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W nmach ujednolicenia w Duropie nom doĄ,czących betonótv bldowlmych wydano j wdrcżono normy DIN 1045'
części l 4 i DIN EN 206 częśćl' które uregnlowały na nowo
Żagadnienia planowania
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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 nośnościi pŹydahości do uż}łkowa_
nia, takżc lNałośćczęści 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
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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 betono$,ch' Niniejszy porad'ik nie zastępDje projckowania' Nie
.\aln]a z obowiązl'! sprawdŻania wcdfug kr}teriów dancj
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\onstrukcinych, ktÓry jest slale dostosow}nvany do novych
nomalizacji' Kolcjnę wydanie katalocu ładaje się
"amogów
nięc bardzo pożądane.

Treści katalogu stanowią podstawę oprogramowania
'.Be_
tongujd€'', kóre zostało wydane wspólnie przez Niemiccki
Związek Przemysfu cementowcgo c.v' i Niemiecki zwiąŻek
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Pienvszy Katalog elemĆntów konstrukcyjnych był opEco'

Zement i dalej jest prowadŻony
przez Regionalne Przedśawicicktwa (BetonMarketing)'
Axtorami niniejszego łydania są
wany przez Baub€ratung

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.

