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PROGNOZOWANIE OKRESU UŻYTKOWANIA 
WYROBÓW BUDOWLANYCH 

W artykule przedstawiono schemat postępowania przy prognozowaniu okresu użytkowania 
wyrobów budowlanych. Obejmuje on określenie danych wyjściowych, wybór lub zaplanowanie 
badań, analizę danych i przedstawienie wyników. Schemat jest uniwersalny, dlatego może być 
zastosowany do wszystkich typów wyrobów budowlanych. 

1. Wstęp 

Trwałość obiektów budowlanych oraz umiejętność jej prognozowania jest obecnie 
przedmiotem intensywnych prac i zainteresowania środowisk naukowo-technicznych 
w krajach Unii Europejskiej i najbardziej rozwiniętych krajach świata. 

Zgodnie z Dyrektywą Rady Wspólnot Europejskich (89/106/EEC) [1] wyroby budow-
lane powinny pozwalać na wznoszenie obiektów, które spełniają wymagania podstawo-
we w zakresie: nośności i stateczności, bezpieczeństwa pożarowego, higieny, zdrowia 
i środowiska, bezpieczeństwa użytkowania, ochrony przed hałasem, oszczędności 
energii i izolacyjności termicznej przez ekonomicznie uzasadniony okres użytkowania. 
Ogólne postanowienia dotyczące okresu użytkowania i trwałości obiektów ujęte są 
w dokumentach interpretacyjnych do ww. dyrektywy. 

Również w Polsce Prawo budowlane [2] (art. 5 i 10) wymaga, aby stosowane były 
wyroby budowlane o właściwościach umożliwiających spełnienie przez obiekty budow-
lane wymagań podstawowych przyjętych zgodnie z dyrektywą jw. 

Wymagania stawiane wyrobom wynikają z warunków użytkowania obiektu - lub 
elementów obiektu - zbudowanego z tych wyrobów, przy uwzględnieniu wszystkich czyn-
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ników użytkowania wpływających na właściwości użytkowe obiektu. Temu samemu 
wyrobowi - w zależności od warunków użytkowania - mogą być stawiane różne 
wymagania, wynikające z przewidywanego zastosowania wyrobu w danym obiekcie. 

Wyroby budowlane powinny charakteryzować się takimi właściwościami, aby wyko-
nane z nich obiekty spełniały określone wymagania użytkowe. 

Można to zobrazować na przykładzie żelbetowego zbiornika na solankę. Ze względu 
na chlorkową korozję stali zbrojeniowej wymaganie trwałości może być spełnione przez 
zastosowanie chemoodpornego zabezpieczenia przeciwdziałającego penetracji jonów 
chlorkowych. Zabezpieczenie to powinno z kolei spełniać wymaganie szczelności dla 
jonów chlorkowych. Właściwością charakteryzującą szczelność chemoodpornego za-
bezpieczenia jest na przykład szybkość dyfuzji jonów chlorkowych; znajomość tej 
właściwości pozwala na oszacowanie możliwości spełnienia stawianego wymagania. 

Postępujące w czasie użytkowania budynku zużywanie się wyrobów i związane z tym 
zmiany ich cech wpływają na właściwości użytkowe budynku. Do oszacowania trwałości 
niezbędny jest wybór i znajomość nie tylko początkowych właściwości wyrobów, ale 
także ich zmian w czasie. Zmiany cech wyrobu nie mogą przekroczyć pewnych wartości 
krytycznych, o ile zdolność wyrobu do pełnienia określonych funkcji w budynku ma być 
zachowana. Wymaga to uwzględnienia problemów trwałości już na etapie projektowania 
obiektu. Zagadnienia te są przedmiotem opracowań Zbigniewa Ściślewskiego, związa-
nych z zapewnieniem trwałości konstrukcjom żelbetowym, uwzględniających ich proje-
ktowanie, wykonawstwo i właściwe utrzymanie obiektu [3[, [4], [5], 

Podstawę do szacowani a trwałości budynku stanowi ustalenie przewidywanego okresu 
użytkowania wyrobów budowlanych. Trwałość tę można ocenić względnie łatwo w przypad-
ku wyrobów tradycyjnych. Jeżeli chodzi o wyroby nowe, które nie są jeszcze dostatecznie 
sprawdzone w praktyce, trwałość można ocenić na podstawie badań krótkotrwałych. 
Poważne trudności stwarza brak norm w tym zakresie oraz odpowiednich metod badaw-
czych. W aprobatach technicznych informacje na temat trwałości wyrobu pojawiają się 
bardzo rzadko. Konieczne więc stało się opracowanie ogólnych zasad postępowania, 
a następnie uzupełnienie ich szczegółowymi procedurami badawczymi. 

W wielu krajach podjęte zostały próby opracowania zasad postępowania przy progno-
zowaniu okresu użytkowania wyrobów budowlanych [6], [7], [8]. W sposób ogólny 
przedstawia się tam kolejne etapy, które należy pokonać, aby uzyskać wiarygodną 
ocenę trwałości wyrobu. W ITB zostały zweryfikowane doświadczalnie wybrane etapy 
tych procedur [9], Na podstawie uzyskanych wyników badań oraz danych z literatury 
[3], [6], [7], [8] zaproponowano sposób postępowania przy opracowywaniu badań i progno-
zowaniu okresu użytkowania wyrobów budowlanych. 

2. Definicje i terminy 

Do zagadnień związanych z trwałością wprowadzone zostały nowe pojęcia i określe-
nia, nie stosowane powszechnie. W związku z tym niżej podano najważniejsze definicje 
i terminy, którymi posłużono się w niniejszym artykule [3], 

Badanie niszczenia - badanie, podczas którego wyroby budowlane są poddawane 
działaniu czynników powodujących (lub uznanych jako powodujące) degradację. 
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Badanie przewidywanego okresu użytkowania - badanie prowadzone w czasie 
krótszym niż oczekiwany okres użytkowania, w celu ustalenia przewidywanego okresu 
użytkowania wyrobu budowlanego. Badanie przewidywanego okresu użytkowania wy-
robu budowlanego obejmuje: długotrwałe badanie niszczenia w warunkach użytkowania 
oraz przyspieszone badanie niszczenia. 

Badanie przyspieszonego niszczenia - badanie, podczas którego wyrób budowlany 
jest poddawany zabiegom mającym na celu przyspieszenie procesu niszczenia. 

Badanie w warunkach użytkowania - badanie, w którym wyroby budowlane są 
poddawane czynnikom degradującym w warunkach użytkowania. 

Cecha diagnostyczna - cecha właściwości użytkowej służąca jako wskaźnik degra-
dacji (w badaniach przyspieszonych). 

Czynnik niszczący - czynnik powodujący obniżenie właściwości użytkowej. 
Czynnik niezgodności-czynnik degradujący, powodujący szkodliwe, chemiczne lub 

fizyczne, oddziaływanie między wyrobami lub częściami budynku. 
Kryterium właściwości użytkowej - warunek określony dla wybranej cechy użytko-

wej, którego nieprzekroczenie stanowi o spełnieniu wymagania stawianego tej właści-
wości. 

Mechanizm niszczenia - ciąg przyczyn i skutków zmian chemicznych i fizycznych, 
w wyniku których następuje obniżenie właściwości użytkowych. 

Okres użytkowania wyrobu budowlanego - czas, w którym wyrób budowlany przy 
właściwym użytkowaniu spełnia wszystkie istotne wymagania. 

Przewidywany okres użytkowania - okres użytkowania przewidywany na podstawie 
zarejestrowanych (stwierdzonych w trakcie użytkowania) właściwości użytkowych lub 
badań przyspieszonych. Przewidywany okres użytkowania ustala się dla konkretnych 
warunków użytkowania wyrobu budowlanego. Ten sam wyrób budowlany może mieć 
w danych warunkach ustalony okres użytkowania 5 lat, a w innych warunkach - 15 lat. 

Trwałość - zdolność budynku i jego części do spełniania wymaganych funkcji przez 
określony przedział czasu w warunkach oddziaływania określonych czynników. 

Właściwość użytkowa - zachowanie się wyrobu, budynku lub jego części w warun-
kach użytkowania. 

Wymaganie właściwości użytkowej - określenie właściwości użytkowej wymaganej 
od wyrobu budowlanego. 

Wyrób budowlany - zgodnie z dyrektywą [1 ] wyrób budowlany oznacza każdy wyrób 
wyprodukowany w celu wbudowania go na stałe w obiekty budowlane, zarówno budynki, 
jak i budowle inżynierskie. 

3. Postępowanie przy prognozowaniu okresu użytkowania 
wyrobów budowlanych 

Na podstawie analizy dokumentów RILEM (Reunion Internationale des Laboratoires 
D'Essais et de Recherches sur les Matériaux et les Constructions), BS (British Standard), 
ASTM (The American Society for Testing and Materials) [6], [7], [8] oraz dotychczaso-
wych danych uzyskanych w ITB [9] przyjęto schemat postępowania przy prognozowaniu 
okresu użytkowania wyrobów budowlanych przedstawiony na rysunku 1. 
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Rys. 1. Schemat postępowania przy prognozowaniu okresu użytkowania wyrobów budowlanych 



Obejmuje on pięć zasadniczych etapów: 
- przygotowanie danych wyjściowych, 
- analizę danych wyjściowych, 
- próby wstępne, 
- badania zachowania się w warunkach przewidywanego okresu użytkowania, 
- analizę i interpretację wyników. 

3.1. Przygotowanie danych wyjściowych 

Dane wyjściowe powinny zawierać informacje, na podstawie których będzie możliwe 
ustalenie cech diagnostycznych i właściwości wyrobu. Obejmują one: 

- wymagania użytkownika budynku, 
- dane o warunkach użytkowania budynku, w który wyrób ma być wbudowany, 
- wymagania i kryteria właściwości użytkowych wyrobu budowlanego, 
- charakterystykę wyrobu budowlanego. 
Potrzeba znajomości wymagań użytkownika budynku wynika z konieczności spełnie-

nia wymagań podstawowych ujętych w Dyrektywie Rady Wspólnot Europejskich 
(89/106/EEC), dokumentach interpretacyjnych do tej dyrektywy oraz normach ISO 6241 
[10] i ISO 6242 [11 ]. Wymagania te nie zależą od lokalizacji budynku. 

Informacje dotyczące warunków użytkowania budynku powinny uwzględniać sposób 
zastosowania wyrobu w budynku: ogólny czy specjalny. Obejmują one określenie 
klimatu i/lub miejsca, w którym budynek jest usytuowany, przypadkowe efekty wynika-
jące z użytkowania (np. wydzielanie się pary wodnej, ciepła, ścieranie), zasady funkcjo-
nowania budynku (np. wysoka lub niska bezwładność cieplna) oraz „architektoniczne 
konsekwencje" wbudowania danego wyrobu. W etapie tym należy określić rodzaj i inten-
sywność oddziaływania wszystkich czynników wpływających na właściwość użytkową, 
badając wartości średnie i graniczne. 

Wymaganie właściwości użytkowej dla danego wyrobu budowlanego (np. wytrzyma-
łości, szczelności, przyczepności, rozszerzalności cieplnej, przepuszczalności optycz-
nej, bezpieczeństwa pożarowego itp.) określa się na podstawie wymagań podstawo-
wych dla budynków, ujętych w Dyrektywie Rady Wspólnot Europejskich (89/106/EEC), 
ustalonych wymagań użytkownika budynku oraz określonych warunków użytkowania. 

Ustalenie kryterium właściwości użytkowej polega na podaniu warunku dla wybranej 
cechy właściwości użytkowej wyrobu, którego nieprzekroczenie stanowi o spełnieniu 
wymagania stawianego tej właściwości. Należy podać metodę pozwalającą na spraw-
dzenie, czy warunek ten nie został przekroczony. 

Charakterystyka wyrobu budowlanego powinna zawierać - na ile to możliwe - opis 
budowy i składu chemicznego wyrobu, określenie wartości właściwości użytkowej 
(odpowiednio do ustalonego kryterium właściwości użytkowej) oraz cechę, którą należy 
badać. 

Zebrane dane wyjściowe - po analizie - posłużą do ustalenia najbardziej prawdopo-
dobnych czynników degradacji i mechanizmów niszczenia oraz do przyjęcia założeń 
odnośnie do możliwości przyspieszania lub wywoływania degradacji wyrobu w przyspie-
szonych badaniach niszczenia. 
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3.2. Analiza danych wyjściowych 

Opierając się na danych dotyczących warunków użytkowania budynku, określa się 
czynniki niszczące, podając ich rodzaj i przewidywane zakresy intensywności. Wykaz 
czynników niszczących przedstawiono w tablicy 1. Wykaz ten nie jest ostateczny i w kon-
kretnych przypadkach może być rozszerzony. 

Tablica 1. Czynniki niszczące, które mają wpływ na okres użytkowania wyrobów budowlanych 

Pochodzenie 
czynnika Czynnik Rodzaj czynnika 

promieniowanie 
słoneczne, 
jądrowe, 
termiczne 

temperatura 
podwyższona, 
obniżona, 
cykle 

Czynniki 
niszczenia 
w warunkach 
atmosferycznych 

woda 
w stanie stałym (np. śnieg, lód), 
w stanie ciekłym (np. deszcz, woda 
kondensacyjna, woda stojąca), 
w stanie gazowym (np. para wodna) 

Czynniki 
niszczenia 
w warunkach 
atmosferycznych normalne składniki 

powietrza 
tlen, 
ozon, 
dwutlenek węgla 

zanieczyszczenia 
powietrza 

gazy (np. tlenki azotu i siarki), 
mgły (np. aerozole, roztwory soli, 
kwasów i alkaliów), 
cząstki stałe (np, piasek, pył i brud) 

zamrażanie -
rozmrażanie 

wiatr 

Czynniki 
biologiczne 

mikroorganizmy, 
grzyby, 
bakterie 

Czynniki 
niezgodności 

chemiczne, 
fizyczne 

Czynniki 
naprężeniowe 

obciążenia stałe, 
obciążenia okresowe 

obciążenia stałe budynku, 
fizyczne działanie wody (np. deszcz, grad, 
deszcz ze śniegiem, śnieg), 
fizyczne działanie wiatru, 
połączenie fizycznego działania wiatru i wody, 
przemieszczenia spowodowane innymi 
czynnikami (np. osiadaniem gruntu, ruchem 
pojazdów) 

Czynniki 
związane 
z użytkowaniem 

projekt systemu, 
instalacje i procedury 
konserwacyjne, 
normalne zużycie i starcie, 
zniszczenia spowodowane 
przez użytkownika 
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Czynniki niszczenia w warunkach atmosferycznych obejmują promieniowanie, 
temperaturę (podwyższoną, obniżoną, cykle), wodę (w stanie ciekłym, stałym, lub w po-
staci pary), normalne składniki powietrza, zanieczyszczenia powietrza (gazy, mgły, 
cząstki stałe), procesy zamrażania - odmrażania. Niektóre ilościowe dane o tych 
czynnikach są dostępne w informacjach o pogodzie i klimacie. Są one zazwyczaj 
wystarczające, aby określić zakresy intensywności, na które wyrób będzie narażony 
podczas użytkowania. 

Do czynników biologicznych należą mikroorganizmy, grzyby i bakterie. 
Czynniki naprężeniowe obejmują naprężenia długotrwałe (np. wywierane przez 

obciążenia stałe budynku) i naprężenia okresowe (np. wywołane obciążeniem wiatrem). 
Intensywność oddziaływania czynników naprężeniowych można zazwyczaj ustalić na 
podstawie obliczeń inżynierskich. 

Chemiczne i fizyczne niezgodności między różnymi materiałami powstają na przy-
kład w wyniku korozji spowodowanej kontaktem między różnymi metalami lub naprężeń 
wywołanych różnymi współczynnikami rozszerzalności termicznej połączonych na sztyw-
no materiałów. 

Czynniki związane z użytkowaniem zależą od przeznaczenia obiektu, procedur 
instalacyjnych, konserwacji, przyjętych zasad utrzymania, zużycia w czasie normalnej 
i ewentualnie niewłaściwej eksploatacji. 

Ilościowe określenie intensywności oddziaływania czynników biologicznych, niezgod-
ności oraz czynników związanych z użytkowaniem jest trudne, niemniej w konkretnych 
warunkach użytkowania można zazwyczaj oszacować górne granice w ramach inten-
sywności ogólnie przyjętych. 

Przy wyborze lub planowaniu badań przewidywanego okresu użytkowania należy 
rozważyć każdy z czynników niszczących, który może wpływać na właściwość użytkową 
budynku lub wyrobu budowlanego. Dobrym przykładem czynnika niszczącego jest 
niszczenie stali zbrojeniowej w wyniku zobojętniania otuliny betonowej dwutlenkiem 
węgla. 

Kolejnym etapem jest ustalenie wszystkich możliwych mechanizmów oddziaływania 
przyjętych w poprzednim etapie czynników niszczących, które wywołują zmiany we 
właściwościach wyrobu. Możliwe są tu różne rozwiązania. Jeśli znana jest charaktery-
styka chemiczna wyrobu, można określać mechanizmy na podstawie specyficznych 
reakcji chemicznych (np. hydrolizy, utleniania). Gdy niewiele wiadomo o chemicznych 
reakcjach wyrobu, mechanizmy można określać bardziej ogólnie, na przykład: rozkład 
termiczny, odparowanie, dyfuzja składnika, korozja, skurcz lub pęcznienie. Ważne jest 
ustalenie możliwie jak największej liczby prawdopodobnych mechanizmów niszczenia. 
Zmniejszy to możliwość popełnienia błędu w kolejnych etapach. Pozwoli także ocenić, 
czy mechanizmy degradacji wyrobu wywoływane w badaniach przyspieszonych lub 
krótkoterminowych są reprezentatywne dla mechanizmów degradacji zachodzących w wa-
warunkach użytkowania. 

Kolejny etap to określenie skutków degradacji konkretnego wyrobu. Na tej podstawie 
wybiera się właściwości lub cechy, które mogą służyć jako najbardziej efektywne 
wskaźniki niszczenia, tzw. cechy diagnostyczne. Korzystne jest, aby były one wyzna-
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czone w sposób ilościowy, co pozwoli na późniejsze wykorzystanie ich do ilościowego 
szacowania okresu użytkowania. 

Po ustaleniu cech diagnostycznych opracowuje się założenia postępowania w celu 
wywołania przyjętych mechanizmów niszczenia za pomocą ustalonych czynników de-
gradacji. Jeśli na przykład chcemy przeprowadzić przyspieszone badania niszczenia, a u-
stalonym mechanizmem degradacji jest degradacja termiczna, to można założyć, że 
przyspieszy się ją poprzez ekspozycję wyrobu w temperaturach wyższych niż występu-
jące w trakcie użytkowania. Jednakże zwiększenie intensywności oddziaływania czyn-
ników niszczących nie może zmienić mechanizmu degradacji na taki, który nie zachodzi 
w rzeczywistych warunkach użytkowania. 

Założenia przyjęte tutaj stanowią podstawę wyboru lub planowania wstępnych badań 
niszczenia. 

3.3. Próby wstępne (pre-testing) 

Próby wstępne przeprowadza się, aby wykazać, że gwałtowne zmiany w wybranych 
właściwościach wyrobu budowlanego mogą zostać wywołane przez wystawienie wyrobu 
na działanie czynników niszczących o zwiększonych intensywnościach. Zmiany te, o ile 
zostaną stwierdzone, powinny potwierdzić (lub wykluczyć) poprzednio przyjęte mecha-
nizmy niszczenia. Wynikiem prób wstępnych powinno być wskazanie, które z właściwo-
ści zmierzonych przed i po badaniu mogą najlepiej służyć jako wskaźniki degradacji. 
Powinny one umożliwić również ustalenie - poprzez ocenę skutków oddziaływania 
czynników niszczących, którym materiał lub wyrób będzie poddany w trakcie użytkowa-
nia - jakie czynniki są najważniejsze. 

Intensywność oddziaływania czynników niszczących w próbach wstępnych powinna 
mieścić się w poprzednio ustalonym ilościowym zakresie intensywności czynników. Przy 
wyborze intensywności oddziaływania czynników pogodowych i klimatycznych można 
kierować się danymi dla najbardziej skrajnych klimatów, w których wyrób będzie stoso-
wany. Można również wykorzystać obliczenia długotrwałego naprężenia wynikającego 
z ciężaru budowli i naprężenia okresowego spowodowanego na przykład wiatrem lub 
uderzeniami. 

Czynniki biologiczne i czynniki niezgodności często nie mają znaczenia dopóty, dopóki 
nie zostaną połączone z niszczącymi czynnikami atmosferycznymi o wysokich intensyw-
nościach. Grzyby i bakterie są najbardziej aktywne w ciepłych i wilgotnych pomieszcze-
niach. Chemiczny czynnik niezgodności może na przykład ujawniać się tylko wówczas, 
jeśli woda w postaci ciekłej jest obecna pomiędzy połączonymi materiałami. Fizyczny 
czynnik niezgodności może nie być istotny do momentu wystąpienia dużych zmian 
temperatury. Skutki oddziaływania czynników niezgodności powinny więc zazwyczaj być 
oceniane razem ze skutkami oddziaływania czynników atmosferycznych. 

Czynniki związane z użytkowaniem rzadko są uwzględniane w badaniach przewidy-
wanego okresu użytkowania. Zakłada się, że prace instalacyjne i konserwacyjne są 
prowadzone w sposób zalecany przez producenta i nieprawidłowe ich wykonywanie 
znajduje się poza zakresem metod badawczych. Ponieważ jednak mogą one wpływać 
na okres użytkowania wyrobów budowlanych, z zasady powinny być oceniane. 
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Wyniki prób wstępnych powinny być wykorzystane do skorygowania, o ile jest to 
konieczne, poprzednich założeń w zakresie: 

- właściwości użytkowych przyjętych jako wskaźniki degradacji, 
- uporządkowania czynników niszczących według ich ważności, 
- przyjętych mechanizmów niszczenia, 
- intensywności oddziaływania czynników niszczących potrzebnych do wywołania 

zmian właściwości. 

3.4. Badania przewidywanego okresu użytkowania 

Celem badań przewidywanego okresu użytkowania wyrobów budowlanych jest uzy-
skanie danych umożliwiających prognozowanie tego okresu. Badania te obejmują: 

- przyspieszone badania niszczenia wyrobu budowlanego, 
- długotrwałe badania niszczenia wyrobu w warunkach użytkowania. 
Badania te należy prowadzić zgodne z przyjętymi założeniami i danymi uzyskanymi 

w poprzednich etapach. Istotą ich są pomiary szybkości, z jakimi właściwości wyrobu 
zmieniają się w trakcie ekspozycji przyspieszonego niszczenia oraz w trakcie użytkowa-
nia, a także uzyskanie potwierdzenia, że mechanizmy niszczenia w obydwu badaniach 
są takie same. 

Celem badań przyspieszonych jest dostarczenie względnie szybkich środków pomiaru 
szybkości zmian tych samych właściwości, które będą ulegały zmianie w długotrwa-
łych badaniach w warunkach użytkowania. Badania przyspieszonego niszczenia pla-
nuje się na podstawie wyników prób wstępnych. Intensywności czynników niszczących 
przyjęte w badaniach są zwykle mniejsze niż w próbach wstępnych, aby zmniejszyć 
prawdopodobieństwo degradacji wyrobu według mechanizmu, który nie występuje w wa-
runkach użytkowania. Jako wskaźniki degradacji (właściwości, które są mierzone przed 
i po badaniu) przyjmuje się te właściwości, które w czasie prób wstępnych uznano za 
najważniejsze. 

Przy ustalaniu warunków ekspozycji należy uwzględnić wszystkie czynniki niszczące. 
Należy zawsze liczyć się z możliwością wystąpienia efektu synergistycznego. Połączone 
efekty jednoczesnego oddziaływania czynników niszczących, takich jak na przykład 
promieniowanie słoneczne, cykle temperaturowe i wilgoć, mogą być większe niż suma 
efektów oddziaływań pojedynczych czynników. W badaniach przyspieszonych należy 
zawsze mierzyć intensywności oddziaływania lub wielkości czynników degradacji. Po-
zwoli to następnie określić skutki zwiększonej intensywności oddziaływania czynnika 
i wiarygodnie powiązać szybkości zmian właściwości w badaniach prowadzonych w warun-
kach użytkowania i w badaniach przyspieszonych. 

W przypadkach, w których możliwe jest wczesne wykrycie objawów zniszczeń (zob. 
próby wstępne), nie jest konieczne wykonywanie badań przyspieszonych. Zmianę 
właściwości użytkowej po długim okresie użytkowania można wówczas prognozować 
tylko na podstawie wyników badań niszczenia w warunkach użytkowania. 

W długotrwałych badaniach niszczenia w warunkach użytkowania należy położyć 
nacisk na czynniki niszczące najbardziej istotne dla wyrobu. Badania te można prowa-
dzić dla wyrobów wbudowanych w konkretny obiekt lub mogą one polegać na ekspozycji 
wybranych wyrobów w danych warunkach użytkowania. Przy planowaniu badania 
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należy uwzględnić wszystkie czynniki degradacji ważne dla danego wyrobu. Intensyw-
ność ich oddziaływania należy mierzyć również w trakcie badań. Tam, gdzie jest to 
możliwe, badania powinny pozwalać na ustalenie najważniejszego mechanizmu nisz-
czenia w możliwie krótkim czasie. Dane z dłuższych okresów ekspozycji wyrobu są 
pomocne przy określeniu zależności między szybkością zmian danej właściwości w bada-
niach przyspieszonych i szybkością zmian tej samej właściwości w badaniach nisz-
czenia w warunkach użytkowania. Ułatwiają także sprawdzenie, czy mechanizmy w o-
bydwu typach badań są takie same. 

Po zakończeniu testów należy porównać rodzaje i rozmiary zniszczeń, które uzyskano 
w obydwu typach badań. Jeśli w przyspieszonych badaniach niszczenia nie stwierdzono 
mechanizmów niszczenia takich, jakie występują w długotrwałych badaniach w warun-
kach użytkowania, należy dokonać ponownej analizy danych wyjściowych, przeprowa-
dzić próby wstępne i zaprojektować nowe badania niszczenia (zob najgłębsza pętla na 
rys. 1). 

3.5. Interpretacja wyników 

Przy analizie i ocenie wyników uzyskanych z badań przyspieszonego niszczenia i z dłu-
gotrwałych badań w warunkach użytkowania należy korzystać z opinii eksperta. 

Po ustaleniu, że mechanizmy niszczenia wywołane w badaniach przyspieszonych są 
takie same, jak obserwowane w warunkach użytkowania, należy porównać szybkości 
zmian właściwości uzyskane w obydwu badaniach. W najprostszym przypadku, gdy 
degradacja przebiega ze stałą szybkością, współczynnik przyspieszenia określa się 
w następujący sposób: 

g d z i e : - szybkość zmiany właściwości uzyskana w badaniu przyspieszonego ni-
szczenia, 

- szybkość zmiany właściwości uzyskana w długotrwałym badaniu niszcze-
nia w warunkach użytkowania. 

Zależność między wynikami dwóch rodzajów badań rzadko jest jednak tak prosta. W przy-
padku zależności nieliniowych może być konieczne matematyczne modelowanie obser-
wowanych zniszczeń w zależności od znanych lub przyjętych mechanizmów niszczenia 
lub dokonanie analizy danych z wykorzystaniem analizy niezawodności lub innej mate-
matycznej procedury analitycznej. Takie modele muszą być w stanie przetworzyć 
ilościowe dane o czynnikach degradacji w obliczenia szybkości zmian właściwości 
wyrobu podczas okresu badawczego. Przyspieszone badania niszczenia są z zasady 
związane z jakimś stopniem niepewności i ich wyniki powinny być przyjmowane z o-
strożnością. Jeśli to możliwe, niepewność ta powinna być wyrażona ilościowo. 

Przewidywany okres użytkowania wyrobu budowlanego w ustalonych warunkach 
użytkowania można prognozować - jak to opisano powyżej - porównując szybkości 
zmian właściwości w badaniach przyspieszonych z szybkościami zmian właściwości 
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w długotrwałych badaniach niszczenia w warunkach użytkowania. Metodą alternatywną 
jest prognozowanie okresu użytkowania poprzez porównanie względnych trwałości kilku 
wyrobów budowlanych, badanych w podobny sposób. 

Podsumowanie założeń i wniosków z wszystkich analiz powinno być przedstawione 
w postaci raportu. Raport z badania powinien, na ile to możliwe, zawierać następujące 
informacje: 

- nazwę i adres laboratorium badawczego, 
- nazwę i adres osoby lub organizacji zlecającej badanie, 
- cel badań, 
- datę i numer identyfikacyjny raportu, 
- datę dostarczenia wyrobów, 
- nazwę i adres producenta lub dostawcy wyrobów, które są przedmiotem badania, 
- nazwę lub inne oznaczenia identyfikacyjne badanych wyrobów, 
- oznaczenie wyrobów zgodnie z oznaczeniami przyjętymi w normach lub oficjalnych 

przepisach, 
- opis wyrobów, 
- właściwości wyrobów, w tym właściwość użytkową, 
- opis stanowiska badawczego, 
- datę badania, 
- metodę badania, 
- odstępstwa (o ile były) od metody badania, 
- wyniki badania. 

4. Wniosek 

Przedstawiony schemat postępowania jest w założeniu uniwersalny, tak aby mógł być 
zastosowany przy opracowywaniu szczegółowych procedur prognozowania okresu 
użytkowania dla każdego rodzaju wyrobów budowlanych. W schemacie nie podano 
metod badań ani kryteriów oceny konkretnych wyrobów budowlanych, ale korzystanie z 
niego wymaga dysponowania takimi metodami i ocenami oraz odpowiednimi technikami 
pomiarowymi i obliczeniowymi. 
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SERVICE LIFE PREDICTION OF BUILDING MATERIALS 

Summary 

This paper outlines a systematic approach for service life prediction of building materials. It 
includes the identification of needed information, the selection or development of tests, the 
interpretation of data and the reporting of results. It is intended to be universal and, therefore, 
applicable to all types of building materials. 
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