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Doświadczenia krajowe wykaza-
ły, że najbardziej racjonalnym
i efektywnym sposobem zago-
spodarowania popiołów lot-

nych (ze spalania węgla) i gipsu (z mo-
krej metody odsiarczania spalin) jest ich
wykorzystanie do produkcji autoklawi-
zowanego betonu komórkowego (ABK).
Technologia popiołowa wytwarzania
ABK była rozwijana od początku lat 60.
XX w. wg polskich technologii i zama-
szynowania. Wybudowano 11 wytwórni
produkujących rocznie ok. 2 mln m3

ABK, utylizujących rocznie ok. 1 mln t
popiołów. Ponadto z wyeksportowanych
przez Polskę 36 wytwórni ABK, 12 było
wg technologii popiołowych [1].

Od lat dziewięćdziesiątych XX w. zu-
życie popiołów lotnych do wytwarzania
ABK znacznie się zmniejszyło ze wzglę-
du na: zaprzestanie produkcji przez za-
kłady najstarsze, w których nie opłaciło
się odnawiać parku maszynowego oraz
z powodu szerzących się w społeczeń-
stwie poglądów o szkodliwości popiołów
lotnych i wyrobów z ich zastosowaniem
z uwagi na stężenie naturalnych pier-
wiastków promieniotwórczych (mimo że,
jak wykazały wieloletnie badania, ich
stężenie w ABK jest na takim poziomie,
jak w wyrobach ceramicznych uważa-
nych za najzdrowsze materiały budow-
lane). W takiej sytuacji niektórzy produ-
cenci wytwarzający ABK wg technologii
popiołowych przestawili produkcję na
technologię piaskową.

Na zmniejszenie zużycia popiołów
wpłynęło też wytwarzanie lżejszego
ABK, a więc wymagającego mniejszej
ilości popiołów. Realizacja zasad zrów-
noważonego rozwoju przez stosowa-
nie surowców wtórnych, m.in. produk-
tów z energetyki, wymaga zmiany tra-
dycyjnego punktu widzenia oraz zmian
ustawowych i organizacyjnych szcze-
gólnie w krajach, w których energety-
ka bazuje na paliwach stałych.

W artykule, oprócz zagadnień doty-
czących utylizacji popiołów lotnych

do wytwarzania ABK w Polsce, przed-
stawiono skalę i sposób podejścia
do zastosowania popiołów lotnych do
wytwarzania ABK w Chinach [5]. Chiń-
ski rząd wprowadził przepisy i regula-
cje zabraniające stosowania gliny do
produkcji cegieł i promujące stosowa-
nie nowych materiałów ściennych „bez
gliny”, do których zalicza się wyroby
z ABK oraz cegły wapienno-piaskowe.
Skala produkcji ABK na popiołach lot-
nych w Chinach wskazuje, że ten kie-
runek jest szczególnie preferowany.

Kierunki prac badawczych
nad zastosowaniem
popiołów lotnych do ABK

Rozwojowi produkcji betonu komór-
kowego na popiołach lotnych w Polsce
towarzyszyły kompleksowe prace ba-
dawcze, prowadzone głównie przez
COBRPB CEBET (obecnie w struktu-
rze Instytutu Ceramiki i Materiałów Bu-
dowlanych – ICiMB). Dotyczyły one
szczegółowego rozpoznania właściwo-
ści popiołów, określenia dla nich wy-
magań w normach i instrukcjach oraz
ustalenia zasad postępowania techno-
logicznego w zależności od jakości po-
piołów. Badania wykazały, że właści-
wości popiołów uzyskiwane w tradycyj-
nych kotłach pyłowych w polskich elek-
trowniach różnią się w zależności od ty-
pu spalanego węgla (kamienny czy
brunatny), warunków jego przygotowa-
nia i warunków spalania w kotle, a tak-
że sposobu odprowadzania popiołów
oraz stref odpopielania.

W wyniku wieloletnich badań opra-
cowano własne oryginalne technologie
produkcji ABK zarówno z zastosowa-
niem popiołów lotnych powstających
w tradycyjnych kotłach pyłowych ze
spalania węgli kamiennych z suchego
odpopielania i popiołów wilgotnych, jak
i węgli brunatnych, uwzględniając spe-
cyfikę właściwości popiołów [1].

Sprawdzono również przydatność
zastosowania do ABK gipsu powstają-
cego w elektrowniach przy mokrej me-
todzie odsiarczania spalin. Gips ten

jest stosowany przez część wytwórni
ABK, zamiast gipsu naturalnego [1].
W Polsce, w celu ochrony środowiska
naturalnego, w energetyce bazującej
na paliwach stałych wprowadzane są
w ostatnich latach różne metody odsiar-
czania spalin, w tym spalanie węgla
w kotłach fluidalnych (w temperaturze
ok. 850 °C) oraz pozyskiwanie energii
ze źródeł odnawialnych (m.in. współ-
spalanie węgla z biomasą). Skutkuje
to powstaniem „popiołów lotnych no-
wej generacji” o innych właściwościach
(dotyczy to szczególnie popiołów z ko-
tłów fluidalnych) niż popioły powstają-
ce w przypadku tradycyjnych metod
spalania węgla w kotłach pyłowych
(w temperaturze 1200 – 1400 °C). Róż-
nice te dotyczą przede wszystkim skła-
du fazowego i morfologii ziarn popiołu.

Beton komórkowy
z popiołami lotnymi
powstającymi w tradycyjnych
kotłach pyłowych

Do produkcji betonu komórkowego
w Polsce wg technologii PGS i Unipol,
stosowane są wyłącznie popioły typu
krzemianowego ze spalania węgla ka-
miennego z suchego odpopielania. Ba-
dania wykazały, że ABK z tymi popio-
łami charakteryzuje się w porównaniu
z ABK piaskowym:

■ zmniejszeniem o ok. 40% zużycia
energii elektrycznej potrzebnej do wy-
produkowania 1 m3 ABK;

■ zmniejszeniem o 20 – 25% zuży-
cia spoiw (cementu i wapna);

■ zmniejszeniem o ok. 15% zużycia
środków porotwórczych.
Dzięki temu koszt własny produkcji 1 m3

ABK z zastosowaniem popiołów lot-
nych jest mniejszy o ok. 30% niż ABK
piaskowego. Trzeba podkreślić, iż wy-
korzystanie popiołów do wytwarzania
ABK przynosi również oczywiste efek-
ty dla gospodarki dzięki możliwości
zmniejszenia kosztów budowy i eksplo-
atacji składowisk oraz ich powierzchni.
Rachunek ekonomiczny wykazuje
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(w warunkach polskich), że zaoszczę-
dzenie nakładów ponoszonych na skła-
dowanie takiej ilości popiołów, jaką zu-
żyje średniej wielkości wytwórnia ABK
(o zdolności produkcyjnej 200 000 m3/r.)
w ciągu 8 – 10 lat stanowi równowar-
tość nakładów inwestycyjnych na jej
wybudowanie.

Zlokalizowanie wytwórni ABK bez-
pośrednio w sąsiedztwie elektrowni
umożliwia zastosowanie pneumatycz-
nego transportu popiołów, eliminując
ich uciążliwy przewóz oraz pozwala
na wykorzystanie pary zrzutowej z tur-
bin elektrowni jako pary technologicz-
nej. Wyklucza to potrzebę posiadania
własnej kotłowni i w zasadniczy sposób
wpływa na zmniejszenie kosztów inwe-
stycyjnych i eksploatacyjnych wytwór-
ni. Ponadto, stosując popioły lotne, ła-
twiej jest uzyskać ABK niższej klasy
gęstości (300 – 500, a więc cieplej-
szych) oraz o ok. 15% wyższej wytrzy-
małości na ściskanie aniżeli ABK z pia-
skiem. Badania właściwości cieplnych
(wg PN-ISO 8301) wykazały, że popio-
łowy ABK o tej samej gęstości jak pias-
kowy charakteryzuje się zwykle niż-
szym współczynnikiem przewodzenia
ciepła λ, co pokazano na rysunku 1,
a więc i U ściany.

Badania ścian budynków po 30 – 40
latach eksploatacji wykazały, że wilgot-
ność przegród z ABK piaskowego wy-
nosi ok. 2,5%, a popiołowego ok. 4,5%.
Przy takim zawilgoceniu, przegrody
z obu betonów charakteryzują się do-
brymi właściwościami termoizolacyjny-
mi. Uzyskana wilgotność przegród prze-
czy głoszonym niekiedy opiniom o bar-
dzo dużym zawilgoceniu ścian z ABK.

Pokutujący w Polsce, jak już wspo-
mniano, mit o radioaktywności beto-

nów komórkowych nie znajduje po-
twierdzenia w faktach. Badania prowa-
dzone systematycznie przez wiele jed-
nostek badawczych od 1980 r. wykaza-
ły, że stężenie naturalnych pierwiast-
ków promieniotwórczych, oceniane
przez wskaźniki aktywności ƒ1 i ƒ2, jest
bardzo niskie w ABK piaskowych,
a w popiołowych nie przekracza do-
puszczalnych wartości ƒ1 = 1,20
i ƒ2 = 240 Bq/kg [1]. Są one zwykle
na poziomie stężeń jak w wyrobach ce-
ramiki budowlanej.

Badania skurczliwości (skurczu)
ABK wg PN-EN 680 wykazały, że zwy-
kle parametr ten ma większą o 25 – 40%
wartość w przypadku ABK popiołowe-
go niż piaskowego [4]. Nie jest to jed-
nak reguła. Część wyrobów z popioło-
wego betonu komórkowego ma ten pa-
rametr na tym samym albo niższym po-
ziomie jak wyroby z betonu komórko-
wego piaskowego.

Polskie doświadczenia wykazują, że
stosowanie do ABK popiołów lotnych,
przy prowadzeniu procesu zgodnie
z wymaganiami danej technologii, za-
pewnia uzyskanie wyrobów (drobnowy-
miarowych i zbrojonych średniowymia-
rowych do 3 m długości) o korzystnych
właściwościach. Wartości skurczu ele-
mentów z ABK powinny być uwzględ-
niane przy projektowaniu konstrukcji
(można określać długość ściany bez rys
w zależności od wartości skurczu i sto-
sować odpowiednie dylatacje).

Beton komórkowy
z zastosowaniem „popiołów
lotnych nowej generacji”

Badania wykazały, że popioły ze
współspalania węgla i biomasy w ilości
do 12% nie różnią się zasadniczo pod
względem składu chemicznego od po-
piołów ze spalania samego węgla. Ma-
ją jedynie nieco mniej fazy szklistej
i niewiele mniejszą aktywność pucola-
nową. Z ich zastosowaniem można wy-
twarzać ABK wg tradycyjnych techno-
logii, uzyskując korzystne parametry
użytkowe. Użycie popiołów ze współ-
spalania węgla i biomasy w ilości 20%
powodowało zdecydowane obniżenie
wytrzymałości ABK. W praktyce stosu-
je się popioły ze współspalania węgla
i biomasy w ilości poniżej 10%.

Z uwagi na odmienność warunków,
w jakich powstają popioły fluidalne
(znacznie niższa temperatura spala-
nia), różnią się one właściwościami fi-

zykochemicznymi i składem fazowym
od popiołów krzemionkowych pozyski-
wanych w tradycyjnych kotłach pyło-
wych. Dotyczy to zarówno popiołów ze
spalania węgla kamiennego, jak i bru-
natnego [2]. Powstający w kotłach flu-
idalnych popiół lotny zawiera w skła-
dzie fazowym bardzo aktywne che-
micznie składniki, jakimi są zdehydra-
tyzowane minerały ilaste, aktywne wol-
ne wapno, anhydryt II i nieprzereago-
wany sorbent (CaCO3) oraz w małej
ilości kwarc (SiO2), natomiast nie wy-
stępuje szkło glinokrzemianowe, jak
w tradycyjnym popiele lotnym krze-
mionkowym. Z minerałów ilastych po-
piół ten zawiera głównie bardzo aktyw-
ny składnik pucolany – metakaolinit.

Stwierdzono, że aktywność, ocenia-
na jako zdolność wiążąca popiołu flu-
idalnego w porównaniu z tradycyjnym
popiołem krzemionkowym, jest o ok. 50%
większa, a występujące w popiele flu-
idalnym aktywne składniki, jakimi są
wolne wapno oraz anhydryt II i CaCO3,
mogą być wykorzystywane jako czyn-
nik wiążący w procesie wytwarzania
ABK, ponieważ intensyfikują powsta-
wanie mikrostruktury i struktury betonu
komórkowego.

W wyniku kompleksowych badań
opracowano technologię wytwarzania
ABK z zastosowaniem popiołów fluidal-
nych [2, 3, 4]. Ustalono, że ilość tych
popiołów nie powinna przekraczać
40% ogólnej ilości popiołów w receptu-
rze. Właściwości użytkowe ABK z za-
stosowaniem popiołów fluidalnych są
porównywalne do właściwości ABK
z zastosowaniem wyłącznie popiołów
krzemionkowych z tradycyjnych pale-
nisk pyłowych, z tym że niższą wartość
λ oraz skurczu (o kilka %) uzyskano
w przypadku ABK z zastosowaniem
popiołów fluidalnych. Odnotowano
również szybsze odsychanie ABK
z tymi popiołami.

Skład i właściwości popiołów flui-
dalnych umożliwiają zmniejszenie
o 10 – 20% ilości spoiwa w recepturze
ABK, a surowca siarczanowego
o 60 ÷ 100% w zależności od charak-
terystyki popiołów. Możliwe jest rów-
nież zmniejszenie zużycia energii na
domielenie części popiołów.

Opracowana w skali półtechnicznej
przez COBRPB CEBET (obecnie
w strukturze ICiMB) oraz Akademię
Górniczo-Hutniczą technologia wy-
twarzania ABK z zastosowaniem po-
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Rys. 1. Zależność współczynnika przewo-
dzenia ciepła λ od gęstości różnych betonów
komórkowych piaskowych i popiołowych



55

piołów fluidalnych została nagro-
dzona w 2011 r. w XIV edycji Konkur-
su Polski Produkt Przyszłości w ka-
tegorii: Technologia przyszłości
w fazie przedwdrożeniowej. Celem
konkursu, organizowanego przez Pol-
ską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczo-
ści (PARP), współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społeczne-
go, jest promocja i upowszechnianie
innowacyjnych wyrobów i technologii,
które mają szanse zaistnieć na rynku
polskim. W drugim półroczu 2014 r. na-
grodzona technologia została wdro-
żona w Przedsiębiorstwie Produk-
cyjno-Handlowym Prefabet Bielsko-
-Biała Sp. z o.o., które wcześniej wy-
twarzało ABK wyłącznie z zastosowa-
niem popiołów lotnych krzemionko-
wych powstających ze spalania węgla
w tradycyjnych kotłach pyłowych.

Na uroczystą Galę zorganizowaną
w grudniu 2014 r. przez PARP z oka-
zji zakończenia kolejnej już XVII edy-
cji Konkursu Polski Produkt Przyszło-
ści zostali zaproszeni m.in. przedsta-
wiciele ICiMB, zespołu autorskiego,
który opracował technologię wyt-
warzania ABK z zastosowaniem po-
piołów fluidalnych oraz przedsiębior-
stwa Prefabet Bielsko-Biała. W ich imie-
niu dyrektor ICiMB prof. Adam Witek
poinformował uczestników Gali o wdro-
żeniu nagrodzonej technologii.

Podkreślić należy, iż wytwórnia w Biel-
sku-Białej uruchomiona w 1962 r., grun-
townie zmodernizowana w 2009 r., jest
pierwszą wytwórnią w Polsce, która
już w 1999 r. wytwarzała beton komór-
kowy o bardzo małej gęstości (na-
wet 340 kg/m3), a więc najcieplejszy.
Współczynnik przewodzenia ciepła
λ10, dry, badany wg PN-EN ISO 8301 wy-
nosił średnio 0,074 W/m•K, co (biorąc
pod uwagę obliczeniowy współczynnik
λ uwzględniający wilgotność muru)
pozwala przy grubości ścian 36 cm
lub 40 cm uzyskiwać współczynnik
przenikania ciepła U odpowiednio
0,24 i 0,18 W/(m2•K). Wartości te speł-
niają wymagania ścian zewnętrznych
podane w aktualnych warunkach tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowaie (Dz.U. 2009,
nr 56, poz. 461). Badania izolacyjności
ścian z tak lekkiego betonu, przeprowa-
dzone w Zakładzie Akustyki ITB (nr pra-
cy NA-885/A/99 W-wa, czerwiec 1999)
wykazały, że wskaźniki izolacyjności

akustycznej tych ścian są nawet więk-
sze, niż wynikałoby to z uogólnionego
prawa masy betonu komórkowego,
zwłaszcza w odniesieniu do wskaźni-
ków RA2 stosowanych przy ocenie izo-
lacyjności akustycznej ścian zewnętrz-
nych. Ściana grubości 240 mm wykona-
na z ABK o gęstości 340 kg/m3 spełnia
wymagania akustyczne ścian ze-
wnętrznych z oknami w przypadku
większości lokalizacji budynków (przy po-
ziomie hałasu zewnętrznego 60 – 65 dB
w ciągu dnia oraz 50 – 55 dB w nocy).
Wskaźnik RA2 wyniósł 41 dB.

Obecnie produkowany w Prefabecie
Bielsko-Biała autoklawizowany beton ko-
mórkowy o gęstości 450 i 550 kg/m3 z za-
stosowaniem popiołów lotnych umożli-
wia wykonanie jednowarstwowych ścian
zewnętrznych (grubości 42 – 48 cm)
o współczynniku przenikania ciepła U
0,25 – 0,18 W/(m2 • K). Natomiast ABK
o gęstości powyżej 550 kg/m3 należy
stosować do wznoszenia ścian war-
stwowych (z ociepleniem).

Zastosowanie popiołów
lotnych do wytwarzania ABK
w Chinach [5]

Zgodnie z niektórymi źródłami ABK
produkowano i stosowano w Szangha-
ju już w latach 30. ubiegłego wieku.
Natomiast ogromny rozwój tej techno-
logii notuje się od lat 80. ubiegłego wie-
ku (tabela 1, rysunek 2).

Pierwszą wytwórnią ABK z impor-
tu, wyposażoną w zamaszynowanie
szwedzkiej firmy Siporex, o wydajności
200 000 m3 rocznie, uruchomiono w Pe-
kinie, a kolejnych sześć wykorzystują-
cych technologie Unipol z Polski oraz

firmy Hebel, o wydajności 200 000 m3

rocznie, w 1983 r. m.in. w Pekinie,
Hangzhou i innych miastach. Kolejne
linie technologiczne uruchomione
w latach 1985 – 2006 pochodziły z róż-
nych firm zagranicznych.

Pierwszą wytwórnię ABK wyposa-
żoną w zamaszynowanie produkcji chiń-
skiej wybudowała firma Harbin Industry
Factory, a zaprojektowała Northeast
Industry Designing Institute. Opracowa-
ne rozwiązania zastosowano w kolej-
nych 12 identycznych wytwórniach, każ-
da o wydajności 100 000 m3 rocznie.

Obecnie sytuacja się zmieniła i za-
maszynowanie oraz technologie wytwa-
rzania ABK są eksportowane z Chin
do wielu krajów, m.in. Wietnamu, Indo-
nezji, krajów Bliskiego Wschodu i Rosji.

W 2013 r. funkcjonowało w Chi-
nach ok. 1350 wytwórni ABK, które
wyprodukowały ok. 95 mln m3 blocz-
ków i płyt, chociaż łączna ich zdolność
produkcyjna wynosiła 176 mln m3.
Aż 76% ABK wyprodukowano z za-
stosowaniem popiołów lotnych (wg
technologii popiołowych). W więk-
szości elektrowni w Chinach jako pa-
liwo stosuje się węgiel. W 2013 r. ilość
powstających popiołów lotnych ze
spalania węgla osiągnęła 532 mln t,
z tego do wytwarzania ABK zużyto
ok. 38,5 mln t.

Z ABK wytwarza się w Chinach
ok. 99% elementów drobnowymiaro-
wych, a tylko 1% stanowią płyty (elemen-
ty zbrojone). Oba rodzaje wyrobów wy-
twarzane są zarówno wg technologii po-
piołowych, jak i piaskowych. Wymagania
dotyczące elementów drobnowymiaro-
wych określa norma GB 11968, płyt nor-
ma GB 15762, a badań ABK norma
GB 11969. Wybrane wymagania doty-
czące ABK wg norm chińskich podano
w tabelach 2 – 3.

W Chinach wyroby z ABK stosuje się
powszechnie do realizacji budynków
mieszkalnych, biur, hoteli i obiektów
handlowych. Opracowane zostały „Tech-
niczne specyfikacje dotyczące stosowa-
nia ABK” łącznie z rysunkami technicz-

AUTOKLAWIZOWANY BETON KOMÓRKOWY

2 ’2015 (nr 510)ISSN 0137-2971www.materialybudowalne.info.pl

Rys. 2. Rozwój produkcji ABK w Chinach

Tabela 2. Tolerancje wymiarowe ele-
mentów drobnowymiarowych z ABK
wg norm chińskich

Charakterystyka
Klasa wyrobu

A B
Dopusz-
czalna
odchyłka
[mm]

długość ± 3 ± 4
szerokość ± 1 ± 2
wysokość ± 1 ± 2

Tabela 1. Produkcja ABK i liczba wy-
twórni w Chinach w latach 1981 – 2013

Charakte-
rystyka

Rok

1981 1990 2000 2009 2013

Produkcja [mln m3] 0,60 1,75 5,0 31,0 95,0

Liczba wytwórni 43 85 230 700 1350



56

nymi szczegółów rozwiązań. Na foto-
grafiach 1 i 2 pokazano przykładowe za-
stosowanie wyrobów z ABK w Chinach.

Zdaniem specjalistów chińskich roz-
wój przemysłu ABK w Chinach (w 76%
wytwarzającego ABK wg technologii
popiołowych) oraz działania badaw-
czo-rozwojowe są istotnym czynnikiem
poprawy efektywności energetycznej
w budownictwie chińskim i zmian
w stosowaniu materiałów ściennych.

Podsumowanie
■ Współczesne technologie wytwa-

rzania ABK, właściwości wyrobów
i charakterystyki obiektów wykonanych
z tych wyrobów (omawiane w wielu pu-
blikacjach, przytoczonych w artykule)
wskazują, że zarówno proces produk-
cji, jak i zastosowanie ABK wpisują się
w uwarunkowania zrównoważonego
rozwoju, szczególnie korzystnie proces
produkcji ABK z zastosowaniem popio-
łów lotnych, w tym popiołów lotnych no-
wej generacji.

■ Analizując kompleksowo właści-
wości ABK, można stwierdzić, że z za-
stosowaniem popiołów lotnych uzysku-
je się wyroby o korzystnych parame-
trach użytkowych.

■ Kierunek utylizacji surowców wtór-
nych, w tym produktów ubocznych
z energetyki, powinien być konse-

kwentnie rozwijany, w tym do wytwa-
rzania materiałów budowlanych, m.in.
ABK, który należy do najcieplejszych
izolacyjno-konstrukcyjnych materiałów
ściennych.

■ Stosowanie surowców wtórnych,
w tym produktów ubocznych energety-
ki, w dalszym ciągu wymaga zmiany
tradycyjnego punktu widzenia o ich
szkodliwości oraz stworzenia korzyst-
niejszych warunków dla pierwszeństwa
wtórnych surowców przed surowcami
naturalnymi w różnych dziedzinach go-
spodarki.

■ Realnym działaniem na dziś po-
winno być propagowanie działań nie-
sprzecznych z potrzebami zrównowa-
żonego rozwoju świata.

Na przykładzie Chin doskonale widać
zasadność stosowania popiołów lot-
nych do wytwarzania betonu komórko-
wego, szczególnie w krajach, w których
energetyka oparta jest na węglu.
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Tabela 3. Wytrzymałość na ściskanie
elementów z ABK wg norm chińskich

Klasa wy-
trzymałości

Wytrzymałość kostkowa [MPa]
średnia minimalna

A1,0 ≥ 1,0 ≥ 0,8
A2,0 ≥ 2,0 ≥ 1,6
A2,5 ≥ 2,5 ≥ 2,0
A3,5 ≥ 3,5 ≥ 2,8
A5,0 ≥ 5,0 ≥ 4,0
A7,5 ≥ 7,5 ≥ 6,0

A10,0 ≥ 10,0 ≥ 8,0

Fot. 1. Światowe Centrum Finansowe
w Szanghaju. Budynek główny – 101 pię-
ter; część ścian wewnętrznych wykonano
z płyt ABK (Shanghai World Financial
Center – SWFC)

Fot. 2. Budowa kompleksu mieszkalnego
o łącznej powierzchni ponad 1 mln m2,
w którym ściany wewnętrzne wykonano
z elementów drobnowymiarowych z ABK.
Wysokość budynków ok. 100 m (30 pięter).
Budowę rozpoczęto w 2000 r., a zakończo-
no w 2006 r.
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