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Ja ki jest profil i za kres dzia łal no ści
firmy Astra Tech no lo gia Be to nu? 

Be ne dykt Kar czew ski: Astra Tech -
no lo gia Be to nu od lat spe cja li zu je się
we wpro wa dza niu in no wa cji tech no lo -
gicz nych w be to nach ze spo iwem ce -
men to wym. Przez la ta na ry nek trafiło
wie le roz wią zań pro duk to wych i tech -
no lo gicz nych, zna nych i ce nio nych za -
rów no w Polsce, jak i za gra nicą.

Firma Astra Tech no lo gia Be to nu po -
wsta ła po nad trzy dzie ści lat te mu. Z ja -
kich do tych cza so wych osią gnięć są
Pań stwo naj bar dziej dum ni?

BK: Na szą dzia łal ność roz po czę li śmy
od sprze da ży do mie szek che micz nych.
Na stęp nym eta pem by ło wpro wa dze nie
włó kien sta lo wych do port fo lio pro duk -
to we go fir my. Na tam te cza sy by li śmy
pre kur so rem te go roz wią za nia ja ko al ter -
na ty wy dla sia tek sta lo wych, wy ko rzy -
sty wa nych do zbro je nia na wierzch ni
z be to nu. Za uwa ży li śmy wów czas du ży
po ten cjał, ja ki nio sła za so bą tech no lo -
gia lek kich be to nów i dla te go ze spół
Astra Tech no lo gia Be to nu stwo rzył nasz
pierw szy au tor ski pro dukt pod na zwą
Ce mo Krzem Por. Był to ro dzaj be to nu
lek kie go łą czą ce go du żą wy trzy ma łość
z ma łym cię ża rem wła snym.

W ostat nich la tach sku pi li śmy się
na włók nach po li me ro wych i na tu ral -
nych do dat kach mi ne ral nych. Wy mie -
nio ne kom po nen ty wcho dzą w skład
opra co wa nej przez nas tech no lo gii Geo -

po li me ro we go Kom po zy tu Be to no we -

go – Astra GKB. Od po wied nio do bra -
ne skład ni ki i ich pro por cje umoż li wia -
ją two rze nie bar dzo trwa łych i wy trzy -
ma łych be to nów z ni skim śla dem wę -

glo wym. Mu szę też po chwa lić się wy -
da niem opra co wa nia książ ko we go pt.
Po sadz ki i na wierzch nie be to no we zbro -
jo ne włók na mi po li me ro wy mi. Wy tycz ne
do pro jek to wa nia. Jest to pierw sze
w Pol sce wy daw nic two w tej dzie dzi nie.
Wy da li śmy je w ubie głym ro ku i zo sta -
ło bar dzo do brze przy ję te przez ry nek
oraz uzy ska ło po zy tyw ne re cen zje śro -
do wi ska na uko we go. Jak Pań stwo wi -
dzą, ca ły czas roz wi ja my na szą dzia łal -
ność, po lep sza jąc przy tym ja kość
i trwa łość be to nu.

W ja ki spo sób tech no lo gia Astra
GKB wpły wa na wła ści wo ści be tonu?

BK: Be ton, po mi mo te go, że cha rak -
te ry zu je się ła two ścią for mo wa nia i du -
żą wy trzy ma ło ścią, nie jest ma te ria łem
ide al nym. Aby zli kwi do wać pew ne
nie do sko na ło ści, do da no do nie go stal
i w efek cie na prze strze ni lat po wstał
kom po zyt – żel bet. Do da nie do be to nu
sta li nie roz wią zu je jed nak wszyst kich
pro ble mów, a cza sa mi przy czy nia się
do po wsta wa nia no wych. W za leż no ści
od wa run ków śro do wi sko wych i eks -
plo ata cyj nych mo że my mó wić o ta kich
za gro że niach, jak kar bo na ty za cja,
skurcz, ko ro zja al ka licz na, ko ro zja
chlor ko wa, czy de struk cja mro zo wa.
Opra co wa ne i pro mo wa ne przez na szą
fir mę roz wią za nia, znacz nie ogra ni cza -
ją te nie chcia ne pro ce sy lub na wet cał -
ko wi cie je eli mi nu ją.

Czym tak na praw dę cha rak te ry zu ją się
roz wią za nia Astry Tech no lo gia Be to nu?

BK: W du żym skró cie, po le ga ją one
na od po wied nim po łą cze niu ak ty wa to -
rów ce men tu, czy li na szych Astra Z -50

i Astra MK -40 z ma kro- lub mi kro-
włók na mi po li me ro wy mi. Dzię ki te mu
uzy sku je my kom po zy cję o szczel nej
struk tu rze ze zbro je niem, któ re ma ło te -
go że nie ko ro du je, to do dat ko wo gwa -
ran tu je nie za wod ną pra cę kon struk cji
przez wie le lat. Do dam, że to roz wią za -
nie jest efek tem wie lo let nich do świad -
czeń na szej fir my w ob sza rze tech no lo -
gii be to nu, i co naj waż niej sze, po par -
tych po zy tyw ny mi wy ni ka mi ba dań. 

Czy to ozna cza, że mo żna wy eli mi -
no wać prę ty sta lo we?

BK: To za le ży od za sto so wa nia.
W wie lu przy pad kach ist nie je ta ka moż -
li wość, przede wszyst kim wte dy, gdy
ma my do czy nie nia z kon struk cja mi
na grun cie. Przy kła dem są po sadz ki ko -
mer cyj ne i prze my sło we, któ re bar dzo
czę sto wy ko ny wa ne są w spo sób nie
do koń ca wła ści wy Teo ria, prak ty ka
i do świad cze nie wska zu ją, że są do bre
za mien ni ki sia tek sta lo wych, m.in.
włók na po li me ro we pro mo wa ne przez
na szą fir mę. Nie ste ty nie wszy scy wie -
dzą jak po praw nie i bez piecz nie je sto -
so wać. Efek tem błę dów na eta pie pro -
jek to wa nia lub re ali za cji są uszko dze -
nia na wierzch ni i spo ry cią gną ce się la -
ta mi. Aby ta kich błę dów uni kać wpro -
wa dzi li śmy roz wią za nie sys te mo we
ASTRA FLO OR, któ re ma po móc pro -
jek tan tom i wy ko naw com w od po wied -
ni spo sób za pro jek to wać i do ko nać za -
bu do wy oraz pie lę gna cji wy ko na nej na -
wierzch ni. 

Czym wy róż nia się fir ma Astra
na ryn ku? Ja ka jest jej stra te gia dzia -
ła nia? 

mb1231a

Astra Technologia Betonu
stawia na jakość i współpracę

z partnerami biznesowymi

Rozmowa z Benedyktem Karczewskim, prezesem zarządu
i właścicielem firmy Astra Technologia Betonu
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BK: Dłu go let nia obec ność na ryn ku
bu dow la nym na uczy ła nas jed ne go,
a mia no wi cie wła ści we go zro zu mie nia
po trzeb klien tów. Ry nek ma te ria łów bu -
dow la nych z ro ku na rok ule ga trans for -
ma cji, dla te go umie jęt ne do pa so wa nie
tech no lo gii do po trzeb klien tów jest dla
nas prio ry te tem. W na szej działalności
sta wia my na ja kość i wła ści wą ko ope ra -
cję z na szy mi part ne ra mi biz ne so wy mi.

Jak Pań stwa pro duk ty wpły wa ją
na śro do wi sko naturalne? 

BK: Za uwa ża my, że ilość do dat ków
mi ne ral nych, po cho dzą cych z ubocz -
nych pro ce sów spa la nia, jest co raz bar -
dziej ogra ni czo na. Głów ną przy czy ną ta -
kie go sta nu rze czy są zmia ny ener ge tycz -
ne i go spo dar cze za cho dzą ce w ostat nich
la tach. Co raz czę ściej sta wia my na eko -
lo gicz ne ma te ria ły, o ni skim śla dzie wę -
glo wym. Wśród in we sto rów po ja wi ło
się no we po ję cie tzw. świa do mość eko -

lo gicz na, dla te go też na sze do dat ki
pochodzenia naturalnego bar dzo do brze
wpi su ją się w obec ne tren dy i znaj du ją
uzna nie na ryn ku. Mo że my na to spoj -
rzeć rów nież z per spek ty wy fi nan so wej.
Kil ka lat te mu, ma ło kto sły szał o włók -
nach po li me ro wych – do mi no wa ły
włók na sta lo we. Gdy ce ny sta li po szy -
bo wa ły w gó rę oka za ło się, że bio rąc
pod uwa gę aspekt fi nan so wy, roz wią za -
nia na ba zie włó kien po li me ro wych ide -
al nie wpi su ją się w po trze by ryn ku. Po -
dob ną sy tu ację mo że my za ob ser wo wać
w przy pad ku do dat ków do be to nu.

Zmia ny kli ma tycz ne nie są Pa nu
obo jęt ne, pro szę więc przy bli żyć czy tel -
ni kom ha sło „zie lo nej tech no lo gii”?

BK: Przed ryn kiem be to nu są la ta du -
żych wy zwań. Wi docz ne zmia ny ja kie
do ko nu ją się w Pol sce, zwią za ne z pro -
duk cją ce men tu i od cho dze niem od ener -
gii z wę gla, bę dą mia ły bez po śred ni
wpływ na ry nek ma te ria łów bu dow la -
nych. Ta ka sy tu acja stwa rza szan sę dla
na szych na tu ral nych do dat ków mi ne ral -
nych. Dzię ki umie jęt ne mu po łą cze niu ich
z tra dy cyj nym ce men tem otrzy ma my be -
ton o ob ni żo nym śla dzie wę glo wym.
Stosując takie produkty, jak Astra MK -40
mo że my stwo rzyć bar dzo do bry be to n,
dba jąc jed no cze śnie o ochro nę śro do wi -
ska. Z ko lei Astra Z -50 po zwa la na uzy -
ska nie spo iwa ce men to we go o mniej -

szym wskaź ni ku dwu tlen ku wę gla. Dzię -
ki ta kim do dat kom, do pro duk cji be to nu
zużywa się mniej ener gii elek trycz nej, co ma
po śred ni wpływ na śro do wi sko. Ak ty wa -
to ry ce men tu Astra Z -50 i Astra MK -40, 
to nic in ne go jak na tu ral ne gli no krze mia -
ny o bardzo dobrych wła ści wo ściach pu -
co la no wych. Zmie nia ją  one we wnętrz ną
struk tu rę be to nu i na da ją mu wła ści wo -
ści, któ re w bar dzo trud ny spo sób uzy -
sku je się, sto su jąc roz wią za nia tra dy cyj -
ne, dla te go w tym przy pad ku mó wi my
o „zie lo nej tech no lo gii”. 

Ja kie kon kret nie wła ści wo ści uzy s-
ku je be to n dzię ki sto so wa niu ak ty wa to -
rów Astra MK -40 i Astra Z -50?

BK: Za sto so wa nie tych pro duk tów
gwa ran tu je bar dzo do brą ja kość i trwa łość
be to nu przez wie le lat. Do dat ki wy pro du -
ko wa ne wg na szej tech no lo gii umoż li -
wia ją sto so wa nie ich w każ dym ro dza ju
kon struk cji, bez żad nych ne ga tyw nych
efek tów. Ogra ni cza ją one przede wszyst -
kim nie ko rzyst ne od dzia ły wa nie ASR.
Astra MK -40 i Astra Z -50 zo sta ły prze -
ba da ne przez wie le pla có wek na uko -
wych w Pol sce i na świe cie. Dzię ki na -
sze mu do świad cze niu w ich sto so wa -
niu i po zy tyw nym wy ni kom ba dań, 
mo gę jed no znacz nie po wie dzieć, że sta -
no wią bez kon ku ren cyj ne roz wią za nie
na ryn ku.

Jak oce nia Pan przy szłość bran ży be -
to nów, w któ rej dzia ła Astra Tech no lo -
gia Be tonu? Ja kie są w związ ku z tym
pla ny roz wo ju fir my? 

BK: Od lat je ste śmy ak tyw nym uczest -
ni kiem roż ne go ro dza ju tar gów, kon fe -
ren cji czy spo tkań bran żo wych. Dzie ląc
się z Pań stwem mo imi ob ser wa cja mi

z kon fe ren cji Dni Be to nu 2021, zor ga -
ni zo wa nej przez Sto wa rzy sze nie Pro -
du cen tów Ce men tu stwier dzam, że mi -
mo trud nych cza sów bu dow nic two ma
się do brze. Pol ska jest kra jem ca ły czas
roz wi ja ją cym się. In we sto rzy, wy ko -
naw cy, za kła dy pro duk cyj ne ocze ku ją
ko lej nych no wo cze snych, eko lo gicz -
nych i spraw dzo nych roz wią zań z gwa -
ran cją ja ko ści. Na wspo mnia nej kon fe -
ren cji od no to wa li śmy znacz ny wzrost
za in te re so wa nia roz wią za nia mi tech no -
lo gicz ny mi ofe ro wa ny mi przez Astra
Tech no lo gia Be to nu. Szcze gól nie do ty -
czy to ob sza ru eko lo gicz nych do dat ków
mi ne ral nych. W przy szło ści chce my do -
trzeć z na szą tech no lo gią i pro duk ta mi
do więk szej licz by in we sto rów, pro jek -
tan tów i wy ko naw ców. Pla nu je my uru -
cho mić cykl se mi na riów i warsz ta tów
dla na szych klien tów i wszyst kich osób
za in te re so wa nych tech no lo gią wy t-
wa rza nia do bre go i trwa łe go be to nu.
W pla nach ma my rów nież wy da nie ko -
lej nych, prak tycz nych pu bli ka cji do ty -
czą cych roz wią zań po sa dzek i na -
wierzch ni be to no wych. O wszyst kim
bę dzie cie mo gli do wie dzieć się Pań stwo
z na szej stro ny in ter ne to wej www.astra -
-pol ska.com lub me diów spo łecz no ścio -
wych. Za pra szam do ak tyw ne go ko rzy -
sta nia z tych źró deł.

Ko rzy sta jąc z oka zji pra gnę zło żyć
pra cow ni kom i współ pra cow ni kom re -
dak cji oraz wszyst kim czy tel ni kom mie -
sięcz ni ka „Ma te ria ły Bu dow la ne” ży -
cze nia zdro wych i spo koj nych Świąt
Bo że go Na ro dze nia oraz suk ce sów
w nad cho dzą cym No wym Ro ku.

Bar dzo dzię ku ję za roz mo wę i ży czę
suk ce sów w 2022 r. i ko lej nych la tach.


