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Wprowadzenie
W ostatnich latach budownictwo prefabrykowane przeżywa swój renesans. Jest to widoczne zwłaszcza
w Polsce, gdzie po doświadczeniach z budynkami wznoszonymi w technologii przemysłowej na wiele lat
w zasadzie zaniechano rozwoju tego typu budownictwa. Niemniej jednak wprowadzanie coraz bardziej nowoczesnych maszyn i elektronarzędzi oraz innowacyjnych rozwiązań technologicznych, niewspółmierny
w stosunku do poprzedniej epoki wzrost kultury budowania, a także względy ekonomiczne, spowodowały
powrót do idei prefabrykacji w budownictwie. Pojęcie prefabrykacji należy rozumieć znacznie szerzej niż
tylko jako bloki z tzw. wielkiej płyty. Obecnie elementy prefabrykowane stosowane są niemal w każdym
obszarze budownictwa.
Wznoszenie obiektów lub ich fragmentów w technologii prefabrykowanej ma wiele zalet. Wytwarzanie prefabrykatów zazwyczaj odbywa się w warunkach produkcji fabrycznej, odpowiedniej do uzyskania zakładanych optymalnych parametrów użytkowych. Technologia prefabrykacji pozwala na optymalizację zapotrzebowania na energię i surowce (materiały, wodę). Wyroby bardzo często są projektowane i przygotowywane
na miarę potrzeb inwestora, przez co eliminuje się straty materiału oraz odpady związane z produkcją i budową obiektów.
Procesy technologiczne produkcji zazwyczaj cechują się niskim śladem środowiskowym (deklaracje środowiskowe ITB), a wyroby wytwarzane są w warunkach kontrolowanych i powtarzalnych.
Montaż wyrobów prefabrykowanych jest prostszy od tradycyjnych technologii i szybszy. Zmniejsza on wpływy losowe, co jest istotne w przypadku technologii monolitycznych, gdzie prowadzenie prac budowlanych
zależy często od pory roku lub warunków pogodowych. Oszczędność czasu i nakładów prowadzi do oszczędności kosztów cyklu życia. Kosztorysy z wykorzystaniem elementów prefabrykowanych są prostsze i obarczone mniejszym ryzykiem przeszacowania kosztów.
Dzięki możliwości projektowania elementu prefabrykowanego do konkretnego zastosowania w obiekcie budowlanym, elementy te mogą mieć odpowiednie kształty, właściwości mechaniczne, termoizolacyjne lub
akustyczne. Zgodnie z aktualnymi trendami przy produkcji tych wyrobów można wykorzystywać technologię
kompozytów, surowce naturalne oraz pochodzące z recyklingu, przez co są one przyjazne dla człowieka
i środowiska.
Wyroby prefabrykowane można też poddać recyklingowi, co stanowi spełnienie wymagania dotyczącego
racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych. Wyroby prefabrykowane można odzyskać z obiektu po
zakończeniu jego użytkowania, a następnie zastosować w innym obiekcie bez znacznych nakładów pracy
i energii. Ułatwiają to często wykorzystywane elastyczne systemy łączenia. Elastyczne systemy łączenia
umożliwiają kształtowanie ciekawych brył budynków o zróżnicowanym przeznaczeniu i funkcjonalności.
Niezależnie od tego, jak nowoczesne i innowacyjne są rozwiązania konstrukcyjne stosowane w budownictwie prefabrykowanym, poszczególne wyroby powinny spełniać określone wymagania, zgodnie z ich wykorzystaniem, a obiekt powinien spełniać wymagania podstawowe. Instytut Techniki Budowlanej posiada
odpowiednie możliwości do oceny wyrobów i rozwiązań konstrukcyjnych, zarówno na etapie projektowania,
jak i wykonania. Wysokiej klasy eksperci i nowoczesna aparatura badawcza pozwalają na kompleksową ocenę samych prefabrykatów oraz obiektów wznoszonych przy ich wykorzystaniu.

Zagadnienia
konstrukcyjne
i materiałowe
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Diagnostyka budynków
z wielkiej płyty
Ekspertyzy i opinie techniczne dotyczące diagnostyki
i oceny stanu technicznego budynków z wielkiej płyty
Prace eksperckie wspomagane są współczesnymi narzędziami diagnostycznymi, które umożliwiają
kompleksową ocenę stanu technicznego budynków. Inwentaryzacja zarysowań i innych uszkodzeń
ścian zewnętrznych wykonywana jest za pomocą bezzałogowych statków powietrznych (BSP, tzw.
dronów). Umożliwia to zebranie danych wizyjnych z miejsc trudno dostępnych, bez konieczności
angażowania specjalistycznych zespołów alpinistycznych.

Badania in situ
Badania in situ umożliwiają ocenę parametrów wytrzymałościowych elementów konstrukcyjnych.
Jedną z nich jest identyfikacja parametrów wytrzymałościowych betonu za pomocą metody nieniszczącej (tester betonu). Urządzenie zapewnia pozyskanie i obróbkę danych w postaci cyfrowej
na miejscu, bez konieczności wykonywania testów laboratoryjnych. Oględziny uszkodzeń w miejscach o ograniczonym dostępie lub braku możliwości wykonania odkrywek przeprowadzane są za
pomocą kamer endoskopowych. W przypadku gdy konieczna jest diagnostyka rozkładu zbrojenia
w płytach stropowych lub ściennych, eksperci mają do dyspozycji skanery powierzchniowe, które
metodą elektromagnetyczną wykrywają układ zbrojenia w wielowarstwowym podłożu betonowym. Pozwala to na szybką i precyzyjną ocenę stanu technicznego budynku bez konieczności
prowadzenia uciążliwych prac odkrywkowych.

Ocena trwałości w aspekcie właściwości ochronnych
betonu lub zaprawy wobec stali zbrojeniowej
Badania fizykochemiczne prowadzone są w ITB na próbkach betonu lub zaprawy pobranej z odkrywek wykonanych w formie otworów o średnicy 16 cm, w zakresie:
• pH odwzorowanej cieczy porowej betonu lub zaprawy,
• zawartości jonów chlorkowych,
• zawartości stwardniałego zaczynu cementowego,
• potencjału stacjonarnego,
• gęstości prądu pasywacji,
• wyglądu elektrody stalowej po badaniu elektrochemicznym.
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Prefabrykaty z betonu
Badania i ocena właściwości użytkowych prefabrykatów betonowych
Instytut Techniki Budowlanej bada typowe i powszechnie stosowane prefabrykaty, takie jak: kostki
brukowe, krawężniki, płyty ścienne, stropowe, jak również wielkogabarytowe elementy konstrukcyjne i elementy infrastruktury energetycznej. Większość badań realizowana jest na podstawie
przedmiotowych norm, które stosowane są w Zespole Laboratoriów Badawczych ITB i akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji. Badania prototypowych prefabrykatów, dla których nie
zostały wydane dokumenty normatywne, realizowane są na podstawie własnych procedur ITB.

Ekspertyzy techniczne

Instytut wykonuje ekspertyzy:
• konstrukcyjne (spękania),
• materiałowe (wykwity, odpryski, zniszczenia powierzchni).

Projekty badawcze
ITB realizuje projekty badawcze dotyczące wpływu popiołów z odazotowania na cechy użytkowe
i trwałościowe betonu oraz innych kompozytów cementowych, a także w zakresie optymalizacji
receptur betonowych.
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Budownictwo modułowe
Budownictwo modułowe stanowi współczesny dział budownictwa kubaturowego, którego najważniejszą cechą jest otrzymanie wysokiego stopnia prefabrykacji. Pozwala to na uzyskanie wyrobów
wytworzonych w kontrolowanych warunkach produkcji przy zastosowaniu wysokich standardów
jakościowych. Prefabrykowane budownictwo modułowe pozwala na optymalizację zużycia materiałów i wdrożenie zbilansowanej gospodarki energetycznej oraz zrównoważone wykorzystanie
odpadów produkcyjnych.

Prace analityczne
W Instytucie Techniki Budowlanej prowadzone są zaawansowane prace analityczne wspomagające proces projektowania. Prace te pozwalają na weryfikację nośności i stateczności prototypowych
konstrukcji modułowych oraz na ocenę cech użytkowych proponowanych rozwiązań. Do oceny
nośności i stateczności konstrukcji modułowych wykorzystywane są zaawansowane numeryczne
metody obliczeń, które umożliwiają testowanie i optymalizację rozwiązań konstrukcyjnych przed
wytworzeniem prototypu do produkcji.

Oprócz obliczeń statycznych szkieletu konstrukcji w ITB wykonywana jest kompleksowa ocena
właściwości technicznych elementów modułowych wraz z wypełnieniami ścian i stropów w zakresie izolacyjności cieplnej i odporności ogniowej.

Prace badawcze
Prowadzone są również prace badawcze dotyczące nośności i stateczności prototypowych prefabrykowanych struktur, wytwarzanych z blach podwójnie giętych. Struktury tego typu wykonywane są bezpośrednio na placu budowy przez mobilne walcarki lub w zakładach prefabrykacji, jako
elementy gotowe do scalenia na placu budowy. Podwójnie gięte struktury łukowe stosowane są
jako samonośne zadaszenia budynków. Czas wytworzenia i montażu struktur łukowych w obiekcie
może być skrócony do kilku tygodni.
Badania prototypów z blach podwójnie giętych prowadzone są według autorskich procedur badawczych z wykorzystaniem nowoczesnych technik pomiarowych. W zakresie oceny właściwości użytkowych prefabrykowanych struktur łukowych wykonywane są zaawansowane obliczenia
numeryczne, które zostały zweryfikowane i walidowane za pomocą badań. Pozwala to na wykorzystanie modeli numerycznych w znacznie szerszym zakresie niż na podstawie samych badań
laboratoryjnych.
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Kontakt:
Zakład Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu
e-mail: konstrukcje@itb.pl, beton@itb.pl

Właściwości
użytkowe
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Ściany osłonowe elementowe
Wykonywanie elewacji jako ściany elementowej jest zaawansowanym sposobem prefabrykacji
ścian osłonowych. Elementy modułowe ściany, składające się ze słupów, rygli oraz wypełnień
w postaci przeszkleń stałych, okien, paneli nieprzeziernych lub płyt kamiennych, wytwarzane
są w warsztacie. Zapewnia to zachowanie reżimu technologicznego na najwyższym poziomie.
Gotowe fragmenty ściany transportowane są na budowę i montowane sekwencyjnie.

Badania laboratoryjne
Instytut Techniki Budowlanej ma możliwość badania elementowych ścian osłonowych w skali
rzeczywistej w warunkach laboratoryjnych. Właściwości takie, jak: przepuszczalność powietrza,
wodoszczelność, odporność na dynamiczne działanie deszczu, odporność na obciążenie wiatrem,
odporność na uderzenie, odporność na włamanie, izolacyjność akustyczna, odporność ogniowa
lub obliczeniowe wyznaczenie parametru izolacyjności termicznej, badane są zgodnie z normami europejskimi, a metody badawcze są akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji lub też
w koniecznych przypadkach notyfikowane.
Wykonywane są również badania według wybranych metod wskazanych w normach amerykańskich lub australijskich.

Badania in situ
Laboratoria ITB przygotowane są do potwierdzania deklarowanych właściwości użytkowych również bezpośrednio na gotowym obiekcie. Obiektowo sprawdzana jest izolacyjność akustyczna oraz
wodoszczelność. W przypadku weryfikacji wodoszczelności elementowej ściany osłonowej wykorzystywane są zarówno metody wskazane w normach europejskich, jak i zalecenia stosowane
w Stanach Zjednoczonych. Tego typu badania dają możliwość potwierdzenia poprawności wykonania i zmontowania ściany w obiekcie.

Ekspertyzy i opinie
Instytut Techniki Budowlanej oferuje możliwość oceny poprawności projektu ściany osłonowej, jej
mocowania do konstrukcji budynku oraz poprawności zastosowanych innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych. Zakres ekspertyzy może obejmować również jakość zmontowania ściany w obiekcie.

Ściany osłonowe i przekrycia dachowe
z płyt warstwowych
Płyty warstwowe, złożone z rdzenia izolacyjnego w okładzinach z blach metalowych, wykorzystywane od wielu lat, wciąż znajdują szerokie zastosowanie zwłaszcza w budownictwie przemysłowym. Stosunkowo mała masa elementów płytowych oraz możliwość ich wytworzenia w fabryce
i dostarczenia bezpośrednio na plac budowy zapewniają szybki i precyzyjny montaż. Jednocześnie
zewnętrzne ściany budynku, prawidłowo zaprojektowane i wykonane z tego typu płyt, spełniają
wymagania w zakresie izolacyjności termicznej i ochrony przeciwpożarowej.
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Badania laboratoryjne
Instytut Techniki Budowlanej zapewnia doświadczenie oraz niezbędną aparaturę badawczą do pełnej oceny płyt warstwowych. Płyty poddawane są badaniu: odporności na obciążenie równomiernie rozłożone, obciążenie skupione oraz obciążenia długotrwałe, nośności zamocowania, odporności korozyjnej okładzin, izolacyjności akustycznej, izolacyjności termicznej, odporności ogniowej.
Instytut na podstawie wyników badań oraz obliczeń opracowuje niezbędne do projektowania tablice dopuszczalnych obciążeń płyt warstwowych.

Ekspertyzy i opinie
Poprawne wykonanie ściany osłonowej lub przekrycia dachowego z płyt warstwowych wymaga
od montażysty wiedzy i doświadczenia. Niezwykle istotny jest również prawidłowy dobór płyt
pod kątem grubości rdzenia, grubości okładzin, rozpiętości, ilości punktów mocujących i punktów
podparcia. Zdarza się, że jeden lub więcej z tych parametrów jest niezachowany. Wówczas może
dojść do awarii. W takich sytuacjach Instytut podejmuje się wykonania ekspertyzy określającej
przyczyny awarii czy też wad wykonania elewacji lub dachu obiektu.
Kontakt:
Zakład Inżynierii Elementów Budowlanych
e-mail: przegrody@itb.pl

Środowisko
Jakość powietrza wewnętrznego
Wiele problemów związanych z jakością powietrza w pomieszczeniach nowo wznoszonych obiektów wynika z wysokiego poziomu wilgotności materiałów budowlanych. Ponieważ prefabrykaty są
zasadniczo przygotowywane w fabrycznie sterowanym procesie produkcji z użyciem „suchych materiałów”, eliminuje się możliwość występowania wysokiej zawartości wilgoci w nowym elemencie.
Zgodnie z aktualnymi trendami przy produkcji wyrobów budowlanych wykorzystuje się technologię kompozytów, surowce naturalne oraz pochodzące z recyklingu, przez co są one przyjazne dla
człowieka i środowiska. Badania laboratoryjne ITB w zakresie emisji niebezpiecznych związków
z wyrobów generalnie nie wykazują zagrożenia wysoką emisją lotnych związków organicznych LZO
lub uwalniania metali ciężkich z prefabrykatów. Niemniej prefabrykaty stosowane we wnętrzach
budynku i będące w trakcie użytkowania w kontakcie bezpośrednim z użytkownikiem powinny
być oceniane przez akredytowane laboratorium. Jednostką upoważnioną do tego typu badań jest
Instytut Techniki Budowlanej.

Właściwości cieplne i akustyczne
Dzięki możliwości dowolnego projektowania właściwości elementu prefabrykowanego do konkretnego zastosowania w obiekcie budowlanym, elementy mogą mieć odpowiednie kształty,
właściwości termoizolacyjne lub akustyczne. Projekty badawcze ITB (np. H-HOUSE) wskazują
na bardzo szeroki potencjał projektowania nowych wyrobów prefabrykowanych o parametrach
akustycznych i cieplnych przeznaczonych do konkretnego zastosowania (np. budynek niemal zero
energetyczny lub budynek o znacznym komforcie akustycznym). Liczne wyroby prefabrykowane
były badane pod kątem akustycznym i cieplnym w laboratorium ITB. Podstawowym parametrem
cieplnym, określającym materiał w zakresie izolacyjności cieplnej, jest współczynnik przewodzenia
ciepła. Badanie współczynnika opiera się na metodzie ustalonego strumienia cieplnego, w której
strumień ciepła przechodzący przez próbkę materiału powinien mieć stałą wartość, a temperatura
próbki w każdym punkcie powinna być ustalona. Współczynnik przewodzenia ciepła badanego
materiału określa się mierząc gęstość strumienia cieplnego i różnicę temperatury po obu stronach
próbki. Do wyznaczenia współczynnika λ w ITB używa się urządzenia Fox firmy LaserComp, które
zostało zaprojektowane i wykonane zgodnie z normą ASTM C518.
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Właściwości cieplne elementów prefabrykowanych, w tym przegród (m.in. opór cieplny przegrody),
można określać za pomocą:
• komputerowych metod obliczeniowych,
• badań w osłoniętej skrzynce grzejnej hot-box.
Pomiary wykonywane są zgodnie z normami EN ISO 8990, EN 12412, EN ISO 12567, ASTM
C1363 i EN 1121.
Właściwości akustyczne elementów z prefabrykatów można podzielić na trzy główne grupy:
• izolacyjność akustyczna od dźwięków powietrznych,
• izolacyjność od dźwięków uderzeniowych,
• pochłanianie dźwięku.
W Instytucie prowadzone są badania pochłaniania dźwięku oraz badania izolacyjności akustycznej
(zgodnie z serią norm PN–EN ISO 10140).
Kontakt:
Zakład Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska
e-mail: fizyka@itb.pl

Ochrona
przeciwpożarowa
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Wymaganie bezpieczeństwa pożarowego budynków jest drugim podstawowym wymaganiem
dotyczącym obiektów budowlanych. Ocena stosowanych w budynkach materiałów i elementów
dokonywana jest na podstawie badań. W większości przypadków są to badania wykonywane na
podstawie metod normowych. W zależności od przyjętego scenariusza pożarowego są to badania
reakcji na ogień, rozprzestrzeniania ognia lub badania odporności ogniowej.

Badania reakcji na ogień oraz stopnia palności
W przypadku badań elementów prefabrykowanych w zakresie reakcji na ogień ocenie podlegają
materiały, z których elementy są wykonane. Znajomość klasy reakcji na ogień pozwala takie elementy oceniać również pod względem palności i rozprzestrzeniania ognia.
Laboratorium Badań Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej w Pionkach dysponuje pełnym
zapleczem badawczym do określania klasy reakcji na ogień elementów prefabrykowanych.
Materiały, z których wykonywane są elementy prefabrykowane, poddawane są badaniom według
norm PN-EN ISO 1716 i PN-EN ISO 1182, wymaganym do potwierdzenia klasy A1.

Do badań dostarczane są elementy lub fragmenty elementów prefabrykowanych w skali rzeczywistej, z których pobierane są odpowiednie próbki. Również producent elementów prefabrykowanych
może dostarczyć do badań materiały, z których wytwarza elementy w zakładzie produkcyjnym.
W przypadku potwierdzenia klasy A2 konieczne jest wykonanie badania w średniej skali fragmentu
elementu, takiego jak strop lub ściana z elementu prefabrykowanego (wg PN-EN 13823).
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Rozprzestrzenianie ognia przez ścienne
i dachowe elementy prefabrykowane
W przypadku elementów ściennych badania wykonywane są na próbkach w skali rzeczywistej.
Są to elementy ścian poddane oddziaływaniu płonącego stosu drewna.
W trakcie badania oceniany jest zasięg rozprzestrzeniania płomieni po powierzchni próbki oraz
mierzona jest temperatura na powierzchni próbki.

W Laboratorium Badań Ogniowych ITB badania te są wykonywane w hali badawczej przez cały rok
bez względu na warunki pogodowe.
Podczas badań elementów stropowych lub dachowych badanie wykonuje się – jak w przypadku
elementów ściennych – na fragmencie elementu rzeczywistego.
Laboratorium Badań Ogniowych ITB, oceniając rozprzestrzenianie ognia przez elementy dachowe, wykorzystuje aparaturę umożliwiającą badanie dachów trzema metodami według
CEN/TS 1187:2012.
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Odporność ogniowa elementów prefabrykowanych
Badania odporności ogniowej są istotnym elementem oceny bezpieczeństwa pożarowego budynków. Wyniki tych badań pozwalają ocenić między innymi, jak długo wytrzyma w pożarze dany
element stropowy lub ścienny i nie ulegnie całkowitemu zniszczeniu.
Laboratorium Badań Ogniowych ITB jest wyposażone w stanowiska do badań odporności ogniowej. Pozwalają one na kompleksową ocenę elementów prefabrykowanych oraz elementów stropowych również pod obciążeniem.
Podobnie jak elementy prefabrykowane stropowe, tak i elementy ścienne podlegają ocenie w zakresie odporności ogniowej. W Laboratorium ITB wykonywane są badania takich elementów
w różnej skali, począwszy od elementów standardowych o wymiarach 3 m x 3 m do elementów
o wymiarach 7 m x 10 m. Pozwala to na dokładniejszą ocenę elementów wielkowymiarowych.
Kontakt:
Zakład Badań Ogniowych
e-mail: fire@itb.pl

Certyfikacja
i oceny techniczne
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Prefabrykaty jako wyroby budowlane
z oznakowaniem CE lub ze znakiem budowlanym B
Prefabrykaty jako wyroby budowlane podlegają wymaganiom wynikającym z przepisów dotyczących wprowadzania do obrotu i udostępniania na rynku wyrobów budowlanych. Producenci zobowiązani są do wykonania określonej procedury oceny i oznakowania wyrobu przed wprowadzeniem
go do obrotu. Oceny dokonuje się na podstawie odpowiedniej dla danego wyrobu specyfikacji
technicznej – normy wyrobu, a w przypadku wyrobów innowacyjnych – oceny technicznej. Procedura oceny obejmuje przede wszystkim określenie właściwości użytkowych wyrobu, zazwyczaj
na podstawie badań. Niektórym grupom wyrobów stawiane są również wymagania w zakresie certyfikacji – obowiązek certyfikacji wyrobu albo zakładowej kontroli produkcji. Zależnie od mającej
zastosowanie ścieżki wprowadzania do obrotu, prefabrykaty podlegają obowiązkowi oznakowania
CE lub znakiem budowlanym B.

Certyfikacja prefabrykatów
Odnośnie do powszechnie stosowanych prefabrykatów zostało ustanowionych wiele europejskich
norm zharmonizowanych z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011,
co oznacza, że podlegają one obowiązkowemu oznakowaniu CE. Niektóre prefabrykaty są objęte
krajowymi normami wyrobów. W przypadku prefabrykatów nieobjętych normami istnieje możliwość uzyskania europejskiej lub krajowej oceny technicznej. Jeśli w specyfikacji technicznej
wskazany jest system 1+ lub 1 oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, konieczne jest
uzyskanie przez producenta certyfikatu wyrobu, natomiast w przypadku systemu 2+ certyfikatu
zakładowej kontroli produkcji.
W zakresie prefabrykatów ITB prowadzi certyfikację wyrobów i zakładowej kontroli produkcji, jako
akredytowana jednostka certyfikująca (AC 020). Działa również w tym obszarze jako Jednostka
Notyfikowana nr 1488, realizująca zadania wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 305/2011.

Oceny techniczne dla prefabrykowanych
wyrobów innowacyjnych
Innowacyjne wyroby budowlane, nieobjęte normami, również podlegają wymaganiom w zakresie
wprowadzania do obrotu i udostępniania na rynku. Wydawane są dla nich indywidualne specyfikacje techniczne – europejskie oceny techniczne (ETA) lub krajowe oceny techniczne (KOT).
Europejskie oceny techniczne wydawane są na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011, a wyroby, dla których zostały wydane, podlegają obowiązkowemu
oznakowaniu CE. Krajowe oceny techniczne wydawane są na podstawie przepisów krajowych,
a wyroby nimi objęte podlegają oznakowaniu znakiem budowlanym B.
Instytut Techniki Budowlanej jako Jednostka Oceny Technicznej jest uprawniony do wydawania
europejskich ocen technicznych i krajowych ocen technicznych dla wielu grup wyrobów budowlanych, w tym:
• wyrobów prefabrykowanych z betonu zwykłego, lekkiego i komórkowego,
• ścian osłonowych oraz okładzin ścian wewnętrznych i zewnętrznych,
• zestawów budowlanych i prefabrykowanych modułów budynków.
Kontakt:
Zakład Certyfikacji
e-mail: certyfikacja@itb.pl
Zakład Oceny Technicznej
e-mail: kot@itb.pl, eta@itb.pl
Zespół ds. Harmonizacji Technicznej w Budownictwie
e-mail: eu@itb.pl
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