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DODATEK SPECJALNY IB

Cechy prefabrykowanych
betonowych elementów
nawierzchni w świetle norm
Prawidłowe sporządzenie specyfikacji technicznych
wymaganych cech prefabrykatów betonowych
ma wpływ na jakość i trwałość konstrukcji z betonu.
Niewłaściwe formułowanie specyfikacji często prowadzi do nieporozumień i kłopotów zarówno
podczas prac, jak i przy odbiorach.
Problem omawiamy na przykładzie prefabrykowanych
elementów nawierzchni.
Częstą praktyką jest, że zapisy
w specyfikacjach technicznych
drobnowymiarowych prefabrykowanych elementów nawierzchni
odnoszą się do różnych niespójnych wymagań i norm (normy na
beton zwykły, normy branżowe,
wymagania aprobat technicznych
i in.). Powoduje to wiele nieporozumień, a na dodatek – w obecnej
sytuacji prawnej – koliduje z Ustawą o wyrobach budowlanych
z dnia 16 kwietnia 2004 r. [1]. Według ustawy bowiem, parametry
wyrobów budowlanych powinny
być deklarowane według norm
zharmonizowanych z dyrektywą
budowlaną.
Poniżej omawiamy szczegółowo
obowiązujące normy i wymagania
dotyczące prefabrykatów z betonu
do nawierzchni (kostki, płyty, krawężniki) – ze wskazaniem tych najbardziej problematycznych.

Specyfikacje techniczne, a uwarunkowania formalno-prawne
Problemy ze specyfikacją techniczną wynikają w głównej mierze z błędów popełnianych przez
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osoby, które te specyfikacje tworzą. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września
2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego [2],
nie reguluje wymogów formalnoprawnych dotyczących przygotowania zawodowego osób opracowujących specyfikacje techniczne
(SST), jak to ma miejsce w przypadku dokumentacji projektowej,
którą przygotowuje projektant
z uprawnieniami [3]. Fakt opracowywania specyfikacji technicznych przez osoby nie dysponujące
wystarczającą, aktualną wiedzą
techniczną, czy technologiczną
w tym zakresie [4, 5] jest więc dziś
często podnoszony w dyskusjach.
Ten brak przygotowania w pewnym stopniu tłumaczy powoływanie się w dokumentach SST na wymagania nieaktualnych już norm
(np. z serii BN-80/6775-03) lub na
wymagania zawarte w aprobatach
technicznych na drobnowymiarowe elementy betonowe.

Rezultat jest taki, że zapisy w SST
zamiast ułatwiać – często utrudniają znalezienie na rynku wyrobów
spełniających stawiane wymagania.
Producenci wyrobów betonowych,
zgodnie z ustawą o wyrobach [1],
są bowiem zobligowani posługiwać się przy opisywaniu swoich
produktów normami europejskimi [6÷8]. Żeby nie tracić klientów
i móc uczestniczyć w konkretnej
realizacji na etapie przetargu, producenci niejednokrotnie rozszerzają więc zakres badań wyrobów,
czy wręcz je dublują, aby odpowiadały różnym przepisom. I tak:
żeby wprowadzić wyrób do obrotu
– badają go zgodnie z obowiązującymi normami europejskimi, żeby
móc uczestniczyć w przetargach na
konkretną realizację – zgodnie z zapisami SST.
Dodajmy, że możliwe (i niejednokrotnie czynione w praktyce) jest
dokonanie zmian w zapisach specyfikacji, jednak wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego podchodzą do tego bardzo ostrożnie,
w obawie przed potencjalnymi
konsekwencjami najdrobniejszych
zmian w SST [3].
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Ustawa o wyrobach [1] przewiduje
jeszcze jeden – indywidualny sposób
zamawiania wyrobów, dopuszczając
do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym wyrobów budowlanych
wykonanych według indywidualnej dokumentacji technicznej, sporządzonej przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których producent wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu
budowlanego z tą dokumentacją oraz
z przepisami. (Art. 10.1.). Taka indywidualna dokumentacja techniczna
powinna zawierać opis rozwiązania
konstrukcyjnego,
charakterystykę
materiałową i informację dotyczącą
projektowanych właściwości użytkowych wyrobu budowlanego oraz
określać warunki jego zastosowania
w danym obiekcie budowlanym.

Wymagania dla prefabrykowanych elementów nawierzchni według norm
europejskich
Normy [6÷8] na drobnowymiarowe
elementy betonowe zharmonizowane z dyrektywą budowlaną obowią-

zują w Polsce od 2005 roku. W normach tych zawarte są wymagania
odnośnie wyrobów – dotyczące ich
kształtu, wymiarów, właściwości
fizycznych i mechanicznych oraz
aspektów wizualnych, a w załącznikach – opisane są metody badań
poszczególnych właściwości prefabrykatów. Ponadto normy zawierają wytyczne dla zakładowej kontroli
produkcji i określają kryteria oceny
zgodności. Podstawowe wymagania
i właściwości drobnowymiarowych
prefabrykatów betonowych według norm [6÷8] zostały zestawione
w tablicy 1.

nej do badań większej od 7500 mm2
i mniejszej od 25000 mm2 i grubości
nie większej niż 103 mm), pobrane
nie wcześniej niż 20 dni od zaformowania wyrobu, są wstępnie klimatyzowane przez 168 ± 5 h w komorze
klimatyzacyjnej (temp. 20 ± 2oC, RH
65 ± 10%). Następnie powierzchnie
odpowiednio przygotowywanych
do badań próbek (rys.1) pokrywa
się 3% roztworem NaCl. Próbki
poddaje się 28 cyklom zamrażania
i rozmrażania w komorze zamrażarki. Jeden cykl trwa 24 godziny,
a temperatura mieszaniny zamrażającej powinna się zmieniać w czasie
zgodnie z rys. 2.

Wybrane metody badań
drobnowymiarowych
elementów prefabrykowanych
Odporność na warunki atmosferyczne
A) Metoda określania odporności
na
zamrażanie/rozmrażanie
z udziałem soli odladzającej
Próbki przeznaczone do badań
(o górnej powierzchni przeznaczo-

Rys. 1 Schemat p
przekroju
j p
próbki do badania zamrażania//
rozmrażania (opr. autorek)

Tab. 1 Wymagania i oznaczenia dotyczące drobnowymiarowych elementów betonowych wg norm europejskich

Właściwości
Nasiąkliwość
Odporność
na zamrażanie/rozmrażanie

Odporność na ścieranie

Odporność na poślizg
Klasa reakcji na ogień
Wytrzymałość na rozciąganie
przy rozłupywaniu

Wytrzymałość na zginanie

Wymagania/Oznaczenia
Kostka brukowa
Płyta brukowa
Krawężnik betonowy
PN-EN 1338 [6]
PN-EN 1339 [7]
PN-EN 1340 [8]
Klasa 1, znakowanie A – nie określa się,
Klasa 2, znakowanie B – wartość średnia ≤ 6%
Klasa 3, znakowanie D – ubytek masy po zamrażania/rozmrażaniu wartość średnia
≤ 1,0 kg/m2, przy czym żaden pojedynczy wynik nie może być większy niż 1,5
Klasa 1, znakowanie F: nie określa się,
Klasa 3, znakowanie H: < 23 mm wg metody G i 20 000 mm3/5000 mm2 wg metody H,
Klasa 4, znakowanie I: < 20 mm wg metody G i 18 000 mm3/5000 mm2 wg metody H,
Klasa 2, znakowanie G:
< 26 mm wg metody G
–
–
i 26 000 mm3/5000 mm2
wg metody H
Deklarowana, jeśli jest taka potrzeba
A1 – bez potrzeby przeprowadzania badań
Wartość charakterystyczna
nie mniej niż 3,6 MPa,
a pojedynczy wynik
–
–
nie może być mniejszy
niż 2,9 MPa
Klasa 1, znakowanie S – wytrzymałość charakterystyczna:
3,5 MPa, minimalna: 2,8 MPa,
Klasa
2,
znakowanie
T – wytrzymałość charakterystyczna:
–
4,0 i minimalna: 3,2 MPa,
Klasa 3, znakowanie U – wytrzymałość charakterystyczn:
5,0 i minimalna: 4,0 MPa
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gdzie: M1 to masa próbki nasyconej
wodą w (g), a M2 – masa próbki wysuszonej w (g).

a)

Rys. 2 Przebieg temperatury w czasie jednego cyklu
zamrażania/rozmrażania (opr. autorek)

Po 28 cyklach zamrażania/rozmrażania w komorze zamrażalniczej
(fot. 1a) zbiera się złuszczony materiał z badanej powierzchni próbek (fot. 1b). Złuszczony materiał
wraz z wodą, którą przemywano
powierzchnię próbki wylewa się na
bibułę filtracyjną, a następnie suszy
do stałej masy.
Mrozoodporność badanych próbek
ocenia się na podstawie ubytku
masy złuszczonego materiału po
28 cyklach [kg] na jednostkę powierzchni próbki [m2].
B) Badanie nasiąkliwości
Po ustaleniu temperatury próbek
do 20 ± 5°C, próbki do badań (masa
nie mniejsza niż 2,5 kg i nie większa
niż 5 kg) nasyca się wodą (fot. 2) do
osiągnięcia stałej masy (tzn. dwa
kolejne wyniki ważenia w odstępie
24 h nie wykazują różnicy większej
niż 0,1%). Następnie próbki są suszone do stałej masy.
Nasiąkliwość Wa oblicza się dla każdej próbki z wzoru:

Wa =

M1 − M 2
⋅100
M2

[%]

Fot. 2 Próbki podczas badania
nasiąkliwości

Jako wynik badania nasiąkliwości
podaje się wartość średnią, jednak
sprawozdanie powinno zawierać
również wartości nasiąkliwości dla
każdej badanej próbki.
Pomiar ścieralności na tarczy
Böhmego
Jedną z metod badania ścieralności
wymienionych w [6÷8] jest oznaczenie na tarczy Böhmego (załącznik
H) obok metody szerokiej tarczy
ściernej (załącznik G).
Płytki kwadratowe lub próbki sześcienne o długości boku 71,0 ± 1,5 mm
umieszcza się na tarczy Böhmego
(fot. 3a), na pasie posypanym normowym proszkiem ściernym – sztucznym korundem. Następnie próbkę
obciąża się siłą 294 ± 3 N i poddaje
16 cyklom ścierania (fot. 3b). Każdy cykl ścierania powinien składać
się z 22 obrotów tarczy. Po każdym
cyklu ścierania zbiera się starty materiał łącznie z proszkiem korundowym oraz wysypuje na pas ścierania
nową porcję proszku w ilości 20 g. Po
każdych 22 obrotach tarczy obraca
się ścieraną próbkę o 90o.

b)
Fot. 3 a) Pomiar ścieralności na tarczy
Böhmego: 1-badana próbka
w uchwycie, 2-pas ścierania (posypany proszkiem ściernym), 3-tarcza
obrotowa, 4-ciężarek obciążający;
b) Próbka podczas cyklu ścierania

Po 16 cyklach (352 obrotach) oblicza
się ścieralność jako ubytek objętości
ΔV z równania:

ΔV =

Δm
ρR

Gdzie ∆m to ubytek masy po 16
cyklach [g], ρR – gęstość próbki do
badania lub, w przypadku próbek
wielowarstwowych, gęstość warstwy ścieralnej [g/mm3].
Wytrzymałość na rozciąganie
A) Badanie wytrzymałości przy rozłupywaniu
Badanie przeprowadza się dla kostek brukowych. Próbki przed badaniem należy zanurzyć w wodzie
o temperaturze 20 ± 5 oC na czas
24 ± 3 h i usunąć z ich powierzchni wszelkie zadziory, pozostałości
po formowaniu (fot 4a). Następnie
umieszcza się próbkę w maszynie
tak, aby podkładki i próbka leżały
w jednej linii (fot. 4b).
Wytrzymałość na rozciąganie przy
rozłupywaniu kostki brukowej T
w MPa oblicza się z równania:

T = 0,637 ⋅ k ⋅
b)

a)

Fot. 1 a) Próbki w komorze podczas badania mrozoodporności; b) Zbieranie złuszczonego materiału
z powierzchni badanej próbki
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P
[MPa]
S

gdzie: P to obciążenie niszczące
[N], S – powierzchnia przełomu badanej próbki, a k – współczynnik
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b)

a)

c)

Fot. 4 a) Przygotowanie powierzchni próbki do badań (usunięcie zadziorów); b) Badanie wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu; c) Próbka
po badaniu wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu

korekcyjny ze względu na grubość
kostki brukowej (można go wyliczyć
z równania lub przyjąć z tabeli zawartej w normie PN-EN 1338 zał. F).
W sprawozdaniu, obok wartości wytrzymałości na rozciąganie, podaje się
obciążenie niszczące F (kostki brukowej) dla długości elementu w N/mm
obliczając z równania:

F=

P
l

[N/mm]

B) Badanie wytrzymałości przy zginaniu
Badanie przeprowadza się dla płyt
brukowych i krawężników betonowych. Próbki przed badaniem należy
odpowiednio przygotować (zanurzyć
w wodzie w temperaturze 20 ± 5oC na

czas 24 ± 3 h i usunąć z ich powierzchni wszelkie zadziory).
Następnie, w zależności od badanego
elementu i stosowanej normy, próbkę
umieszcza się w maszynie do badania
wytrzymałości zgodnie z schematami
przedstawionymi na rys. 3a dla płyty
brukowej i rys. 3b dla krawężnika betonowego.
Po zniszczeniu próbki, określa się wytrzymałość na zginanie T [MPa] w zależności od przyjętych schematów
z rys. 3, według poniższych wzorów:
– dla płyty brukowej

T=

3× P × L
2 × b × t2

– dla krawężnika betonowego

T=

P× L× y
4×l

gdzie:
P – obciążenie niszczące [MPa], L –
odległość miedzy podporami [mm],
b – szerokość płyty brukowej [mm],
t – wysokość płyty brukowej [mm],
l – moment bezwładności powierzchni, określony z wymiarów nominalnych, y – odległość pomiędzy środkiem ciężkości i skrajnym włóknem
rozciąganym.

a)

Najczęstsze problemy
dotyczące specyfikowanych właściwości prefabrykatów betonowych
b)
Rys. 3 Schemat pomiaru wytrzymałości na zginanie a) dla
płyty brukowej wg [7] i b) dla krawężnika betonowego wg [8] (opr. autorek)

prefabr ykacja

58

Aspekty wizualne
Według [6÷8] wyroby betonowe
nie mogą mieć rys i odprysków
(fot. 5), a elementy z warstwą

ścieralną nie powinny wykazywać rozwarstwienia. Tekstura
i zabarwienie próbek nie powinny natomiast wykazywać znaczących różnic w stosunku do próbek wzorcowych dostarczonych
przez producenta i zatwierdzonych przez nabywcę. Inną kwestię stanowią wykwity, które są
częstym przedmiotem sporów
odbiorczych. Zgodnie z zapisami zawartymi w normach [6÷8]
ewentualne wykwity nie mają
szkodliwego wpływu na właściwości użytkowe wyrobów i nie są
uważane za istotne. Jednak odbiorcy kostki brukowej, zwłaszcza indywidualni, często próbują
reklamować wykwity jako wadę
dostarczonego produktu.

Fot. 5 Kostka z odpryskiem – element niespełniający wymagań normowych

Powstawanie wykwitów na powierzchni barwionych elementów
z betonu jest zjawiskiem niemającym praktycznie znaczenia dla
trwałości [9]. Zjawisko to dotyczy wszystkich materiałów porowatych, a więc takich, w których
mogą zachodzić procesy transportu cieczy. W porowatym materiale,
który zawiera związki stosunkowo
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dobrze rozpuszczalne wodzie,
mogą wystąpić wykwity, a intensywność ich powstawania, jak
i ilość zależy od wielu czynników
(rys. 4). Do głównych należy zaliczyć porowatość, strukturę porów
(związane z w/c oraz stopniem
hydratacji cementu), skład zaczynu – w tym rodzaj cementu (skład
chemiczny), skład betonu (w/c),
przebieg mieszania składników,
sposób i warunki formowania,
dojrzewania, wiek betonu oraz
warunki eksploatacji [10].
Wykwity węglanowe (spowodowane karbonatyzacją Ca(OH)2) (fot. 6),
czy wykwity spowodowane podciąganiem kapilarnym i krystalizacją soli rozpuszczalnych – znikną
z czasem z powierzchni wyrobów,
gdy są one prawidłowo zaprojektowane i wykonane z dobrej jakości
składników, a następnie eksploatowane w środowisku nieagresywnym chemicznie. Jednak wzrost
intensywności wykwitów w dłuższym czasie eksploatacji, może
mieć inną genezę i prowadzić do
destrukcji betonu. Niebezpieczne
są zwłaszcza wykwity chlorków
i siarczanów alkalicznych pochodzących z cementu, kruszywa, dodatku mineralnego (np. popiołu
lotnego), pigmentu lub nadmiernie
zmineralizowanej wody zarobowej.
Ich powstawanie może powodować
znaczne zmiany destrukcyjne w betonie, aż do jego zniszczenia [10].

Fot. 6 Wykwity na elementach kostki
brukowej

Nasiąkliwość
Wymaganie nasiąkliwości jest zapisem często kwestionowanym zarówno w specyfikacjach betonu do
konstrukcji monolitycznych, jak
również w przypadku wyrobów
betonowych
prefabrykowanych
[11, 12]. Specyfikowanie wymaganej nasiąkliwości elementów
z betonu jest tym bardziej trudne,
że do wymagań normowych [6÷8]
dodawane są zalecenia wprowadzone przez GDDKiA (dodatkowo
zaostrzone wymaganie nasiąkliwości do 4%). Tak też w specyfikacjach pojawia się obok powołania
na normę europejską dodatkowy
zapis spełnienia: Zalecenia w zakresie wymagań dotyczących
nasiąkliwości betonów: pismo
GDDKiA-DT-WM-zk-520/10/10
z 06.08.2010 r.
Mrozoodporność
Nowe podejście do badania mrozoodporności
prefabrykatów
w przyjętych normach europejskich sprawiło, iż zrezygnowano

Rys. 4 Czynniki wpływające na powstawanie wykwitów (opr. autorek)

z badań mrozoodporności „wewnętrznej” elementów z betonu na
korzyść badań odporności na powierzchniowe łuszczenie w obecności środków odladzających (i to
też tylko w klasie 3 – tablica 1).
Badaniu odporności na zamrażanie/rozmrażanie w obecności roztworu soli, poddawana jest tylko
warstwa licowa kostki, co w większości przypadków wydaje się podejściem uzasadnionym, jednak
zdarzają się przypadki, zwłaszcza podczas wykonywania kostki
dwuwarstwowo, iż powierzchnia badana (warstwa ścieralna)
nie wykazuje żadnych złuszczeń
i ubytku masy, podczas, gdy warstwa dolna, konstrukcyjna nie jest
mrozoodporna [13]. W takiej sytuacji, roztwór soli odladzającej,
który w wyniku złego uszczelnienia kostki w badaniu laboratoryjnym, a w konstrukcji nawierzchni,
przy zastosowaniu przepuszczalnej spoiny w łączeniach wniknie
w dolną warstwę kostki – spowoduje jej degradację (fot. 7).

Fot. 7 Kostka brukowa po badaniu odporności na zamrażanie/rozmrażanie (brak mrozoodporności)
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Podsumowanie
Specyfikacje techniczne określające jakościowe wymagania dotyczące elementów prefabrykowanych z betonu
powinny opierać się na obowiązujących normach i za każdym razem
uwzględniać użyteczność wyrobów
przy konkretnej realizacji. Poprzez
wybór odpowiedniej klasy wyrobów,
dostosowanej do projektowanych
wymogów środowiskowych, jak również ewentualne uzupełnienie dodatkowych badań kontrolnych, można zapewnić wybór odpowiednich
rozwiązań materiałowych, a dbając
o reżim technologiczny – zapewnić
trwałość konstrukcji w odpowiednio
długim okresie użytkowania, nawet
w trudnych warunkach ekspozycji.
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w budownictwie drogowym a specyfikacje techniczne i wymagania
GDDKiA, Magazyn Autostrady,
4/2011;
5. G. Łój, Badania odbiorcze betonowych elementów brukowych, Brukbiznes, 4/2012;
6. PN-EN 1338:2005+AC:2007 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań;
7. PN-EN 1339:2005+AC:2007 Betonowe płyty brukowe. Wymagania
i metody badań;

8. PN-EN 1340:2004+AC:2007 Krawężniki betonowe. Wymagania
i metody badań;
9. W. Kurdowski, Chemia cementu
i betonu, Polski Cement, 2010;
10. M. Kurpińska, Korozja wibroprasowanych elementów betonowych, Brukbiznes, 2/2012;
11. W. Jackiewicz-Rek, M. Konopska, Rola specyfikacji betonu do
obiektów mostowych, Budownictwo Technologie Architektura,
55/2011;
12. W. Jackiewicz-Rek, M. Konopska-Piechurska, Zrównoważony
rozwój technologii nawierzchni betonowych – aspekty funkcjonalne, Budownictwo Technologie
Architektura,1(62)/2013;
13. G. Łój, Czy ta kostka jest odporna
na mróz?, Brukbiznes, 5/2012.

Jakie są nowe rozwiązania konstrukcyjne do pomieszczeń wymagających
rozległej, niczym nieograniczonej przestrzeni?

K

onieczność sprostania rosnącemu zapotrzebowaniu inwestorów na duże otwarte przestrzenie
umożliwiające swobodną aranżację powierzchni
użytkowej, praktycznie w każdym typie budownictwa
wymusza na projektantach i wykonawcach stosowanie
coraz to nowszych rozwiązań konstrukcyjnych. Celem
innowacji jest, najogólniej mówiąc, ograniczenie ilości
słupów i podpór pośrednich, przy jednoczesnym zachowaniu parametrów użytkowych i technicznych przegród
poziomych (stropów, stropodachów i dachów).
W realizacji tego zadania doskonale
sprawdzają się elementy prefabrykowane z betonu zbrojonego stalą
sprężającą, które osiągają rozpiętości nieosiągalne dla technologii
tradycyjnych wykonywanych na
budowie.

Piotr Walczak
Consolis Polska
www.consolis.pl
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Proces produkcyjny, prowadzony na wyspecjalizowanych
liniach technologicznych w ściśle kontrolowanym środowisku zakładu prefabrykacji, umożliwia wytworzenie elementów o szczególnych parametrach technicznych przy
jednoczesnym wysokim standardzie wykończenia i wysokiej precyzji wymiarowej. Dzięki temu produkty świetnie
realizują indywidualne oczekiwania rynku i inwestorów.
Doskonałym przykładem innowacji wprowadzonych
na polski rynek są, uznane i z powodzeniem spełniające powyższe oczekiwania, stropowe płyty kanałowe
sprężone, o wysokości 500 mm, które pozwalają przy
zachowaniu tej samej technologii produkcji i montażu co płyty o mniejszych wysokościach, osiągnąć
rozpiętość nawet do 22 m, lub przenosić duże obciążenia
użytkowe przy nieco tylko mniejszych rozpiętościach.
Wartym zainteresowania, nowym rozwiązaniem są również dachowe płyty strunobetonowe dwuspadowe, których montaż płyt jest szybki, nie wymaga żadnych podpór tymczasowych ani robót mokrych, a koszt produkcji
w przeliczeniu na m2 jest prawie niezmienny w całym
zakresie stosowania płyt – od kilkunastu do 30 m.
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Prefabrykowane elementy sprężone
o dużych rozpiętościach
Elementy prefabrykowane z betonu
sprężonego wykorzystywane są z powodzeniem w ustrojach konstrukcyjnych
od dziesięcioleci. Znajdują zastosowanie
w różnego typu obiektach: począwszy
od niewielkich budynków mieszkalnych,
poprzez biurowce, hale magazynowe
i produkcyjne, obiekty handlowe, garaże,
aż po mosty, wiadukty i produkty specjalne, jak np. podkłady kolejowe. Mimo
to, technologia dalej jest rozwijana, co
pozwala projektantom na osiąganie coraz
większych rozpiętości i przenoszenie coraz większych obciążeń bez konieczności
stosowania podpór pośrednich.
Firma Consolis, europejski lider na
rynku prefabrykacji żelbetowej, wprowadziła, jako pierwsza w Polsce, nowe
produkty o niespotykanych wcześniej
parametrach.

dlowych, a szczególnie – parkingów ulokowanych pod powierzchnią handlową.
Potrzeba zapewnienia klientom wygody
i bezpieczeństwa wymusza wówczas taki
układ miejsc parkingowych, który wymaga podstawowej rozpiętości stropów
rzędu 16–16,5 m. Przy typowych obciążeniach w obiektach handlowych, rzędu
7–10 kN/m2, płyta HC500 jako element
nośny stropu jest rozwiązaniem pod wieloma względami najlepszym. Wysokość
konstrukcyjna stropu 500 mm (+ ewentualny nadbeton) jest praktycznie niemożliwa do osiągnięcia w inny sposób, przy
założeniu zbliżonego poziomu kosztów.
Płyty HC500 już znalazły zastosowanie
w kilku tego typu obiektach, przykładem mogą być zrealizowane już galerie:
Port Łódź oraz Trzy Korony w Nowym
Sączu.

Płyty kanałowe
sprężone HC500

Płyty strunobetonowe
dwuspadowe STT

Stropowe płyty kanałowe sprężone są
rozwiązaniem dobrze już znanym na
polskim rynku i powszechnie stosowanym w wielu projektach. Duże rozpiętości, łatwe projektowanie, wydajność produkcji, szybkość montażu i inne zalety
płyt sprawiają, że w wielu przypadkach
są zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem, zarówno dla projektanta, jak
i wykonawcy. W Polsce płyty dostępne
są w kilku wysokościach; najczęściej stosowane to: 200, 265, 320 i 400 mm.
Płyta HC500 o wysokości 500 mm rozszerza ten asortyment. Pozwala ona,
przy zachowaniu tej samej technologii
produkcji i montażu, osiągnąć rozpiętość nawet do 22 m, lub przenosić duże
obciążenia użytkowe przy nieco tylko
mniejszych rozpiętościach.
Szczególnie interesującym przykładem
wykorzystania zalet płyt HC500 jest ich
zastosowanie do konstrukcji galerii han-

Płyty dachowe STT są podstawowym
elementem systemu prefabrykacji Bashallen®. W połączeniu z prefabrykowanymi ścianami tworzą sztywny układ
konstrukcyjny, niewymagający dodatkowych stężeń i innych usztywnień.
Jednak znakomite parametry użytkowe
płyt sprawiają, że mogą one być stosowane również niezależnie od systemu
Bashallen®. Można je opierać na belkach
żelbetowych i sprężonych, na ścianach
monolitycznych lub nawet na belkach
stalowych.
Podstawowe parametry techniczne:
- szerokość modularna: 2,4 m
- długość: do ok. 30 m
- wysokość w kalenicy: 700–800 mm
- obciążenie zewnętrzne: do 4 kN/m2
- masa własna: 210–230 kg/m2
- spadek połaci dachowej: 2,5%.
Zastosowanie płyt STT jako przekrycia
dachu daje korzyści inwestorowi, projektantowi i wykonawcy w różnych obszarach:
Bezpieczeństwo. Płyty STT mają standardowo odporność ogniową R30.
Ciężar własny, ok. 220 kg/m2 sprawia, że dach wykonany z płyt nie jest
tak wrażliwy na ewentualne przekroczenia wartości normowych obciążenia śniegiem, jak jest to w przypadku
lekkich konstrukcji dachowych.

Fot. 1 Płyty STT o rozpiętości 21,57 mb
– budowa budynku PolHun
w Koluszkach

Fot
Fot. 2 Płyty Hc 500 o rozpiętości 16,14
16 14 mb – budowa Galerii
Handlowej Trzy Korony w Nowym Sączu
Ekologia. Beton jest materiałem
przyjaznym środowisku. Zoptymalizowany przekrój płyty, dopasowane
do niego, ustandaryzowane zbrojenie oraz zastosowanie materiałów
o wysokiej wytrzymałości sprawiają,
że wpływ na środowisko na etapie
budowy obiektu jest relatywnie niski. Dodatkowo, ze względu na dużą
pojemność cieplną betonu, obiekt
przekryty płytami STT wymaga
mniejszych wydatków energetycznych na ogrzewanie lub chłodzenie
w okresie użytkowania.
Ekonomia. Duża rozpiętość płyt pozwala ograniczyć ilość podpór: ścian
lub belek i słupów, fundamentów.
Charakterystyczną cechą STT jest to,
że koszt produkcji w przeliczeniu na
m2 jest prawie niezmienny w całym
zakresie stosowania płyt – od kilkunastu do 30 m. Montaż płyt jest
szybki, nie wymaga żadnych podpór
tymczasowych ani robót mokrych.
Elementy są jedynie spawane między sobą.
Płyty STT zostały zastosowane m.in.
przy budowie hali produkcyjno magazynowej w Koluszkach i galerii handlowej
w Nowym Sączu.

Biuro Centralne
ul. Wólczańska 128/134
90-527 Łódź
tel. + 48 42 20 35 100
www.consolis.pl
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Remonty z
mgr inż. Andrzej

Dobrowolski

KERAMZYTEM

Leca® KERAMZYT to lekkie kruszywo ceramiczne, niezwykle pomocne i sprawdzone
przy remontach budynków. Tam, gdzie dawniej stosowano ciężkie gliniane polepy,
gruz, piasek, żwir, obecnie często wykorzystuje się keramzyt. Stanowi on wielozadaniowy, skuteczny zamiennik wypełnień i izolacji przy remontach drenaży, podłóg na
gruncie, stropów ceglanych i drewnianych, sklepień oraz stropodachów płaskich.

Część 3: remont stropu
Remont starego domu, to ciekawa,
historyczna wędrówka po technologiach i materiałach z minionych lat.
Odsłaniając kolejne warstwy stropu,
natrafiamy na różne rozwiązania
wynikające z ówczesnych realiów
budowlanych. Podczas remontu
musimy je uwzględnić, znajdując
zarazem sposób na poprawę izolacyjności termicznej i akustycznej
stropu, a także – na jego odciążenie
oraz wyrównanie. Oczywiście, liczą
się również łatwość, szybkość i rozsądne koszty przeprowadzanych
prac. Dlatego coraz częściej szukamy materiałów wielozadaniowych.
Takim jest Leca® KERAMZYT.

1. Posadzka
2. Szlichta cementowa 4-6 cm
3. Izolacja akustyczna min. 2 cm
4. Leca®KERAMZYT izolacyjny*
5. Paroizolacja
6. Ceglana płyta stropu
7. Tynk
* Dobór kruszywa według tabeli

Rys. 1

Strop KLEINA

Strop nad piwnicą

W starym budownictwie większość
stropów nad piwnicami była wykonywana jako stalowo-ceramiczne
(np. Kleina, odcinkowe). Przestrzenie między belkami na wymurowanej ceglanej płycie zasypywano
ciężkim gruzem lub żużlem. Obecnie, remontując taki strop, można

5. Leca®KERAMZYT izolacyjny *
6. Paroizolacja
7. Płyty stropu WPS
8. Tynk

1. Posadzka
2. Płyty suchego jastrychu
3. Leca®KERAMZYT podsypkowy
4. Szpryc cementowy 0,5 cm

* Dobór kruszywa według tabeli

Rys. 2

Strop WPS z podłogą na płytach suchego jastrychu

usunąć starą zasypkę i w jej miejsce
wprowadzić wypełnienie z Leca®
KERAMZYTU izolacyjnego. Kruszywo to jest najczęściej czterokrotnie lżejsze niż stare wypełnienie
i ma wielokrotnie lepsze parametry,
jeśli chodzi o izolacyjność termicz-
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ną. Odciążenie konstrukcji stropu
pozwala na dalszą bezpieczną eksploatację, lub nawet na zwiększenie obciążenia wynikającego np.
ze zmiany sposobu użytkowania
pomieszczeń (dawniej mieszkanie
– teraz sklep i magazyn).

DODATEK SPECJALNY IB
Stropy między piętrami

Przed II wojną stropy międzypiętrowe wykonywano głównie jako
drewniane. Ich wypełnienie stanowiła ciężka polepa (mieszanina
gliny, sieczki i wapna). Wieloletnie użytkowanie tych stropów powodowało ugięcie drewnianych
belek, a w konsekwencji – całych
płaszczyzn stropów. Poziomowanie takiego stropu, to skomplikowana robota ciesielska pochłaniająca wiele czasu i kosztownych bali
drewnianych.
Leca® KERAMZYT izolacyjny wysypany wewnątrz stropu zmniejsza
obciążenie konstrukcji. Jako materiał
niepalny, poprawia ognioodporność
stropu. Na dolnej, grubo- lub średnioziarnistej warstwie keramzytu
można wykonać szpryc cementowy
lub ułożyć geowłokninę. Do wypoziomowania płaszczyzny ugiętego
stropu przy jednoczesnej poprawie jego izolacyjności akustyczne
stosuje się Leca® KERAMZYT
podsypkowy. Bezpośrednio na
tym kruszywie układa się płyty
podłogowe suchego jastrychu (np.
Rigidur). Na takich płytach można
układać panele, płytki ceramiczne
i każdy inny rodzaj wykładzin. Aby
dodatkowo poprawić ognioodporność i izolacyjność akustyczną,
można od spodu zamocować wełnę
mineralną i sufit z płyt gipsowokartonowych na ruszcie. Podczas
remontu stropu drewnianego należy pamiętać, że swoją długoletnią
wytrzymałość zawdzięcza paroprzepuszczalności. Dlatego należy
unikać stosowania w nim szczelnych folii. Można wprowadzić folię paroizolacyjną jedynie nad sufitowymi płytami g-k, szczególnie
w łazienkach i innych wilgotnych
pomieszczeniach.
Od lat pięćdziesiątych popularne
stały się stropy gęstożebrowe (np.
Akerman, Fert, DZ). Elementem
nośnym były żebra z prętów lub
belek żelbetowych wypełniane betonem. Szerokość żeber powiększano, wykonując warstwę nadbetonu na pustakach. Remontując
taki strop często natrafiamy na nie-

Tab.

Dobór kruszywa w zależności od grubości warstw

uziarnienie

ciężar nasypowy
± 15%

zalecana grubość
warstwy

mm

kg/m3

cm

podsypkowy *

1-5

500

1 - 10

izolacyjny S

0-4

510

0-6

izolacyjny M

4 - 10

310

3-9

izolacyjny L

10 - 20

290

>8

®

Leca KERAMZYT

* kruszywo zalecane pod płyty suchego jastrychu

równą powierzchnię nadbetonu,
a odchylenia sięgają nawet kilku
centymetrów. Wyrównanie płaszczyzny takiego stropu jest bardzo
łatwe. Wystarczy w miejscach zagłębień ułożyć warstwę drobnego
Leca® KERAMZYTU izolacyjnego S
(o granulacji 0-4 mm). Kruszywo
o ciężarze nasypowym 510 kg/m3
jest czterokrotnie lżejsze niż używane zazwyczaj do poziomowania
stropów wylewki cementowe.
Lata siedemdziesiąte to początek
produkcji płyt WPS, które zastąpiły
czasochłonne wykonywanie płyt ceglanych pomiędzy stalowymi dwuteownikami. Przy remoncie takich
stropów, podobnie jak w stropach
Kleina, jako lekkie wypełnienie na
dolnej płycie WPS również można
ułożyć warstwę Leca® KERAMZYTU
izolacyjnego.
Rodzaj kruszywa uzależniony
jest od grubości wypełnienia.
Dobór kruszywa przedstawiono
w tabeli.
Leca® KERAMZYT zastosowany
przy remoncie stropu z wierzchnią warstwą z płyt suchego jastrychu (jak w stropie drewnianym)
pozwala na uniknięcie mokrych
prac. Z uwagi na brak przerw
technologicznych na wysychanie
podłoży betonowych, rozwiązania takie skracają czas realizacji
remontu. Ponadto zmniejsza się
obciążenie konstrukcji budynku,
poprawia izolacyjność termiczna
i akustyczna przegrody. A porowata i ścierna powierzchnia kulek
odstrasza myszy, szczury i owady,
które często gniazdują w innych
wypełnieniach.

Więcej informacji technicznych, w tym
gotowe rozwiązania wraz z rysunkami CAD dla remontowanych i nowoprojektowanych obiektów znajduje
się na: www.netweber.pl, w zakładce
Leca® KERAMZYT.
Napisz do autora:
andrzej.dobrowolski@saint-gobain.com

Saint-Gobain Construction
Products Polska sp. z o.o.
marka Weber Leca®
Zakład Produkcyjny w Gniewie
tel.: 58 772 24 10 (11)
infolinia: 801 620 000
kontakt.weber@saint-gobain.com
www.netweber.pl
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Oprogramowanie Tekla BIM
rozwiązaniem dla budownictwa żelbetowego
Zalety Modelowania Informacji o Budynku
(ang. Building Information Modeling – BIM) są od
wielu lat znane na całym świecie. Korzyści związane
z tą technologią: łatwa koordynacja pracy, szybka
modyfikacja projektu, kontrola produkcji i wiele innych,
sprawiają, że powszechną praktyką jest stosowanie
BIM także przy konstrukcjach żelbetowych.
Tekla Structures jest samodzielnym
systemem BIM obejmującym cały
proces strukturalnego projektowania
– począwszy od modelu koncepcyjnego, przez detalowanie, produkcję
i montaż aż po zarządzanie budową.
W programie znajdziemy rozwiązania
nie tylko dla konstrukcji stalowych,
lecz również dla struktur żelbetowych montowanych z prefabrykatów
i elementów zbrojonych na budowie.
Korzystając z tego przystępnego narzędzia, można w intuicyjny sposób
projektować i detalować konstrukcje
różnego rodzaju i przeznaczenia: od
bloków mieszkalnych, struktur przemysłowych aż do budowli użyteczności publicznej czy obiektów sportowych.
Współczesne projekty charakteryzują się często wysokim stopniem złożoności, co przekłada się na większe
prawdopodobieństwo wystąpienia
błędów, będących źródłem kosztownych napraw czy opóźnień. Podobnych sytuacji można uniknąć
wykorzystując dokładny model 3D
dostępny w Tekla. Model ten zawiera wszystkie geometryczne i konstrukcyjne informacje, co pozwala

Rys. 1. Możliwość dostosowania prętów
zbrojeniowych do każdej sytuacji
konstrukcyjnej
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dr inż. Tomasz Olszewski

wykonującemu projekt zobaczyć
szczegóły budowli, tak jak będą wyglądały w rzeczywistości i wyeliminować ewentualne błędy.
Detalowanie prętów zbrojeniowych
dowolnego typu jest kolejną mocną
stroną Tekla Structures. Program pozwala na ręczne dodawanie zbrojeń
do elementów każdego typu. Wygodną, zautomatyzowaną metodą jest
także wykorzystanie bogatej bazy gotowych komponentów czy „Katalogu
kształtów prętów zbrojeniowych”.
Wszystkie zbrojenia są w pełni modyfikowalne przez użytkownika, który może dostosować m.in. grubość
otuliny, średnicę czy rozstaw prętów
w elemencie (rys. 1). Wstawione pręty czy kraty automatycznie reagują na
zmiany, adaptując się np. do nowego
kształtu profilu, w którym się znajdują. Na uwagę zasługują również
rozwiązania dla ścian wielowarstwowych oraz obszerny wybór haków
i kotw do podnoszenia elementów.
Na podstawie informacji z modelu,
program automatycznie generuje
dokumentację różnego typu – od
rysunków zestawieniowych, przez
rysunki szalunkowe do nieograniczonych raportów materiałowych.
W Tekli bez problemu sporządzimy
rysunki zbrojenia wraz z dokładnymi
wymiarami, przekrojami i detalami.
Zmiany w modelu są automatycznie
uwzględniane w dokumentacji przez
co jest ona zawsze aktualna – pozwala to zaoszczędzić czas oraz uniknąć
błędów. Model jest także źródłem informacji, które można wykorzystać
do automatyzacji produkcji. Pozyskane dane można przekazać np. do
maszyn gnących pręty BVBS, aplikacji dla krat zbrojeniowych Unitechnik,
czy oprogramowania do zarządzania
produkcją ELiPLAN.

Rys. 2. Fragment modelu Centrum Kulturalno – Kongresowego w Karlstad
– przykład połączenia wielu materiałów w jednej konstrukcji

Współdziałanie jest kluczowe dla skutecznego zastosowania BIM w projekcie. W Tekla realizujemy to m.in.
wykorzystując w modelu elementy
z różnych materiałów np. stali, żelbetu, aluminium czy drewna (rys. 2),
używając modeli referencyjnych (np.
instalacje elektryczne czy wentylacyjne, maszyny, itp) lub poprzez podział pracy na wielu użytkowników
równocześnie.
Inwestycja w BIM jest rozwiązaniem
poszerzającym możliwości firmom
z branży żelbetowej. Założeniem Tekla Structures jest dostarczenie odpowiednich narzędzi dla wszystkich
biorących udział w całym cyklu powstawania budowli: od projektanta,
inżyniera po generalnego wykonawcę i inwestora. Pozwala ona urzeczywistnić realizację projektów i sprostać
wymaganiom współczesnego rynku.

Construsoft Sp. z o.o.
ul. Wilczak 16 A, 61-623 Poznań
tel: 61 826 00 71
www.construsoft.pl
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Wytrzymałość i trwałość
betonowych elementów
kanalizacji sanitarnej
Podstawowe wymagania stawiane systemom
odprowadzania ścieków bez względu na materiał
z jakiego są wykonane, to odpowiednia trwałość,
wytrzymałość i szczelność. Ich spełnienie powinno
gwarantować długotrwałą, bezawaryjną eksploatację,
która uchroni środowisko naturalne przed
negatywnym oddziaływaniem zanieczyszczeń.
Prefabrykacja betonowych elementów stosowanych w budowie kolektorów kanalizacyjnych w ostatnich
piętnastu latach stała się w Polsce
procesem zaawansowanym technologicznie w stopniu pozwalającym
na spełnianie wymagań określonych w normach, które już funkcjonują na terenie Unii Europejskiej,
a od lipca 2013 roku staną się powszechnie obowiązujące1 również
w Polsce.
Kolektory kanalizacyjne posadowione liniowo w gruncie narażone
są na działanie wielu niekorzystnych czynników. Mogą to być siły
wyporu nawodnionego podłoża
gruntowego, zmienne siły ściskające działające osiowo i poprzecznie,
agresywne chemicznie oddziaływanie gruntu i wód gruntowych oraz
od wewnątrz – oparów ścieków.
Newralgicznym elementem kolektora są studzienki kanalizacyjne, zwłaszcza te zlokalizowane
w pasie drogowym, które poddawane są dodatkowo nieustannym
działaniom obciążeń dynamicznych w wyniku ruchu kołowego
pojazdów.
1

Istotne cechy
użytkowe studzienek
Większość betonowych rozwiązań
stosowanych w instalacjach sanitarnych to elementy prefabrykowane,
których trwałość, wytrzymałość
i szczelność w odniesieniu do studzienek, definiowane są parametrami
określonymi w normie zharmonizo-

Mateusz Florek
dyrektor Stowarzyszenia Producentów
Elementów Betonowych dla Kanalizacji
zdjęcia autora

wanej PN-EN 1917:2004 "Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu
niezbrojonego, z betonu zbrojonego
włóknem stalowym i żelbetowe".
Studzienki rewizyjne są obiektami kubaturowymi, dla których
podstawową funkcjonalnością
w ujęciu normowym jest umożliwienie dostępu i wentylowanie systemów odwadniających

Rys. 1 Przykładowe konstrukcje studzienek kanalizacyjnych zgodnie z PNEN 1917:2004 (źródło: BG System)

W lipcu 2013 wejdą w życie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 roku ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych, wg. których wyrób budowlany będzie mógł być wprowadzony do obrotu, jeśli będzie
objęty normą zharmonizowaną lub będzie zgodny z europejską oceną techniczną dla niego wydaną.
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Rys
Rys. 2 Złącze z uszczelką elastomerową (źródło: archiwum autora)

i kanalizacyjnych, służących do
odprowadzania ścieków, wód
opadowych i wody powierzchniowej, w sposób grawitacyjny
lub sporadycznie pod niskim
ciśnieniem. Norma obejmuje
swoim zakresem studzienki
o średnicy nominalnej nie przekraczającej DN 1 250 mm dla
elementów o przekroju kołowym i LN 1 250 dla elementów
o przekroju prostokątnym lub
eliptycznym2.
Studzienki włazowe norma
definiuje jako pionowe wodoszczelne budowle stosowane do
połączeń rurociągów, zmiany
kierunku i/lub poziomu, umożliwiające dostęp personelu i/lub

urządzeń w celu kontroli i konserwacji oraz umożliwiające napowietrzanie i wentylację"3.
Istnieje kilka dopuszczonych do
użytku wariantów konstrukcyjnych
studzienek, podstawowe elementy
są jednak zawsze te same: prefabrykowane dennice betonowe wyposażone w zakładzie prefabrykacji
w kinetę betonową, przejścia szczelne i stopnie złazowe (1), prefabrykowane betonowe kręgi fabrycznie
wyposażone w stopnie złazowe
łączone na uszczelki elastomerowe (2), płyta redukcyjna (3),zwężki
betonowe fabrycznie wyposażone
w stopnie złazowe (5) lub żelbetowa
płyta przykrywowa (7) oraz pierścienie wyrównujące (6).

Wytrzymałość konstrukcyjna studzienek

Fot. 1 Profil złącza kręgu „na uszczelkę elastomerową””

2
3

PN-EN 1917:2004, pkt. 1 „Zakres normy”
PN-EN 1917:2004. pkt. 3.1 „Terminy i definicje”
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Podstawowe wymagania stawiane
wyżej wymienionym elementom
w normie PNEN 1917:2004 w aspekcie wytrzymałości konstrukcji studzienki to:
- wytrzymałość betonu na ściskanie
nie mniejsza niż 40 MPa (beton klasy nie niższej niż C35/45),
- wytrzymałość na zgniatanie komory roboczej i elementów trzonu
studzienki (kręgów) nie mniejsza
niż 30 kN/m,
- wytrzymałość na pionowe obciążenie elementów przykrywających
(zwężki, płyty przykrywowe) nie
mniejsza niż 300 kN (30 t).
- charakterystyka geometryczna elementów i profili złącza.

Powyższe parametry definiują jednakowy poziom wytrzymałości
konstrukcji studzienki zarówno betonowej, jak i żelbetowej (norma obejmuje zakresem studzienki betonowe,
zbrojone włóknem stalowym i żelbetowe) i pozwalają je posadawiać na
głębokość do 6 metrów. Oznacza to,
studzienka betonowa zagłębiona do
takiej głębokości, będąc "normowo"
wytrzymała, jest rozwiązaniem wystarczającym i stosowanie zbrojenia
będzie nieuzasadnionym wydatkiem.
O ile wytrzymałość poszczególnych
elementów studzienki wynika bezpośrednio z klasy betonu, z jakiego
powstały, o tyle o wytrzymałości
całej studzienki w dużym stopniu
decydować będzie charakterystyka
geometryczna jej elementów składowych i profili złączy, stosowanie
odpowiednich uszczelnień oraz
prawidłowy montaż.
Odpowiednia
charakterystyka geometryczna (dla studzienek o przekroju kołowym) to
przede wszystkim faktycznie
bezwzględna kołowość przekroju poprzecznego oraz równoległość płaszczyzn złącza górnego
dennic i dolnego oraz górnego
kręgów i zwężek. Zachowanie
tych dwóch parametrów pozwoli na równomierne, obwodowe
rozłożenie sił działających na
studzienkę i eliminację naprężeń
punktowych, których występowanie skutkuje powstawaniem
sił rozciągających, powodujących
w konsekwencji pękanie kręgów.
Kształt profilu złącza wpływa zarówno na szczelność połączenia,
jak i na możliwość "przekazania"
obciążeń między kolejnymi elementami studzienki. Chodzi o to,
aby wykonany z wytrzymałego
na ściskanie betonu na normowym poziomie ≥40 MPa, krąg
mógł bezpośrednio "oprzeć się" na
tak samo wytrzymałym kręgu lub
dennicy poniżej. Profilem spełniającym oba te wymagania jest profil przedstawiony na rys. 2.

DODATEK SPECJALNY IB
Elastomerowa
uszczelka
umieszczona między pionwymi
płaszczyznami złączy, skutecznie je uszczelnia. Wymaganie
normy PN-EN 1917:2004 w tym
zakresie to brak przecieku na
złączu i/lub elemencie przy
ciśnieniu wewn. ≥ 50 kPa (5 m
słupa wody) przez minimum
15 min. Według nomenklatury
wycofanych norm branżowych,
taki poziom wodoszczelności określono by na poziomie
W0,5. Tymczasem w niektórych projektach i specyfikacjach
technicznych zdarza się jeszcze
spotkać zapisy wymagań wodoszczelności na poziomie W8,
W10, W12, tj. szesnasto-, dwudziesto-, dwudziestoczterokrotnie przewyższające wymagania normy zharmonizowanej.
Są one o tyle nieuzasadnione,
o ile trudno wyobrazić sobie
studzienkę rewizyjną złożoną
z betonowych lub żelbetowych
kręgów zagłębioną na 80, 100
lub 120 metrów. Stosowanie aktualnych normowych wymagań
gwarantuje odpowiednie właściwości użytkowe i przy takich
powinniśmy pozostawać.
Uszczelka umieszczona w sposób
przedstawiony powyżej nie zakłóca
przenoszenia obciążeń i podczas montażu umożliwia elementom studzienki „zejście" do pozycji pełnego skutecznego konstrukcyjnie podparcia.
Ma to ogromne znaczenie szczególnie dla studzienek eksploatowanych
w pasach drogowych obciążonych
ruchem kołowym. Dynamicznie oddziaływujące siły nie spowodują tu
tzw. „dobicia" złączy, co z kolei zapobiegnie zmianie rzędnej włazu.
Montaż. Aby osiągnąć opisane
powyżej właściwości konstrukcji studzienki podczas montażu
kolejnych jej elementów należy
bezwzględnie stosować środek
smarny. Musi być on równomiernie rozprowadzony na powierzchni betonu zamka dolnego kręgu lub zwężki oraz na
uszczelce nałożonej na zamek
górny, w tym przypadku den-

nicy lub kręgu, na które nakładać będziemy kolejny element
studzienki. Bez "smaru" szorstki
beton zamka dolnego nie przesunie się po elastomerze uszczelki i praktycznie uniemożliwi
złożenie elementów studzienki
w całość. Rzetelni producenci
wraz z prefabrykatami dostarczają zarówno uszczelki, jak
i środek smarny.
Powyżej opisane wymagania normy
PN-EN 1917:2004 oraz odpowiednia praktyka w zakresie montażu
gwarantują wytrzymałość konstrukcyjną betonowych studzienek
rewizyjnych umożliwiającą ich posadowienie w każdych warunkach
gruntowych oraz w obszarach pod
jezdniami obciążonymi ruchem kołowym pojazdów.

Od czego zależy
trwałość studzienek
Poza wytrzymałością, to trwałość
jest tym elementem, który decyduje
o pełnej funkcjonalności studzienki.
Trwałość materiałowa charakterystyczna dla mieszanki betonowej
używanej do prefabrykacji elementów studzienek kanalizacyjnych
definiowana jest dwoma, podstawowymi w tym zakresie wymaganiami normy PN-EN 1917:2004. Są
to: nasiąkliwość na poziomie < 6%
oraz maksymalny stosunek woda/
cement w/c < 0,45.
Pierwszy parametr jest jednoznaczny.
Jeśli wyrób spełnia normowy wymóg
nasiąkliwości, oznacza to, że woda
nie wniknie głębiej niż na 6 mm w 10centymetrową ściankę kręgu, dennicy lub zwężki. To z kolei oznacza, że
pożądana nienasiąkliwość wyrobu
osiągnie wartość aż 94% (9,4 cm ścianki wyrobu pozostają suche). Warto
zwrócić uwagę na fakt, że różnica 1%
nasiąkliwości to średnio ok. 1 mm
wniknięcia wilgoci w ściankę wyrobu.
Pojawiające się niekiedy w projektach
wymagania nasiąkliwości poniżej 4%
w rzeczywistości przesuwają jej granicę w ściance o 2 mm, co z punktu
widzenia wartości użytkowej całego
elementu ma znikome znaczenie.

Dużo większe znaczenie ma drugi
wymóg, czyli współczynnik woda/
cement (w/c) < 0,45.

Stosunek woda/cement
a trwałość studzienki
Poziom w/c ma bezpośredni
wpływ na strukturę betonu i jego
przesiąkliwość. Im więcej jest
w mieszance wody, tym więcej
będzie się jej wydobywać podczas
twardnienia materiału. I właśnie
ta wydobywająca się woda pozostawia w strukturze betonu ślad
w postaci „mikrokanalików". Im
więcej „mikrokanalików", tym
więcej miejsc dostępu do struktury
betonu dla potencjalnie agresywnych wód gruntowych lub ścieków. Jak bardzo istotne jest utrzymanie w/c na normowym, niskim
poziomie przedstawia rys. 3.
Należy podkreślić, że w/c = 0,45
oznacza przesiąkliwość na poziomie
ok. 8 x 10-14 m/s, wzrost w /c do poziomu 0,7 podnosi przesiąkliwość
ponad dwunastokrotnie.
Mieszanka betonowa o normowym
w/c jest półsucha. Jej uformowanie
w takiej postaci jest praktycznie
niemożliwe. Istnieją dwa sposoby
na poprawienie urabialności mieszanki.
Pierwszy to dodanie odpowiedniego składnika chemicznego
(plastyfikatora lub superplastyfikatora), który uplastyczni mieszankę betonową bez zmieniania
jej stosunku w/c. Ta metoda praktykowana jest w zakładach prefabrykacji, zarówno przy produkcji dennic, kręgów oraz zwężek

Rys. 3 w/c, a współczynnik przesiąkliwości
(źródło: archiwum autora)
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metodą wibroprasowania, jak
i podczas formowania kinet.
Drugi sposób to dodanie wody, czyli podniesienie stosunku w/c i automatycznie wielokrotne zwiększenie przesiąkliwość betonu.
W jak dużym stopniu zmiana w/c
wpływa na trwałość betonu dosko-

nale widać na przykładzie kinet,
w które zgodnie z normą PN-EN
1917:2004 powinna być wyposażona
każda dennica.
Podstawową funkcjonalnością kinety jest umożliwienie niezakłóconego przepływu ścieków przez
studzienkę, co z kolei ma wpływ

Studzienki w badaniach
Stowarzyszenie Producentów Elementów Betonowych
dla Kanalizacji i Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej podjęły wspólnie latem 2011 roku
projekt badawczy polegający na dokonaniu analizy
stanu eksploatowanych studzienek kanalizacyjnych.
Na podstawie rejestrów zamówień zakładów produkcyjnych członków SPEBK zlokalizowano studzienki kanalizacyjne wbudowane w latach 2001–2007 na terenie
całej Polski. Studzienki podzielono na zamówione z kinetami i bez kinet. W sumie w 18 miejscach dokonano
oględzin ok. 45 eksploatowanych betonowych studzienek rewizyjnych. Wykonano dokumentację fotograficzną, pobrano próbki ścieków i osadów do badań pod

Fot. 2 Eksploatowana
p
studzienka z dennicą wyposażoną fabrycznie
w kinetę (źródło: archiwum SPEBK)

Fot. 3 Studzienka z dennicą wyposażoną w kinetę poza zakładem
prefabrykacji (źródło: archiwum SPEBK)
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na sprawność hydrauliczną całego
kolektora. Głównym wymaganiem,
jakie stawia się kinecie, poza jej odpowiednim kształtem, jest przede
wszystkim trwałość ponieważ
w całym okresie eksploatacji pozostaje ona w bezpośrednim kontakcie ze ściekami.

kątem poziomu pH i siarczanów. Natomiast przy pomocy specjalnego płynu, różnie zabarwiającego się w zależności od pH powierzchni, na którą zostaje rozpylony,
dokonano analizy wartości pH betonu ścianki podstawy
studzienki oraz kinety.
Na fot. 2 przedstawiono dennicę z „fabryczną” kinetą
poddaną analizie pH betonu. Niebieskie zabarwienie
oznacza, że pH betonu zarówno w kinecie, jak i ściance podstawy studzienki pozostaje na poziomie 12-13,
zatem mieszanka betonowa nie straciła nadanych w
zakładzie prefabrykacji właściwości chemicznych. Jest
trwała, pomimo widocznych na zdjęciu trudnych warunków w postaci dość grubej warstwy osadu, odcinającej
dopływ tlenu, a tym samym sprzyjającej powstawaniu
procesów gnilnych. Niskie w/c i nasiąkliwość sprawiają, że czynniki agresywne nie mogą wnikać w strukturę betonu, która pozostaje nienaruszona. Na fotografii
widać także wartki strumień ścieków, a to oznacza, że
podstawowa funkcja kinety, jaką jest umożliwienie niezakłóconego przepływu ścieków przez dennicę nadal
jest pełniona.
Inaczej wygląda podstawa studzienki zamówionej (zgodnie z dokumentacją producenta) bez kinety. Po mniej
więcej takim samym czasie użytkowania kształt kinety
wykonanej na miejscu uległ zasadniczej zmianie.
Beton tworzący kinetę nie jest wystarczająco trwały,
co czyni ją niefunkcjonalną. Zastoje ścieków sprzyjają
parowaniu i powstawaniu skroplin, te zaś, izolując powierzchnię betonu od tlenu, tworzą agresywne środowisko. Jest to szczególnie zauważalne, jeśli studzienkę
zwieńczono żelbetową płytą przykrywową. Jej pozioma
powierzchnia sprzyja powstawaniu i długotrwałemu
„wiszeniu” skroplin. Lepsze pod tym względem rozwiązanie stanowi stosowanie zwężek, tzw. konusów. Ich
pionowe z jednej strony i ukośne z drugiej ścianki eliminują to niekorzystne zjawisko.
Opisane przykłady nie są próbą uzasadnienia stanowiska, że każda wykonana na placu budowy kineta zawsze
będzie skazana na szybką korozję i deformację. Jednak
o wiele bardziej prawdopodobne jest to, że „fabryczna”
kineta, wykonana wg normy PN-EN 1917:2004, będzie
trwała i zapewni pożądaną funkcjonalność przez cały
„cykl życia” studzienki.

REKLAMA
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Szczelność połączeń kolektora
Ostatnim, ważnym w aspekcie istotnych właściwości
użytkowych warunkiem, jaki powinna spełniać studzienka jest bezwzględna szczelność jej połączeń z rurociągiem.
Żeby studzienka się nie zapadała, parametry zagęszczenia gruntu w bezpośrednim jej otoczeniu nie mogą ulegać
zmianie.
W przypadku obszarów pod jezdniami ma to także kluczowe znaczenie dla parametrów podbudowy drogi.
Skutecznym rozwiązaniem, proponowanym przez producentów prefabrykatów, jest umieszczanie przejść
szczelnych umożliwiających elastyczne połączenie ruradennica (stosowanie sztywnych połączeń „na zaprawę"
nie powinno mieć miejsca ze względu na siły ścinające,
które powodują pękanie zaprawy i rozszczelnienie przejścia). W dobrym zakładzie produkcyjnym przejścia mogą
być umieszczone w dowolnym, przewidziany w projekcie
miejscu. Należy jedynie pamiętać, aby odległość między
przejściami nie była
mniejsza od grubości
ścianki dennicy. Przejścia o średnicy do 400
mm są najczęściej zawibrowywane w ściance
podstawy studzienki
(fot. 4).

Podsumowanie

Fot. 4 Dennica po rozformowaniu
z zawibrowanym przejściem
szczelnym. Przejścia o większych średnicach wklejane
są po procesie formowania
dennicy

Fot. 5 Wklejone w zakładzie prefabrykacji przejście szczelne
i kineta

Kompleksowe
ujęcie
wszystkich opisanych
powyżej
parametrów
normowych wraz z odpowiednią
praktyką
w zakresie posadawiania i montażu studzienek
i ich wyposażenia bezpośrednio wpływa na
cechy użytkowe kolektorów kanalizacyjnych.
Jeśli są one spełnione,
można spodziewać się
długotrwałej bezawaryjnej eksploatacji, która powinna trwać ok.
80–90 lat. Zachęcamy do
uwzględniania powyższych wymagań w projektach i specyfikacjach
technicznych. Na pewno pozytywnie wpłynie
to na jakość systemów
kanalizacyjnych.
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krótko
Wiadukty z prefabrykatów
W ramach projektu „Zintegrowany system transportu zbiorowego w aglomeracji krakowskiej” w tym roku zmodernizowano m.in. linię kolejową Kraków Bieżanów – Wieliczka
Rynek, długości 5,7 km. Prace prowadzone w szerokim
zakresie objęły wymianę nawierzchni i sieci trakcyjnej, budowę nowych urządzeń sterowania ruchem, utworzenie
systemu informacji pasażerskiej oraz przebudowę obiektów technicznych.
W ramach modernizacji wykonano pięć wiaduktów kolejowych, dostosowanych do przejazdu składów bezpośrednio
po konstrukcji obiektu. Każdy z nich został zmontowany
z żelbetowych prefabrykatów ABM o przekroju prostokątnym lub łukowym oraz z prefabrykowanych ścian oporowych. Wykonanie jednego obiektu trwało zaledwie dwa
dni.
Inwestycję zrealizowała firma EUROVIA CS, A.S. na zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., według projektu biura
Sudop Praha.

Fot. ABM Mosty Sp. z o.o.

Skala wykorzystania prefabrykacji betonowej w budownictwie jest w Europie zróżnicowana. Jak na tym tle wygląda zainteresowanie prefabrykatami w Polsce?

N

ie ulega wątpliwości, że beton jest jednym
z najpopularniejszych i najbardziej uniwersalnych materiałów stosowanych w budownictwie. Ale dopiero prefabrykacja betonowa stworzyła
niespotykane wcześniej możliwości w ograniczeniu
barier architektonicznych, dając narzędzia do konstruowania nowoczesnych brył.
Dynamiczny rozwój technologii prefabrykacji betonowej doprowadził do stosowania jej na skalę, jakiej się
nie spodziewano. W Europie Zachodniej prefabrykacja
betonowa jest tak powszechna, że stosuje się ją z powodzeniem nie tylko przy kształtowaniu budynków
przemysłowych czy usługowych, ale również w budownictwie jedno- i wielorodzinnym. Od początku lat
dziewięćdziesiątych XX w. obserwuje się gwałtowny
powrót do technologii prefabrykowanej w Europie
Środkowo-Wschodniej.
W Polsce prefabrykacja betonowa na szczęście coraz
rzadziej kojarzy się z systemami tzw. „wielkiej płyty".
Projektanci przestają myśleć utartymi schematami, częściej znajdując

mgr inż. Filip Woziwodzki
Grupa Pekabex
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w prefabrykacji środek do realizowania swoich ambicji
i zdając sobie sprawę z możliwości, jakie ona daje. Również inwestorzy dostrzegają technologiczne, a przede
wszystkim – ekonomiczne zalety prefabrykacji betonowej. Prefabrykacja jest bowiem bezkonkurencyjna
w porównaniu z budownictwem monolitycznym w takich dziedzinach jak szybkość montażu, duże rozpiętości czy uniezależnienie od warunków atmosferycznych.
Jeśli chodzi o ochronę ogniową oraz chemiczną, trwałość a także eksploatację – prefabrykacja betonowa
wygrywa również ze stalą.
Prefabrykacja coraz śmielej wkracza też do szeroko pojętego budownictwa drogowo-mostowego oraz kolejowego z uwagi na estetykę konstrukcji, szybki montaż
oraz odporność na pracę w warunkach podwyższonej
agresywności otoczenia. Obiekty inżynierskie, wznosi
się szybciej, efektywniej, a w konsekwencji bardziej
ekonomicznie. Można śmiało postawić tezę, że bez
prefabrykacji betonowej stosowanej w obiektach
inżynierskich, takich jak wiadukty drogowe czy kolejowe, nie byłoby możliwości oddania do użytku tylu
kilometrów autostrad w tak krótkim czasie.
W najbliższych latach nasz kraj stanie przed wyzwaniem
modernizacji wielu linii kolejowych, i wtedy prefabrykowane belki mostowe będą niezastąpione. Elementy te
często można montować wprost z platformy kolejowej.

ar t ykuł sp onsorowany
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Realizacja konstrukcji
wielopoziomowego parkingu
w zintegrowanym centrum komunikacyjnym w Poznaniu
mgr inż. Bronisław Deskur
Grupa Pekabex

Zintegrowane centrum obejmuje duży
obiekt handlowy przy stacji Poznań
Główny, nowy budynek dworca kolejowego i autobusowego. Całość uzupełnia 3-poziomowy parking obsługujący
centrum handlowe i dworzec. Budynek
dworca i parking zaprojektowano nad
peronami nr 1, 2 i 3, oraz nad miejscem
zarezerwowanym pod dodatkowy peron
kolei wielkich prędkości. Budynek dworca
kolejowego był gotowy przed Euro, a reszta kompleksu jest wznoszona obecnie.
Grupa Pekabex po wykonaniu prefabrykowanej konstrukcji żelbetowej dworca,
zrealizowała najtrudniejszy fragment centrum – parking, w zakresie projektu wykonawczego konstrukcji prefabrykowanej,
produkcji, dostawy i montażu prefabrykatów. Trudność projektu wynikała z jego lokalizacji nad czynnymi w dzień peronami,
ograniczonego dostępu do obiektu, oraz
projektu architektoniczno-funkcjonalnego,
który nie ułatwiał zapewnienia sztywności
przestrzennej obiektu.
Konstrukcję parkingu oparto o rzędy
trzykondygnacyjnych słupów usytuowanych w osi peronów. Słupy zaprojektowano jako utwierdzone w stopach
pojedynczych i zespolonych, bez stężeń w poziomie kondygnacji kolejowej.
Utwierdzenie zaprojektowano jako kielichowe, a w części z użyciem łączników
słupowych, z trzpieniem wpuszczonym
w gniazdo w stopie dla przeniesienia sił
poziomych od uderzenia taboru kolejowego. Połączenia międzykondygnacyjne
słupów dzielonych, ze względu na kształt
Fot. 1 Słup pod konstrukcję stalową
– peron 2

Fot. 2 Parking nad peronami stacji Poznań Główny – przęsła 15,70+16,45 m, z prawej montaż przęsła 24,32 m
lub przekroczenie możliwości montażowych, na wytyki, lub łączniki słupowe.
Osiowe rozpiętości między rzędami słupów wynosiły 15,70 m, 16,45 m i 24,32 m,
oraz 9,72 m, a podstawowy rozstaw podłużny 10,0 m. Na krótkich wspornikach
oparto podłużne sprężone wolnopodparte belki stropowe. Strop w rozpiętościach
15,7 m i 16,45 m z sprężonych płyt kanałowych HC500, a w przęśle 24-metrowym
z płyt typu TT.
Montaż, odbywał się z jedynego dostępnego traktu przekrytego stropami
TT, Wymagało to montażu prefabrykatów, o masie przekraczającej 20 t,
nad peronami na wysięgach poziomych powyżej 30 m. Montaż w godzinach nocnych, z koniecznością udostępnienia peronów do normalnego
użytku w dzień, stanowił dodatkowe
utrudnienie. Dostawy prefabrykatów
ponadgabarytowych, przy lokalizacji
w centrum miasta musiały się odbywać wyłącznie w godzinach nocnych,
a montaż, wobec braku miejsca na składowanie, „z kół”.
Dodatkowe trudności stworzyły przyjęte rozwiązania funkcjonalne, np.:
- schody w osi słupów wymagały zaprojektowania rozgałęzionych słupów
o kształcie „Y”, w dolnym poziomie
i kontynuacji dwoma słupami dwukondygnacyjnymi z 1,5 m, prześwitem oraz
słupów z wspornikami o łącznej rozpiętości 3,55 m, dla oparcia belek obejmujących schody;
- zastosowanie w części obiektu konstrukcji stalowej wywołało konieczność
zaprojektowania słupów o przesuniętej,
na poziomie pierwszego stropu osi konstrukcyjnej o ponad metr.

Prefabrykację oparto o betony klasy
C50/60, z zastosowaniem w bardziej
wysilonych przekrojach betonów BWW
w klasie C55/67 dla belek i C75/85 dla
słupów. Ilość zbrojenia w omawianych
przypadkach oscylowała w granicach
290 – 370 kg/m3, ale ekstremalne wartości (570 kg/m3) osiągnęła w „zwykłych”
3 - kondygnacyjnych słupach zlokalizowanych w osi peronu 3. Masy pojedynczych prefabrykatów sięgały 33 t dla
słupów, 36 t dla płyt TT i 60 t dla belek.
Średnia objętość prefabrykatu wynosiła
4,4 m3, a powtarzalność z uwzględnieniem powtarzalnych kanałowych płyt
stropowych zaledwie 2,1.

Wnioski
Zaprojektowanie prefabrykatów, wykonanie i zmontowanie parkingu, świadczy, że Grupa Pekabex jest w stanie
zrealizować z powodzeniem najbardziej
skomplikowane konstrukcje prefabrykowane i dopasować się w sposób maksymalnie elastyczny do bardzo ambitnych
wyzwań inżynierskich.

Rys. 1 Schemat konstrukcji parkingu
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Następny dodatek – maj 2013
Rusztowania i deskowania
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