 01/5052
KARALUS DARIUSZ
Badanie wymywalnoœci metali ciê¿kich z cementu i betonu wed³ug metod
przewidzianych przez CEN do kontroli oddzia³ywania wyrobu na cz³owieka
i œrodowisko
(56 s., 23 wykr., 29 tabl., bibl. poz. 21); maszyn.: ISCMOiB, Oddzia³ MMB,
Kraków
W pracy przedstawiono metody badañ uwalniania sk³adników szkodliwych (metale ciê¿kie) z materia³ów budowlanych, zgodnie z wymaganiami dyrektywy
89/106/EEC dla cementu i betonu. W tym celu zbadano zawartoœæ ca³kowit¹ metali ciê¿kich w cementach oraz wymywalnoœæ metali ciê¿kich ze wszystkich rodzajów cementów powszechnego u¿ytku produkowanych w kraju. Analizowano
zawartoœæ nastêpuj¹cych metali ciê¿kich: Cr, Zn, Cd, Pb, Co, Ni, Mn, Cu, Sr,
Ba. Zbadano uwalnianie sk³adników szkodliwych (metali ciê¿kich) z betonów
przygotowanych laboratoryjnie na bazie cementów serii CEM I z 6 cementowni.
Badania wykaza³y, ¿e wymywalnoœæ metali ciê¿kich z betonów jest bardzo niska
i ekologicznie bezpieczna w stosunku do wymagañ ochrony zdrowia i œrodowiska.
*
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T e m a t: 01/5053
KOSK IWONA
Opracowanie za³o¿eñ techniczno-technologicznych otrzymywania syntetycznego krystobalitu
(53 s., 11 fot., 1 rys., 12 wykr., bibl. poz. 68); maszyn.: ISCMOiB, Oddzia³
MMB, Kraków
Syntetyczny krystobalit jest wykorzystywany przemys³owo do wytwarzania: specjalnych farb, lakierów, tynków, pigmentów, tworzyw sztucznych (duroplastów,
termoplastów) oraz w produkcji ró¿nych odmian elastomerów silikonowych
i pow³ok wzmacniaj¹cych powierzchnie z tworzyw sztucznych. U¿ywa siê go te¿
w mieszankach jubilerskich i medalierskich. Jest stosowany do produkcji materia³ów œciernych, emalii, ceramiki oraz do odbarwiania i oczyszczania olejów.
Mo¿e byæ wykorzystany w przemyœle betonów jako porównawczy wskaŸnik reaktywnoœci kruszyw stosowanych do projektowania betonów, zw³aszcza przy spoiwach zawieraj¹cych granulowane ¿u¿le wielkopiecowe i popio³y lotne.
Za³o¿eniem podjêtego tematu by³o sprawdzenie w warunkach technicznych mo¿liwoœci wytwarzania syntetycznego krystobalitu z chalcedonitu. Naturalny
krystobalit jest ma³o rozpowszechniony w przyrodzie, a w Polsce nie wystêpuje. Prace doœwiadczalne w warunkach laboratoryjnych zosta³y wykonane kilka
lat temu, po czym sposób otrzymywania krystobalitu zosta³ zg³oszony do
ochrony w Urzêdzie Patentowym RP. Patent nr PL 1945 41 B1 uzyskano
w 2007 r. Zgodnie z za³o¿eniem i celem pracy, realizacja tematu stworzy³a naukowe przes³anki dotycz¹ce optymalnego doboru warunków wytwarzania krystobalitu dla ró¿nych zastosowañ przemys³owych. Przeprowadzono próbê uzyskania krystobalitu w ma³ym piecu obrotowym w Zak³adzie Doœwiadczalnym
Oddzia³u MMB. Uzyskano syntetyczny krystobalit w ni¿szych temperaturach
ni¿ te, które s¹ niezbêdne do wytworzenia tego minera³u z wyselekcjonowanych, bardzo drobnych m¹czek kwarcowych.
W oparciu o wyniki badañ przewiduje siê wyprodukowanie w skali przemys³owej informacyjnej partii krystobalitu w du¿ym piecu obrotowym
w Zak³adzie Doœwiadczalnym Oddzia³u MMB w Krakowie.
*
T e m a t: 01/5054
BARAN TOMASZ, NAZIEMIEC ZDZIS£AW
Okreœlenie mo¿liwoœci gospodarczego wykorzystania surowców odpadowych,
popio³ów, ¿u¿li paleniskowych do produkcji spoiw i kruszyw drogowych
(30 s. + 71 s. za³., 8 wykr., 13 tabl., bibl. poz. 14); maszyn.: ISCMOiB, Oddzia³ MMB, Kraków
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Dokonano oceny mo¿liwoœci wykorzystania popio³ów i ¿u¿li ze spalania wêgla
powstaj¹cych w zak³adach energetyki zawodowej, elektrowniach i elektrociep³owniach. Pracê ukierunkowano na materia³y odpadowe z procesów spalania wêgla w kot³ach py³owych, deponowane w ubieg³ych latach na sk³adowiskach. Iloœci tych odpadów szacowane na dziesi¹tki milionów ton mog¹ stanowiæ
ogromn¹ bazê surowca do produkcji materia³ów budowlanych.
Zakres prac uwzglêdnia³ badania przydatnoœci popio³ów i mieszanin popio³owo-¿u¿lowych jako materia³u do produkcji cementu, betonu i wykonawstwa konstrukcji drogowych.
Zbadano sk³ad chemiczny próbek mieszanin popio³owo-¿u¿lowych i porównano
z wymaganiami normy cementowej PN-EN 197-1 i popio³owej PN-EN 450-1 dotycz¹cymi zawartoœci: chlorków, krzemionki reaktywnej, reaktywnego wapna,
wolnego wapna oraz zawartoœci czêœci palnych. Ustalono sk³ad fazowy oraz
w³asnoœci pucolanowe próbek. Stwierdzono du¿e zró¿nicowanie materia³u w zakresie sk³adu ziarnowego. Okreœlono sposób i zakres wstêpnego uzdatniania materia³u dla potrzeb przemys³u cementowego i betonowego. Zbadano przydatnoœæ
grubej, ¿u¿lowej frakcji mieszaniny popio³owo-¿u¿lowej jako kruszywa do produkcji elementów betonowych drobnowymiarowych oraz kruszywa lekkiego.
*
T e m a t: 02/5152
MRÓZ HENRYK
Opracowanie technologii wytwarzania materia³ów wchodz¹cych w sk³ad systemu przeznaczonego do naprawy uszkodzonych obiektów budowlanych
(30 s., 10 tabl., bibl. poz. 13); maszyn.: ISCMOiB, Oddzia³ MMB, Kraków
W wyniku oddzia³ywania niekorzystnych warunków eksploatacyjnych i œrodowiskowych konstrukcje betonowe i ¿elbetowe w miarê up³ywu czasu ulegaj¹
postêpuj¹cemu niszczeniu. Przed³u¿enie czasu ich u¿ytkowania wymaga systematycznego i prawid³owego prowadzenia napraw i konserwacji przy u¿yciu
wysokiej jakoœci materia³ów naprawczych.
Celem pracy by³o opracowanie sk³adu i sposobu wytwarzania kompozytów cementowo-polimerowych wchodz¹cych w sk³ad systemu naprawczego przeznaczonego do napraw uszkodzonych obiektów budowlanych.
Do badañ w skali laboratoryjnej wytworzono seriê mieszanek kompozytowych
o ró¿nych zawartoœciach cementu specjalnego MPz-IVB, kopolimerów akrylanów, domieszek i piasku kwarcowego. Przeprowadzono badania reologiczne,
wytrzyma³oœci, wodoszczelnoœci, przyczepnoœci do pod³o¿a betonowego oraz
okreœlono zmiany liniowe mieszanek kompozytowych. Pozytywne wyniki ba-
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dañ laboratoryjnych by³y podstaw¹ opracowania wytycznych technologicznych
produkcji tych kompozytów. Przeprowadzono równie¿ próby wytworzenia
w skali pó³technicznej partii mieszanek kompozytowych przeznaczonych do
wykonywania warstwy czepnej, wyrównawczej i naprawczej. Uzyskane w warunkach pó³technicznych mieszanki kompozytowe charakteryzowa³y siê w³aœciwoœciami fizycznymi podobnymi do w³aœciwoœci kompozytów wytworzonych
w skali laboratoryjnej. Próby te potwierdzi³y mo¿liwoœæ wytwarzanie tych kompozytów w skali wiêkszej ni¿ laboratoryjna.
*
T e m a t: 02/5156
NAZIEMIEC ZDZIS£AW
Technologia suchego wzbogacania kruszywa ze zwa³owiska odpadów przeróbczych w Zak³adzie Wapienniczym w P³azie
(22 s., 2 fot., 3 rys., 9 wykr., 5 tabl., bibl. poz. 8); maszyn.: ISCMOiB, Oddzia³ MMB, Kraków
W pracy podano charakterystykê odpadów przeróbczych ze zwa³owiska
Zak³adu Wapienniczego w P³azie. Przeanalizowano mo¿liwoœci zastosowania
ró¿nych urz¹dzeñ przeróbczych w celu usuniêcia zanieczyszczeñ gliniastych
z odpadu. Podano wyniki prób laboratoryjnych usuwania zanieczyszczeñ gliniastych z kamienia wapiennego za pomoc¹ urz¹dzeñ przesiewaj¹cych i ocieraj¹cych. Podano równie¿ propozycje rozwi¹zañ technologicznych procesów
wzbogacania w fazie eksploatacji urobku i przeróbki mechanicznej.
*
T e m a t: 02/5157
NAJDUCHOWSKA MARZENA
Opracowanie technologii wytwarzania kolorowych zapraw dekoracyjnych
(18 s., 7 tabl., bibl. poz. 15); maszyn.: ISCMOiB, Oddzia³ MMB, Kraków
Z uwagi na rosn¹ce koszty wytwarzania energii, w tym energii do ogrzewania
budynków, oraz obowi¹zek wprowadzenia w czasie 2 lat œwiadectw energetycznych budynków, zaistnia³a potrzeba poszukiwania nowych rozwi¹zañ materia³owych ograniczaj¹cych zu¿ycie energii. Jednym ze sposobów jest stosowanie w budownictwie materia³ów charakteryzuj¹cych siê w³aœciwoœciami izoluj¹cymi cieplnie.
Celem tego etapu pracy by³o opracowanie receptur ciep³ochronnych, kolorowych zapraw tynkarskich na bazie perlitu ekspandowanego.
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Z przeprowadzonych badañ wynika, ¿e wprowadzenie do sk³adu suchych mieszanek zaprawowych perlitu ekspandowanego korzystnie wp³ywa na kszta³towanie lekkiej struktury zapraw, nadaj¹c im w³aœciwoœci ciep³ochronne.
W oparciu o uzyskane wyniki badañ opracowano receptury zapraw tynkarskich
lekkich oraz ogólnego przeznaczenia o ró¿nych w³aœciwoœciach.
*
T e m a t: 02/5158
NAJDUCHOWSKA MARZENA
Oszacowanie niepewnoœci pomiarów w zakresie badañ materia³ów na
podk³ady pod³ogowe i kruszyw
(11 s. + 74 s. za³., 3 tabl.); maszyn.: ISCMOiB, Oddzia³ MMB, Kraków
Celem pracy by³o wyznaczenie niepewnoœci oznaczeñ w zakresie wybranych
badañ w³aœciwoœci zapraw do murów, materia³ów na podk³ady pod³ogowe oraz
kruszyw. Program eksperymentu obejmowa³ metody znormalizowane, opublikowane w aktualnych wydaniach norm, stosowane w zakresie przeznaczenia,
bez zmian co do sposobu i warunków wykonywania badañ.
Obliczenia statystyczne zosta³y wykonane przy pomocy programu e-stat. Poprzedzono je ustaleniem matematycznego zwi¹zku miêdzy wielkoœci¹ mierzon¹
a parametrami (zmiennymi, sk³adowymi) poœrednimi, okreœleniem wartoœci
zmiennych oraz identyfikacj¹ Ÿróde³ niepewnoœci.
W wyniku obliczeñ wyznaczono iloœciowy udzia³ niepewnoœci poszczególnych
Ÿróde³ w postaci niepewnoœci standardowych, obliczono wartoœci wielkoœci
mierzonej oraz niepewnoœci z³o¿onej. W przeprowadzonych próbach uzyskiwano wyniki o du¿ym stopniu powtarzalnoœci. Otrzymane wartoœci pozwalaj¹ uznaæ, ¿e wyniki testowanych metod badawczych s¹ precyzyjne przy zachowaniu
warunków powtarzalnoœci.
*
T e m a t: 04/5201
GNOIÑSKI MIROS£AW
Badanie mechanizmu powstawania syntetycznego winianu wapniowego,
jego identyfikacja w preparatach cementowych oraz zbadanie jego wp³ywu
na niektóre w³aœciwoœci zapraw cementowych
(24 s., 2 fot., 2 rys., 11 wykr., 18 tabl.); maszyn.: ISCMOiB, Oddzia³ MMB,
Kraków
Sprawdzono wp³yw kwasu winowego na w³aœciwoœci fizyczne zapraw i zaczynów sporz¹dzonych z cementem CEM I 42.5 R. Stwierdzono istotny wp³yw
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kwasu winowego na przepuszczalnoœæ, nasi¹kliwoœæ, mrozoodpornoœæ oraz
wytrzyma³oœæ zapraw z dodatkiem kwasu winowego.
*
T e m a t: 04/5205
MATUSIEWICZ ADAM
Oznaczanie œladowych iloœci metali ciê¿kich metod¹ ASA z wykorzystaniem
technik: wodorkowej i zimnych par
(20 s., 1 rys., 10 wykr., 2 tabl., bibl. poz. 11); maszyn.: ISCMOiB, Oddzia³
OMMB, Kraków
W pracy przedstawiono wyniki oznaczeñ ca³kowitej zawartoœci trzech pierwiastków toksycznych – chromu, rtêci i arsenu w cementach, sk³adnikach cementu
i niektórych surowcach odpadowych wykorzystywanych w technologii materia³ów budowlanych. Badania przeprowadzono metod¹ absorpcji atomowej,
metod¹ wodorkow¹ w przypadku arsenu, zimnych par w przypadku rtêci oraz
z wykorzystaniem atomizacji w p³omieniu acetylen – podtlenek azotu w przypadku chromu. Wyniki badañ pozwoli³y okreœliæ poziom oraz mo¿liwe Ÿród³a
tych pierwiastków w materia³ach budowlanych.
*
T e m a t: 06/5338
CH£¥DZYÑSKI S£AWOMIR, SOBALA MA£GORZATA, NOSOL KRZYSZTOF, WIECZOREK MICHA£
Opracowanie receptury zapraw klejowych do p³ytek ceramicznych, styropianu oraz do zatapiania siatki
(32 s., 2 rys., 8 wykr., 7 tabl., bibl. poz. 10); maszyn.: ISCMOiB, Oddzia³
MMB, Kraków
Przedmiotem pracy badawczej by³o uzyskanie optymalnych receptur zapraw
klej¹cych do styropianu oraz do zatapiania siatki.
Wyniki badañ zapraw klejowych wykaza³y, ¿e prawid³owo dobrane sk³adniki
gwarantuj¹ uzyskanie dobrych w³aœciwoœci roboczych po zarobieniu wod¹ oraz
spe³nienie wymagañ podstawowego dokumentu odniesienia jakim jest ZUAT-15/V.03/2003. W ramach zrealizowanych badañ wytypowano rodzaj cementu
oraz zawartoœæ proszku redyspergowalnego w poszczególnych recepturach.
*
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T e m a t: 06/5340
NOSAL KRZYSZTOF, SOBALA MA£GORZATA
Ocena mo¿liwoœci wykorzystania odpadów przemys³owych wapniowych i kwasu siarkowego w celu otrzymywania CaSO 2H!O jako substytutu surowców
siarczanowych pochodzenia naturalnego i z instalacji odsiarczania spalin (IOS)
(27 s., 5 wykr., 33 tabl., bibl. poz. 4); maszyn.: ISCMOiB, Oddzia³ OMMB,
Kraków
Przeprowadzone badania laboratoryjne gipsu chemicznego otrzymywanego
w procesie neutralizacji kwasu siarkowego odpadem wapiennym wykaza³y, ¿e
otrzymany materia³ spe³nia wymagania stawiane surowcom siarczanowym. Istotnym problemem technologicznym, ograniczaj¹cym wykorzystanie takich gipsów chemicznych, jest bardzo drobne uziarnienie niekorzystnie kszta³tuj¹ce
w³aœciwoœci wytrzyma³oœciowe spoiwa gipsowego. Uzyskany materia³ mo¿e
byæ wykorzystany jako czêœciowy substytut „konwencjonalnego” spoiwa gipsowego przy produkcji modyfikowanych suchych mieszanek gipsowych. Specyficzne w³asnoœci otrzymanego spoiwa, jak stosunkowo niska gêstoœæ objêtoœciowa,
wysoki wspó³czynnik w/s mo¿na wykorzystaæ np. w projektowaniu receptur
tynków gipsowych lekkich.
*
T e m a t: 06/5341
URBAN JERZY
Opracowanie technologii produkcji „sztucznych marmurów” wytwarzanych na bazie gipsu. II etap
(22 s., 3 fot., 3 wykr., 3 tabl.); maszyn.: ISCMOiB, Oddzia³ MMB, Kraków
Rosn¹ce zainteresowanie rynku budowlanego wyrobami marmuropodobnymi
by³o impulsem dla podjêcia w Zak³adzie Gipsu i Chemii Budowlanej ISCMOiB
w Oddziale MMB prac badawczych nad opracowaniem technologii wytwarzania elementów dekoracyjnych z gipsu, imituj¹cych marmury naturalne.
Opracowano dwa rodzaje spoiwa do wytwarzania „sztucznych marmurów”
o zadowalaj¹cych w³aœciwoœciach technicznych i ekonomicznych, przy uwzglêdnieniu mo¿liwoœci ich zastosowania wewn¹trz i na zewn¹trz budynku. Dobre tworzywo do wytworzenia „sztucznych marmurów” uzyskano w wyniku
doboru materia³ów i surowców oraz dodatków modyfikuj¹cych o odpowiednich
w³aœciwoœciach, zarówno do stosowania w warunkach suchych, jak i przy zwiêkszonej wilgotnoœci powietrza.
Szczególnie wysok¹ jakoœci¹ charakteryzuje siê tworzywo gipsowe odmiany
„hydro”. W³aœciwoœci tego tworzywa pozwalaj¹ na jego stosowanie na
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zewn¹trz budynku przy jednoczesnym zapewnieniu os³ony zabezpieczaj¹cej elementy „sztucznych marmurów” przed bezpoœrednim d³ugotrwa³ym oddzia³ywaniem wody. Dobre wyniki technologiczne oraz niewielki koszt produkcji, ³atwoœæ obróbki i monta¿u na budowie, a wiêc prostota wytwarzania i atrakcyjna cena produktu powinny stanowiæ o konkurencyjnoœci opracowanego tworzywa.
* * *

