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PROJEKTOWANIE ZAKŁADÓW OCZYSZCZANIA WODY 

Małgorzata Wolska, Agnieszka Urbanowska
Wyd. 1, str. 176, oprawa miękka, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2019.

W każdym rozdziale podręcznika jest opisany określony proces technologiczny oczyszczania wody, cel i podstawy teore-
tyczne procesu, a także typowe urządzenia do jego przeprowadzenia, parametry projektowe oraz szczegółowe przykłady 
obliczeniowe wybranych urządzeń. Książka ułatwia rozwiązywanie problemów związanych z projektowaniem i doborem 
urządzeń.

PREFABRYKOWANE SYSTEMY OCIEPLEŃ ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH. ELEWACJE VETURE 

Ołeksij Kopyłow
Wyd. 1, str. 40, seria „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych”, cz. B: Roboty wykończeniowe,  
zeszyt 16, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2020.

Publikacja poświęcona elewacjom wykonanym z prefabrykowanych zestawów do ocieplania ścian zewnętrznych budyn-
ków, zwanych elewacjami veture. Podaje: terminy i definicje dotyczące zestawów veture do ocieplania, podstawowe wyma-
gania im stawiane, opis sprzętu stosowanego do wykonania i kontroli robót elewacyjnych oraz zasady wykonywania tych 
robót i kryteria ich odbioru.
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Biała wanna z technologią 
Schomburg
Temat białej wanny to od lat 

powód burzliwych dyskusji. Dla 
jednych same problemy, dla 

innych najlepsza okazja do pokazania 
kunsztu inżyniera. 

Piotr Nowicki
Product Manager

Wszyscy, którzy mieli styczność z powyż-
szym tematem, wiedzą, że skuteczność 
rozwiązania zależy od wielu czynników. 
Prawidłowy projekt i założenia to niestety 
tylko część finalnego sukcesu. Woda 
jako żywioł potrafi czynić spustoszenie 
w obiektach inżynierskich. W przypadku 
białej wanny wystarczy jeden punkt, który 
będzie miał znaczący wpływ na to, aby 
konstrukcja okazała się zbiornikiem na 
wodę zamiast „szczelnym statkiem”. Do-
świadczenia inżynierów z firmy Schomburg 
doprowadziły do powstania rozwiązań 
systemowych zapewniających na każdym 
etapie założoną jakość. Szczelność 
samego betonu nie jest wystarczającym 
elementem. Dlatego połączenie wszystkich 
rozwiązań musi być spójne, tj. odpowied-
nio zaprojektowana i wbudowana mieszan-
ka betonowa, szczegółowo zaplanowane 
przerwy robocze i przejścia, trwałe materia-
ły do doszczelnienia punktów styku itd.
Najciekawszym, a zarazem najnowszym 

artykuł sponsorowany

rozwiązaniem jest stosowanie domieszek 
do betonu pozwalających na „samouzdra-
wianie” betonu, w którym pojawią się rysy. 
Przepływ wody powoduje zasklepianie się 
rysy, a sam proces może występować wie-
lokrotnie, nawet w tych samych miejscach. 
Domieszki tego typu są formą polisy dla 
inwestora. BETOCRETE® SERIA-C, bo 
o niej mowa, pozwala na dobranie roz-
wiązań bezpiecznych i optymalnych pod 
względem ekonomicznym. 
Zachęcam wszystkich dociekliwych inży-
nierów do kontaktu z Działem Doradztwa 
Technicznego Schomburg Polska.  ◄

Niezawodne rozwiązania.
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