
Stal ocynkowana i 
zrównoważone budownictwo:

•Rozwiązania dla
gospodarki cyrkulacyjnej

•Jacek Zasada



Aby UE stała się neutralna 
dla klimatu do 2050 roku...

...sektor budowlany musi 
stawić czoła wpływowi na  
cały cykl życia



Przemysł budowlany w gospodarce cyrkulacyjnej
W oparciu o pełny cykl eksploatacji budynku, sektor budowlany jest odpowiedzialny za:

50%
wszystkich

wydobywanych

surowców

50%
całkowitego

zużycia energii

33%
zużycia 

wody

35%
produkcji

odpadów



Czym jest gospodarka o obiegu 

zamkniętym / Circular economy/ ?



Make

Use

Reuse

Remake

Recycle

Promocja

Redukcja

Ponowne zastosowanie

Naprawa

Odnowienie

Przeróbka

Zmiana zastosowania

Ponowne wprowadzenie

do obiegu

Odzysk

Wytrzymałe i łatwe w demontażu 

oraz nadające się do 

ponownego wykorzystania w 

kolejnych cyklach użytkowania 

budynku lub konstrukcji

Powłoka pokrywa trwale powierzchnie 

stalowe w związku z czym nie ma 

potrzeby zastosowania dodatkowej 

powłoki przy okazji kolejnego 

zastosowania

Możliwość ponownego ocynkowania i 

zawrócenia do użytku - dzięki temu 

eliminuje się konieczność 

produkowania nowej partii stali

Jeśli długi okres użytkowania stali 

ocynkowanej dobiegnie końca, 

stal i cynk są razem poddawane 

recyklingowi - bez utraty ich 

właściwości

STAL OCYNKOWANA

Najwyższy poziom trwałości i 

solidności - dający "jednorazowe" 

rozwiązania, które przetrwają cały 

okres eksploatacji budynku

Nie wymaga konserwacji i 

obsługi, oszczędzamy zasoby 

Wysoki

Niski

PRIORYTET DZIAŁANIE



Przewidywane ponowne 

zastosowanie z 

wykorzystaniem stali 

ocynkowanej



Projekt PROGRESS dostarcza metodologii, narzędzi i zaleceń 

dotyczących ponownego wykorzystania elementów stalowych z 

istniejących i planowanych budynków.



Montaż

Zastosowanie Rozbiórka

Ponowne zastosowanie 

całej struktury

Ponowne zastosowanie 

komponentów

Ponowne zastosowanie 

produktów

Produkcja

materiałów

Prefabrykacja 

komponentów

Recycle



Rama portalowa zaprojektowana do 

ponownego wykorzystania z modułowymi i 

znormalizowanymi elementami
CO2

Oszczędność 

węgla w kolejnym 

cyklu użytkowania

98 tonnes

CO2
Korzyści 
wynikające z 
kosztów 
eksploatacji

€ 24,000

€

Budynek jednokondygnacyjny

powierzchni 480 m2 – ponowne 

wykorzystanie i recykling po 

pierwszym okresie użytkowania



“Rozwiązania ze stali ocynkowanej są preferowane w przypadku 

konstrukcji z możliwością wykonywania wielokrotnych cykli 

montażu i demontażu”

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE Z POSTĘPU PRAC







W 2011 roku, HV Hoogeveen - mały 

holenderski klub piłkarski - przeniósł się do 

nowego kompleksu sportowego.

Trybuna główna przestała być potrzebna.



Trybunę Elascon zbudowano w 

roku 1976



Po 37 latach ocynkowana konstrukcja stalowa 

była prawie "jak nowa".

... klub SV Gramsbergen kupił ją za 7,000 Euro



Trybuna główna została odbudowana w SV 
Gramsbergen za łączną kwotę 35 000 Euro.

Nowa trybuna kosztowałaby ~ 200 000 Euro



•









W ocynkowanej konstrukcji 
stalowej pozostało ~100 
mikronów cynku...

... co zapewnia ochronę na 
wiele dekad użytkowania.



Brak konieczności zastosowania 

nowej stali

Brak konieczności wykonania nowej 

ochrony antykorozyjnej

~155,000 Euro oszczędności
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Ponowne cynkowanie starych 
elementów stalowych



Często podlegają 
wymianie ze względu 

na konieczność 
utrzymania dróg i 

wykonanie remontów

Badanie CE Delft (2017, Holandia) 
wykazało, że 67% elementów 
nadaje się do bezpośredniego 
ponownego wykorzystania lub 

ponownego cynkowania



-47

19

-66

Kg CO2/m barierek 

ochronnych

Standardowa barierka ochronna Ocynkowana barierka ochronna

Produkcja i 

zastosowanie

Recykling* Ogółem

Korzyści z cynkowania ogniowego barier ochronnych przy autostradach

8.3 million car kms driven

112kg CO2/ m

oszczędności

oszczędność 
26 000 t CO2

CE Delft study (2017), Netherlands

131

65

-66



Przechowywanie

Produkcja stali

surowej

Dostawca barier

ochronnych

STAL DZIEWICZA

Odnowiona

bariera ochronna

Zdzieranie starej 

warstwy i ponowne 

cynkowanie

Do 

naprawy

Nie nadaje się do 

ponownego użycia

(20%)

Złomowanie

Czyszczenie

i selekcja

Po ponownego 

bezpośredniego 

zastosowania

Uważny

demontaż

Stosowaniebarier

ochronnych

Wykonawca

instalacji

Bariera ochronna z 

nowej stali

Odnowiona

bariera ochronna

NAPRAWA

ZASTOSOWANIE 

BEZPOŚREDNIE

Bariera ochronna do 

bezpośredniego 

ponownego użycia

Rijkswaterstaat – system pilotażowy dla drogowej bariery ochronnej, 2020



Holenderska Dyrekcja Generalna ds. Robót Publicznych i 
Gospodarki Wodnej (Rijkswaterstaat) zbadała łańcuch dostaw 
barier ochronnych na autostradach i jego potencjał w zakresie 
poprawy cyrkularności przy jednoczesnym zachowaniu 
bezpieczeństwa na drogach…

70% redukcja emisji CO2 

40% redukcja kosztów środowiskowych

10% redukcja kosztów operacyjnych



Redukcja emisji dwutlenku 
węgla poprzez zaniechanie 
przeprowadzania czynności 
konserwacyjnych



W porównaniu do farby 

stal ocynkowana jest…

20x twardsza

10x bardziej odporna na 

ścieranie

8x bardziej odporna na 

uderzenia

4x bardziej przyczepna



Długie i przewidywalne użytkowanie oparte na….

Normach międzynarodowych – EN ISO 14713-1 i ISO 9224
oraz procesie cynkowania – EN ISO 1461

Obszerne "historie przypadków" w wielu zastosowaniach



Co to oznacza dla 
dzisiejszych budowli ?



Wielokondygnacyjny parking samochodowy
500 ton struktur stalowych 60 lat użytkowania

57 ton CO oszczędności

dzięki cynkowaniu
2

Opracowanie Technical University 

of Berlin LCA



Wkład, jaki stal ocynkowana może wnieść w 
realizację założeń gospodarki cyrkulacyjnej... 
przedstawiony w nowym przewodniku. 
www.galvanizingeurope.org

http://www.galvanizingeurope.org/

