
{llulu

MichaelJ. Dickamp
Rolf Kampen
Martin Peck
Roland Pickhardt
Thomas Richter

z niemieckiego przelożyl

Mgr inż. Wojciech Naziębło
lnżynier budownictwa lądowego'
Konstfu ktor statyk. Właściciel firmy proieldowej,'NaŻbud"

Wspólpraca i konsultacja naukowa

Prof. zw. dr hab. inż. Kazimierz Flaga
Politechnika Krakowska' Wydział lnżynierii Ędowej'
lnstytut Materiatów i Konstrukcji Budowlanych,
Katedra Budowy [4ostóW i Tuneli

iltdaililffi a llilloil!-nolllli!iln
llaNnm



Mxxxu;t$&ryw

i

lrnlx*u0

&xrilnvlal:ynfi

poradnik
projektowania

na trwałość
według

norm noweJ
generacJl



Micha€] J. Dickamp, Rolf Kampen' Martin Peck, Roland Pickhardt' Thomas Richter

Bauteilkatalog
Planungshilfe ffir dau€rhafte Betonbauteile nach d€r neuen Norm€ngeneration

H€ńusgebe. der deutschen originalausgabe: BetonMarkeiing Deutschiand cmbH, Erkath
Verlag der Deutschen originalausgab€: Verlag Bau+Technjk GmbH' Diisseldorf

O 2001 by Verlag Bau+Tochnik CtubH
5., uberaibeitete Auflage 2006

Redaktol ng inż' 
^,lałgolzala 

Wiśniilska

okładkę i strony tytułowe pĄekroŃał wojĆiech J' Steifel
Redaktor techniczny Ma'd 'Ieczeń Bdńkowska

skład i 
'^rn^nie 

Dziął Składu Konpulercwego WT

S;

w ksiąice podano odwołalia do stron intcmetołych akhtalnych w chwili jej }ydania-

o copńght foi the PoliŚb edition by wydamictwa Naukowo-Techniczne

ULwór w caIośc' mi w€ fngnenlacń nir nÓż€ byó powiclfuy oni rozpowsŻecbniany a pońocą u,ą&eń
el€klronianych' mtbanicńycń, kÓpiujących, nagr}łających i inn'ch, v tym óNnież nie nożf, być umieszczańy

ańi rozpowszgchnimy w postlci cyftowęj ąrówno w Intcm€cie, jak i w sisilch lokalnych bą pis€nnej zgody
pÓsiadacza praw autolskich.

Wydawn jctwa Naukowo-Tecbnicae
00_048 waśzawa' ul. Mazowiecka 2/4

tel.0'22 826 72 71'e mail: Mt@wńt.pl

ISBN 978-83-204-3394-4



Spis treści

Prz€dmosa do s)dania polskiego .......... '........ '

PrŻedmos' ..... ' ' '.... '

l wqk',ós Li 7a\ro\ov'nit . . . . . ' . ' ' . . . ' ' . . . . . . . .

2. Norm) . . . . . . . . . . . . ..

]. Kal'log elementós l'onśtrukc} in}ch'..''.......

3']. El€menlykonstrukcyjncposadowienia' fundancnly'
podpo-y blooulr

I ' Budov r iNo ric./\dri
clenr€nly budowli wcwnątż i na zewn{Ź. clcmenty

budowli z doslępon do powi€tża zewnęlŹncgo,
eleTcnl' budJvli / ssolin nr"len pŹen.kJri3

od)' .ci"ny. ('.r) De|\|..chodv. oodclry' tił| i
cc. ga.aŻ. balkony, attyki, okapniki

I. I. B' do\'. it)n er.ke ...
nosry, noŚty wg z,TV INc, maŚny, końiny' chłod
nic koninorve' b1.łe wanny, garaźf, parkingi

''4. Budoq 'i. n p'len y']U e iJlyn/rnś ipJollJ/nei ' '
słupy, belki' podciągi, slropy, faŚady' ścianki kolan'
kouc, czę'ci ouoosii / sryullm opJEń Ó*n'rania

l.) O.h,orar,oooqi'ld i qodia,ualn)cLi .... .

oczysrc2alnie śĆiekół, stlcjc napełniania paliw'
w9nny zbieąjącc, pÓ*'ieżchnie odprowadŻające

I o. BJdownrcl\o wodnc

clemen1y budo{li w wod7ic słodkiej i lv wodzic

l' / Buoośn.1!o lom lni\ccy]le '
drogi i powię.7-chnić jeŻdńe' d.ogi lokalnego nchu
Iolnicrgo' inne p ow icrzchn ie jezdne. podloż! bdo_
nowe dla kolei !_!_

18. B-JuvnicNorchk/e. ........ . . .

skłddÓviskŹ' podłogi bud}nków inwen1a6kich. pod-

Io8i składowania n5wozów, kanary gnojowe' ściany.

na/leńne /b'nnlll ld gnoowic, no\Ellclnie
jezdne, Śracje bcnz}mowe na polŹeby wlasne. kon'
poslownię. siloŚy na kiszonkę. ściey, Ślropy. sfupy'

belki budynków inwenlŃkicn

Jo. BJd.rnrch\o.peualre
bcton licowy. ści..a Żespolona. €leńenty konstruk

cyjnc pod systeń.ri docieplcń budynków

'' 0' Po'ad/Ę' p'lcT)slośe ' '
posadzkiw halach. posadzki na zewnąlŹ

4. z'ląC.niLi

4''' PU.ęJl"'''''''''''''''''
,l'2' cemen y-'odajc i ł'dd

qg DlN lN lq- l' Dl\ lN lo l' dl" ccmcnlół
specjalnych wgDlN EN 14216

4' I' /a|rely noso an|" cemellol (cć(c |'''''''''''''''''''
rvg DlN EN l97-l. DIN EN 197_4' DlN iló4;
dla ceńenlów specjalnych - wg DlN EN l42]ó

4'4 ZalleJ .lo.o\anla cmentóq /c/ę:a ')
ivg DIN EN l9?_1, DlN l ló4 i zgodnie 2 [4]

4'5. Klasy \Ę4rŻymałości na ściskanie betonów
/*}l'b.l cĘ/ki.h '

4'6. warLości ganicae dla klas ekspozycji na agrcswną
chcm'c/0ic $odt grunlouą '

4.- urnonr Fa-r(me JJryc/q!e 'lbdu iwlcn:soici
be onu c/ęii l

4'8' qd lJ'c el.rlche doNc/ćc *ladu iwldiciso;ci
belonu ./ęść Ż ''''''''''''

4 o Kla'J _adloru dlr beror

4.10. urup) Lh. ekspo/ycji

4.ll. crubości olulenia plętów zbroj€nia dla konkuk ji
/elbe'owych w /Je7no ł od\la.}lklnoĄ.i ' '' ' ' '

4.l 2. cnnicznc *]nagania sćrokÓści rcZw&cia rys
wg D.N 10.15 L o/d7i.' I

4' l 3' wskenia do sklasyfikowalia części budowli
v"dlugLla. \l;o|.o( dladlkoLlósIla' ' ' ' '' '

.r.14. Objainicn.d do 7TV-NG

5. Iirera'urt

3ó

3ó

l1

11

14

22

l9

28

33

4l

t5

ló

4l

42

42

48



Przedmowa do rł ydania polskiego

]l ]ti]kuDasfu lat tMają pmce nad $woŹenien w Unii Elro
:.'s\iqj ńoivcJ geńeracji iom oznaczonych s}mboleń EN,
]'r.*iąających (lub ńających obowiązywać) we ivszystk]ch
.:a]ach Uńii i kńjach z nią slowezyŚzony.h' Nickóre z rych_irm powstają telaB'rynie szybko, jak np' EN 20ó_l:20o0
'Bflon. część l] wymagania' właściwości. Prodnkcja i 7-8od_
:-.!ć"' inne wolno, jał !p' EN 1992 ]'l:2004, Żnana jako
]rlo}iod 2 .'Projeklowanie kÓnstrukcji z belonu. Część I'
:i:gu]-.r' ogó]ne i rcgu]y dla budyrków,.'

Docelowo nomy europejskic EN mają mieć status nomr
. nowych' Tak stało Się już w Polscc z nomą EN 206 1.
': -a od cŻevca 2003 !' ńa status Polskiej Nomy jako
: \.tN 20ó ]:2003' Podobnic jeslw N'eń.zcch, gdzic obo

:7!łc noma DIN EN 206_l' w poŚzczcgólnych kraJach
'żlnve są kra.jowe uzupelnienia do tych !om, w stosunku: lozwią7ań końpromiŚołych prłętych w [N 200Ó 1'
:Lpełnicnia te nawiąrują do 1okalnych warunkół klima_
'_Żnydr' miejscowych poziońów ochrcny slrukfuralno_
-jlclialowej i stosowanych współcŻynników bezpiec7cń
, . r. sprawdzoDych resionalnych praktyk bu.lovlanych,
.]d\c]i ońŻ nrnych, poz}qr'ivnych dośviadczeń.

\a lej Żasadzie powstała w paźdŻicmiku 2004 r' Pohka'. nna PN_B 0ó2ó5:2004' jako krajowc ualpełlienie PN EN
] ; l:200]' zaś w NiemĆ7eclr np' nonna ZTV ING:2003
]Jdatkowe techniczńe warunki umol,), i ł],tyc7ne dla bu'

:]rll inżfnicskich"'
\\' odnicsieniu do nonn dotycŻących ptoiekowania kon_

.:.lkcji 2 beto.u, betonu zbrojoncgo ibctonu sprężonego'
trvasi na przĆdfużające się pracć Niązanc z oslateczną

.:iśja. Eurokodu 2. w obu ĘDienionych krajach oprdcoweo
-:u].ic oboBiąające nomy knjowe' w Pols.ejeŚt to noma:\ B 03261|2002 ,.Konstruk.je bctonowe' żelbeLowc i Śpręźo
' obliozcnia Ślatycznc i projc1{1owanic... a w Nicmczech noL
, DlN l045_l ',KonŚlrukc.je nośnc z betonu, betÓnu żrcjo_
.]o j betonu spĘżońĘo c2ęść l: w}Diarowanic ikonŚtru
'rnie''' Noma PN B-0]2{4:2002 powołujc się na normę: P\" [N206_lw zakrcsic Właściwości betonu, klas ckspo4,Ćji: I'odobnic noma DIN 1045 1 nra JcŚŻc)c uzupelnicnic

: Dl\ 1045_2 .'Konstnlkcjc nośne 7 bctonu zbrc.jonego ibctonu
'oncgo c/.ś. l Bclon rndga-ld shśc'u,^.|. pro_

: ]\cja i 7-godność' Reg!ły stosowania wg DIi{ EN 206 I 
,.'

stąd tcż obie w', dolyczącc konśrukcji normy kń.jowc
:rją ścisry ,wiązek , nomą eu.opc.jską l]N 206_I|2000
i\dajc Śię zatcm Śh$znc wobcc jedno7nacznej Podstawy
_]Ż\ażań aby pżybliżyć pohkim inż]mieroń konstnlktorom

\iJdc?. rc n enir,trc s /d. c.rc do.u.osrl a srm."aj
.Ymy EN 20ó l:2000 do celów prcjektowania i konsrfuolva_

-]j c]ementów z belonu' betonn zbrojoncgo ibetonu sptężonc
]. Doświadczenia tc zoŚta1y zcbrane w opta.owalyn p.7cz_.jpól pięciu autorów ZĆszycic Naukowym >Zement und
3.IoninduŚlriĆ( pt',,P.ojcktowańic konŚirukcji betonoł],ch na
:-]ałość lQtalog elcncntówj] (Bauteiikatalog). który nanowi
'Poradnik planowania tMałości elcmentóv konslrukcyjnych
...dhs nowej gcneracji nom".

TNabść elencntów konstrukcyjnych 2 bctonu ieś we
''' tscne'4''l _oń'(onyn z pod. "ło*1,''l' "ryer ri]:.jcktowania i \rykonawŚtwa konshrkcji' obok spe]nicnja'n.pa'la-u SrdnL/negu no,-oi.r' sr1-o{ C?ni,/r,J.h
^rL,luilń.i' '

\\' bliskić.j przys7-łości dokuncntacja plojektowa będŻie
'r!ierać dwie części: l) projel1 konŚtrukcyjny w tradyĆyjnym

Jot] ,na./eni||.l/n' bdlL'a.\ n|.nc]-je-'U prle/ kÓ'
'' l' . s \ magr'n Ldotr etdlj./n)cĄ ro.noic l _^ kn\oscl
_ / ]' ''pro ekl na Lrud'Ó'c" lub i'"./c .r'orc<l ńd okrc.

ułl\Uł.n'a ' Dod.llowu w)ńdgan] h(d/le opl-'] dohc/ącd
oddTiab$anra ohict-tu na yodowul,o

Prcjekowanic .,na hwałość', wy aga dok]adletso sprcry_
/osanb &idlają"y.n dgrr.wni. n'| (on.fu(fIc c/y'nlłók
. ''doh . .oU). h |Ub l'o U^]n).n. L ń'( .4 pngrupow"||c w.Ą

X0 brak zagrożenia agrĆsją środowiŚka lub zagÓżcnia

x. /d$ożeni( ko oŻiq spovUooq an.r k]'ho|aq /ac-ąXD /a8ro/.lje koto4a .porvodusaną .'r|orklTi nlcpucho
dŻąc'mi z wody ńoBkiej,

xs zagrorcnie kororją spowodowaną chlo.kami z wody

xF 7a8rożĆnic agrcsyvn}T odd7iabaanicm zamrażania/od_
nńżania ze środkańi odladzając)mi lub bez nich,

XA - zagrożenie agreŚjącheńiczną
xM zagrożenie agresją ł]Nołaną ścieranicm'

Plc/en'osinJ Kxklo8" pń^.'l s 'oo.Ub doc' pT.)^]_J oob Żr *}nadd . |'c'e cl'po/)(J d ; oż1egu Dpll Ublcl_
tó{ bu,]otr]ańych ] nz}mle^k]ch,7 pod2lalcn ń;

- elcmentykonsrrukcyjncposadowienia.
budownicnvo micszkaniowe,
b!dowlc inżynicBkiĆ'
b,rd,' nicNu p?err,los( | -/J.c./no\., pubt .?nei_ o(nlonJ srodo'v]ska ] sód ndlulainy(h'
budoqnrcruo $odnc

- bldowniĆt]vokonunikacyjne dIogi._ budownictwotoInicŻe.
budownicrwo specjahrc,
posadzki ptzcnyŚłowc'

Znąiąc dokładhą klaŚę ekspozycji, można na po.lstawić
' Kdrdlo' L_ okIeillc mi-'l1-'ną lld'e }.o'.frnJio'. ' bclon'l l6(.std ll(' ml. ndl"n grubośJ ohllenk p_ęlil /Ólojcnli bc!o_
nem .. 

". 
a aUe lla{ r"J/onr "onsrtut.tr cp(cjaine. rtoda..

(o*e \lmdtdnll''cgjĄ ./\ rvl|d/ou|'I ważnJ ll'lbrccic
\rd nsr.r prlvprdLi k krua-t .onrc./r,. 

",, 
,:."..",".

belw.u j dPUł icl?.'rc8o l l P) o'' prĄ rad"'' s l orycl' pI4-ap"$icPcnlu dUou\/./" .|c ń'l5/a l'ld{ be'Un' ' \. p_.}_
lldd d a ll łow /JDo] l burloln.l"icwoJ lm minrral-a
Llas, b.,onu /Bkletso ryru.i .J,4<. /a!,,JDo\,crpo.c8o
.1" J- 

' 
I P, Dli phn /aoury minrm,t"a 

^1..., 
h(ror,, ,mon

rJ5a5' nlc /;(d ''e oclo U ndpo\lclPoń\go. r'|e s pll}
padlal ŻastoŚowania bctonów wolno ibard7o wolńo tężejących
(r<0'30) dopusŻcza się klasę bctonu c3o/37. w kraiu bnł
Śl pooubncgo Upld.os"n|d llore b} porÓg,o konLru<|..o
u..dl' Jolldd .otr{,c.oeivl1ld.i(bero-up.oietrorr.etso.
I"bl,cr f $ nomic P\-t \ 20,, 200,...bti(.;2 { norm.\'n 0o7r) 2004 '',/dlccJoe d_loi' 8i.nilnc JoDc/ą(c
.kladll oldl uL..|tro{| belonu'' '.ą w slcll Ótłpad\aci

N e(l^.c daN * '.Kd'a'ogu'' odhl(ts"-ą od {)ńcgan poda_
). h * nomje P\ B 0l2o4' Dohc/) lo nońlndl 'ei !rubn.. I

otulcnia prętów Żblo.jenio"]ch betonĆm' klót wg D l N ] 045 ]
Jcst o Ac = l0;l5 mń wjęks7a niż c'.,^ (por. załąc7tik 4'! 1)'
w nomic polskicj Żalęcane 

^c 
Ętos' 5+Io mm' Podobniejcsl

z gnńicznyńi ł]baganiańi szerckości roryarcia rys' którc wg
' \alaloe! 'pol' ,dącmi' 4'')l \v}h..Ża wl 0'J':0a nn,
natomla\r wg PN B (l]]Ó4 s _ - n.2+0.] mm

Bardzo dokładnic podano w ''Katalogu.. zakrcsv Śtosowa'
; rcżn](h rcdłJów 'orcrl.'tr d'1 |o/n)cn l'las el'.po4c]l

L lcnen'ós (onJfull 
} 'n).l' l8odnic / ddllyml nJm Dl\ i \

]o-_l DI\ ' \ |q:4. DN ||oJ' lub d'a ccmeńlos spcLjal



ń\.h ue DN l N '4216 ' 7goJnie / DĄ |01Ą 2 'por' 
/aLąc/

.i", ł l'' ł ł 
'' 

t'łonu on.,o"nl(/ posh'yc ou lepl/ei "pc'yfi

'ac;l oelonu konslu\.yimgo oa rólnych lld' 'h(oo^Jii
c emcnl..w buuowdl].h Pudobrr /c'lduierrc lc ' mn\'l

Jokladne maiduj. s e h rcmle P\ B_0b2o5 /8odńń / ńol

mańl PNJ \'loi l ''L emcnl ('7ęśc l slIdd' u)ńa8dIid

' kMe.ia Żpodno.ci do$./ącc cemcrlÓw pos'/cchnego 'lzy'
łli naz P_\_g Ia'o- ',crńenl ( cment sp( 'lr} SLlad'

svmacania l kryfeńa Żgodności"'' ił xłalopu' MlosJd/o_o Jod'loĘ płdmelr'

a m,ano* .ie rlasinaluoru JL bconu \Bnorm) Dn\ l0'5_t

..Kons.ru<c|c o'ńc / boonu. bdon' /brclone8o hclń'u

'prę/onego _/qś. l: w}ńondqsr$o'' \o d.ld' opan' na

f''t.kÓd/ie 0. nle na ie'zc/ę polst'.e8o odpot'eonlKa

Rca'unuiłc' pizenlowanr'.Kdlalo8"' k'orets'' Dod'la-a

'" **'"."'" j"i.ł* *'io*' c|eaenlóu l konsnlc'l
i]'""i"l".i"l , r'"ó* .e 

"omy 
(u'opci'lic] l \ 20ń_':2000

| Óoch'dn;|ld o{rinor') nje'icc" 'j D^ F\ 206 I ńo'e

','":""^ 
aou," łoó,o u"iie, dobq pomd-ik ol.nohdńia

tNałości elemcntów konstrukcinych wg nonny generacj'

".m' Pochodna nonna polska PN_EN 208_l]200] jest tłx

.^",*i". u", iŻ\lch;ol" e\ /n'ań dńglcl"\leI sebii

."*' "',"""''"t iN 20Ó l'2000.'qd lez pod'l]se ńa {lorql

.'"'*1.",i" ,. o" i -*.r pochodr e niemrc'"' polskd r{ 
'a

"jma io porua" pol'l m prc ekldn oń Lo"qru"Ji / belorll

rd prc"le koń{anF 7..Kaldlog!'' be/ obas ńardżrńla 'f na

ni.4odność z PolŚką Nomą

w Drlylddka imvch dan)ch h ..Kd'alo$ opanch n"

nofi'e :ie;c(t ei DN_lo'5_l i noń|e po s\ieJ PŃ_B
_032ó4:2002, któ!; ńogą s]ę rÓżnić (por. załączńiki 4'l]
i 1'l2). obowią,uią w kiaju w}ragania wg nomy polŚkiej'

kk*'$_e^ 
'\0;^{6ńle 

/ 
']anych 

/6saĘch u /dą'/_llach
"ł ll i o'l,, .oi. b}c ponocnc orĄ pudejmohdnlu dc'y4l
plojek1owych (o do nomlnalńęJ 8ruboścl "fule a p€lós
zbńl* o"r,h bclonem. c/} też gnnlc^ej '/clul"\c lń/_

*"'"'i,3ń"'" 
no'e urogulowania niemieckie dla budowli

ińżvnicśk]ch ZTv ING (por' Załącńik 4'l4) mogą być

'.;"""" "'" 
oDlalow}nvańlu np wdru1koh l"ńnic/l}ch'

;tlm po. nnv oopJwiddcc d-ogose ooe\ry lnĄń:el'kie

" 
pol'..' ł'"" mdją b)i /a"ańe $ nowell/oud_)m Ro/

polząozcniu t r']ł rłin sru'] fu'"porl i GospodJhl \4ob śi

ż 2000 rokx'
Pmhleńv 

^ 
illanc / tdrc/eń em no ) T\ 20b'l 2000

" "*..h cŻl;rlo""l .t L nii l Urop.jŚ(jc] ol'' / \la'clwy_
inrc,p<lo"a_ em ie poJańowleń u /"kreqę ru'lo"'i bc

tńńns Lon'Lru<.\ in\. r 'ą had_c l n'e /ds '7e lcdnń/.al /1'e

'-',.^* sruo'i"ł sańl polc.enla j.( ksia/łJ pl 'Belor

"eahru 
normr PN IN 20o I \ome-raP s)dana u 2004 I

"-- \.a""ni"*o Pols(: ccren r Pol\\r Ko nrtcl \or
m.lir&;n\ ia|o orala,l''olo". pod l eĄnk|'n Drcf lecha
c,'"*.iia;' K.iaŻlę 'c naleł lra\rowsć |alo ccnne

uapełnienń inierp.etacyjnc nie b/Ito w' Polskicj Nomy. ale

też prczentowanego,'Katalogu''.

Pr

Pnt. dr hab. it. Kaziniet Flaga
Politcchnika kakowskt
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Przedmowa

W nmach ujednolicenia w Duropie nom doĄ,czących beto-
nótv bldowlmych wydano j wdrcżono normy DIN 1045'
części l 4 i DIN EN 206 część l' które uregnlowały na nowo
Żagadnienia planowania j prcjekowania' sfkonawstwa bu
dowli Ż betonu ip.odukcji betonu'

opróc, ,mienionej teminologii znrczenic ma także nowa
bierarclria odpowiedzialnoŚci uczestników proccsu budowla_
ne8o' Ze .rrul1utdln}mi /T.anaml u nÓmeh rol.zcrza 

'ię
pŹedc wsŻyŚkim zakcs łykon}vanej pracy i obowiązki
planującego, przy cz}m opisuje się je bardŻiej ryraaie. Not
malizacja ustala, oprócz nośności i pŹydahości do uż}łkowa_
nia, takżc lNałość części budowli betonowej jako ,asadnicze
rĄłena prcjel1u' W}magania dołc7ące istniejących wann_
rÓw śrÓdowiskowych dla betonu sąokeślane za pomocą klas
gkspozycji' Posfu8iwanie sję rybi klasami ckspozycj] jest na
początku niewąĘliwie nowością

Katalo8 .lcmentów konstrukcyjnych stanowi pomoc prŻy
ploiektowmiu prŻ$ożądkowmo w nin1 elementom kon_

smkcin'm klasy ekspozycji, mjnimalne klasy w}'trrymałości
na ściskanie, najmniejsŻr gnbości bctonowych otulin i k]asy
na.Lon' Powinicn być 1eż pżydatny i!żłnieroń w praktyce
q procesić lrojektowania wcdług nowej nomy' a lakże pomóc
pży łykonywaniu tMałych i €konomicznych budowli beto-
no$,ch' Niniejszy porad'ik nie zastępDje projckowania' Nie
.\aln]a z obowiązl'! sprawdŻania wcdfug kr}teriów dancj
nomy i jcj ważności dla rcNźanćgo prz}pad|!'

w 20ol roku po ż pieNszy ukazał się katalog clcmen1ów
\onstrukcinych, ktÓry jest slale dostosow}nvany do novych

"amogów 
nomalizacji' Kolcjnę wydanie katalocu ładaje się

nięc bardzo pożądane.

Treści katalogu stanowią podstawę oprogramowania '.Be_
tongujd€'', kóre zostało wydane wspólnie przez Niemiccki
Związek Przemysfu cementowcgo c.v' i Niemiecki zwiąŻek
Pżeńysłu Betonu Towłowego e'V'

Pienvszy Katalog elemĆntów konstrukcyjnych był opEco'
wany przez Baub€ratung Zement i dalej jest prowadŻony
przez Regionalne Przedśawicicktwa (BetonMarketing)'

Axtorami niniejszego łydania są

Mgr inż' Michael J' Dickańp
BetonMarketing Nord, Hmnove.

Mgr inż' Ro]fKanpen
BetonMarketing weś, BccL!ń

BdonMarkeńng sud. Miinchen

M8r inż' Rolod Pickhardt
BetonMarketing West, Beckum

Dr inż' Thomas Richlcr
BctońMatketińg ost, Leipzig'

Za współpracę pŹł wcześniejszych wydaniacb składamy
podziękoivania Pańoń mgt. inż' Kaśtenowi Ebelingowi'
BurgdorĘ imgr' inż' Norbcńowi KlosĆńn' Buxtehude.
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