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Od redakcji

„VADEMECUM INŻYNIERA Budownictwo Mostowe” 

to kolejny tytuł Wydawnictwa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Publikacja ta jest poświęcona zagadnieniom z zakresu budownictwa 

mostowego i dedykowana wszystkim specjalistom w tej dziedzinie. Dostarcza 

informacje na temat fi rm, produktów i technologii stosowanych przy realizacji nowych 

lub naprawie już istniejących obiektów inżynieryjnych. 

„VADEMECUM INŻYNIERA Budownictwo Mostowe” otwiera część merytoryczna, 

która zawiera artykuły napisane przez ekspertów reprezentujących uczelnie techniczne 

i instytut badawczy. Poruszane są tematy dotyczące sprężania konstrukcji, odwodnień 

mostowych, materiałów do napraw obiektów oraz badań pali fundamentowych.

W dalszej część publikacji są zamieszczone prezentacje fi rm, które zajmują się 

produkcją, dystrybucją produktów lub oferują usługi z zakresu projektowania, 

wykonawstwa obiektów mostowych, a także robót geoinżynieryjnych.

Wszystkie informacje zawarte w naszej publikacji będą zamieszczone 

na stronie www.inzynierbudownictwa.pl, a także dostępne w formie 

e-wydania. 

„VADEMECUM INŻYNIERA Budownictwo Mostowe” jest wysyłane 

do wszystkich osób, posiadających uprawnienia branży BM 

i należących do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. 

Mam nadzieję, że nasza publikacja spełni Państwa oczekiwania 

i ułatwi wykonywanie pracy oraz będzie sprzyjać nawiązaniu 

udanych i trwałych kontraktów z fi rmami, które się w niej 

zaprezentowały. Za wszystkie ewentualne uwagi dotyczące 

czasopisma będę wdzięczna i proszę przesyłać je na adres 

katalog@inzynierbudownictwa.pl

 

   Redaktor naczelna

  Anna Dębińska

Materiałów niezamówionych Redakcja nie zwraca. Wszystkie materiały objęte są prawem 

autorskim. Przedruk i wykorzystywanie opublikowanych materiałów w całości lub we fragmencie 

może odbywać się wyłącznie po wcześniejszym uzyskaniu pisemnej zgody od Wydawcy. 

Artykuły zamieszczone w „VADEMECUM INŻYNIERA Budownictwo Mostowe” w dziale 

Kompendium wiedzy prezentują stanowiska, opinie i poglądy ich Autorów. 

Wszystkie reklamy oraz informacje zawarte w artykułach i prezentacjach zamieszczone w „VIBM” 

w dziale Firmy, Produkty, Technologie oraz w Indeks fi rm pochodzą od fi rm i Wydawnictwo 

Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Sp. z o.o. nie ponosi za nie odpowiedzialności. 
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Wprowadzenie

Określenie materiały do naprawy betonu 
oznacza grupę produktów przeznaczo-
nych do wypełniania ubytków i reprofilacji 
elementów konstrukcyjnych z betonu. Po 
wbudowaniu materiały te powinny charak-
teryzować się:

  dobrą przyczepnością do naprawianego 
elementu

  trwałością zbliżoną do trwałości dobrze 
wykonanego zwykłego betonu

  właściwościami mechanicznymi, w tym 

NOWOCZESNE 
MATERIAŁY 
I TECHNOLOGIE 
ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM 

MOSTÓW BETONOWYCH

Norma PN-EN 1504-3 rozróżnia dwie klasy 

materiałów przeznaczonych do napraw 

konstrukcyjnych (klasy R4 i R3) oraz dwie klasy 

materiałów do napraw niekonstrukcyjnych (klasy 

R2 i R1). Naprawy konstrukcyjne odnoszą się 

do wypełniania ubytków i reprofilacji elementów 

nośnych konstrukcji z betonu. Naprawy nie-

konstrukcyjne dotyczą elementów osłonowych, 

działowych i drugorzędnych, na które działa 

wyłącznie obciążenie ich ciężarem własnym, 

i które nie mają istotnego znaczenia dla bezpie-

czeństwa konstrukcji jako całości. W przypad-

ku obiektów mostowych mamy do czynienia 

wyłącznie z naprawami konstrukcyjnymi.

przede wszystkim wytrzymałością na 
ściskanie, współczynnikiem sprężystości 
i rozszerzalności cieplnej zbliżonymi do 
zwykłego betonu.

Ponadto wyroby te powinny być również 
łatwe w aplikacji. 

Klasyfikacja materiałów 
naprawczych

Na rynku jest dostępnych bardzo dużo ro-
dzajów zapraw naprawczych, które są ofe-
rowane przez wielu producentów. Są wśród 

nich zaprawy o szerokim zakresie zastoso-
wań oraz zaprawy wyspecjalizowane prze-
znaczone do wykonywania określonych 
napraw czy czynności montażowych. Ich 
klasyfikacja jest oparta na kilku różnych kry-
teriach: rodzaju spoiwa, granulacji i grubo-
ści układanej warstwy, konsystencji i pod-
stawowego zakresu stosowania.

Pod względem zastosowanych spoiw mate-
riały naprawcze do betonu można podzielić 
na dwie grupy:

  PC (polymer concrete) – zaprawy i betony 

dr inż. Krzysztof Germaniuk
Instytut Badawczy Dróg i Mostów
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polimerowe – mieszanki spoiw polimero-
wych i frakcjonowanych kruszyw, utwar-
dzane w wyniku reakcji polimeryzacji ży-
wicy zmieszanej z utwardzaczem
  PCC (polymer cement concrete) – zapra-
wy lub betony hydrauliczne, modyfikowa-
ne przez dodanie polimeru, utwardzane 
po zmieszaniu z wodą.

Pod względem konsystencji zaprawy dzie-
limy na:

  zaprawy płynne (samorozlewne, do wyle-
wania, samopoziomujące, do kotwienia, 
na podlewki) – o konsystencji płynnej 
przeznaczone do wylewania na równych 
powierzchniach, w otworach lub w de-
skowaniach, jako podlewki pod łożyska 
i maszyny itp.; nie wymagają one zagęsz-
czania po ułożeniu
  zaprawy tiksotropowe – o konsysten-
cji gęstoplastycznej, przeznaczone do 
nakładania przez narzucanie kielnią lub 
aparatami tynkarskimi; można je stoso-
wać na powierzchnie poziome lub piono-
we i sufitowe  warstwami o grubości od 
2 do 4 cm.

W zależności od grubości nakładanej war-
stwy zaprawy możemy podzielić na:

  zaprawy szpachlowe – przeznaczone 
do wyrównywania i wygładzania po-
wierzchni betonu, które można układać 
warstwami o grubości od 0 do 3 mm lub 
od 2 do 5 mm

  zaprawy naprawcze – przeznaczone do 
uzupełniania ubytków w betonie lub re-
profilacji elementów konstrukcyjnych; 
wśród nich wyróżnia się:

    zaprawy drobnoziarniste o maksymalnej 
średnicy ziaren kruszywa do 2 mm

    zaprawy gruboziarniste o maksymalnej 
średnicy ziaren kruszywa do 4 mm

    betony drobnoziarniste o maksymalnej 
średnicy ziaren kruszywa do 8 mm.

W zależności od czasu wiązania, szybko-
ści przyrostu wytrzymałości i możliwości 
wczesnego obciążenia wykonanej war-
stwy, zaprawy naprawcze możemy po-
dzielić na:

  zaprawy o zwykłym czasie wiązania – 
o zwykłym przyroście wytrzymałości, zbli-
żonym do zwykłego betonu
  zaprawy szybkosprawne (szybkowiążące) – 
o szybkim przyroście wytrzymałości, prze-
znaczone do stosowania w przypadku, 

gdy jest niezbędne natychmiastowe obcią-
żenie naprawianego elementu.

Wśród zapraw naprawczych wyróżnić nale-
ży grupę specjalną:

  zaprawy specjalne – przeznaczone do 
zastosowań, które nie mieszczą się 
w klasyfikacji opisanej wyżej; wymagania 
w stosunku do nich powinny być ustalane 
indywidualnie dla określonego materiału.

Do grupy materiałów przeznaczonych do 
naprawy betonu należy także zaliczyć dwa 
rodzaje wyrobów uzupełniających:

  materiały przeznaczone do wykonywania 
warstw sczepnych
  materiały przeznaczone do wykonywania 
powłoki antykorozyjnej na odsłoniętych 
elementach zbrojenia.

Warstwy sczepne mają za zadanie po-
prawienie przyczepności zasadniczej 
warstwy zaprawy naprawczej do podłoża 
betonowego. Są nanoszone bezpośred-
nio przed ułożeniem właściwej warstwy 
naprawczej, tak aby nie zdążyła jeszcze 
związać – jest to tzw. metoda „mokre na 
mokre”. Wykonywanie warstw sczep-
nych nie jest konieczne przy stosowaniu 
wszystkich systemów naprawczych do 
betonu. Zależy to od składu chemiczne-
go właściwej zaprawy naprawczej oraz od 
zastosowanych dodatków ją modyfikują-
cych. Należy zaznaczyć, że wykonywanie 
warstw sczepnych na budowie jest kłopo-
tliwe, zwłaszcza gdy są naprawiane ubytki 
o dużej powierzchni. Łatwo wtedy o zbyt 
szybkie wyschnięcie lub jej utwardzenie, 
zanim zostanie ułożona właściwa warstwa 
naprawcza. Warstwa sczepna staje się 
wtedy warstwą antyadhezyjną.

Warstwy sczepne wykonane na bazie ży-
wicznej są mniej wrażliwe na warunki po-
godowe od warstw na bazie spoiw hydrau-
licznych, gdyż te wymagają do wiązania 
odpowiedniej ilości wody i w warunkach wy-
sokiej temperatury otoczenia i silnego wia-
tru bardzo łatwo mogą ulec przesuszeniu.

Przeznaczenie, zakres 
i warunki stosowania 

materiałów naprawczych

Materiały naprawcze do betonu są przezna-
czone do wypełniania ubytków w betonie 

oraz do jego reprofilacji. Przy wykonywa-
niu napraw konstrukcyjnych jest niezbęd-
ne, aby zastosowany produkt wykazywał 
po utwardzeniu właściwości mechaniczne 
zbliżone do zwykłego betonu. Wypełnie-
nie ubytku nie powinno zostać odspojone 
pod obciążeniem na skutek koncentra-
cji naprężeń w warstwie stykowej, która 
może pojawić się, gdy połączone mate-
riały (istniejący beton i zaprawa napraw-
cza) będą charakteryzować się różnymi 
współczynnikami rozszerzalności cieplnej 
i sprężystości.

W przeszłości obiekty mostowe były wy-
konywane z betonów o wytrzymałości na 
ściskanie 17–20 MPa. Do ich naprawy nie 
powinny być stosowane zaprawy napraw-
cze klasy R3 i R4, przeznaczone do na-
praw konstrukcyjnych, lecz zaprawy klasy 
R1 i R2.

Zaprawy bezskurczowe 
i pielęgnacja wykonanych 

warstw naprawczych

Zaprawy naprawcze powinny się charak-
teryzować niskim skurczem, który zapo-
biega powstaniu naprężeń ścinających na 
powierzchni stykowej warstwy naprawczej 
z podłożem. Skurcz betonu i zaprawy na-
prawczej jest zjawiskiem, które występu-
je we wszystkich materiałach wiążących 
wykonanych na spoiwie hydraulicznym. 
Do zapraw bezskurczowych są dodawa-
ne domieszki, powodujące ich pęcznie-
nie w czasie wiązania. Kompensują one 
skurcz, gdy zaprawa dojrzewa w przecięt-
nych warunkach wilgotności i temperatu-
ry. Większość z nich wiąże przy tym całą 
wodę dodaną do suchej mieszanki w pro-
cesie jej rozrabiania.

Pielęgnację zapraw naprawczych wykonu-
je się poprzez zabezpieczenie wykonanej 
warstwy przed nadmiernym parowaniem 
np. przykrywając ją folią. 

Właściwości 
techniczno-użytkowe 

materiałów naprawczych

Wymagania techniczno-użytkowe w stosun-
ku do materiałów naprawczych do betonu 
określone w normie PN-EN 1504-3 zesta-
wiono w tablicy 1.
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▼  Tablica 1. Wymagania użytkowe dotyczące wyrobów do napraw konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych (wg PN-EN 1504-3)

Nr Właściwość użytkowa
Podłoże 

kontrolne 
(EN 1766)

Metoda 
badania

Wymaganie

Naprawa konstrukcyjna Naprawa niekonstrukcyjna

Klasa R4 Klasa R3 Klasa R2 Klasa R1

1 Wytrzymałość na ściskanie brak EN 12190 ≥ 45 MPa ≥ 25 MPa ≥ 15 MPa ≥ 10 MPa

2 Zawartość jonów chlorkowych brak EN 1015-17 ≤ 0,05% ≤ 0,05%

3 Przyczepność MC(0,40) EN 1542 ≥ 2,0 MPa ≥ 1,5 MPa ≥ 0,8 MPa a

4 Ograniczony skurcz/pęcznienie b c MC(0,40) EN 12617-4
przyczepność po badaniu d e

brak wymagań
≥ 2,0 MPa ≥ 1,5 MPa ≥ 0,8 MPa a

5 Odporność na karbonatyzację f brak EN 13295 dk ≤ betonu kontrolnego 
(MC(0,40)) brak wymagań g

6 Moduł sprężystości brak EN 13412 ≥ 20 GPa ≥ 15 GPa brak wymagań

7 Kompatybilność cieplna f h 
Część 1, Zamrażanie-rozmrażanie MC(0,40) EN 13687-1

przyczepność po 50 cyklach d e sprawdzenie 
wizualne po 50 

cyklach e≥ 2,0 MPa ≥ 1,5 MPa ≥ 0,8 MPa

8 Kompatybilność cieplna f h 
Część 2, Zraszanie MC(0,40) EN 13687-2

przyczepność po 30 cyklach d e sprawdzenie 
wizualne po 30 

cyklach e≥ 2,0 MPa ≥ 1,5 MPa ≥ 0,8 MPa a

9 Kompatybilność cieplna f h 
Część 4, Cykle suszenia MC(0,40) EN 13687-4

przyczepność po 30 cyklach d e sprawdzenie 
wizualne po 30 

cyklach e≥ 2,0 MPa ≥ 1,5 MPa ≥ 0,8 MPa a

10 Odporność na poślizg brak EN 13036-4

klasa I: > 40 jednostek 
przy badaniu na mokro

klasa II: > 40 jednostek 
przy badaniu na sucho

klasa III: > 55 jednostek 
przy badaniu na mokro

klasa I: > 40 jednostek 
przy badaniu na mokro

klasa II: > 40 jednostek 
przy badaniu na sucho

klasa III: > 55 jednostek 
przy badaniu na mokro

11 Współczynnik rozszerzalności cieplnej c brak EN 1770

nie wymagane, 
jeśli przeprowadza się badanie 
7, 8 lub 9, w innym przypadku 

wartość deklarowana

nie wymagane, 
jeśli przeprowadza się badanie 
7, 8 lub 9, w innym przypadku 

wartość deklarowana

12 Absorpcja kapilarna brak EN 13057 ≤ 0,5 kg·m-2·h-0,5 ≤ 0,5 
kg·m-2·h-0,5 brak wymagań

Wymagania dotyczące zasad napraw 3, 4 i 7:

Metoda 3.1 – Odbudowanie elementu betonowego przez ręczne nakładanie zaprawy naprawczej.

Metoda 3.2 – Odbudowanie elementu betonowego przez nadłożenie warstwy betonu.

Metoda 3.3 – Odbudowanie elementu betonowego przez natryskiwanie betonu lub zaprawy.

Metoda 4.4 – Wzmacnianie konstrukcji przez dodanie warstwy zaprawy lub betonu.

Metoda 7.1 – Zwiększenie grubości otuliny zbrojenia przez dodanie warstwy zaprawy lub betonu cementowego.

Metoda 7.2 – Wymiana skażonego lub skarbonatyzowanego betonu.

a     Osiągnięcie wartości 0,8 MPa nie jest wymagane, jeśli następuje zniszczenie kohezyjne w materiale naprawczym. W takim przypadku 
wymagana jest minimalna wytrzymałość na rozciąganie 0,5 MPa.

b    Nie wymagane przy metodzie 3.3.

c    Nie wymagane, jeśli stosuje się cykle cieplne.

d    Wartość średnia przy braku pojedynczych wartości mniejszych niż 75% wymaganego minimum.

e    Maksymalna dopuszczalna średnia szerokość rysy ≤ 0,05 mm przy braku rys ≥ 0,1 mm i braku odspojeń.

f     Dla trwałości.

g     Nie stosuje się przy ochronie przed karbonatyzacją, chyba że system naprawczy zawiera system ochrony powierzchniowej o potwierdzonej 
zdolności ochrony przed karbonatyzacją (patrz EN 1504-2).

h     Wybór metody zależy od warunków ekspozycji. Jeśli wyrób spełnia wymagania Części 1, uznaje się, że spełnia także wymagania Części 2 i Części 4.
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W przypadku napraw reprofilacyjnych be-
tonu oraz nałożenia powłok ochronnych 
trwałość i skuteczność robót jest oceniana 
głównie na podstawie przyczepności wyko-
nanych warstw do podłoża. Gdy wypełnienie 
ubytku lub powłoka odpadnie to naprawa 
została źle zrobiona i wszystkie inne wła-
ściwości ułożonej warstwy naprawczej lub 
powłoki ochronnej przestają mieć znacze-
nie, pomimo że zostały potwierdzone odpo-
wiednimi badaniami. Gdy wypełnienie ubyt-
ku lub powłoka są nieuszkodzone w miejscu 
wbudowania nikt nie zakwestionuje jako-
ści robót ani zastosowanych materiałów. 
W przypadku prac naprawczych w praktyce 
stosuje się zero-jedynkową ocenę jakości 
i trwałości robót – naprawa udała się (1) lub 
nie (0).

O powodzeniu wykonania warstwy napraw-
czej decyduje jej przyczepność do pod-
łoża, ale trzeba tu podkreślić, że nie cho-
dzi o przyczepność doraźną, możliwą do 
stwierdzenia lub pomiaru bezpośrednio po 
wykonaniu robót. Ważna jest przyczepność 
trwała, czyli ta, która powoduje, że wykona-
na powłoka nie ulegnie uszkodzeniu przez 
wiele lat.

W polskich warunkach klimatycznych naj-
groźniejszym czynnikiem działającym na 
beton oraz na ułożone warstwy zapraw 
naprawczych jest wielokrotne zamrażanie 

cze nieodporne na działanie czynników 
klimatycznych IBDiM opracował Zalecenia 
IBDiM do Udzielania Aprobat Technicz-
nych nr Z/20090-03-019 Wyroby i Systemy 
do Naprawy Konstrukcji Betonowych (Na-
prawy Konstrukcyjne). W zaleceniach tych 
ocenę przydatności zapraw naprawczych 
oparto na badaniu mrozoodporności za-
praw po 200 cyklach zamrażania i odmra-
żania oraz na badaniu przyczepności do 
podłoża: doraźnej i zmierzonej po 200 cy-
klach zamrażania i odmrażania.

Technologia 
wykonywania napraw

Naprawa elementów konstrukcji żelbeto-
wych powinna być wykonywana przy do-
brej pogodzie, przy temperaturze otocze-
nia (powietrza i podłoża) w granicach od 
+5°C do +30°C. Nie należy prowadzić 
robót w czasie deszczu oraz gdy spo-
dziewany jest deszcz lub spadek tempe-
ratury poniżej 0°C w czasie 8 godzin po 
zakończeniu prac.

Podłoże powinno być oczyszczone ze 
wszystkich luźnych frakcji, pyłów, za-
tłuszczeń i uszkodzonych warstw aż do 
odsłonięcia dobrego betonu. Czyszcze-
nie podłoża należy wykonywać za po-
mocą młotków elektrycznych, wodą pod 

▲  Fot. 1. Prawidłowo przygotowane do naprawy naroże słupa z odsłoniętym zbrojeniem

i odmrażanie. Woda w betonie znajduje się 
w porach. Zamarzając zwiększa swoją ob-
jętość i rozsadza je uszkadzając strukturę 
betonu. Działa także na zaprawę wypełnia-
jącą ubytek w elemencie betonowym nisz-
cząc jej strukturę (spękania, złuszczenia) 
i odspajając od podłoża (ścinanie w war-
stwie stykowej z naprawianym betonem). 
Aby wyeliminować z rynku zaprawy napraw-

▲  Fot. 2. Powierzchnia betonu z nałożoną warstwą szpachlową i pierwszą warstwą powłoki 
malarskiej
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wysokim ciśnieniem (hydromonitorem), 
piaskowania, śrutowania itp. Nawierzch-
nia ubytku powinna być uszorstniona, 
a jego krawędzie – przycięte prostopadle 
do powierzchni elementu na głębokość 
ok. 1 cm, co umożliwi wygładzenie podło-
ża po naprawie. Głębokość przycięcia kra-
wędzi powinna być zgodna z zaleceniami 
producenta zaprawy.

Odsłonięte zbrojenie powinno być oczysz-
czone z rdzy przez piaskowanie do stopnia 
czystości Sa 2½ wg PN-EN ISO 8501-1. 
Decyzja o odkuwaniu betonu pod zbroje-
niem w celu odsłonięcia pręta na całym 
obwodzie należy poprzedzić analizą sta-
tyczną nośności przekroju. Czyszczenie 
zbrojenia nie może spowodować utraty no-
śności przekroju. Prawidłowo przygotowa-
ne do naprawy naroże słupa z odsłoniętym 
zbrojeniem pokazano na fot. 1.

Wilgotność podłoża powinna być zgodna 
z zaleceniami producenta materiału na-
prawczego. Zaprawy można układać na
betonie o dwóch stanach zawilgocenia:

  podłoże matowo-wilgotne oznacza beton 
w stanie matowo-wilgotnym; powierzch-
nia jest jednolicie wilgotna i ciemna, 
bez błyszczącej warstwy wody na po-
wierzchni, gdyż mogłaby ona zakłócić 
proces wiązania zaprawy i doprowadzić 
do jej nadmiernego spęcznienia i spę-
kania lub do spłynięcia z powierzchni 
pionowej albo sufitowej; na podłożu 
wilgotnym są układane zaprawy typu 
PCC

  podłoże suche oznacza beton w stanie 
powietrzno-suchym1; powierzchnia jest 
jednolicie sucha i jasna bez lokalnych 
zaciemnień spowodowanych obecnością 
wilgoci; na podłożu suchym są układane 
zaprawy typu PC (wilgoć może przeciw-
działać wiązaniu).

Gdy system naprawczy tego wymaga 
oczyszczone, odsłonięte zbrojenie należy 
zabezpieczyć poprzez nałożenie powłoki 
antykorozyjnej.

Zaprawy naprawcze należy nakładać 
warstwami (po związaniu poprzedniej) 

▲ Fot. 3. Przęsło mostu belkowego po naprawie

o grubości zalecanej przez producenta. 
Jako ostania powinna być ułożona warstwa 
szpachlowa, której zadaniem jest wygła-
dzenie powierzchni naprawianego elementu 
– fot. 2.

Przykłady poprawnych 
zastosowań wyrobów 

naprawczych 

Przy prawidłowej realizacji robót, związa-
nych z naprawami i reprofilacją betonu, 
wykonanych prac nie powinno być widać. 
Na fotografii 3 pokazano wyremontowa-
ne przęsło mostu belkowego z betonu 
zbrojonego.
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1 Niektóre karty techniczne opracowane przez producentów zapraw naprawczych i materiałów do wykonywania powłok ochronnych na betonie zawierają wymaganie, 
aby wilgotność podłoża nie przekraczała 4%. Wykonanie pomiaru wilgotności podłoża jest bardzo trudne. Dostępne na rynku elektroniczne mierniki wilgotności są 
dostosowane do pomiaru wilgotności tynków i dają dobre wyniki pomiarów, gdy nasiąkliwość podłoża wynosi co najmniej 15%. Wyniki pomiarów wilgotności beto-
nów mostowych o nasiąkliwości zawartej między 4% a 7% nie są wiarygodne. Pomiar wilgotności na podstawie absorpcji wody z próbki betonu pobranej z konstrukcji 
też może być wadliwy. W trakcie jej pobierania, zwykle wykonywanego za pomocą wiercenia, a następnie rozdrabniania można tą próbkę przesuszyć.
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Wstęp

Podstawowym badaniem jest obciążenie 
statyczne wykonywane najczęściej zgodnie 
z normą [1]. Badania dynamiczne wykonuje 
się najpowszechniej na palach prefabryko-
wanych wbijanych, ze względu na łatwość 
wykorzystania sprzętu. Badanie ciągłości, 

KONTROLA JAKOŚCI 
– METODY BADAŃ 
PALI FUNDAMENTOWYCH

W praktyce krajowej wykonywane są powszechnie trzy rodzaje 

badań pali: obciążenia statyczne, dynamiczne i badania 

ciągłości. Celem tych badań może być: wyznaczenie danych 

do projektu palowania, weryfikacja założeń przyjętych 

w projekcie, określenie przemieszczeń pala w zakresie 

obciążeń użytkowych, sprawdzenie jakości (ciągłości) pala.

ze względu na swoją prostotę i szybkość 
wykonania umożliwia sprawdzenie nawet 
wszystkich pali w obiekcie.
Przydatności poszczególnych badań za-
mieszczono w tablicy 1 zgodnie z normą 
[2], uzupełniając ją o porównanie parame-
trów mierzonych w trakcie badania i będą-
cych jego wynikiem. 

Badania statyczne

Obciążenie statyczne jest najbardziej mia-
rodajną metodą oceny zachowania się 
pala pod obciążeniem. Wynika to z faktu, 
że w czasie badania mierzymy bezpośred-
nio zależność osiadania od obciążeń oraz 
nośność graniczną, czyli wartości, które 

mgr inż. Piotr Rychlewski
Instytut Badawczy Dróg i Mostów

Rodzaj 
badania

Zastosowanie

Mierzone wielkości Wyniki badań Potrzebne dodatkowe 
konstrukcjeOkreślenie 

nośności pala
Określenie 

przemieszczeń 

Jakość 
konstrukcji 
(ciągłość)

Obciążenie 
statyczne tak tak

czasem 
możliwe

(po interpretacji)

obciążenie 
i przemieszczenie 

głowicy pala

obciążenie 
i przemieszczenie 

głowicy pala
(interpretacja nośności)

konstrukcja oporowa, 
siłowniki hydrauliczne, 

balast lub pale kotwiące

odkształcenia trzonu na 
różnych głębokościach

rozkład oporów na po-
bocznicy i podstawie pala

rurki osadzone przed 
zabetonowaniem pala

Badanie 
dynamiczne

tak
(po interpretacji)

możliwe
(po interpretacji)

tak
(po interpretacji)

przyspieszenia 
i odkształcenia głowicy 

pala w wyniku uderzenia

nośność, rozkład 
obciążeń na podstawę 

i pobocznicę, ekwiwalent-
ne krzywe obciążenie-

osiadanie

bijak

Badanie 
ciągłości nie nie tak

(po interpretacji)

czas powrotu fali 
do głowicy pala 

długość pala, pęknięcia, 
zmiany przekroju –

zmiany prędkości fali 
miedzy rurkami 

kontrolnymi w trzonie
defekty materiału pala rurki osadzone przed 

zabetonowaniem pala

▼  Tablica 1. Zastosowanie poszczególnych metod badań pali
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▲  Fot. 1. Konstrukcja jednego z najwięk-
szych w Polsce próbnych obciążeń o sile 
ok. 14 000 kN na budowie mostu Święto-
krzyskiego w Warszawie

▲  Fot. 3. Schemat badania na wciskanie 
sekcji ściany szczelinowej kotwionej 
do sąsiednich elementów

▲ Fot. 2. Konstrukcja z wykorzystaniem zbiorników balastowych

są potrzebne projektantowi. Polega ono 
na wywieraniu na głowicę pala obciążenia 
z jednoczesnym pomiarem przemieszczeń 
(pionowych lub poziomych) głowicy. 

Wciskanie pala

Obciążenie przykładane jest stopniami, 
a siła na każdym stopniu utrzymywana jest 
do czasu stabilizacji przemieszczeń, za 
którą przyjmuje się przyrost przemieszczeń 
mniejszy niż 5 mm w ciągu dwóch kolejnych 
10 min. 
Efektem próbnego obciążenia jest krzywa 
obciążenie-osiadanie pala. W wyniku gra-
ficznego różniczkowania powstałej krzywej 
tworzy się wykres pomocniczy dQ/ds, z któ-
rego wyznacza się obciążenie, jakie można 
dopuścić na pal.
Wyinterpretowana z wykresów nośność 
pala nie zależy od jego osiadań, a jedynie 
od kształtu wykresu. 
Warunek stanu granicznego nośności ma 
postać:
Qr ≤ k · No

c

gdzie: Qr – obciążenie obliczeniowe na pal
k – współczynnik korekcyjny zależny od 
kształtu wykresu pomocniczego (przyjmuje 
wartości 0,8-1,0)
No

c – obciążenie, które można dopuścić na 
pal (zależne od kształtu wykresu pomocni-
czego).
Z krzywej obciążenie-osiadanie można bez-
pośrednio określić dopuszczalne obciąże-
nia ze względu na osiadania.
Badanie statyczne na wciskanie wymaga 
wykonania konstrukcji oporowej do przeka-
zywania siły na pale kotwiące. 
Przy większych siłach, kiedy brakuje nośno-
ści pali wyciąganych, konieczne może być 
wspomaganie się balastem (fot. 1).
Wykonanie próbnych obciążeń konstrukcji 
ze ścian szczelinowych jest trudniejsze niż 

typowych pali. Relatywnie najprostsze jest 
w przypadku próbnych obciążeń na wciska-
nie baret stanowiących fundament głęboki, 
gdyż mają one większe nośności niż typowe 
pale wielkośrednicowe i konieczne jest przy-
łożenie większego obciążenia. W fundamen-
cie, w którym jest wiele baret zwykle udaje 
się znaleźć odpowiednią liczbę baret kotwią-
cych oraz wykonać odpowiednią konstrukcję 
oporową. W przypadku niewystarczającej 
siły kotwiącej można używać dodatkowe-
go balastu z wykorzystaniem zbiorników na 
zawiesinę, które znajdują się na budowie 
w czasie ich wykonywania (fot. 2).
Sytuacja jest dużo trudniejsza w przypa-
dku baret fundamentu zespolonego np. wy-
sokich wieżowców. Przyjmowane do analiz 
statycznych podatności baret przewidują 
nośność graniczną takich elementów w gra-
nicach 20 000-30 000 kN. Próbne obciążenie 
powinno być zaprogramowane do siły od-
powiednio zwiększonej. Takie wartości prze-
kraczają dotychczasowe polskie doświad-
czenia, a wykonanie próbnego obciążenia 
jest bardzo trudne. Jest ono możliwe do 
realizacji tylko w szczególnych przypadkach, 
kiedy układ baret w fundamencie pozwala na 
wykonanie odpowiedniej konstrukcji oporo-
wej. Z kolei próbne obciążenia w granicach 
dotychczasowych doświadczeń i możliwości 
(kilkanaście tysięcy kN) jest niesatysfakcjo-
nujące dla projektanta. Dlatego w takich 
konstrukcjach fundamenty projektuje się na 
podstawie porównywalnych doświadczeń, 
zachowując odpowiednie współczynniki 
bezpieczeństwa. Zagadnienie próbnych ob-
ciążeń znacząco się komplikuje jeśli mamy do 

czynienia z konstrukcją ciągłą w postaci ścian 
szczelinowych. Podstawowym problemem 
jest takie wyodrębnienie elementu badawcze-
go, aby dobrze modelował pracę rzeczywistej 
konstrukcji. Samo wyodrębnienie sprawia, 
że model ten w czasie badania jest przybli-
żony. Generuje to też olbrzymie problemy dla 
wykonawcy ściany. Wymaga przygotowania 
elementu badawczego, przerwy miedzy są-
siednimi elementami, czasu na związanie be-
tonu, przeprowadzenie badania i powrót ma-
szyny na wykonanie brakujących elementów. 
Te działania mogą spowodować opóźnienia 
w harmonogramie budowy, dlatego opty-
malizując kosztowo i czasowo wykonuje się 
niekiedy badania (autor zna je z relacji uczest-
ników), w których sekcja ściany wciskana jest 
kotwiona do dwóch sąsiednich sekcji wycią-
ganych (fot. 3). Ze względu na przyleganie 
do sąsiedniego elementu kotwiącego trudno 
uznać takie badanie za miarodajne.
Coraz częściej przy okazji próbnych obcią-
żeń na wciskanie wykonywane są pomiary 
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rozkładu oporów pobocznicy pala na róż-
nych głębokościach oraz oporu podstawy. 
Wymaga to osadzenia w rurkach eksten-
sometrów, które mierzą odkształcenia pio-
nowe trzonu betonowego pala na różnych 
głębokościach. Na podstawie znajomości 
charakterystyki modułu odkształcenia be-
tonu możliwe jest obliczenie naprężeń oraz 
oporów podstawy i pobocznicy na różnych 
głębokościach. Na rys. 1 pokazano rozkła-
dy sił i oporów w palu, a na rys. 2 – schemat 
łańcucha ekstensometrycznego.

Wyciąganie pala

Obciążenie przykładane jest stopniami po-
dobnie jak przy wciskaniu, a siła na każdym 
stopniu utrzymywana jest przez czas za-
leżny od warunków gruntowych. Podstawą 
dalszej interpretacji jest maksymalna siła 
przyłożona na pal w czasie próbnego ob-
ciążenia.
Warunek stanu granicznego nośności wg 
normy [1] ma postać:
Qr ≤ 0,6 · Nw

gdzie: Qr – obciążenie obliczeniowe na pal
Nw – graniczne obciążenie wyciągające pala, 

▲  Fot. 4. Stanowisko do próbnego obciąże-
nia pala na wyciąganie

▲  Rys. 2. Schemat instalacji ekstensometrycznej [4]

yd – dopuszczalne przemieszczenie bocz-
ne; jeśli nie zostało określone przez projek-
tanta przyjmuje się 10 mm.
Badanie wykonuje się w przypadku konstruk-
cji obciążonych siłami poziomymi, np. ekrany 
akustyczne, słupy energetyczne, wiatraki, wy-
sokie maszty. Konstrukcja do przeniesienia 
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m
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Obciążenie Q [kN] 

P1 typ A  

Opór pobocznicy 

Opór podstawy 

▲ Rys. 1. Rozkład oporów podstawy i pobocznicy pala w czasie próbnego obciążenia [3]

P1 typ A  
 

 Siła Q [kN]  

wynikające z próbne-
go obciążenia. 
Badanie wymaga 
wykonania relatywnie 
prostszej konstruk-
cji oporowej (fot. 4). 
Siłę przykładaną do 
pala można prze-
nieść na grunt lub na 
sąsiednie pale. Nie 
ma problemów z ich 
liczbą, ponieważ 
dwa sąsiednie pale 
na wciskanie będą 
miały dużo większą 
nośność niż ten, 
który jest badany na 
wyciąganie. Pomiary 
takie wykonuje się, 
np. w przypadku pali 
kotwiących, funda-
mentów słupów ener-
getycznych, wysokich 
masztów itp. 

Obciążenie boczne

Obciążenie przykła-
dane jest do głowicy 
pala stopniami, a siła 
na każdym stopniu 
utrzymywana jest do czasu stabilizacji prze-
mieszczeń. Warunek przemieszczeń bocz-
nych wg normy [1] ma postać:
yo ≤ yd

gdzie: yo – przemieszczenie osi pala 
w poziomie terenu pod wpływem obcią-
żenia
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▲  Rys. 3. Schemat próbnego obciążenia na 
siły poziome

obciążenia jest relatywnie najprostsza. Siłow-
nik hydrauliczny można rozeprzeć o sąsiedni 
pal. Możliwe jest ściąganie do siebie dwóch 
podobnych elementów. Ze względu na nie-
wielkie siły do przeniesienia obciążenia mogą 
być wystarczające warstwy nawierzchni lub 
sprzęt budowlany (np. koparka). Na rys. 3 po-
kazano schemat próbnego obciążenia pala 
dodatkowego z wykorzystaniem fundamen-
tu istniejącego, fot. 5 – przedstawia przykład 
badania pali ekranu przeciwhałasowego na 
skarpie, natomiast na fot. 6 widzimy badania 
porównawcze dwóch różnych pali. 

Obciążenie boczne odkopanych ścian 

oporowych

Znacznie trudniejsze jest badanie pozio-
me ścian oporowych, które wykonuje się 
czasami w przypadku konstrukcji ze ścian 
szczelinowych. Poniżej przedstawiono 
przykłady dwóch takich realizacji. Podczas wykonywania ścian szczelino-

wych tunelu wraz z oporowymi Drogowej 
Trasy Średnicowej w Katowicach przepro-
wadzono 11 próbnych obciążeń. Osiem 
badań dotyczyło ścian oporowych, które 
odkopano i obciążono siłą poziomą, dwa 
kolejne – na elementach wydzielonych 
z sekcji tunelu, obciążając je siłą pio-
nową, a jedno – przykładając siłą pio-
nową wykonano na fundamencie kładki 
dla pieszych. Były to pierwsze w Polsce 
badania w tej skali odkopanych ścian 
szczelinowych.

▲ Fot. 5. Przykład próbnego obciążenia na siły poziome pali ekranów akustycznych 

▲  Fot. 6. Przykład badań porównawczych – próbne obciążenia na siły poziome dwóch róż-
nych rodzajów pali

Próbne obciążenie siłą poziomą sekcji ścian 
oporowych przeprowadzono w dwóch eta-
pach – najpierw odkopano ścianę do głębo-
kości 7,5 m poniżej jej wierzchu i punktów 
pomiarowych (rys. 4). 

W drugim etapie obciążenie wywierano si-
łownikiem hydraulicznym opartym o płytę 
oporową. 
Korzystając ze zdobytych przy budowie DTŚ 
w Katowicach doświadczeń, przy kolejnym 
obiekcie zmieniono schemat badań. W trak-
cie przebudowy Ronda Mogilskiego w Kra-
kowie konieczne było wykonanie badań 
nośności ściany szczelinowej. Ze względu 
na napięty harmonogram zdecydowano się 
na przygotowanie dodatkowego elementu 
badawczego, który nie kolidował z wykony-
waniem robót. Element ten odwzorowywał 
najbardziej wytężony fragment ściany opo-
rowej. Badanie przeprowadzono w trzech 
etapach. W części 1a ściana została jedno-
stronnie odkopana do głębokości 4,60 m. 
Na naziomie w czasie badania stały puste 
zbiorniki na zawiesinę bentonitową. Przed 
i po odkopaniu wykonano pomiary geode-
zyjne przemieszczeń poziomych wierzchu 
ściany w dwóch punktach. Dla uzyskania 
i pomierzenia ich pełnej stabilizacji odczy-
tano pomiar końcowy po 16 h od zrobienia 
wykopu. Średnia wartość przemieszczenia 
górnej części ściany szczelinowej z pomiaru 
w dwóch punktach wyniosła 3,2 mm. Sche-
maty badań pokazano na rys. 6.
W części 1b dwa dolne zbiorniki zostały 
napełnione zawiesiną bentonitową, której 
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gęstość, potrzebna do obliczenia przyło-
żonego nacisku, została zmierzona w la-
boratorium wykonawcy ściany. W trakcie 
napełniania zbiorników i całego badania 
prowadzono pomiary przemieszczeń po-
ziomych wierzchu ściany, aż do ich stabili-
zacji w dwóch punktach za pomocą czuj-
ników zegarowych o dokładności odczytu 
0,01 mm. Maksymalne przemieszczenie 
w etapie 1b wyniosło 0,57 mm.
W części 2 element badawczy był obciąża-
ny cyklicznie. Zostało to zrealizowane przez 
napełnianie i opróżnianie zbiorników ba-
lastowych. Wykonano trzy cykle obciąże-
nie/odciążenie. Napełniane i opróżniane 
zbiorniki wraz z nadkładem gruntu wy-
wierały na naziomie nacisk 39,4-19,1 kPa. 
Maksymalne przemieszczenie w badaniu 
2 wyniosło 0,28 mm. 
W części 3 podjęto próbę przeciąże-
nia ściany powodując naciski większe 
niż będą występować na jej naziomie. 
W pierwszym etapie zostały napełnione 
zawiesiną bentonitową dwa dolne zbiorniki, 
które wraz z nadkładem gruntu wywierały 
nacisk 39,4 kPa. Pozostawiono je na 10 h 
w celu oceny wpływu obciążeń długotrwa-
łych. Maksymalne przemieszczenie wy-
niosło 0,18 mm. 
W drugim etapie badania zostały napełnione 
zawiesiną bentonitową dwa górne zbiorniki, 
które wraz z nadkładem gruntu wywierały 
na naziomie średni nacisk 57,5 kPa. Maksy-
malne przemieszczenie wyniosło 1,28 mm, 
a po wypompowaniu zawiesiny ze zbiorni-
ków – 0,65 mm (przy nacisku 19,1 kPa).

▲ Rys. 4. Schemat konstrukcji obciążającej

▲  Rys. 5. Wykres przemieszczeń poziomych barety w zależności 
od przyłożonej siły

▲ Rys. 6. Schematy poszczególnych badań

  konieczność wykonania konstrukcji opo-
rowej z zastosowaniem pali kotwiących 
lub balastu

  wynikający z tego duży koszt badania
  niemożność wykonania w trudnych loka-
lizacjach (brak pali kotwiących, problemy 
z zastosowaniem balastu).

Badania dynamiczne

Badania dynamiczne ze względu na ła-
twość przyłożenia obciążenia i dostępność 
sprzętu najczęściej wykonywane jest na 
palach prefabrykowanych. Zdecydowanie 

rzadziej obciążane 
są tą metodą pale 
większych średnic 
czy barety.
Badanie polega na 
uderzeniu w gło-
wicę pala ciężkim 
bijakiem, który ma 
zwykle masę kilku 
ton. Rejestruje się 
wówczas przyspie-
szenia i odkształce-
nia w głowicy pala 
(fot. 7 i 8). W wyni-
ku analizy równania 

Zalety badań statycznych:
  bezpośrednie określenie 
nośności granicznej lub 
częściej obciążenia maksy-
malnego

  bezpośredni pomiar prze-
mieszczeń

  łatwa zgrubna ocena wyników w czasie 
badania
  warunki badania najlepiej odpowiadają 
rzeczywistej pracy konstrukcji.

Wady badań statycznych:
  czasochłonne przygotowania do badań
  relatywnie długi czas samego badania
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▲  Fot. 7. Czujniki do pomiaru odkształceń 
i przyśpieszeń w badaniu dynamicznym pala

▲ Fot. 9. Urządzenie do badania ciągłości

▲ Rys. 7. Wynik badania ciągłości [4]

opory na pobocznicy i podstawie, rozkład 
oporów wzdłuż pobocznicy i skrócenie pala.  

Zalety badania:
  szybkość przeprowadzenia badania
  brak dużych dodatkowych konstrukcji, 
przygotowanie pala ogranicza się do 
przygotowania głowicy pala i urządzenia 
umożliwiającego uderzenie bijaka
  wynikająca z tego niższa cena
  mniejsza uciążliwość dla prowadzonej 
budowy.

Wady badania:
  wynik badania zależy od wprowadzonych 
do obliczeń danych (materiałowe, geo-
metryczne)
  przeprowadzenie badań i ich interpretacja 
wymaga dużego doświadczenia i wiedzy
  interpretacja wyników badania jest czaso-
chłonna i nie może zostać podana bez-
pośrednio po przeprowadzeniu badania
  badanie jest trudno ocenialne przez oso-
by postronne (np. inspektora nadzoru).

Badania ciągłości 

Badania ciągłością metodą oceny charak-
terystyk przebiegu fali (Sonic Echo Integrity 
Testing) wymaga tylko przygotowania głowi-
cy i polega na uderzeniu w nią specjalnym 
młotkiem oraz zarejestrowanie efektów odbi-
tej fali czujnikiem przyspieszeń zamocowa-
nym do głowicy. Mierząc czas opóźnienia 
odbitego sygnału oraz znając prędkość roz-
chodzenia się fali możemy obliczyć długość 
pala. W przypadku zmian w jego przekroju 
(pogrubienia lub zwężenia) fala odbija się 
częściowo wcześniej, co znajduje odzwier-

ciedlenie w rejestrowanych parametrach. 
Prędkość rozchodzenia się fali zależy od 
materiału pala. Rozbieżności pomiędzy 
wprowadzonymi danymi a rzeczywistymi 
właściwościami skutkują analogicznymi 
błędami w ocenie  jego długości.
Na fot. 9 pokazano urządzenie do badań 
ciągłości, a na rys. 7 – zarejestrowany wy-
nik. Na wykresie widać, że pal ma długość 
16,6 m, a w jego połowie można spodzie-
wać się defektów.

Zalety badania:
  szybkość przeprowadzenia badania
  brak dodatkowych konstrukcji
  łatwość przeprowadzenia badania nawet 
na wszystkich palach danego fundamentu
  wynikająca z tego niska cena
  łatwe powtórzenie badania w przypadku 
wadliwej rejestracji wyników.

Wady badania:
  wynik badania zależy od wprowadzonych 
danych materiału, z którego wykonany jest 
pal
  poprawna rejestracja danych zależy od 
umiejętnego przyłożenia czujnika i ude-
rzenia młotkiem

  przeprowadzenie badań i ich interpretacja 
wymaga dużego doświadczenia i wiedzy

  badanie jest trudno oceniane przez oso-
by postronne (np. inspektora nadzoru)

  bardzo trudno wykryć niewielkie defekty 
pala.
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i geoinżynierii, Warszawa, listopad 2012

4.  Materiały z badań wykonanych przez Po-
lowe Laboratorium Badań Pali IBDiM 

różniczkowego opisującego przemieszczenia 
pala otrzymuje się (w zależności od przyję-
tej metody interpretacji) nośność graniczną, 

▲  Fot. 8. Badania dynamiczne pala wielko-
średnicowego (fot. P. Głowacki)
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Technologia sprężania konstrukcji jest sku-
tecznie wykorzystywana w budownictwie od 
ponad 70 lat. Podstawowym i praktycznie 
jedynym podręcznikiem w Polsce w tym 
zakresie jest książka A. Ajdukiewicz, J. Ma-
mes „Konstrukcje z betonu sprężonego” 
[1]. W najbardziej ogólnym ujęciu, spręże-
niem elementu nazywamy wprowadzenie 
(poprzez zewnętrzną ingerencję) takiego 
układu sił, który przeciwdziała naprężeniom 
powstałym przy najbardziej niekorzystnym 
układzie obciążeń. 
Idea sprężania ma długą historię, pierw-
szymi przykładami jej praktycznego zasto-
sowania były dębowe beczki zbudowane 
z dopasowanych klepek ściśniętych stalo-
wymi obręczami oraz drewniane (lub me-
talowe) obręcze kół ściskane dośrodkowo 
poprzez naciągnięte szprychy. 

Pierwsza realizacja w zakresie sprężania 
konstrukcji na terenie Polski została wyko-
nana w okolicy Końskich, gdzie w latach 
50. XX wieku zbudowano pierwszy beto-
nowy most sprężony. Mimo wielu prób 
i starań Politechniki Krakowskiej, Politech-
niki Warszawskiej oraz ITB, do lat 90. do-
trwały tylko pojedyncze polskie urządze-
nia przeznaczone do sprężania oraz jeden 
praktycznie wykorzystywany polski sys-
tem sprężania. Powstał on na Politechnice 
Krakowskiej i obejmował kable niewielkiej 
mocy, złożone z 5 i 6 splotów sprężają-
cych. W kilku zakładach prefabrykacji 
strunobetonowej wykorzystywano urzą-
dzenia bułgarskie, w przedsiębiorstwach 
budowy mostów – urządzenia francuskie.
W latach 90. XX wieku otwarcie gospodar-
cze polskich granic pozwoliło istniejącym 

w świecie przedsiębiorstwom – twórcom 
systemów sprężania – wkroczyć na polski 
rynek. W tamtym okresie miał miejsce pręż-
ny rozwój jeszcze jednego polskiego syste-
mu sprężania – ASIN-KPRM, który jednak 
po roku 2000 przestał być stosowany.

Stal sprężająca

Najbardziej powszechną metodą spręża-
nia konstrukcji jest użycie cięgien ze stali 
sprężającej, która swym składem che-
micznym i rodzajem obróbki różni się od 
zwykłej stali zbrojeniowej. Cięgna takie 
składają się z drutów lub splotów sprę-
żających, w niektórych zastosowaniach 
wykorzystuje się także pręty sprężające. 
Druty produkuje się ze stali wysokowę-
glowej przeciąganej na zimno, w wyniku 

SPRĘŻANIE 
KONSTRUKCJI 
– ROZWIĄZANIA 
NOWE I NAJNOWSZE

Większa dostępność oraz dynamiczny wzrost popularności technologii sprężania 

w ostatnich latach spowodowały budowę setek konstrukcji z zastosowaniem 

nowych rozwiązań technicznych. Jednocześnie wielu projektantów, dostawców, 

wykonawców oraz ich partnerów na placach budów, a także inżynierów i pracow-

ników, o niewielkim doświadczeniu, zetknęło się ze sprężaniem. W związku z tym, 

że ta technologia jest wciąż nowa w zakresie projektowania i wykonawstwa warto 

zwracać uwagę na jej specyfikę oraz na zasady dobrej sztuki budowlanej.

dr inż. Piotr Gwoździewicz
Politechnika Krakowska, 

Zakład Konstrukcji Sprężonych
Współpraca: B. Karaś, D. Czajkowski

▲  Fot. P. Gwoździewicz
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przeciągania stali uzyskują wytrzymałość 
charakterystyczną nie niższą niż 1770 MPa 
lub 1860 MPa. Proste druty są rzadko 
wykorzystywane w sprężaniu konstrukcji, 
przeważająca część jest skręcana w splo-
ty, najczęściej średnicy 15,5 mm (tolerancja 
-0,3 mm +0,2 mm), o wytrzymałości cha-
rakterystycznej 1860 MPa. Ponadto stosuje 
się również średnicy 12,5 mm oraz – dla za-
stosowań w prefabrykacji – sploty dwu- i trój-
drutowe średnicy od 5,2 mm do 7,5 mm.
Splot sprężający jest dostarczany wraz 
z atestem, zawierającym wyniki badań 
laboratoryjnych w zakresie składu che-
micznego oraz właściwości wytrzymało-
ściowych przywiezionej partii. Wszystkie 
istotne parametry materiału są badane 
u wytwórcy, w związku z czym zlecenie 
dodatkowych badań dostarczonego splo-
tu ma uzasadnienie jedynie w przypadku 
istotnych podejrzeń (różnice w jego wy-
glądzie, geometrii lub wytrzymałości, ob-
serwowane np. poprzez zerwanie splotów 
w trakcie naciągu). 
Warto podkreślić, że ciągle w zapisach 
niektórych dokumentów projektowych wy-
stępuje wymaganie operacji przeciąga-
nia stali sprężającej przed jej montażem 
w konstrukcji. Jest to zbędny zapis, gdyż 
proces ten stosowano w przeszłości celem 
zmniejszenia wpływu relaksacji stali na stra-
tę siły sprężającej. Przy obecnym poziomie 
technologii produkcji tej stali wystarczające 
jest potwierdzenie atestem spełnienia wy-
magania ograniczenia wpływu relaksacji do 
2,5% przy parametrach badania opisanych 
w normie. 
Pręty sprężające produkuje się jako sto-
pową stal walcowaną na gorąco. Ich wy-
trzymałość charakterystyczna wynosi co 
najmniej 1050 MPa. Walcowanie pozwala 

uzyskać bezpośrednio docelową średnicę 
(w seryjnej produkcji 15-75 mm) oraz gwint 
na powierzchni zewnętrznej pręta, który 
jest konieczny do jego późniejszego na-
ciągu i kotwienia. 
Pręty sprężające stosuje się jako krótkie cię-
gna o trasie prostoliniowej, wykorzystywane 
najczęściej do tymczasowego lub stałego 
łączenia elementów konstrukcji (doprężenie 
awanbeka do nasuwanej konstrukcji, ko-
twienie stalowego pylonu w fundamencie) 
oraz w podobnym zakresie jak sploty jed-
nak dla krótkich odcinków (najczęściej do 
kilku metrów długości).
Istotną cechą stali sprężającej jest jej 
niespajalność oraz ogólna wrażliwość na 
działanie temperatury. Warto podkreślić, 
że zarówno stal sprężająca jak osłonki 
kanałów kablowych pokryte nalotem ko-
rozyjnym (po okresie składowania przed 
wbudowaniem), wciąż nadają się do za-
stosowania bez żadnych dodatkowych 
zabiegów, a stan ich powierzchni nie ma 
wpływu na ich późniejszą trwałość i pracę 
w elemencie sprężonym. Niedopuszczalne 
są bardziej zaawansowane postacie koro-
zji (wżerowa, łuskowa). 

Technologia kablobetonu 
i strunobetonu

Betonowe elementy sprężone dzieli się 
głównie w zależności od kolejności dwóch 
operacji technologicznych: naciągu wraz 
z kotwieniem cięgien oraz układania i doj-
rzewania mieszanki betonowej. W elemen-
tach kablobetonowych dojrzewanie betonu 
następuje wcześniej, niż naciąg cięgien 
(sprężenie elementu) i do tej grupy wcho-
dzą wszystkie konstrukcje betonowane 
in situ, jak obiekty mostowe, zbiorniki, kon-

strukcje nośne dachów, ściągi lub wieszaki. 
W produkowanych elementach strunobeto-
nowych w zakładach prefabrykacji naciąg 
cięgien wyprzedza betonowanie, a zwol-
nienie naciągu i przekazanie sprężenia na 
beton, dzięki przyczepności ma miejsce po 
uzyskaniu przez mieszankę odpowiedniej 
wytrzymałości. W ten sposób produkuje się 
prefabrykowane belki nośne, żerdzie, słupy, 
podkłady kolejowe i płyty tramwajowe.

Systemy sprężania 

Są to zestawy elementów i urządzeń prze-
znaczonych do dokonania naciągu cięgien 
oraz trwałego utrzymania siły naciągu. Kon-
cepcje używane w zakładach prefabrykacji 
są specyficzne dla danego rozwiązania 
technicznego. Na placach budów używane 
są systemy sprężania w technologii kablo-
betonu – przyczepnościowe i bezprzyczep-
nościowe. 
Sprężenie przyczepnościowe wykonuje 
się stosując kable umieszczone w kana-
łach, które po sprężeniu wypełnia się za-
czynem cementowym. Po jego związaniu 
kabel na całej swojej długości jest skon-
solidowany z otaczającym betonem, a stal 
ma zapewnioną ochronę antykorozyjną. 
Tą technikę stosuje się główne do elemen-
tów nośnych (dźwigary, belki).
Sprężenie bezprzyczepnościowe polega 
na użyciu kabli sprężających złożonych z 1 
do 4 splotów, w których każdy z nich po-
kryty smarem znajduje się w indywidualnej 
osłonce polietylenowej (HDPE). Ma ona 
kontakt z betonem, jednak cięgno nie jest 
z nim związane – nie występuje przyczep-
ność, a siła sprężająca jest przenoszona 
na beton wyłącznie w zakotwieniach oraz 
na krzywiznach cięgien przez docisk. 

▼  Tablica 1. Systemy sprężania kablobetonu najczęściej stosowane w Polsce (porządek alfabetyczny)

Nazwa przedsiębiorstwa Przedstawicielstwo w Polsce Nazwa systemu kabli sprężania 
wewnętrznego Nazwa systemu prętów

ALGA S.p.A. ASIS Sp. z o.o. Alga Cable T15 Alga Bar

BBR VT International Ltd. BBR Polska Sp. z o.o. BBR CONA Macalloy 1030 

BBV Systems GmbH BBV Systems Sp. z o.o. BBV L3 – BBV L31 SAS System

CCL Stressing system Ltd. INTOP Tarnobrzeg Sp. z o.o. CCL SAS
DYWIDAG-Systems International 

GmbH
Dywidag-System 

International Sp. z o.o. SUSPA – Splot DYWIDAG – System prętów 
sprężających

Freyssinet Group Freyssinet Polska Sp. z o.o. System C Freyssibar 
MeKano4, S.A. MeKano4 Sp. z o.o. MK4 PT System MKY 1050

TENSACCIAI S.r.l. – 
TENSACCIAI Post-tensioning 

system Continuous thread steel bars

VSL International Ltd. VSL Polska Sp. z o.o. VSL Post-Tensioning System VSL THREADBAR SYSTEMS
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Tą technologię stosuje się przede wszyst-
kim w płytach.
Alfabetyczna lista najczęściej stosowanych 
w Polsce obecnie systemów sprężania ka-
blobetonu jest umieszczona w Tablicy 1. 
Oparte są one na idei kabla złożonego 
z równoległych spotów kotwionych indywi-
dualnie szczękami stożkowymi, zapocząt-
kowanej przed laty przez Freyssinet i sto-
sowanej pod nazwą Monogroup. Systemy 
te obejmują kable, składające się z 1 do 37 
splotów, przy czym w poszczególnych sys-
temach gradacja kabli nieznacznie się różni. 
Przegląd stosowanych w przeszłości i obec-
nie stalowych cięgien sprężających wraz 
z ich zakotwieniami umieszczono w [2].
Podstawowe różnice pomiędzy rozwiąza-
niami różnych systemów sprężania dotyczą: 
wielkości bloku zakotwienia oraz rozmiesz-
czenia otworów na sploty, wielkości i kształ-
tu bloku oporowego, geometrii zbrojenia 
miękkiego, średnicy kanału kablowego i mi-
nimalnych zalecanych odległości pomiędzy 
zakotwieniami. Stąd wynika zasada, by na 
etapie projektowania zakotwienia rozmiesz-
czać w odległościach spełniających zalece-
nia wszystkich systemów. 
Każdy producent systemu w swoim opisie 
podaje szczegółowe wytyczne dotyczące 
geometrii i wytrzymałości zbrojenia mięk-
kiego w sąsiedztwie zakotwień. Zadaniem 
tego zbrojenia jest przeniesienie poprzecz-

▲ Rys.1. Przykład kompletnego zakotwienia czynnego (Alga Cable T15)

nych sił rozciągających, pojawiających się 
pod zakotwieniem. Projektant decyduje, 
czy zbrojenie takie można zastąpić innym 
projektowanym indywidualnie np. w postaci 
siatek. Niezależnie, należy zastosować od-
dzielnie projektowane zbrojenie przeciwko 
rozszczepieniu czoła elementu pomiędzy 
grupami zakotwień oraz zbrojenie przeciw 
odłupaniu naroży. W celu zagwarantowania 
bezpiecznej pracy strefy zakotwień należy 
zapewnić przede wszystkim: odpowiednie 
zakotwienie zbrojenia w tej strefie, szczel-
ne wypełnienie betonem (należy rozwa-
żyć zastosowanie mieszanki o rzadszej 

 blok oporowy – 1
  blok zakotwienia wraz ze stożkami (szczę-
kami) kotwiącymi – 2

  armatura przejściowa pomiędzy osłonką, 
a blokiem oporowym – 3

 osłonki kablowe – 4
 elementy odpowietrzenia – 5.

Większość systemów sprężania obejmuje 
również inne typy zakotwień, m.in.:

  bierne powierzchniowe (czołowe)
  bierne wgłębne
  bierne przyczepnościowe
  łącznikowe nieruchome
  łącznikowe ruchome.

Istnieją wariantowe rozwiązania powyższych 
typów zakotwień oraz elementy, pozwalają-
ce na naciąg cięgna w dowolnym miejscu 
jego długości. Dzięki nim można dokonać 
sprężenia w każdych warunkach, w szcze-
gólności w konstrukcji budowanej etapowo, 
z wykorzystaniem obecnie stosowanych 

▲  Fot. 2. Zakotwienia czynne kabli na czole elementu sprężonego (fot. P. Gwoździewicz)

konsystencji) oraz rzeczywiste uzyskanie 
przez beton wymaganej wytrzymałości na 
ściskanie w chwili sprężania. Usunięcie 
uszkodzeń, jakie mogą powstać wskutek 
uchybienia powyższych zasad, jest trudne, 
a często i kosztowne. Ponadto, bezpieczeń-
stwo przeniesienia siły sprężającej z zako-
twienia na beton jest zależne od stopnia 
rozbudowania bloku oporowego – im więcej 
w nim żeber, tym łagodniejsze przekazanie 
obciążenia.
W skład armatury zakotwienia czynnego, 
występującego w każdym z systemów 
wchodzą (rys.1 i fot. 2):



   19Budownictwo mostowe Vademecum inżynieraedycja 2013

 KOMPENDIUM WIEDZY

▲  Fot. 4. Przykład realizacji sprężania 
taśmami z włókien węglowych
(fot. W. Derkowski)

metod (przęsło po przęśle, nasuwaniem 
podłużnym, nawisowo – fot. 3).

Należy podkreślić, że stosowanym obecnie 
systemom sprężania stawia się z zasady 
wymaganie oznakowania CE. Oznakowa-
niem są objęte kompletne zestawy zako-
twień przy jednoczesnym wymaganiu za-
stosowania odpowiednio ukształtowanego 
sąsiadującego zbrojenia zwykłego, którego 
szczegóły są podane w odpowiedniej Eu-
ropejskiej Aprobacie Technicznej (EAT). 
Elementy zestawów są poddawane szcze-
gółowym badaniom. Na etapie wdrożenia 
weryfikuje się ich zdolność do utrzymania 
siły sprężającej oraz bezpiecznego prze-
niesienia jej na beton, a na etapie produkcji 
dokonuje się stałej kontroli zgodnie z do-
kumentami zakładowej kontroli produkcji. 
Oznakowanie CE elementów systemu jest 
nanoszone na wyroby przez producenta na 
jego odpowiedzialność i oznacza spełnienie 
wszystkich wymagań stawianych w Euro-
pejskiej Aprobacie Technicznej. W związku 
z tym nie ma konieczności przedstawiania 
dodatkowej dokumentacji jakościowej pro-
duktu, o ile wizualnie lub w trakcie wykorzy-
stania nie zostaną stwierdzone uchybienia 
deklarowanych cech materiałów.

Najnowsze rozwiązania 
w technologii sprężania

Od około 10 lat w Polsce do sprężania kon-
strukcji, celem ich wzmocnienia, używa się 
również taśm kompozytowych. Pierwsza 
praktyczna ich aplikacja w Polsce miała 
miejsce w zakładzie przemysłowym w Ty-
chach [3] w roku 2004 i od tego czasu 
zrealizowano wiele obiektów w tej tech-
nologii zarówno w budownictwie ogólnym 
jak i mostowym. Płaską, równoległą do 
powierzchni elementu taśmę z włókien wę-
glowych naciąga się przy pomocy siłowni-
ka, końcówki mocuje w przygotowanych 
uprzednio zakotwieniach (fot. 4). Następ-
nie nakłada się na jej całej długości klej 
epoksydowy i umieszcza na powierzchni 
betonu. 
Tak wykonaną aplikację można porów-
nać ze sprężeniem przyczepnościowym, 
z tym, że cięgno znajduje się na po-
wierzchni elementu. Daje to możliwość 
maksymalnego wykorzystania ramienia 
sił wewnętrznych, które można uzyskać 
bez zwiększania wymiarów elementu, 

▲  Fot. 3. Przykład konstrukcji budowanej metodą nawisową – most przez rzekę Dunajec
w ciągu autostrady A4 (fot. G. Barczyk)

ale jednocześnie podnosi ryzyko łatwego 
uszkodzenia mechanicznego lub termicz-
nego taśm. Powyższe rozwiązania zostały 
dokładnie zweryfikowane pod obciążeniem 
monotonicznym, znane są także wyniki ba-
dań pod obciążeniem zmęczeniowym [4].

W przyszłości do sprężania będą być 
może wykorzystywane materiały z pamię-
cią kształtu, nad którymi obecnie prowa-
dzone są prace badawcze [5]. Cięgna 
tego typu, odpowiednio spreparowane 
i wstępnie trwale wydłużone, pod wpływem 
temperatury powracają do swojej począt-
kowej, mniejszej długości. Jeśli cięgno nie 
ma swobody odkształcenia, pojawia się 
w nim siła rozciągająca, która może działać 
jako sprężająca. Sprężanie tą techniką jest 

możliwe bez użycia hydraulicznych urzą-
dzeń naciągowych w miejscu wykonywa-
nia prac i może mieć zatem zastosowanie 
w obszarach trudno dostępnych. Ponadto, 
możliwość tego rozwiązania bez wywiera-
nia lokalnego obciążenia na sprężany ele-
ment może być istotna dla celów wzmac-
niania konstrukcji zabytkowych, również 
murowych.
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Ogólne zasady projektowania 
odwodnienia 

Odwodnienie ustroju nośnego obiektu mo-
stowego jest realizowane przez odpowied-
nie zaprojektowanie i wykonanie:

  ukształtowania płyty pomostowej
  nawierzchni warstw jezdni i chodników
  hydroizolacji
  drenaży i uszczelnień styków pomiędzy 
elementami wyposażenia

  rozmieszczenia wpustów mostowych
  rozmieszczenia sączków
  konstrukcji kanalizacji deszczowej (śred-
nica kolektorów zbiorczych i rur spusto-
wych, pochylenie kolektorów zbiorczych 
i przewodów przyłączeniowych, liczba 
i rozmieszczenie czyszczaków, konstruk-
cja kompensatorów – rys. 1).

Poprawnie zaprojektowane odwodnienie 
wymaga określenia ilości wody jaką nale-
ży odprowadzić z pomostu, która ustala-
na jest na podstawie tzw. deszczu miaro-
dajnego. Pod tym pojęciem rozumie się 
na ogół opad o natężeniu, którego trwanie od-
powiada czasowi spływu t cząsteczek wody 
z najbardziej odległego punktu zlewni do roz-
ważanego przekroju cieku. Nosi on niekiedy 
również nazwę deszczu obliczeniowego. 

ZASADY PROJEKTOWANIA 
ODWODNIENIA OBIEKTÓW 

INŻYNIERSKICH

O skuteczności odwodnienia przęseł mostów decyduje 

prawidłowe oszacowanie ilości wody, którą należy odprowadzić 

z pomostu, a następnie określenie minimalnych wymiarów 

urządzeń składających się na ten system (wpusty, sączki, 

kanalizacja deszczowa). Bardzo istotne jest również zastoso-

wanie prawidłowego rozwiązania konstrukcyjnego odwodnienia, 

a także jego wykonanie.

Czas trwania opadu określamy zwykle w mi-
nutach i związany jest on z prawdopodo-
bieństwem jego wystąpienia. Ilość spływu 
Q można obliczyć ze wzoru:

Q = φ · ψ · q · F [dm3]
gdzie: φ – współczynnik opóźnienia odpływu 
(φ < 1)
ψ – współczynnik spływu (ψ < 1)
q – natężenie deszczu [dm3/(s · ha)]
F – powierzchnia zlewni [ha].
Iloczyn q · F oznacza ilość opadu, natomiast 
ψ · q · F wyraża spływ z rozpatrywanej po-
wierzchni F.
Ilość ścieków deszczowych, odprowadzanych 
przez instalację odwodnienia obiektu mosto-
wego, oblicza się w zależności od klasy drogi, 

dla której określono prawdopodobieństwo 
p wystąpienia deszczu miarodajnego. Natę-
żenie tego deszczu q obliczamy ze wzoru:

q = A/t0,667  [dm3/(s · ha)]  

gdzie: A – stała zależna od rocznej sumy 
opadów H i prawdopodobieństwa deszczu 
miarodajnego p (tab. 1) 
t – czas trwania deszczu.

Projektowanie wpustów

Powierzchnie wpustów należy dostosować 
do ilości spływającej do nich wody z obiek-
tu mostowego. Miarodajna ilość wody Qi 
odprowadzanej do jednego (i-tego) wpustu 
obliczamy ze wzoru:

dr hab. inż. Arkadiusz Madaj, prof. PP
Politechnika Poznańska

▼  Tablica 1. Natężenie deszczu [dm3/(s · ha)] dla rocznej sumy opadów H i prawdopodobień-
stwa deszczu miarodajnego p 

Klasa drogi
Prawdopodobieństwo 
wystąpienia deszczu 

p [%]

Współczynnik A
(natężenie deszczu [dm3/(s · ha)] dla t = 10 min)

Opad H 
≤ 800 mm

Opad H 
≤ 1000 mm

Opad H 
≤ 1200 mm

A – autostrady
S – ekspresowe 10 1013

(216)
1083
(233)

1134
(244)

GP – główne ruchu 
przyspieszonego 20 804

(172)
920

(198)
980

(211)

G – główne
Z – zbiorcze 50 592

(126)
720

(155)
750

(162)

L – lokalne
D – dojazdowe 100 470

(100)
572

(123)
593

(128)



   21Budownictwo mostowe Vademecum inżynieraedycja 2013

 KOMPENDIUM WIEDZY

▲ Rys. 1. Standardowe elementy instalacji odprowadzającej wodę z obiektów mostowych

Czyszczak

Czyszczak Trójnik

Rura spustowa

Element mocujący

Element mocujący

Przewód zbiorczy poziomy

Sączek odwadniającyWpustRura podłączeniowa

Element mocujący z obejmą – punkt stały

Kompensator elastyczny

 Qi = h · xi · ψ · q · 10-4  [dm3] 

gdzie: ψ – współczynnik spływu (ψ = 0,85 
przykładowa wartość uśrednionego współ-
czynnika spływu z jezdni, chodników itp.)
h – szerokość zlewni, z której i-ty wpust bę-
dzie odbierać wodę [m]
xi – długość zlewni, z której i-ty wpust bę-
dzie odbierać wodę (odległość pomiędzy 
wpustami wi-1 oraz wi liczona w kierunku 
zgodnym ze spadkiem płyty mostu) [m]
q – natężenie deszczu miarodajnego 
[dm3/(s · ha)].

Przy projektowaniu odwodnienia obiektów 
mostowych przyjmuje się do obliczeń, że na 
jeden wpust nie powinno przypadać więcej niż 
400 m2 odwadnianej powierzchni z uwzględ-
nieniem wartości pochyleń poprzecznych 
i podłużnych nawierzchni mostu. Powierzch-
nia czynna wpustu, tj. suma powierzchni 
otworów rusztu przejmujących spływającą 
wodę nie powinna być mniejsza niż 500 cm2. 
Dla ruchu pieszego prześwit prętów rusztu 
wpustu nie powinien być większy niż 20 mm, 
dla ruch kołowego – maks. 36 mm.
Wpusty mostowe należy projektować poza 
jezdnią (przy krawężnikach w odległości nie 
mniejszej niż 0,2 m od jego lica). Dopusz-
cza się ich umiejscowienie w obrębie pa-
sów awaryjnych, utwardzonych poboczy lub 
opasek. Już na etapie projektowania należy 
uwzględnić wpusty mostowe, które powinny 
być wykonane łącznie z całą konstrukcją 
płyty pomostowej. Możliwa jest ich realizacja 
w późniejszym terminie, ale jedynie w trakcie 
modernizacji lub remontu obiektu inżynier-
skiego. Odstępy między wpustami w zależ-
ności od spadku podłużnego niwelety drogi 
zaleca się, aby były zgodne z tab. 2.
Na obiekcie mostowym o dużym pochyle-
niu podłużnym (ponad 2%), jako maksy-
malny odstęp między wpustami przyjmuje 
się 25 m. Przy zaokrągleniach niwelety 
zarówno wklęsłych jak i wypukłych nale-
ży, dla prawidłowego odprowadzenia wód 
opadowych, przyjąć maksymalny odstęp 
między wpustami 10 m. Droga spływu 
wody opadowej do wpustu nie powinna 
być większa niż 30 m.

Projektowania kanalizacji 
deszczowej

Jeżeli znane jest natężenie deszczu 
uzyskane na podstawie obserwacji me-
teorologicznych lub innych aktualnych 

opracowań, to do obliczeń należy przyjąć 
wielkości pomierzone. Jeśli brak jest ta-
kich danych, to przy projektowaniu prze-
wodu zbiorczego jako parametry desz-
czu miarodajnego należy przyjmować co 
najmniej:

 natężenie q15 = 115 dm3/(s · ha)
 czas trwania td = 15 min

Prędkość przepływu w kanale zbiorczym 
powinna być tak dobrana, aby dla desz-
czu o natężeniu q15 mieściła się w prze-
dziale od 1 m/s do 3 m/s. Jednocześnie dla 

▼  Tablica 2. Odstępy między wpustami 
w zależności od spadku podłużnego niwe-
lety drogi w obrębie obiektu mostowego

Pochylenie 
podłużne niwelety 

mostu [%]

Odstępy miedzy 
wpustami [m]

< 0,6 < 10 

0,6÷1,0 10÷15

1,0÷2,0 15÷20

> 2,0 ≤ 25

opadu o natężeniu qmin = 15 dm3/(s · ha) oraz 
czasie trwania td = 15 min, prędkość prze-
pływu nie powinna być mniejsza niż 0,5 m/s. 
Dopuszczalne jest, aby przepływ miarodajny 
odbywał się przy całkowicie wypełnionym 
przewodzie.
Średnica i spadek rurociągów należy dobrać 
na podstawie obliczeń hydraulicznych tak, 
żeby zapewnić warunki samooczyszczania 
się (wg wzoru Colebrooka-White’a lub Darcy-
-Weisbacha). Pochylenie podłużne przewo-
du zbiorczego powinno wynosić co najmniej 
2%. W sytuacjach wyjątkowych dopuszcza 
się spadek nie mniejszy niż 1% pod warun-
kiem odpowiedniego zwiększenia średnicy 
rury, ustalonej na podstawie obliczeń hy-
draulicznych. W celu określenia wymaganej 
średnicy rur kanalizacji deszczowej, mając 
wyznaczoną nominalną ilość odprowadza-
nej wody, można posługiwać się odpowied-
nio opracowanymi nomogramami (rys. 2). 
Minimalna średnica wewnętrzna przewo-
dów zbiorczych powinna wynosić 200 mm. 
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▲  Rys. 2. Przykładowy nomogram do doboru przewodów grawitacyjnych PP klasy SN-8 przy 
całkowitym napełnieniu (wg wzorów Darcy-Weisbacha lub Colebrooka-White’a)
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▲  Rys. 3. Schemat podłączenia wpustów mostowych do przewodu zbiorczego wykonanego 
z tworzyw termoplastycznych

KL – kielich
MT – mufa termokurczliwa
KK – kompensator kielichowy

ZR – zaślepka (rewizja)
CZ – czyszczak

PS – punkt stały
PP – podpora przesuwna

W przypadku, gdy do tego przewodu przy-
łączone są nie więcej niż trzy wpusty oraz 
jego długość nie przekracza 40 m, można 
ją zredukować do DN 150 mm. Średnica 
rury spustowej nie powinna być mniejsza od 
DN kolektora głównego. Przewody te należy 
wprowadzić do studzienek rewizyjnych lub 
zakończyć łukiem wyhamowującym wypły-
wającą wodę. Nie wolno ich wbetonować 
w podpory. Wpusty mostowe należy pod-
łączać zgodnie ze schematem pokazanym 
na rys. 3.
W celu szczelnego i trwałego połączenia in-
stalacji odwodnieniowej z wpustem mosto-
wym stosuje się mufy termokurczliwe, kieli-
chy lub łączniki montażowe, które następnie 
można zabetonować w płycie obiektu inży-
nierskiego. W pobliżu połączenia wpustu 

z przewodem zbiorczym należy umieścić 
punkt stały.

Przy projektowaniu prowadzenia przewo-
dów odpływowych ze wpustów należy prze-
strzegać następujących zasad:

  wprowadzać je do przewodów zbiorczych 
od góry, za pomocą trójników, pod kątem 
≤ 60o mierzonym od osi podłużnej prze-
wodu zbiorczego (rys. 4)

  w przypadku przenikania przez dźwigary 
betonowane na budowie, należy prowa-
dzić je w rurach osłonowych o większych 
średnicach
  w przypadku wbudowania w płytę obiektu 
należy zabetonować; grubość otuliny nie 
powinna być mniejsza niż 8 cm, a na od-
cinkach kielichów min. 5 cm.

Przewody łączące wpusty (przykanaliki) 
z przewodami zbiorczymi powinny mieć po-
chylenie nie mniejsze niż 5% i być wykonane 
z rur o średnicach dostosowanych do odpły-
wów wpustów. W takim przypadku można 
zastosować kolano 87,5o. DN rury przyłącze-
niowej nie może być mniejsza od 150 mm.

Sączki odwadniające zbierające wodę 
z poziomu izolacji mostu, ze względu na 
wymagania ochrony środowiska, w niektó-
rych sytuacjach wymagają podłączenia do 
kolektora zbiorczego (rys. 5). W miejscach, 
gdzie jest to możliwe sączki odwadniające 
należy włączać do rur odwadniających płytę 
obiektu przy pomocy rury elastycznej. Sącz-
ki skrajne oraz znajdujące się pomiędzy 
jezdniami mogą być włączane do kolektora 
zbiorczego za pomocą rur sztywnych. Przy-
łączenie sączka bezpośrednio do przewo-
du następuje przez:

  zastosowanie kształtki z bezpośrednim 
odejściem do sączka

  zastosowaniem siodła montażowego 
z bezpośrednim odejściem do sączka

  zastosowaniem rury giętkiej wraz z kształtką 
wykonaną w miejscu wbudowania w celu 
zapewnienia szczelności podłączenia.

Przy doborze materiałów i wyrobów ele-
mentów systemu odwodnień obiektów mo-
stowych zaleca się przyjmowanie następu-
jących kryteriów doboru:

  trwałość materiałów i wyrobów
  dostępność materiałów i wyrobów
  łatwość montażu
  sposób połączenia
  systemowe rozwiązania
  dostępność na rynku
  estetyka wyrobu
  podatność na kradzież.

Przewody zbiorcze poziome, rury spustowe 
pionowe i kształtki mogą być z żeliwa, stali 
nierdzewnej, tworzyw sztucznych (tworzywa 
termoplastyczne i duroplasty). Nie zaleca 
się wykonywania ww. elementów z niepla-
styfikowanego polichlorku winylu (PVC-U).

Elementy instalacji odprowadzającej wodę 
z tworzyw termoplastycznych łączy się za 
pomocą:

  połączeń kielichowych z zamontowaną 
uszczelką elastomerową

  zgrzewania, spawania odcinków rur
  muf termoplastycznych.
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 KOMPENDIUM WIEDZY

▲  Rys. 4. Podłączenie wpustu do kolektora odwodnienia

▲  Rys. 5. Podłączenie sączka do kolektora 
zbiorczego z zastosowaniem rury giętkiej

Elementy instalacji odprowadzającej z żeli-
wa, stali i duroplastów łączy się za pomocą: 

  specjalnych stalowych obejm wyposażo-
nych w gumowe uszczelnienia jedno- lub 
dwuwargowe

  łączników zaciskowych.

Kompensację wydłużeń instalacji odprowa-
dzającej uzyskuje się przez:

  kompensatory elastomerowo-spiralne 
i harmonijkowe

  kielichy kompensacyjne
  zawieszenia sprężynowe.

W przypadku instalacji ciśnieniowej projektu-
je się kompensatory tzw. mieszkowe. 
Kompensatory stosuje się, wówczas gdy ob-
liczenia wskazują brak możliwości samoistnej 
kompensacji wydłużeń rurociągu w łączni-
kach oraz gdy wynika to z warunków współ-
pracy konstrukcji przęseł z podporami. Kom-
pensację zmian wydłużeń można uzyskać 
przez zastosowanie tzw. ramienia kompen-
sacyjnego (odpowiednio dobranego odcinka 
przewodu, prostopadłego do zasadniczego 
kierunku wydłużenia).
Kompensatory powinny zagwarantować swo-
bodny przesuw i dlatego głębokość tej strefy 
dobierana jest w zależności od rozszerzalności 
liniowej materiałów, z których są wykonane. 
Zmiana długości przewodu zbiorczego ΔL  
określana jest według poniższego wzoru:

ΔL = α · L · Δt [mm]
gdzie: L – długość przewodu zbiorczego [m]
Δt – różnica temperatur występująca przy 
pracy przewodu zbiorczego (należy założyć 

100oC – od -25oC do +75oC)
α – współczynnik rozszerzalności liniowej 
materiału przewodu [mm/mK].
Kompensatory harmonijkowe umożliwiają 
wychylenie boczne rurociągu – maks. rów-
noległe wychylenie wynosi ±20% jego dłu-
gości, a zginanie średnio ±(30÷40)%.

Kanalizacja deszczowa musi być zaopatrzo-
na w tzw. rewizje (czyszczaki) umożliwiające 
oczyszczanie instalacji. Umieszcza się je na 
przewodach zbiorczych w następ. miejscach:

  po każdym podłączeniu przewodu odpro-
wadzającego wodę z wpustów
  na każdej zmianie kierunku przewodu
  w najniższym punkcie przewodu.

W przypadku dużych obiektów można 
zredukować liczbę czyszczaków, stosując 
je co drugie lub trzecie włączenie. Do-
puszcza się pominiecie rewizji w każdym 
przykanaliku w przypadku poprowadzenia 
instalacji wewnątrz przęsła o przekroju 
skrzynkowym, przy założeniu umiejsco-
wienia ich poniżej miejsca włączania do 
kolektora. Czyszczaki należy umieszczać 
również na rurach spustowych, w ich dol-
nej części, przy odprowadzeniu do kanali-
zacji deszczowej.

Względy estetyczne 
projektowania odwodnienia

Kształtując przęsła w przekroju poprzecz-
nym należy zadbać, aby przewody zbiorcze 
nie były widoczne w elewacji. Można to uzy-
skać projektując:

  gzymsy maskujące
  wnęki w przęsłach płytowych i podporach 
(przyczółkach)

  przewody zbiorcze wewnątrz przekrojów 
skrzynkowych lub pomiędzy dźwigarami 
skrajnymi.

Nie należy zabetonowywać przewodów 
w elementach konstrukcji obiektu, np. 
w przęsłach lub podporach. Jeśli umiesz-
cza się kanalizację deszczową wewnątrz 
skrzynek, to trzeba ze szczególną sta-
rannością sprawdzić ich szczelność. 
Przekrój skrzynkowy powinien być wów-
czas wyposażony w otwory do odprowa-
dzenia wody, która mogłaby wyciekać 
w przypadku wystąpienia nieszczelności 
w przewodach.
Jeśli nie jest możliwe zamaskowanie kana-
lizacji deszczowej zaleca się dopasowanie 
barwy systemu odwodnienia do kolorysty-
ki obiektu. W tym celu należy wyproduko-
wać elementy instalacji z tworzywa o wy-
maganej barwie lub można je pomalować 
na żądany kolor. Ten drugi sposób wy-
maga zastosowania farb o odpowiedniej 
trwałości. 

Kształtując przęsło w przekroju poprzecz-
nym należy zadbać także o to, aby nie 
prowadzić przewodów zbiorczych poniżej 
dolnej krawędzi elementów konstrukcyj-
nych. Jest to ważne nie tylko ze względów 
estetycznych, ale również dlatego by nie 
zwiększać jego wysokości konstrukcyjnej 
oraz nie stwarzać zagrożenia uszkodzenia 
odwodnienia. 
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AARSLEFF sp. z o.o.

AARSLEFF sp. z o.o.

al. Wyścigowa 6

02-681 Warszawa

tel. 22 648 88 34

faks 22 648 88 36

aarsleff@aarsleff.com.pl

www.aarsleff.com.pl

O firmie

Firma AARSLEFF sp. z o.o. prowadzi 
działalność w zakresie projektowania 
i wykonawstwa specjalistycznych robót 
fundamentowych, konstrukcji oporowych 
i zabezpieczeń głębokich wykopów. Spe-
cjalizuje się również w projektowaniu i wy-
konawstwie robót hydrotechnicznych za-

równo z lądu, jak i na morzu oraz wodach 
śródlądowych.
Spółka realizuje różnorodne zadania, od 
niewielkich inwestycji prywatnych do du-
żych przedsięwzięć budowlanych publicz-
nych i komercyjnych. Klientami firmy są 
inwestorzy prywatni oraz międzynarodo-
we przedsiębiorstwa budowlane z całego 
świata.

▲  Szpital onkologiczny w Lublinie – zabezpieczenie wykopu

▲  Południowa Obwodnica Gdańska

AARSLEFF zapewnia swoim klientom kom-
pleksowe doradztwo techniczne poprzez 
sieć biur regionalnych oraz obsługę projek-
tową własnej pracowni projektowej. Prace 
prowadzone są na bazie powierzonej do-
kumentacji lub w oparciu o własne analizy 
i rozwiązania projektowe. Dodatkowym atu-
tem jest możliwość korzystania z doświad-
czeń grupy PER AARSLEFF, działającej na 
całym świecie. 
Podstawowym celem działań spółki jest 
zapewnienie klientom możliwości współ-
pracy z solidnym, profesjonalnym i godnym 
zaufania partnerem. Dobrą opinię wśród 
klientów firma zawdzięcza determinacji 
w konsekwentnym realizowaniu stawianych 
przed nią zadań. 
AARSLEFF jest członkiem Polskiego Zrze-
szenia Wykonawców Fundamentów Spe-
cjalnych (PZWFS) oraz międzynarodowej 
organizacji European Federation of  Foun-
dation Contractors (EFFC).
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▲  Farma wiatrowa w Orzechowcach

▲  Most na Wiśle w Toruniu – palowanie na sztucznej wyspie

▲  Autostradowa Obwodnica Wrocławia 
– pale prefabrykowane, ścianki szczelne 
wciskane

Zakres działalności

AARSLEFF sp. z o.o. wykonuje:
  pale prefabrykowane żelbetowe, sta-
lowe i drewniane dla posadowienia 
wszelkiego typu konstrukcji na lądzie 
i na wodzie

  prefabrykowane fundamenty palowe 
pod konstrukcje wsporcze kolejowych 
sieci trakcyjnych, ekranów akustycznych 
i masztów energetycznych
  kolumny betonowe i cementowo-grunto-
we (CMC, DSM, jet-grounting)

  pale formowane w gruncie (CFA, FDP)
  mikropale iniekcyjne 
  stałe i tymczasowe konstrukcje oporowe 
oraz kompleksowe zabezpieczenia głębo-
kich wykopów – stalowe ścianki szczelne wi-
browywane i wciskane hydrauliczne, ścianki 
berlińskie, odwodnienia i roboty ziemne
  gwoździe i iniekcyjne kotwy gruntowe 
  konstrukcje hydrotechniczne na wodach 
morskich i śródlądowych – nabrzeża, fa-
lochrony, dalby, jazy, mariny itp. 
  prace projektowe i badawcze – testy 
nośności pali, badania ciągłości pali, 

pomiary wibracji i hałasu, pomiary inkli-
nometryczne
  analizy i opracowania projektowe realizo-
wane we własnej pracowni projektowej 

  serwis projektowy na www.aarsleff.com.pl 

Firma prowadzi roboty w  zakresie reali-
zacji:

  inwestycji drogowo-mostowych i kolejo-
wych

  inwestycji z zakresu energetyki i ochrony 
środowiska

  inwestycji z zakresu budownictwa prze-
mysłowego 

  inwestycji z zakresu budownictwa spor-
towego 

  budowli hydrotechnicznych 
  centrów handlowych i usługowych
  budownictwa mieszkaniowego.  
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Graffiti stanowi poważny problem ekono-
miczny i społeczny. Nieprzygotowani tech-
nologicznie inwestorzy i służby porządko-
we mają przeciwko sobie profesjonalnie 
przygotowanych grafficiarzy. Dysponują oni 
trwałymi farbami (pisaki, aerozole) oraz wła-
snymi mieszankami chemicznymi w ogrom-
nej gamie kolorów, które wnikają głęboko 
w struktury podłoża.

Często firma otrzymuje prośby typu: 
„wczoraj ktoś nam namalował jakieś bo-
homazy, nieprzyzwoite i rasistowskie hasła 
na elewacji i potrzebujemy specyfiku do 
ich usunięcia (...)”. Niestety jest już wtedy 
za późno. Graffiti powstałe na podłożach 
niezabezpieczonych jest bardzo trudne do 
usunięcia. Praktycznie można to uczynić 
tylko poprzez przemalowanie lub wymia-
nę warstwy wierzchniej. Jednak, aby nie 
było widać różnicy, należy odmalować całą 
powierzchnię. Znacznie gorzej jest z pory-
sowanymi ekranami akustycznymi z plexi, 
poliwęglanu lub szkła, które w zasadzie 
ulegają zniszczeniu.

ZABEZPIECZENIA
OBIEKTÓW PRZED 
GRAFFITI

W ostatnim czasie w przestrzeni publicznej coraz częściej 

spotykamy się ze zjawiskiem graffiti. Generalnie powoduje 

ono negatywne wrażenia estetyczne oraz olbrzymie, wymierne 

koszty finansowe zniszczonych w ten sposób elewacji 

budynków, mostów, ekranów akustycznych i innych obiektów. 

Byłoby znacznie prościej, szybciej i ta-
niej, gdyby podejmowano działania pro-
filaktyczne. Wszystkie obiekty drogowe 
i budowlane można chronić poprzez 
stosowanie odpowiednich impregnatów, 
umożliwiających usunięcie graffiti bez 
uszkodzenia podłoża. Ponadto trwałe 
systemy antygraffiti (AG) zapewniają do-
brą ochronę mechaniczną i znakomicie 
zabezpieczają przed brudem, błotem oraz 
promieniowaniem UV. Problem graffiti nie 
powinien być pomijany na etapie projekto-
wania lub tworzenia programu remontów 
obiektów. W związku z czym obowiązek 
uświadomienia inwestora o przyszłym ry-
zyku wandalizmu i kosztów z nim związa-
nych spoczywa również na projektancie. 
Profilaktyka graffiti jest kolejnym punktem, 
który architekt powinien uwzględnić w pro-
jekcie na równi z doborem materiałów, ko-
lorystyki, rodzaju pokrycia, czy faktury tyn-
ku. Jest to ważne, ponieważ na podstawie 
dokumentacji opracowuje się kosztorys, 
który decyduje o rezerwacji funduszy na 
realizację inwestycji. Zabezpieczenie po-

włokami antygraffiti zwykle wykonywane 
jest na końcu prac i nie ma co liczyć na 
środki z rezerw, jeżeli nie zostaną one za-
gwarantowane obligatoryjnie w projekcie 
i kosztorysie.
Usuwanie graffiti z powierzchni gładkich 
i odpornych na rozpuszczalniki nie powodu-
je trudności, gdyż spray i farby z flamastrów 
nie mogą wniknąć w strukturę podłoża. Nie 
wymagają więc one ochrony, chociaż ostat-
nio grafficiarze stosują różne, własnego po-
mysłu mieszanki farb agresywnych chemicz-
nie „wgryzających się” praktycznie w każde 
podłoże. Usunięcie graffiti nie jest natomiast 
możliwe z porowatych i chłonnych materia-
łów mineralnych, takich jak beton, tynk lub 
kamień, bowiem wnika ono głęboko w pod-
łoże i można je „zlikwidować” tylko z war-
stwy wierzchniej. Jednak, w rezultacie tego 
działania otrzymujemy rozmazywanie farby 
na większej powierzchni. Najczęściej prak-
tykowanym sposobem jest zamalowywanie 
rysunków lub napisów, które nie jest ideal-
nym rozwiązaniem. Prawie zawsze zostanie 
cień lub plama, a dalsze doczyszczanie 

Tomasz Marchwicki
Ankotech
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mechaniczne spowoduje spotęgowanie 
tego efektu, poprzez uwidocznioną zmianę 
struktury i kolorystyki powierzchni.

Nie usuniemy graffiti także z podłoży nie-
odpornych na rozpuszczalniki, takich jak 
różne powłoki malarskie i tworzywa sztucz-
ne, gdyż użycie rozpuszczalnika zawsze 
spowoduje uszkodzenie warstwy lub jego 
trwałe odbarwienie. Należy wówczas za-
stosować kosztowne i inwazyjne metody 
chemiczne, z doczyszczaniem mecha-
nicznym lub wręcz z wymianą elementów, 
a w przypadku powłok malarskich – z prze-
malowaniem całej powierzchni. Dodatkowo 
używane przez grafficiarzy farby w sprayu 
często zawierają cząstki fosforyzujące, bi-
teks i smołę, które w krótkim czasie „wgry-
zają się” w powierzchnię, niezależnie od jej 
rodzaju.

Sprawdzonym na świecie i najskuteczniej-
szym sposobem przeciwdziałania jest znie-
chęcanie grafficiarzy do tworzenia „dzieł” 
na powierzchniach do tego nieprzeznaczo-
nych. Osiągnąć to można poprzez szybkie 
usuwanie graffiti w ciągu 24h. Daje to ich 
twórcom sygnał, że administrator obiek-
tu nie przyzwala na takie działania. Krótki 
czas ekspozycji „dzieła”, ryzyko związane 
z jego naniesieniem oraz poniesione kosz-
ty farb w sprayu skutecznie zniechęcają do 
powtórnego malowania. W wielu miastach 
ze zjawiskiem graffiti spotykamy się na co 

dzień w naszym otoczeniu. Rysunki czy też 
napisy są na elewacjach budynków miesz-
kalnych, szkół, obiektów sportowych i uży-
teczności publicznej, a także na tunelach, 
przejściach podziemnych, wiaduktach, ich 
przyczółkach, kładkach oraz wagonach 
kolejowych i tramwajowych, autobusach, 
wiatach przystankowych, znakach drogo-
wych. Mogą występować na stacjach trans-
formatorowych, kontenerach na śmieci, 
fontannach, rzeźbach itd. W ciągu ostatnich 
lat powstała zupełnie nowa infrastruktura 
drogowa, wiele obiektów jest odnawianych, 
a wraz z nią pojawiają się grafficiarze. W ta-
kiej sytuacji odpowiednie służby powinny 
mieć możliwość skutecznego, szybkiego 
i taniego usunięcia niepożądanego graffiti, 

by przeciwdziałać temu zjawisku. Inaczej 
bowiem nasze miasta i drogi przemienią 
się w jedną wielką ekspozycję, mniej lub 
bardziej, wulgarnych rysunków czy boho-
mazów, a także różnych politycznych, rasi-
stowskich i obscenicznych haseł.

System AG firmy 
PLP COATINGS

Skutecznym zabezpieczeniem powierzchni 
przed opisanymi problemami jest system 
antygraffiti firmy PLP COATINGS. Stano-
wi on ochronę różnych materiałów, takich 
jak cegła, klinkier, beton, kamień naturalny 
i sztuczny, tynk, kostka brukowa, spoiny mu-
rarskie i fugi, plexiglas oraz inne tworzywa 
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sztuczne. Zabezpiecza także powierzchnie 
już pokryte powłokami malarskimi przed 
przenikaniem farb graffiti i różnorodnymi 
zabrudzeniami, powstałymi np. w wyniku 
wandalizmu czy też normalnej eksploata-
cji. Zaletą systemu jest bardzo długi okres 
trwałości, który w praktyce wynosi kilkana-
ście lat oraz łatwość usuwania powstałych 
zamalowań, brudu i kurzu, a także – co bar-
dzo ważne – pozostawienie niezniszczonej 
zabezpieczonej powłoki. W razie potrzeby 
nałożony system AG można usunąć poprzez 
omiecenie ścierniwem lub zastosowanie na-
trysku o ciśnieniu do 240 barów. Dodatkowo 
pokrycie nim całej konstrukcji obiektów (wia-
dukty, ekrany, przyczółki, podpory) umożliwia 
utrzymanie ich przez wiele lat w takim stanie 
technicznym i wizualnym, jak w dniu odda-
nia do użytku. Systemy AG zapewniają także 
ochronę podłoża przed wpływem czynni-
ków powodujących ich naturalne zniszcze-
nie np. poprzez zawilgocenie czy erozję. 
Tym samym można zapobiec karbonaty-
zacji betonu, co jest szczególnie ważne 

w budownictwie inżynieryjnym. Dzięki za-
stosowaniu opisanych produktów możliwe 
jest łatwe i wielokrotne zmywanie najczęściej 
spotykanych farb, w tym używanych do graf-
fiti. Pozwala też na uniknięcie komplikacji 
i utrudnień technicznych (np. zamknięcie 
pasa drogowego) oraz związanego z tym, 
poniesienia dodatkowych dużych kosztów. 
Istotne jest również to, że graffiti można usu-
nąć niezależnie od pory roku i panujących 
warunków atmosferycznych. Dodatkowo za-
brudzenia komunikacyjne powstałe w spo-
sób naturalny usuwane są poprzez zmycie 
z powierzchni zimną wodą ręcznie lub przy 
pomocy natrysku o niskim ciśnieniu (maks. 
do 70 barów). System AG, dzięki odporności 
na uszkodzenia mechaniczne i promieniowa-
nie UV, przedłuża trwałość zabezpieczonych 
elementów, co przekłada się w wymierny 
sposób na małe koszty związane z eksplo-
atacją i konserwacją. Standardowo nakłada 
się go na minimalną wysokość 2,5-3,0 m od 
poziomu gruntu lub do detali architektonicz-
nych budowli, w celu jego zamaskowania.

System AG transparentny otrzymał po-
zytywne wyniki testu przeprowadzonego 
przez Zespół Zabezpieczeń Antykorozyj-
nych Mostów Instytutu Badawczego Dróg 
i Mostów, i uzyskał dopuszczenie – nu-
mer sprawozdania z badań TM/10/2010
(http://ankotech.eu/certyfikat_ag.pdf).
Obecnie w IBDiM przeprowadzane są ba-
dania dwóch kolejnych preparatów – sys-
tem AG przezroczysty do zabezpieczania 
ekranów akustycznych z poliwęglanu, plexi 
i szkła hartowanego oraz kolorowy do 
podłoży mineralnych.

Przykładowy sposób 
usuwania graffiti

Działania te powinny być przeprowadzone 
możliwie najwcześniej, najlepiej w ciągu 
czterech dni po namalowaniu graffiti. Na-
leży wówczas zastosować wyłącznie Cle-
aner AG Thix w stanie czystym, bez żad-
nych innych środków. Zmywacz nakłada 
się na graffiti przy użyciu miękkiego pędzla 
lub szczotki. Czas zadziałania preparatu 
jest bardzo krótki – maksymalnie po upły-
wie jednej minuty można już oczyścić po-
wierzchnię miękką szmatką (na powierzch-
niach gładkich) lub strumieniem wody pod 
ciśnieniem (na powierzchniach nierównych 
lub porowatych).

Podsumowanie

Zastosowanie opisanego systemu AG 
firmy PLP COATINGS umożliwia, niezależ-
nie od pory roku i warunków atmosferycz-
nych, usunięcie wszelkiego typu graffiti, 
farb oraz zabrudzeń elewacji budynków, 
mostów, konstrukcji stalowych, ekranów 
akustycznych itp. Prosty proces czyszcze-
nia zdewastowanych powierzchni może 
przeprowadzić każdy, nawet niewykwa-
lifikowany pracownik, przy zachowaniu 
małych nakładów środków finansowych 
i w krótkim czasie. System pozwala nie 
tylko na wielokrotne usuwanie niepożą-
danych rysunków i zabrudzeń, ale także 
przedłuża trwałość zabezpieczonych ele-
mentów, dzięki wysokiej odporności na 
uszkodzenia mechaniczne i promienio-
wanie UV. 

ANKOTECH

ul. Wrocławska 43-49 

62-800 Kalisz 

tel. 62 501 75 25 

faks 62 501 75 26

ankotech@ankotech.eu

www.ankotech.eu
© bogopicture - Fotolia.com
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O firmie 

Firma ArcelorMittal powstała w czerwcu 
2006 r. w wyniku połączenia firm Mittal Steel 
Company i Arcelor. W wyniku fuzji powstał 
największy na świecie producent stali. 
Koncern zatrudniający 320 000 pracowni-
ków jest w stanie produkować ponad 120 
milionów ton stali rocznie, co stanowi 10% 
światowej produkcji stali.
ArcelorMittal Commercial Long Polska 
sp. z o.o. będąca częścią koncernu Arcelor-
Mittal, zajmuje się na polskim rynku sprzedażą 
wyrobów hutniczych i grodzic oraz prefabry-
kacją konstrukcji stalowych (cięcie do wyso-
kości profili 1100 mm, wiercenie lub wypalanie 
otworów, nadawanie wstępnej strzałki ugięcia, 
gięcie elementów, spawanie kołków Nelsona, 
prefabrykacja belek ażurowych ACB® i Ange-
linaTM, wykonywanie zabezpieczeń antykoro-
zyjnych). Po fuzji oferta grodzic została po-
szerzona o elementy produkowane w dawnej 
Hucie Katowice w Dąbrowie Górniczej.
Firma ArcelorMittal służy swoim klientom 
wsparciem technicznym w zakresie pro-
jektowania, doboru oraz zastosowania 
rozwiązań opartych na grodzicach oraz 
kształtownikach walcowanych na gorąco 
i wykorzystaniu nowoczesnych gatunków 
stali o podwyższonej wytrzymałości. 

ArcelorMittal Commercial 
Long Polska sp. z o.o.

ArcelorMittal 

Commercial Long Polska sp. z o.o.

al. Piłsudskiego 92

41-308 Dąbrowa Górnicza

tel. 32 776 67 27

faks 32 776 70 67

www.arcelormittal.com/sections

www.grodzice.pl 

Grodzice stalowe

Grodzice gorącowalcowane firmy ArcelorMit-
tal są produkowane w Dąbrowie Górniczej 
(Polska) w stale rosnącym zakresie serii GU, 
natomiast w walcowniach Belval & Differdan-
ge (Luksemburg) wytwarzane są grodzice 
serii PU, AU, AZ. Dodatkowo w Messempré 
(Francja) powstają grodzice formowane na 
zimno – serie PAL, PAZ, RC.
Rozwój budownictwa inżynieryjnego spra-
wia, że oprócz klasycznego zastosowania 
do stałych bądź czasowych zabezpieczeń 
wykopów, z wielkim powodzeniem grodzice 
wykorzystywane są do budowy konstrukcji 
tuneli i przejść, parkingów podziemnych, 
przyczółków mostowych, konstrukcji w bu-
downictwie morskim i hydrotechnice śród-
lądowej, zabezpieczania skarp i nasypów 
obiektów w budownictwie infrastruktural-
nym czy ochrony przeciwpowodziowej. 
Stale rozwijający się katalog produktów 
o różnych szerokościach (400–770 mm), 

zróżnicowanych parametrach wytrzymało-
ściowych (wskaźnik Wx do 5015 cm3/m), za-
wierający dodatkowo rozwiązania specjalne 
(np. ściany kombinowane o wskaźnikach 
Wx do 46 500 cm3/m) daje projektantom 
i wykonawcom narzędzia odpowiadające 
najbardziej specyficznym wymaganiom, po-
zwalające na stworzenie konstrukcji maksy-
malnie zoptymalizowanych pod względem 
ekonomicznym.
Przykładem nowatorskiego zastosowania 
grodzic w konstrukcji przyczółków jest zre-
alizowany przez firmę Skanska wiadukt kole-
jowy w Lewinie Brzeskim, gdzie do budowy 
obiektu o szerokości 9,24 m wykorzystano 
grodzice PU32 o szerokości 600 mm, wskaź-
niku wytrzymałości na zginanie 3200 cm3/m 
i długości 14,0 m.
Po pogrążeniu widoczny 4-metrowy odci-
nek grodzic został pomalowany farbami za-
bezpieczającymi przed wpływem działania 
czynników atmosferycznych.
Prace związane z pogrążaniem wykonała 
firma Gollwitzer z Wrocławia przy użyciu 
wibratora MRZV 925 VS firmy ABI, zabudo-
wanego na prowadnicy kafara na podwoziu 
Senebogen SR 35T. 

▲ Jaz Opatowice, Wrocław

▲ Wiadukt w Lewinie Brzeskim

▲ Przejście autostrady A1 pod linią kolejową, Bytom
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Prefabrykowane dźwigary 
zespolone z dwuteowników 

walcowanych

Szeroki asortyment dostępnych ma ryn-
ku dwuteowników walcowanych o dużych 
wymiarach umożliwia budowanie ekono-
micznych obiektów mostowych o przęsłach 
zespolonych stalowo-betonowych. Zastoso-
wanie kształtownika walcowanego jest rozwią-
zaniem tańszym niż blachownice spawane. 
Dodatkowo poprzez eliminację spawanych 
żeber pionowych dla usztywnienia środnika 
uzyskuje się obiekty o większej trwałości. 
Stosowane obecnie do budowy mostów stale 
konstrukcyjne są lepsze niż wykorzystywane 
w przeszłości. Zasada doboru stali na kon-
strukcje mostu jest następująca: przyjmując 
minimalną temperaturę z normy dla danej 
lokalizacji przyjmujemy odpowiednią grupę ja-
kości dla danego gatunku stali, w funkcji gru-
bości elementu i poziomu wytężenia. Dla typo-
wych elementów klasa jakości J2 jest zwykle 
wystarczająca, natomiast wraz ze wzrostem 
grubości konieczne może być zastosowanie 
materiału o większej udarności, tj. wyższej 
klasie jakości. Walcowanie termomechanicz-
ne, oznaczone jako M w klasie jakości stali, 
zapewnia udarność odpowiadającą klasie K2, 
a stale walcowane termomechanicznie są lep-
sze pod względem spawalności od normali-
zowanych lub walcowanych normalizująco. 
Kształtowniki walcowane do budowy mostów 
są wytwarzane z takich właśnie stali lub ze stali 
HISTAR® produkowanej w Luxemburgu. 
HISTAR® jest gatunkiem stali konstrukcyjnej 
niskostopowej łączącej wysoką wytrzymałość, 
dobrą udarność i doskonałą spawalność. Ga-
tunki HISTAR® są dostępne z minimalną grani-
cą plastyczności 355 lub 460 N/mm2. Stale te 
wyróżniają się polepszonymi gwarantowany-
mi własnościami mechanicznymi dla całego 
zakresu grubości. Umożliwia to stosowanie 
kształtowników walcowanych w przęsłach 
o coraz większej rozpiętości. Własności stali 

HISTAR® pozwalają na projektowanie bez ko-
niecznosci stosowania współczynników mate-
riałowych wg PN-82/S-10052. Potwierdza to 
opinia IBDiM nr 37/1086/2012. W ten sposób 
stosowanie obecnie dostępnych kształtow-
ników walcowanych termomechanicznie jest 
równoznaczne z uzyskaniem konstrukcji o du-
żej wytrzymałości i udarności, wystarczającej 
na kolejowe i drogowe obiekty mostowe na 
terenie Polski, bez ograniczeń co do grubości 
ich półek. Zastosowanie grubych półek skut-
kuje natomiast ograniczeniem powierzchni do 
zabezpieczenia antykorozyjnego. Możliwe jest 
również zastosowanie profili w odmianie W 
(tzw. stal kortenowa), które nie wymagają żad-
nego zabezpieczenia antykorozyjnego. 
Poniżej przedstawiono rozwiązania przęseł 
zespolonych, w których zastosowano naj-
wyższe dostępne kształtowniki o przekroju 
dwuteowym w obiekcie drogowym o gabary-
tach typowych dla blachownic spawanych. 

Przęsła z dwuteowników walcowanych.

Typowe rozwiązania w mostach zespolonych 
zakładały zwykle stosowanie dwuteowników, 
na których wykonywano bez ich podpierania 
płytę betonową „na mokro”. Obecnie coraz 
częściej stosuje się technologię belek ze-
spolonych z prefabrykowaną deską żelbeto-
wą tzw. VFT – fakt włączenia do wspópracy 
betonu w fazie montażowej znacznie ogra-
nicza rozmiar przekroju stalowego co pozy-
tywnie przemawia za stosowaniem takiego 
rozwiązania. W stosunku do blachownic 

spawanych dodatkowo ograniczeniu ulega 
liczba spoin i tonaż konstrukcji. 
Przykładem może budowa trasy Sucharskie-
go w Gdańsku i między innymi obiekty WD-7 
lub WD-8. Zastosowano tam belki HL1100 
o różnej grubości półek, a rozpiętość przęseł 
środkowych wynosiła ponad 40 m. 
W obiekcie WD-8 montowano belki o sta-
łej wysokości konstrukcyjnej, bez żadnych 
żeber, natomiast strefy podporowe były 
wzmocnione przez blachy dospawane do 
pasów dolnych. Na końcach belek umiesz-
czono blachy czołowe przekazujące siły na 
betonowe porzecznice.
Stosuje się kształtowniki o maksymalnej wy-
sokości 1100 mm, ale możliwe jest stoso-
wanie zmiennej wysokości nad podporami 
poprzez rozcięcie kształtownika na pewnej 
długości, co umożliwia budowanie mostów 
o rozpiętości przęseł do 60 m.

Przęsła z połówek dwuteowników 

walcowanych.

Przy rozpiętościach do 30 m i dużych smu-
kłościach przęseł opłaca się zrezygnować 
z pasa górnego przekroju stalowego i sto-
sować technologię VFT-WIB. 
Przykładem obiektu realizowanego w tej tech-
nologii może być przejście ekologiczne PE4, 
w ramach drogi ekspresowej nr 7 Olsztynek-
Nidzica. Konstrukcję stanowi rama 4-przęsło-
wa o rozpiętości 17+22+22+17 m. Podpory 
posadowiono na palach VIBRO o śr. 610 mm. 
Dźwigary mają zmienną wysokość i szero-
kość podyktowaną układem wachlarzowym 
w skrajnych przęsłach. Do wykonania kon-
strukcji stalowej wykorzystano kształtowniki 
HEB1000 rozcięte na pół. 
Nowością w stosunku do poprzednich re-
alizacji w systemie VFT-WIB jest zastosowa-
nie technologii, umożliwiającej uzyskiwanie 
zmiennej wysokości konstrukcyjnej przy za-
chowaniu stałej wysokości prefabrykatu i bez 
wprowadzenia dodatkowych faz w stosunku 
do klasycznej technologii VFT. ▲ Przejście ekologiczne PE-4 na trasie S-7 (Olsztynek-Nidzica)

▲ Wiadukty WD-7 oraz WD-8 na trasie Sucharskiego w Gdańsku
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O firmie

Firma BudSoft Sp. z o.o. została założo-
na w 1988 r. w Poznaniu. Od 1992 r. jest 
przedstawicielem producenta oprogra-
mowania Abaqus, które obecnie tworzy 
i rozwija Dassault Sytemes Simulia Corp. 
Oferuje również programy Brigade/Stan-
dard i Brigade/Plus do komputerowego 
wspomagania projektowania konstrukcji 
budowlanych i mostowych. 
BudSoft zajmuje się także wsparciem 
technicznym i szkoleniami dla polskich 
użytkowników tych programów oraz usłu-
gami obliczeniowymi.

Program Brigade/Standard

Brigade (producent: Scanscot Techno-
logy, Szwecja) to pakiet dwóch progra-
mów do komputerowego wspomagania 
projektowania konstrukcji mostowych. 
Pierwszy z nich, Brigade/Standard, to bar-
dzo efektywny program do konstruowania 
mostów płytowo-belkowych, często spo-
tykanych nad autostradami czy nad prze-
szkodami o niewielkiej rozpiętości. Wypo-
sażony jest on tylko i wyłącznie w opcje 
oraz narzędzia potrzebne do tego typu 
konstrukcji. 
Brigade/Standard wykorzystuje na wszyst-
kich etapach tworzenia modelu zdefinio-
waną na wstępie geometrię (niweletę, pły-
tę pomostu, belki podłużne/poprzeczne 
i krawędziowe, ścianki poprzeczne, słu-
py, stopy fundamentowe, przyczółki). 
Projektant skupia zatem uwagę tylko 

BUDSOFT Sp. z o.o.

na danych geometrycznych mostu i nie 
musi „troszczyć się” o podział konstrukcji 
na elementy skończone, ich numerację, 
punkty przyłożenia obciążeń, sposób po-
łączenia płyty z belkami czy słupami, trasę 
kabli sprężających itp.
Program Brigade/Standard pozwala rów-
nież na analizę konstrukcji sprężonych 
(płyty pomostowe, belki podłużne i po-
przeczne). W jej trakcie uwzględniane są 
efekty wywołane stratami sił sprężających 
powstającymi doraźnie (tarcie i poślizg 
cięgien, sprężyste odkształcenie betonu) 
oraz działającymi długotrwale (skurcz 
i pełzanie betonu, relaksacja cięgien). 
Obciążenia takie jak ciężar własny, parcie 
gruntu, osiadanie podpór, obciążenie ter-
miczne, skurcz, obciążenia od hamowa-
nia i przyspieszania taboru, parcie wiatru, 
obciążenia ruchome itd., są definiowane 
w bardzo prosty i przejrzysty sposób, za 
pomocą wyboru odpowiednich zakładek 
i wypełniania okien dialogowych. 
Projektowanie obiektów mostowych wy-
maga sprawdzenia bezpieczeństwa kon-
strukcji poddanej działaniu obciążeń ru-
chomych (tzw. pojazdów umownych czy 
rzeczywistych, zarówno modelujących 
pojazdy samochodowe jak i pociągi czy 
tramwaje, a także obiekty nietypowe np. 
wojskowe). Im więcej możliwości definicji 
własnych pojazdów (o wielu osiach, sta-
łych lub zmiennych ich odległości) tym 
łatwiej spełnić specjalne wymagania in-
westora. 
Wizualizacja modelu w 3D na każdym 
etapie procesu modelowania konstrukcji 
mostu znacznie ułatwia pracę i kontrolę 
wprowadzanych danych. Zdefiniowana 
na wstępie geometria służy następnie 
do automatycznego podziału na elemen-
ty skończone, który może być w każdej 
chwili modyfikowany bez konieczności 
uwzględniania renumeracji węzłów i/lub 
elementów. Oferowane w Brigade/Stan-
dard wbudowane biblioteki różnych typów 
obciążeń ruchomych są zgodne z wielo-
ma normami mostowymi (AASHTO, British 
Standard, Eurokod, normami skandynaw-

skimi czy polską normą obciążeń mosto-
wych), co znacznie upraszcza definicję 
obciążeń i torów ich ruchu. 
To co wyróżnia Brigade/Standard od in-
nych programów do wspomagania pro-
jektowania konstrukcji mostowych, to 
zastosowanie specjalnych algorytmów do 
wyznaczania najniekorzystniejszego poło-
żenia obciążeń ruchomych dla wybranych 
sił przekrojowych i ich kombinacji z innymi 
obciążeniami działającymi równocześnie. 
Bazują one na bardzo efektywnym algo-
rytmie wyznaczania obwiedni sił prze-
krojowych, wykorzystującym koncepcję 
powierzchni wpływu. Pomaga to projek-
tantowi pominąć wykonywanie żmudnych 
obliczeń, często ręcznych, związanych ze 
znajdowaniem obwiedni sił przekrojowych 
i ich kombinacji, co w przypadku konstruk-
cji mostowych stanowi zasadniczy etap 
analizy wyników. Szczególną uwagę zwra-
ca również łatwość, przejrzystość i różno-
rodność sposobów wizualizacji wyników 
analizy, które mogą być przedstawiane 
w formie 3D (mapy naprężeń, sił przekro-
jowych lub przemieszczeń oraz reakcji 
rysowanych na geometrii konstrukcji) lub 
2D (wykresy zmienności odpowiednich 
wielkości wzdłuż lub w poprzek mostu). 
Wyniki mogą odnosić się do podstawo-
wych przypadków obciążeń jak i do ob-
wiedni definiujących ekstrema dla różnych 
ich kombinacji. 
Łatwość definiowania konstrukcji mostu 
oraz efektywny generator obciążeń ru-
chomych i zastosowane algorytmy auto-
matycznego znajdowania najniekorzyst-
niejszego ich położenia, czynią Brigade/
Standard programem przodującym na 
rynku oprogramowania w inżynierii mo-
stowej.

BUDSOFT Sp. z o.o.

ul. Św. Marcin 58/64 

61-807 Poznań

tel. 61 670 39 75 

faks 61 648 21 13

info@budsoft.com.pl

www.budsoft.com.pl

▲  Graficzny interfejs użytkownika – program 
Brigade/Standard
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Program Brigade/Plus

Brigade/Plus jest programem poszerzają-
cym zakres możliwości Brigade/Standard 
i przeznaczonym do rozwiązywania bardziej 
złożonych zagadnień związanych z inżynie-
rią mostową. W Brigade/Plus nie ma żad-
nego ograniczenia co do geometrii i typu 
konstrukcji mostowej. 
Program ten pozwala na przeprowadzanie:

  analizy statycznej konstrukcji, zarówno 
liniowej jak i nieliniowej

  wyznaczanie częstości drgań własnych 
konstrukcji

  analizę dynamiczną liniową i nieliniową
  wyznaczanie krytycznych mnożników ob-
ciążenia (analiza wyboczeniowa)

  analizę drgań harmonicznych
  analizę modalną
  analizę etapowego wznoszenia mostów
  analizę współpracy gruntu i konstrukcji
  analizę przepływów ciepła (ustalonych 
i nieustalonych). 

Zakres analiz nieliniowych obejmuje nieli-
niowe charakterystyki materiałowe, nielinio-

wość geometryczną i nieliniowości wynika-
jące z zagadnień kontaktowych. Biblioteka 
elementów skończonych zawiera wszystkie 
elementy niezbędne do efektywnego mode-
lowania nawet bardzo złożonych geometrii, 
w tym:

  elementy kontynualne 1D, 2D i 3D
  elementy powłokowe i membranowe
  elementy belkowe i kratownicowe
  sprężyny i tłumiki
  elementy nieodkształcalne. 

Możliwości programu Brigade/Plus można 
rozszerzać poprzez dodawanie do niego 
kolejnych nowych modułów. Opracowany 

przez firmę BudSoft najnowszy moduł, 
przeznaczony jest do analizy dynamicznej 
mostów, po których następuje przejazd 
pociągów z dużymi prędkościami (powy-
żej 200 km/h). Za jego pomocą użytkow-
nik otrzymuje automatycznie obwiednie 
wielkości tj. przyspieszenie, przemiesz-
czenia czy siły przekrojowe, dla każde-
go pociągu przejeżdżającego z różnymi 
prędkościami. 
Biblioteka pojazdów szynowych zgodna 
z normą europejską (pojazdy HSLM), łatwa 
definicja nowego składu pociągu przejeż-
dżającego przez obiekt mostowy, specjalne 
narzędzia do analizy wyników (obwiednie 
dla wielkości opisujących deformację, sił 
przekrojowych wyznaczane dla różnych 
prędkości i różnych pociągów), pozwalają 
na niezwykle efektywne studiowanie proble-
mów związanych z dopuszczeniem istnie-
jących obiektów inżynierskich do nowych 
warunków ich eksploatacji (linie dużych 
prędkości), a także pomagają przy projek-
towaniu nowych mostów przeznaczonych 
dla tych pojazdów.  

▲  Tworzenie modelu w Brigade/Plus
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O firmie

Firma BDTECH Sp. z o.o. zajmuje się pre-
fabrykacją elementów z polimerobetonu 
dla obiektów inżynieryjnych. Zastosowana 
technologia produkcji umożliwia osiąga-
nie bardzo dużej wydajności wytwarzania 
w krótkim czasie, co pozwala na obsłu-
giwanie nawet największych kontraktów 
infrastrukturalnych. 
Przedsiębiorstwo specjalizuje się w przetwa-
rzaniu żywic poliestrowych, epoksydowych, 
winyloestrowych. Prowadzi nieustannie ba-
dania nad właściwościami polimerobetonu, 
ulepsza receptury, korzysta z najnowszych 
półproduktów i narzędzi do przetwarzania 
żywic.

Polimerobeton

Polimerobeton to nowoczesny materiał 
budowlany, mający szereg właściwości 
pożądanych w budownictwie mostowym. 
Powstaje z mieszanki żywiczno-mineralnej, 
żywicy poliestrowej i frakcji kwarcu z mikro-
wypełniaczami. Najważniejsze jego cechy 
fizykochemiczne to:

  gęstość ok. 2300 kg/m3

BDTECH Sp. z o.o.

BDTECH Sp. z o.o.

ul. Kwidzyńska 6E

51-416 Wrocław

tel. 608 312 896, 790 238 732

biuro@bdtech.pl

www.bdtech.pl 

  niska ścieralność (tarcza Boehmego: 0,1-
-0,2 cm)
  wysoka wytrzymałość na ściskanie (ok. 
100 N/mm2)
  brak nasiąkliwości (0-0,1%)
  wysoka mrozoodporność (ubytek masy 
≤ 5% po 200 cyklach zamrażania i odmra-
żania w wodzie, w temp. od -18 do +18°C)
  wysoka odporność chemiczna
  bardzo duża odporność na korozję.

▲  Zamontowany gzyms mostowy przed 
zalaniem mieszanką betonową kapy 
chodnikowej

▲ Gzyms mostowy prosty BD POLYMER

▲ Gzyms mostowy profilowany BD POLYMER

▲ Detal i kolorowa powłoka gzymsu

▲  Idealna struktura polimerobetonu, zbrojenie 
– stal żebrowana AIIIN, pręt żywiczno-
-szklany FRP

Gzyms mostowy BD POLYMER

Gotowy element wyposażenia mostu, wyko-
nany z polimerobetonu, wykończony este-
tyczną, barwną powłoką ochronną z filtrami 
UV. Zawiera stalowe pręty zbrojeniowe do 
montażu i pręty FRP wzmacniające kotwie-
nie w betonie. Stosowany jest na obiektach 
mostowych drogowych i kolejowych. 
Można wyróżnić dwa rodzaje gzymsów: de-
ski mostowe proste i profilowane (specjalny 
kształt uwydatnia linię mostu poprawiając 
efekt wizualny). 
Największe zalety stosowania gzymsów 
z polimerobetonu to:

  duża szybkość montowania i wykańcza-
nia kapy chodnikowej, płyty pomostowej 
i murów oporowych

  ochrona przed wnikaniem agresywnych 
roztworów wodnych w części betonowe 
mostu

  powolne starzenie materiału, brak ko-
nieczności napraw i konserwacji podczas 
użytkowania

  wysokie walory estetyczne. 
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Tekla Structures – program 
ułatwiający detalowanie

Oprogramowanie Tekla Structures jest samo-
dzielnym systemem BIM, obejmującym cały 
proces strukturalnego projektowania. Jest to 
innowacyjne rozwiązanie, za pomocą którego 
użytkownik może przechowywać informację 
o każdym etapie procesu konstrukcyjnego 
w jednym miejscu. Za pomocą tego przy-
stępnego narzędzia w intuicyjny sposób moż-
na projektować oraz tworzyć detale budowli 
różnego rodzaju i przeznaczenia: od bloków 
mieszkalnych, struktur przemysłowych aż do 
obiektów użyteczności publicznej, sporto-
wych czy mostów (rys. 1). Program udostęp-
nia użytkownikowi rozwiązania nie tylko dla 
konstrukcji stalowych, ale także żelbetowych 
prefabrykowanych i monolitycznych. W mo-
delach można również wykorzystać inne 
materiały, np. aluminium, drewno, szkło itp., 

TEKLA STRUCTURES
– ZALETY MODELOWANIA 
INFORMACJI O BUDYNKU 
W BRANŻY MOSTOWEJ

Modelowanie Informacji o Budynku (BIM - ang. Building 

Information Modeling) jest technologią szeroko stosowaną 

w sektorze budowlanym na całym świecie oraz najwyższym 

poziomem kontroli projektowania i produkcji.

Projekty mostowe charakteryzują się często dużym stopniem 

skomplikowania, a ich realizacja  dostarcza wielu wyzwań. 

Wykorzystanie BIM w tym rodzaju budownictwa niesie dużo 

korzyści oraz stwarza możliwości łatwego i dokładnego 

projektowania „inteligentnej” konstrukcji.

które w połączeniu stanowią spójną całość 
budowli.
Doskonałym przykładem pełnego wykorzy-
stania możliwości BIM jest konstrukcja mo-
stu Crusell w Helsinkach zaprojektowanego 
przez WSP Finland, a zrealizowanego przez 
Skanska Civil. Ten wantowy most długości 
175 m i szerokości 25 m, kosztował około 
15 mln euro.
Tekla Structures zawiera bogatą bazę goto-
wych komponentów do zbrojenia oraz pozwa-
la na ręczne dodawanie prętów zbrojeniowych 
do elementów. Taka metoda została wykorzy-
stana m.in. przy modelowaniu skomplikowa-
nych podstaw pylonów (rys. 2). Zbrojenia są 
w pełni modyfikowalne przez użytkownika, 
który może dostosować m.in. grubość otuli-
ny, średnicę czy rozstaw prętów w elemencie. 
Wstawione pręty automatycznie reagują na 
zmiany adaptując się do nowego kształtu be-
tonowego profilu, w którym się znajdują. 

dr inż. Tomasz Olszewski
Construsoft Sp. z o.o.

mgr inż. Jan Osika
Art’s Project

Interdyscyplinarna współpraca 
i komunikacja z innymi systemami

Głównym założeniem twórców Tekla Struc-
tures było stworzenie i dostarczenie odpo-
wiednich narzędzi dla wszystkich, biorących 
udział w całym cyklu powstawania kon-
strukcji – od projektanta, inżyniera po gene-
ralnego wykonawcę i inwestora. W modelu 
stworzonym w Tekla można wykorzystywać 
informacje architektoniczne, strukturalne 
czy mechaniczne, które dopełniają się wza-
jemnie i tworzą całość konstrukcji. 
Bardzo istotna w BIM jest bezbłędna wymia-
na i przesyłanie danych pomiędzy różnymi 
systemami. Podczas tworzenia projektu mo-
stu Crusell wykorzystywano różne formaty, 
m.in. DWG, IFC czy ASCII. Szczególną uwa-
gę należy zwrócić na pliki IFC, które stają 
się standardem w BIM. Dzięki nim można 
zapisać i współdzielić wiele szczegółowych 

▲  Rys. 1. Swansea Sail Bridge – realizacja 
oraz widok modelu w Tekla Structures



   

TECHNOLOGIE PRODUKTYFIRMY

41Budownictwo mostowe Vademecum inżynieraedycja 2013

informacji na temat elementów konstrukcji. 
W pracach przy projekcie mostu zaanga-
żowanych było wiele różnych podmiotów. 
Aby każdy z nich posiadał aktualne dane 
przeprowadzano ich synchronizację po-
między uczestnikami. Rozwiązanie to było 
niezbędne w związku z tym, że przez długi 
okres detalowanie w programie przebie-
gało równolegle z pracami na placu budo-
wy. Montaż mostu zajął dwa lata: od 2008 
do 2010 roku.

Modelowanie 3D

Możliwości BIM są od dawna z sukcesem 
wykorzystywane przez polskie firmy. Jedną 
z nich jest krakowska Art’s Project, specja-
lizująca się w projektowaniu konstrukcji sta-
lowych różnych typów (obiekty wojskowe, 
budynki użyteczności publicznej, obiekty 
przemysłowe oraz wielkogabarytowe kon-
strukcje maszyn jezdnych). Poza standar-
dowym oprogramowaniem Tekla, wykorzy-
stuje również najnowsze narzędzie tj. Tekla 
BIMsight, które pozwala łączyć modele 
pochodzące z różnego oprogramowania 
w jeden projekt (rys. 3). 

W 2011 roku firma współpracowała przy pro-
jekcie stalowego mostu, przypominającego 
kształtem smoka (konstrukcja 3-przęsłowa 
o masie 180 ton i długości 150 m). Znajdu-
je się on nad autostradą prowadzącą do 
Vancouver, w pobliżu parku krajobrazowego 
Tynehead. Wykonanie innych mostów, znaj-
dujących się w tej lokalizacji zawsze było pro-
blematyczne. W opisywanym przypadku mon-
taż był przeprowadzany zaledwie przez dwie 
nocne godziny, bez wstrzymywania ruchu na 
autostradzie. Takie zorganizowanie pracy było 
możliwe dzięki wykorzystaniu precyzyjnego 
modelowania 3D w Tekla Structures. 
Model 3D jest źródłem informacji i dokład-
nym, wirtualnym odzwierciedleniem rzeczy-
wistej konstrukcji (rys. 4). Dzięki niemu moż-
na przeanalizować różne rozwiązania oraz 
wyszukać i eliminować ewentualne błędy 
jeszcze przed stworzeniem dokumentacji. 
Tym samym unikamy pomyłek w dalszej 
pracy oszczędzając czas i pieniądze.

Tworzenie rysunków i raportów

Program automatycznie generuje różnego 
rodzaju rysunki i raporty w każdej fazie trwa-
nia procesu modelowania. Przy projekcie 
mostu w Tynehead wykonano 1226 rysun-
ków, w tym 23 plany montażowe, 763 rysunki 
zespołów oraz 440 rysunki warsztatowe (ele-
mentów składowych). Zmiany w modelu są 
automatycznie uwzględniane w rysunkach 
i zestawieniach przez co są one zawsze ak-
tualne. Tak ścisłe powiązanie dokumentacji 

z modelem pozwala  zaoszczędzić czas oraz 
uniknąć błędów. Przy realizacji przedsięwzię-
cia równocześnie współpracowało 4-5 osób 
z wykorzystaniem trybu „wielu użytkowni-
ków”. W ten sposób, przez odpowiednie 
rozdzielenie pracy w zespole projektowym 
zoptymalizowano i przyspieszono cały pro-
ces powstawania konstrukcji, przygotowując 
go w ok. 950 godzinach.

Powiązanie z maszynami CNC, 
wymiana danych

Model Tekla jest także niezastąpionym 
źródłem danych dla procesu produkcji. 
Bezpośrednie połączenie z obrabiarkami 
CNC jest możliwe dzięki automatycznemu 
przesyłaniu informacji w formacie DSTV lub 
XML. Jednym z najnowszych udogodnień 
jest technologia Scribingu, czyli zaznacza-
nia konturów i szczegółów  połączenia na 
obrabianych elementach. 
Dane elementów mostu Tynehead przeka-
zano do chińskiej wytwórni konstrukcji sta-
lowych, w której przeprowadzano fabryka-
cję. Następnie całe zespoły transportowano 
do Kanady i montowano w Vancouver.
Oprogramowanie Tekla Structures pozwala 
sprostać wymogom współczesnego rynku 
oraz być konkurencyjnym nie tylko w Polsce 
lecz na całym świecie. Wykorzystanie efek-
tywnych i optymalnych rozwiązań BIM w pro-
jektach mostowych daje olbrzymie korzyści 
dla wszystkich stron współpracujących przy 
realizacji konstrukcji tego typu. 

▲  Rys. 2. Widok zbrojenia fragmentu kon-
strukcji mostu Crusell w Tekla Structures

▲  Rys. 4. Dokładne przedstawienie konstrukcji ułatwia prace i pozwala na uniknięcie błędów. 
Model mostu w Tynehead (źródło: Art’s Project, Pacific detailing)

▲  Rys. 3. Darmowe oprogramowanie Tekla 
BIMsight – jedno z przęseł mostu w Tyne-
head (źródło: Art’s Project, Pacific detailing)

CONSTRUSOFT Sp. z o.o. ► ul. Wilczak 16A ► 61-623 Poznań 

► tel. 61 826 00 71 ► info@construsoft.pl ► www.construsoft.pl
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ZASTOSOWANIE NAPĘDÓW 
DO WKRĘCANIA

PALI ŚRUBOWYCH

Wkręcane pale śrubowe coraz częściej zastępują pale wbi-

jane kafarem lub wibromłotem. Chociaż reprezentują starą 

technologię, ich prosta konstrukcja i efektywność spowo-

dowały ponowny wzrost zainteresowania tym rozwiązaniem. 

Metoda pogrążania pali w tej technologii niesie ze sobą 

wiele zalet. Błyskawiczna instalacja daje natychmiastową 

zdolność przenoszenia obciążeń. Do montażu zazwyczaj 

wykorzystywane są typowe maszyny budowlane i napęd 

o wysokim momencie obrotowym. Podczas wkręcania pali 

śrubowych nie występują żadne drgania czy wibracje, zatem 

jest to sposób przyjazny dla środowiska. Nie wymagają też 

wybierania gruntu, dzięki czemu w minimalnym stopniu 

zakłócają prace na budowie.

Michał Sieńko
Digga Polska – Serafin PUH

Montaż głowic hydraulicznych 
w maszynach budowlanych

Montaż pali wielośrubowych z jedną lub kil-
koma spiralami na centralnej żerdzi (najczę-
ściej stosowane są średnice 300-800 mm 
lub w niektórych przypadkach nawet do 
1200 mm), odbywa się przy wykorzystaniu 
tradycyjnych maszyn budowlanych. Prawie 
wszystkie standardowe maszyny do prac 
ziemnych (np. koparki gąsienicowe lub ko-
łowe, minikoparki, koparki podsiębierne lub 
ładowarki ze skrętem ślizgowym) można wy-
posażyć w niskoobrotową głowicę hydrau-
liczną z wysokim momentem obrotowym, 
potrzebnym do zapewnienia odpowiedniej 
siły przy montażu pali. Ze względu na wzrost 
zapotrzebowania na większe napędy, spo-
wodowany zintensyfikowaniem w ostatnich 
latach prac przy budowach dróg, mostów ▲  Przygotowane pale śrubowe do wkręcania
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i autostrad, istnieje możliwość montowania 
ich na kilkudziesięciotonowych nośnikach 
do wykonywania odwiertów fundamento-
wych lub na dźwigach samochodowych czy 
samojezdnych palownicach.
W obszarach o ograniczonym dostępie 
lub w pomieszczeniach z niskimi stropami, 
można zastosować małą przenośną głowi-
cę hydrauliczną i drążek reakcyjny, pozwa-
lające na wykonanie pali, przy możliwości 
uzyskania do 5000 Nm momentu obroto-
wego.

Monitorowanie montażu

Ogromną zaletą pali śrubowych jest moż-
liwość kontroli montażu każdego z nich 
dzięki dokładnemu monitorowaniu mo-
mentu obrotowego i obrotów pala podczas 
wprowadzania w grunt. Znając parametry 
głowicy hydraulicznej oraz obserwując 
manometr wiemy, jakie siły działają na pal. 
Zapis ustalanego momentu obrotowego 
w trakcie instalacji pozwala na bezpo-
średnią kontrolę jakości i informuje o ak-
tualnych warunkach glebowych. Zapisane 
dane tworzą rejestr warunków i umożli-
wiają korektę długości lub geometrii pali 
w celu osiągnięcia pożądanej nośności. 
W większości rodzajów gruntów uzysku-
je się ją natychmiast po instalacji. Oznacza 
to, że szybki montaż zapewnia prawie na-
tychmiastowy efekt nośny, praktycznie bez 
naruszenia oraz uszkodzenia środowiska 
naturalnego np. podczas wykonania pali 
nośnych dla pomostów.
W równie prosty sposób można dokonać 
kontroli w płaszczyźnie pionowej wkręcane-
go pala. Używane do tego jest urządzenie 
Diggalign, które bardzo dokładnie wskazu-
je czy pal wkręcany jest idealnie pionowo. 
Sygnalizuje ono odchylenia na wskaźniku 
diodowym, który przekazuje informację od 
czujnika zamontowanego w napędzie. Na-
wet minimalne różnice w kierunku, mogą 
być od razu korygowane przez operatora 
maszyny. Wersja Diggalign High Definition 
wskazuje nawet 0,5o odchylenia. Urządze-
nie można stosować również do utrzymy-
wania ustalonego kąta wkręcanego pala.

DIGGA POLSKA – SERAFIN PUH ► Przybysławice 113 ► 32-088 Przybysławice 

► tel. 12 419 45 45 ► faks 12 398 36 69 ► biuro@digga.pl ► www.digga.pl

▲  Trzybiegowy napęd I-Drive podczas pracy

Zastosowanie

Pale śrubowe obecne są prawie w każdym 
sektorze budownictwa wodno-lądowego. 
Stosuje się je np. do:

  wzmocnień fundamentów w nowych kon-
strukcjach budynków
  kładek dla pieszych we wrażliwym środo-
wisku np. na obszarach podmokłych
  stabilizowania naruszonych skarp
  odciągów tymczasowych wzmocnień 
gruntu
  podpierania fundamentów w konstruk-
cjach lekkich lub tymczasowych. 

Ponadto zalecane są również do budowy 
lub wykonywania: 

  generatorów wiatrowych i znaków drogo-
wych
  kotew naprężeniowych wież transmisyj-
nych i sieci komórkowych
  podpór istniejących konstrukcji
  fundamentów mostów oraz przepraw 
tymczasowych.

Dużą zaletą pali śrubowych jest ich szybki 
i łatwy montaż. Pożądana nośność, w więk-
szości rodzajów gruntu, jest uzyskiwana 
natychmiast po ich wykonaniu. Ilość moż-
liwych zastosowań dla fundamentów opar-
tych na palach wkręcanych rośnie obecnie 
bardziej niż kiedykolwiek. Konstrukcje z ta-
kimi palami stanowią atrakcyjną alternatywę 
dla pali betonowych.

Liderem w produkcji niskoobrotowych gło-
wic hydraulicznych do pali śrubowych jest 
australijska firma Digga. W swojej ofercie 
ma kilkanaście napędów serii Premium 
Drive, osiągających moc do 38 500 Nm. 
Kolejnymi seriami są Supa, Mega i Ultra 
Drive – te ostatnie wyróżniają się mocą 
do 500 000 Nm. Napędy i wiertnice Digga 
cenione są za wysoką trwałość, łatwość 
obsługi oraz przystępną cenę. Producent 
dostarcza produkty najwyższej jakości 
i udziela 3-letniej gwarancji na przekład-
nie planetarne, stosowane w napędach 
wiertniczych. 

Rejestrowanie ciśnień roboczych ► 
 podczas wkręcania pali 
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Pale ATLAS

Pale wkręcane ATLAS należą do żelbe-
towych pali przemieszczeniowych for-
mowanych w gruncie. Są wykonywane 
bezdrganiowo, przy niskiej emisji hałasu. 
Znajdują zastosowanie szczególnie tam, 
gdzie charakteryzujące się wysokimi noś-
nościami oraz korzystniejsze ekonomicz-
nie wbijane pale przemieszczeniowe nie 
mogą być użyte z przyczyn technicznych, 
a wydobywanie gruntu na zewnątrz nie 
jest wskazane.
Zalety pali ATLAS:

  krótki czas rozruchu maszyny
  szybkie wytwarzanie i wysoka nośność 
pala
  możliwość palowania nawet w odległo-
ści 80 cm od istniejących budowli
  możliwość dopasowania długości pala 
podczas jego wykonywania.

FRANKI SK Sp. z o.o.

FRANKI SK Sp. z o.o.

ul. Jasnogórska 44 

31-358 Kraków

tel. 12 622 75 60 (62)

faks 12 622 75 70

info@frankipolska.pl

www.frankipolska.pl

Wykonanie pali

Po odpowiednim ustawieniu maszyny, 
rura stalowa do której przymocowana 
jest wymienna głowica śrubowa, zostaje 
przy jednoczesnym dociskaniu wkręcona 
w grunt. Głowica, szczelnie zamknięta tra-
coną końcówką, rozpycha oraz zagęszcza 
grunt, a jej krawędź określa zewnętrzną 
średnicę pala.
Po osiągnięciu odpowiedniej głębokości 
wkładany jest kosz zbrojeniowy. W dal-
szej kolejności rura oraz zasobnik są wy-
pełniane betonem. Następnie rura wraz 
z głowicą są wykręcane. W tym samym 
czasie tracone ostrze zostaje oddzielone, 
a głowica formuje trzon pala. Stałe ciśnie-
nie wytwarzane przez beton wypełniający 
rurę i zasobnik sprawia, że przestrzenie 
powstające podczas wykręcania głowicy 
są natychmiast wypełniane mieszanką 
betonową. Powstały w ten sposób pal 
przypomina gwint. W celu zapewnienia 

Nośności pali ATLAS

Rodzaj gruntu niespoiste spoiste

Średnica pala (d
s
/d

b
) [cm] 41/51 46/56 41/51 46/56

Nośność charakterystyczna pala [kN] 1200 1500 900 1100

jakości podczas wykonywania pali, pa-
rametry produkcji rejestrowane są auto-
matycznie. 

Wpływ na środowisko

Dzięki bezdrganiowej technologii wyko-
nywania oraz niskiej emisji hałasu, pale 
ATLAS znajdują zastosowanie w gęsto 
zabudowanych obszarach, na terenach 
uzdrowiskowych oraz w bliskiej odległości 
od obiektów wrażliwych na drgania. Nie 
występuje rozluźnienie gruntu, gdyż pod-
czas prac nie jest tworzony urobek, a zie-
mia wokół trzonu pala jest rozpychana na 
boki i dodatkowo zagęszczona. 

▲  Wymiary pala ATLAS ▲  Proces wykonywania pali ATLAS
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Pale FRANKI NG

Pale FRANKI Nowej Generacji to żelbetowe 
pale przemieszczeniowe formowane w grun-
cie. Mogą być stosowane jako element po-
sadowienia w bardzo zróżnicowanych warun-
kach gruntowych przy budowie obiektów tj.: 
budynki biurowe i przemysłowe, drogi i mosty, 
doki stoczniowe, trasy dźwigowe i siłownie wia-
trowe. Szczególnie dobrze spełniają swoje za-
danie tam, gdzie zachodzi potrzeba przejęcia 
dużych obciążeń lub tam, gdzie nośny grunt 
znajduje się na dużej głębokości. Istnieje moż-
liwość stawiania ich w pionie, jak również po-
chylonych w proporcji 4:1. Rozbudowana sto-
pa umożliwia użycie ich jako pali kotwiących.
Pale FRANKI NG są wykonywane według 
norm DIN 1054 i DIN EN 12699.
Zalety pali FRANKI NG:

  możliwość kontroli nośności w trakcie ich 
wykonywania – w tym korekta warunków 
gruntowych, która polega na zwiększeniu 
objętości stopy pala lub wykonaniu po-
duszki żwirowej

  krótszy czas wykonywania w stosunku do 
pali wielkośrednicowych

  szybkie przejęcie nośności bez konieczno-
ści zrealizowania osiadań (mobilizacja peł-
nej nośności przy niewielkich osiadaniach)

  równomierne osiadania dla wszystkich 
pali w obrębie jednej podpory – elimina-
cja nierównomierności osiadań podpory

  równomierny rozkład naprężeń w stopie 
fundamentowej (ze względu na porówny-
walne nośności wszystkich pali)

  brak gruntu do utylizacji
  możliwość przenoszenia dużych sił pozio-
mych poprzez wykonanie pali kozłowych.

Wykonanie pali

Pale FRANKI NG są wykonywane metodą 
dynamiczną przy zastosowaniu rury prowa-
dzącej wielokrotnego użytku.
Na początku tego procesu, rura prowadzą-
ca zostaje zakorkowana warstwą betonu 
lub żwiru, a następnie uderza się w nią swo-
bodnie opadającym ubijakiem, powodują-
cym pogrążanie rury w grunt.

FRANKI SK Sp. z o.o.

FRANKI SK Sp. z o.o.

ul. Jasnogórska 44 

31-358 Kraków

tel. 12 622 75 60 (62)

faks 12 622 75 70

info@frankipolska.pl

www.frankipolska.pl

Ilość uderzeń na metr zagłębienia rury (po-
suw rury) określa pracę, która odzwierciedla 
nośność danego gruntu.
Po osiągnięciu odpowiedniej głębokości 
zaczyna się formowanie stopy pala poprzez 
odpowiednie ubijanie betonu. Po jej ufor-
mowaniu wprowadzany jest do rury kosz 
zbrojeniowy i rozpoczynany proces betono-
wania trzonu.

Wpływ na środowisko

  Podczas stawiania pali nie zachodzi po-
trzeba usuwania materiału, gdyż zostaje 
on całkowicie zagęszczony w trakcie ca-
łego procesu.

▲  Proces wykonywania pali

  Pale FRANKI NG są sprawdzonym 
sposobem posadowienia nawet na wy-
jątkowo trudnych, a także skażonych 
podłożach.

  Zastosowanie rury prowadzącej spra-
wia, że proces wykonywania pali 
jest ubogi w emisję hałasu, co umożliwia 
jego zastosowanie w bezpośrednim są-
siedztwie istniejących już zabudowań. 

WCISKANIE

Średnica Grunty 
niespoiste

Grunty
spoiste

[mm] [kN] [kN]

420 1800 1400

510 2200 1800

560 2800 2200

610 3500 2600

▼ Nośności pali FRANKI NG – wartości charakterystyczne

WYCIĄGANIE

Średnica Grunty 
niespoiste

Grunty
spoiste

[mm] [kN] [kN]

420 700 500

510 900 700

560 1000 800

610 1100 900



▲   Wykonywanie pali FRANKI NG pod budowę mostu we Wrocławiu, 
źródło: archiwum FRANKI SK Sp. z o.o.

▲  Most nad Babicą w Elblągu, 
źródło: archiwum FRANKI SK Sp. z o.o.

▲  Most w Skorogoszczy, 
źródło: archiwum FRANKI SK Sp. z o.o.

▲ źródło: archiwum FRANKI SK Sp. z o.o.

◄  Wykonywanie 30-metrowych pali FRANKI NG, 
źródło: archiwum FRANKI SK Sp. z o.o.
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O firmie

GEHOLIT POLSKA Sp. z o.o. jest przed-
stawicielstwem firmy GEHOLIT+WIEMER, 
która zajmuje się produkcją powłok anty-
korozyjnych m.in. do konstrukcji mosto-
wych. Działająca na terenie kraju spółka 
ma w swojej ofercie wysokiej klasy pro-
dukty do ochrony antykorozyjnej obiektów, 
a także lakiery i posadzki przemysłowe.
Spełniając wymagania europejskich prze-
pisów w zakresie emisji lotnych związków 
organicznych (LZO) firma udoskonala tech-
nologie i produkuje ekologiczne powłoki 
wodorozcieńczalne o zawartości ok. 3% 
LZO oraz typu High-Solid.
Innowacyjne rozwiązania pozwalają na ob-
niżenie kosztów w procesie lakierniczym 
(m.in. redukcję emisji LZO, mniejsze zu-
życie rozpuszczalników lub ich całkowitą 
eliminację), a także na oszczędność czasu 
poprzez zastosowanie powłok szybko-
schnących i grubowarstwowych. Dzięki nim 
przy jednokrotnej aplikacji można uzyskać 
odpowiednią grubość warstwy ochronnej.
Swoim klientom GEHOLIT POLSKA proponuje 
indywidualne rozwiązania o wysokim standar-
dzie jakościowym. Oferowane powłoki mają 
m.in. dopuszczenia IBDiM, BASt, ACQPA.

GEHOLIT POLSKA Sp. z o.o.

GEHOLIT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Kroczymiech 38

32-500 Chrzanów

tel. 32 623 21 33

faks 32 623 21 71

biuro@geholitpolska.pl

www.geholitpolska.pl

Systemy powłok 
antykorozyjnych

Farby epoksydowe i poliuretanowe stoso-
wane są do wykonywania powłok antykoro-
zyjnych oraz ich napraw w obiektach inży-
nierii komunikacyjnej w zakresie:

  dróg publicznych 
  drogowych obiektów inżynierskich
  kolejowych obiektów inżynieryjnych
  obiektów budowlanych kolei miejskich.

Systemy do stali i stali ocynkowanej 

zanurzeniowo (Rekomendacja IBDiM 

nr RT/2011-02-0067) (tab. 1)

Dostępnych jest pięć systemów: 1, 2 i 3, 
które przeznaczone są do wykonywania 
antykorozyjnych powłok malarskich na po-
wierzchniach stalowych nowych konstrukcji, 
system 4 – do ich naprawy, zaś system 5 
– do tworzenia antykorozyjnych powłok ma-
larskich na powierzchniach stalowych ocyn-
kowanych zanurzeniowo.
Systemy do konstrukcji stalowych natry-

skiwanych cieplnie cynkiem (Rekomen-

dacja IBDiM nr RT/2012-02-0104) (tab. 2)

Dostępne są systemy 1 i 2 przeznaczone 
do zastosowania w środowisku o koro-
zyjności C5 i trwałości H wg PN-EN ISO 
12944-5. 

Systemy/podłoże Powłoka technologiczna Powłoka międzywarstwowa Powłoka nawierzchniowa

System 1
metalizacja natryskowa

GEHOPON-E23R-Metallgrund
20-40 μm

GEHOPON-E23R-Metallgrund
100-160 μm

WIEREGEN-M25
60-80 μm

System 2
metalizacja natryskowa

GEHOPON-E23R-Metallgrund
20- 40 μm

GEHOPON-E23R-Metallgrund
160-180 μm –

Systemy/podłoże Powłoka gruntująca Powłoka międzywarstwowa Powłoka nawierzchniowa

System 1/Sa 2½
GEHOPON-E35R-Zink 

80 μm
GEHOPON-E8R-ZB 

80 μm
WIEREGEN-M25 

80 μm

System 2/Sa 2½
GEHOPON-E23R-Metallgrund

80 μm
GEHOPON-E8R-ZB

80 μm
WIEREGEN-M201

80 μm

System 3/Sa 2½
GEHOPON-O094-Metallgrund

100 μm
GEHOPON-O094-ZB

100 μm
WIEREGEN-O094-DB

80 μm

System 4/St 2
GEHOPON-E60-Korrogrund

100 μm
GEHOPON-E60-ZB

100 μm
WIEREGEN-M25

80 μm

System 5/Zn
GEHOPON-E5-Protect

80 μm – WIEREGEN-M25
80 μm

▼  Tab. 2. Systemy do konstrukcji stalowych natryskiwanych cieplnie cynkiem (Rekomendacja IBDiM nr RT/2012-02-0104)

▼  Tab. 1. Systemy do stali i stali ocynkowanej zanurzeniowo (Rekomendacja IBDiM nr RT/2011-02-0067)

▲  Most Diffené w Mannheim

▲ Most Ziegelgraben w Stralsund



 

80-299 Gdańsk, ul. Balcerskiego 19
tel. 58 552 15 03, fax 58 552 14 83

Specjalista w wykonawstwie:

–  iniekcji podstaw pali wielkośrednicowych

–  mikropali i kotew gruntowych różnych typów

–  studni fundamentowych

–  gwoździowania, iniekcji gruntu

–  wzmocnienia posadowienia

–  stabilizacji skarp i osuwisk

–   obudowy wykopów w konstrukcji optymalnej

do warunków gruntowych.

Zaprojektujemy każdą ww. konstrukcję

Zalety metody iniekcji podstaw pali

wielkośrednicowych:

–   możliwość skontrolowania pracy każdego pala

poprzez kontrolę ciśnienia iniekcji

–   eliminacja negatywnych następstw wykonania

otworu pala

–  wyrównanie nośności stóp pali w fundamencie.

Przykładowe realizacje:

Warszawa: Trasa Siekierkowska, Stadion Narodowy

Wrocław: Most Milenijny, Autostradowa Obwodnica

Gdańsk: Most Sucharskiego, Trasa W-Z

e-mail: geo@geo-ekspert.gda.pl

www.geo-ekspert.gda.pl

Skupiamy doświadczonych

inżynierów z różnych

gałęzi budownictwa.

Specjalizujemy się

wzmacnianiem nośności

pali wielkośrednicowych

z wykorzystaniem iniekcji

pod podstawę pala

według patentu Katedry

Geotechniki Politechniki

Gdańskiej. Jest to metoda

z zastosowaniem elastycznej

komory zastrzykowej,

możliwa do realizacji

w każdych warunkach

gruntowych i dla każdego

typu pala.

Zapraszamy do współpracy
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O firmie

INFRACON Sp. z o.o. jest wyłącznym przed-
stawicielem firmy ASSET INTERNATIONAL 
STRUCTURED SOLUTIONS na terenie Polski. 
Spółka powstała w 2010 r. i wspólnie z ASSET 
prowadzi działalność w zakresie opracowań 
projektowych, dostaw oraz montażu obiektów 
inżynierskich, takich jak:

  przepusty drogowe
  przejazdy podziemne
  przejścia podziemne
  przejścia dla zwierząt

  tunele kolejowe
  tunele serwisowe
  tunele dla nietoperzy
  rury osłonowe
  kesony
  ażurowe studnie chłonne.

Kadra inżynierska poddaje szczegółowej oce-
nie każdy projekt, nawet ten najbardziej zda-
wałoby się nietypowy. Stała współpraca z firmą 
ASSET, mającą 40-letnią praktykę na rynku bu-
dowlanym w Europie Zachodniej i USA, umoż-
liwia korzystanie ze wspólnych doświadczeń 
i dostęp do profesjonalnego doradztwa tech-

INFRACON Sp. z o.o.

INFRACON Sp. z o.o.

ul. Grunwaldzka 104/505

60-307 Poznań

tel. 61 866 02 66

biuro@infracon.pl

www.infracon.pl

nicznego na każdym etapie projektu, od chwili 
oceny wykonalności aż do oddania inwestycji 
do użytku.
W celu wprowadzenia produktów firmy 
ASSET na rynek polski przeprowadzona 
została pełna certyfikacja w IBDiM, łącz-
nie z wydaniem aprobat technicznych dla 
przepustów drogowych typu MULTIPLATE  
i STREN-COR. Pierwsza realizacja w Polsce 
to przejście dla zwierząt na DK S5.

Przepusty drogowe MULTIPLATE

Konstrukcje MULTIPLATE projektowane 
i wytwarzane są w różnych kształtach i wy-
miarach, o rozpiętości od 0,6 m do ponad 
12,0 m. Wykonane są one z wygiętych, gal-
wanizowanych falistych blach stalowych, 
których budowa zapewnia wysoką wytrzy-
małość na ściskanie, dzięki przeniesieniu 
obciążeń na grunt otaczający stalowo-ziem-
ne konstrukcje. Nośność przepustu zależy 
od jego rozpiętości, grubości ścian i wła-
ściwości zasypki. Siły działające na funda-
menty są znacznie mniejsze w porównaniu

▼  Tab. 1. Przepusty drogowe MULTIPLATE – kształty i wymiary

Kształt Wymiary Zastosowanie

rury okrągłe średnica 0,6-8,0 m przepusty, tunele podziemne, usługowe lub serwisowe

łuki rur 
niskoprofilowych rozpiętość 0,85-8,0 m przepusty o ograniczonej wysokości prześwitu

łuki rur 
wysokoprofilowych rozpiętość 2,5-8,0 m przepusty, tunele drogowe oraz przejścia podziemne 

dla pieszych i zwierząt

elipsa horyzontalna rozpiętość 1,0-8,0 m przepusty, kanały sanitarne i tunele 
o ograniczonej wysokości prześwitu

łuk rozpiętość 1,0-8,0 m mosty nad rzekami o kamiennym dnie, o ograniczonej wysoko-
ści prześwitu oraz nad dużymi ciekami wodnymi
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z wywieranymi przez sztywne konstrukcje 
w podobnych warunkach obciążeniowych. 
Przy montażu należy zwrócić szczególną 
uwagę na jakość zasypki, a także sposób 
w jaki jest umieszczana nad i pod konstruk-
cją oraz wokół niej. Zastosowanie tych prze-
pustów zapewnia bogaty wybór rozwiązań 
technicznych, a także pozwala na znaczną 
dowolność w pracach projektowych.
Blachy typu MULTIPLATE uzyskały Aprobatę 
Techniczną IBDiM nr AT/2011-02-2699.

Przepusty drogowe 
STREN-COR

Konstrukcje przepustów wykonane są z bla-
chy falistej ocynkowanej ogniowo, zgodnie 
z normą CSA G 164. Stosowane są do bu-
dowy, m.in.:

  przepustów ramowych, w których profile 
faliste połączono ze specjalnie opatento-
wanym wzmocnieniem na całej długości 
konstrukcji, zalecane w przypadku du-
żych rozpiętości (do 12,3 m) i niewielkich 
spadków terenu

  przepustów w kształcie rur okrągłych 
średnicy do 16 m, mogą mieć zastosowa-

▼ Tab. 2. MP200 SUPERSPAN – konstrukcje typu MULTIPLATE o dużych wymiarach

Kształt Rozpiętość

elipsa 6,0-12,0 m

łuk niskoprofilowy 6,0-12,0 m

łuk wysokoprofilowy 6,0-12,0 m

nie jako kanały ściekowe i odwadniające, 
a także jako przejścia podziemne, tunele 
oraz elementy systemów retencyjnych 
wód opadowych
  łuków o niskim, średnim oraz wysokim 
profilu i rozpiętości do 20 m, montowane 
nad korytami naturalnych cieków wod-
nych; łuki o wysokim profilu są idealne na 
bezkolizyjne skrzyżowania drogowe lub 
w zastosowaniach wymagających dużej 
powierzchni na wlocie/wylocie oraz wiel-
kich rozpiętości.

Do budowy łuków STREN-COR używane 
są trzy komponenty: zakrzywione płyty fali-
ste, nakrętki i śruby oraz ceowniki. Zwykle 
osadza się je na ławach fundamentowych. 
Elementy montażowe (kątowniki oporo-
we łuku i śruby kotwowe) dostarczane są 
wraz ze szczegółowymi instrukcjami roz-
mieszczenia do zamocowania w podsta-
wie fundamentowej. Opcją dla kątowników 
oporowych mogą być także podkładki 
fundamentowe ze stalowej blachy falistej, 
w zależności od konkretnych warunków 
posadowienia na placu budowy oraz ob-
ciążeń obliczeniowych. 
Jako zakończenie wlotu/wylotu przepustu 
STREN-COR zalecane jest użycie kołnierza 
betonowego. Pozwala to na usztywnienie 

końców, ich zabezpieczenie przed uszko-
dzeniem i odkształceniem, przy jednocze-
snej poprawie spójności obiektu.
Opcje ściany czołowej:

  konstrukcja betonowa na mokro
  prefabrykowane płyty betonowe, stabili-
zowane mechanicznie gruntem
 konstrukcje oporowe – ścianki szczelne
  ściana oporowa
  kosze siatkowe
  blachy stalowe MULTIPLATE.

Blachy faliste typu STREN-COR uzyskały 
Aprobatę Techniczną IBDiM nr AT/2011-02-
2700, a obliczeniowa trwałość odpowiednio 
zaprojektowanej i wykonanej konstrukcji 
wynosi 120 lat.  
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Firma INNOTECH, śledząc światowe tren-
dy w budownictwie, dostarcza klientom 
najnowocześniejsze i jednocześnie spraw-
dzone produkty. Nawiązując współpracę 
z firmami działającymi na światowych ryn-
kach, mamy możliwość wdrażania w na-
szym kraju materiałów stosowanych na 
najbardziej znanych budowach na świe-
cie. Kooperacja z partnerami tj. Stirling 
Lloyd czy Rubbertec AG daje gwarancję 
jakości produktów, solidnego wykonania 
oraz satysfakcji klienta. Firma dysponuje 
zapleczem technicznym i oferuje komplet-
ną pomoc z zakresu technologii, wyko-
nawstwa oraz dokumentacji technicznej.

Natryskowa hydroizolacja 
na mosty drogowe i kolejowe 

ELIMINATOR

ELIMINATOR – powstał ponad 40 lat temu 
w wyniku współpracy inżynierów firmy Stir-
ling Lloyd i Kolei Brytyjskiej. Zapewnia on 
100% ochronę przeciwwodną na obiek-
tach kolejowych i drogowych. Aplikowany 
na zimno metodą natryskową gwarantuje 
dokładne wykonanie membrany, a właści-
wości chemiczne powodują bezszwowe 
łączenia na poziomie chemicznym, bez 
względu na długość przerwy pomiędzy 
aplikacjami. Produkt zachowuje swoje 
właściwości przez okres co najmniej 75 
lat, zwiększając w ten sposób czas użyt-
kowania obiektu bez remontu. Membrany 
na bazie metakrylanu metylu (MMA) są 
produktami bezpiecznymi i przyjaznymi 
dla środowiska.  

INNOTECH Sp. z o.o.

INNOTECH Sp. z o.o.

ul. Grochowska 342

03-838 Warszawa

tel. 22 619 38 94

faks 22 619 38 20

biuro@innotech.waw.pl

www.innotech.waw.pl

BRIDGEMASTER – izolacjo-nawierzchnia, 
którą można stosować pod każdy rodzaj 
ruchu kołowego. Umożliwia on zrezygno-
wanie z kosztownych systemów izolacji, 
które należy pokryć kilkoma warstwami na-
wierzchni. Oferowana nawierzchnio-izolacja 
redukuje koszty i czas związany z wykona-
niem ostatniego etapu mostu. Nawierzch-
nia jest bardzo odporna na ścieranie oraz 
daje 100% zabezpieczenie przeciwwodne. 
Jest idealnym rozwiązaniem dla kap chod-
nikowych i jezdni mostów. Oparta również 
na technologii MMA zawsze łączy się bez-
szwowo i monolitycznie z poprzednią war-
stwą. System BRIDGEMASTER gr. 4-12 mm 
jest zdecydowanie lżejszy od tradycyjnych 
rozwiązań, co umożliwia zmniejszenie sta-
łych obciążeń mostów. Wyróżnia się też 
wysoką elastycznością, dzięki temu może 
być stosowany na obiektach stalowych. 

SAFETRACK – nawierzchnia antypośli-
zgowa.
Seria produktów SAFETRACK o wysokiej 
wytrzymałości stosowana jest do zabez-
pieczania nawierzchni betonowych i asfal-
towych. SAFETRACK wykorzystywany jest 
wszędzie tam, gdzie występuje ruch kołowy 
o dużym nasileniu. Kolorowe warianty pro-
duktu umożliwiają kompleksowe wykony-
wanie warstw wierzchnich parkingów wraz
z wyznaczeniem miejsc i ciągów ruchu.

Nawierzchnie z modyfikującym 
granulatem gumowo-
-asfaltowym tecRoad®

  
tecRoad® – modyfikator asfaltu w postaci 
granulatu, który zastępuje polimery (asfalt 
PMB). Może być dostarczany w opako-
waniach wg indywidualnego zamówienia. 
Zastosowanie tecRoad® do asfaltu jest naj-
skuteczniejszą i najtańszą metodą ograni-
czenia emisji hałasu drogowego, reduku-
jąc jego poziom o 3-8 dB (w zależności od 
wybranej konstrukcji nawierzchni). Dodatek 
granulatu umożliwia, w wielu przypadkach, 
rezygnację z ekranów dźwiękochłonnych 
lub redukcję ich powierzchni. Poprawia 
właściwości mieszanki MA poprzez zwięk-
szenie odporności na spękania niskotem-
peraturowe i koleinowanie, wydłużenie 
żywotności nawierzchni oraz lepsze wią-
zanie frakcji grysów kamiennych (raveling). 
Wpływa też na bezpieczeństwo na drodze 
– zwiększa szorstkość nawierzchni skraca-
jąc w ten sposób drogę hamowania nawet 
o 25%. Produkt wyróżnia się prostym spo-
sobem dozowania, dzięki temu praktycznie 
w każdej WMB można produkować asfalt 
modyfikowany gumą. 

Izolacjo-nawierzchnie 
i nawierzchnie antypoślizgowe 

w technologii MMA 

O firmie 

Płyta mostu

Primer

Eliminator II

Eliminator I

Klej TC/BC

BA
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O firmie

KELLER Polska Sp. z o.o. należy do firmy 
KELLER GROUP PLC z siedzibą w Londy-
nie, wiodącego koncernu międzynarodo-
wego w zakresie geotechniki, notowanego 
na giełdzie londyńskiej (LSE). W 2010 r. 
KELLER GROUP zatrudniała ok. 6480 pra-
cowników, a obroty wyniosły 1,657 mld 
USD. Firma istnieje od 1860 r. i działa w 40 
krajach świata (w tym w USA) na wszystkich 
kontynentach.
KELLER Polska Sp. z o.o. jest obecny na 
naszym rynku od 1994 r. Od tego czasu zre-
alizował ponad 1300 projektów na terenie 
całego kraju. Ma centralę w Ożarowie Ma-
zowieckim k. Warszawy oraz biura w Gdyni, 

KELLER Polska Sp. z o.o.

KELLER Polska Sp. z o.o.

ul. Poznańska 172

05-850 Ożarów Mazowiecki

tel. 22 733 82 70

faks 22 733 82 80

Keller-Polska@keller.com.pl

www.keller.com.pl

Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu. Ponadto 
zasięg działalności firmy obejmuje region 
Europy Północno-Wschodniej, w tym kraje 
tj. Szwecja, Norwegia, Finlandia, Litwa, Ło-
twa, Estonia i Rosja.
W 2006 r. powstała spółka zależna, Keller 
Ukraina Sp. z o.o. w Kijowie, która realizuje 
zlecenia na Ukrainie i w innych krajach Eu-
ropy Wschodniej.

Stosowane technologie

Firma KELLER Polska oferuje profesjonalne 
projektowanie i wykonawstwo robót geo-
technicznych. W zakresie specjalistycznych 
technik wzmacniania podłoża gruntowego 
znajdują się m.in.:

  iniekcja strumieniowa (Soilcrete) – sto-
sowana w bardzo wielu dziedzinach 
geotechniki, m.in. przy podchwytywaniu 
fundamentów i wzmacnianiu podłoża 
gruntowego pod nadmiernie osiadający-
mi obiektami (szczególnie o znaczeniu hi-
storycznym) lub w sąsiedztwie głębokich 
wykopów, przy wykonywaniu pionowych 
i poziomych przesłon wodoszczelnych, 
zeskalaniu podłoża gruntowego w bu-
downictwie tuneli i przepustów
  kolumny DSM – wykonywane techniką 
wgłębnego mieszania w gruncie na mokro 
(DSM wet) i na sucho (DSM dry); techno-
logie DSM są szczególnie przydatne do 
wzmacniania gruntu pod fundamenty, na-
sypy drogowe i kolejowe oraz do uszczel-
niania wałów przeciwpowodziowych
  pale wiercone CFA oraz pale przemiesz-
czeniowe SDP – obecnie jedne z najbar-
dziej popularnych technologii palowego 
posadowienia fundamentów z uwagi na 
bezwstrząsowe i szybkie wykonawstwo, 
a także na niskie koszty i szeroki zakres 
stosowanych średnic
  ściany szczelinowe – często stosowa-
ne jako obudowy głębokich wykopów, 
z uwagi na dużą sztywność oraz możli-
wość wykorzystania również jako ściany 
podziemia i fundamenty budynku
  wibroflotacja – bardzo skuteczna metoda 
zagęszczania „in situ” luźnych gruntów 

niespoistych do głębokości sięgających 
nawet powyżej 35 m, która znajduje za-
stosowanie przy wykonywaniu fundamen-
tów nowoprojektowanych obiektów oraz 
przy robotach drogowych

  kolumny żwirowe (KSS) – wzmacniają 
i stabilizują podłoże gruntowe, redukują 
osiadanie fundamentów oraz przyspieszają 
konsolidację gruntu; technologia możliwa 
do zastosowania prawie we wszystkich 
warunkach gruntowych dla większości ty-
pów fundamentów, skuteczna również przy 
wzmacnianiu niekontrolowanych nasypów.

KELLER Polska wykonuje również: 
  kolumny betonowe ze stopą żwirową 
(FSS)

  pale wwibrowywane (VDP)
  pale prefabrykowane wbijane
  barety
  ubijanie dynamiczne
  dynamiczną wymianę gruntu
  kolumny kombinowane wiercone (CMM) 
  kolumny wwibrowywane (FSS/KSS)
  dreny prefabrykowane
  przesłony przeciwfiltracyjne
  iniekcję rozpierającą (Compaction Grou-
ting) i rozrywającą (Soilfrac)

  mikropale, kotwy gruntowe i gwoździe 
gruntowe. 



▲  Budowa Tunelu pod Martwą Wisłą, Gdańsk

Zapora wodna, Włocławek ►

Farma wiatrowa, Ścieki ►
▲  Tunel pod Martwą Wisłą, komora startowa

▲  Budowa Teatru Szekspirowskiego, Gdańsk

▼  Modernizacja linii kolejowej E-65, Warszawa - Gdynia 
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BETON 
SAMOZAGĘSZCZALNY
W PODPORACH WIADUKTU 

WE WŁOSZECHdr inż. Krzysztof Pogan
Mapei Polska Sp. z o.o.

Pod pojęciem przedsięwzięć budowlanych najczęściej 

rozumiemy nowe inwestycje realizowane na określonym tere-

nie. Rzadko jednak zdajemy sobie sprawę, iż równie wielkim 

zadaniem są działania naprawcze istniejących już i eks-

ploatowanych obiektów. Każdego roku, nie tylko w Polsce, 

instytucje zarządzające sieciami dróg i autostrad zmuszone 

są inwestować pokaźne sumy pieniędzy w celu utrzymania 

i naprawy funkcjonującej infrastruktury, której sporą część 

stanowią obiekty inżynierii komunikacyjnej, takie jak mosty 

czy wiadukty.

Konstrukcje te ulegają degradacji poprzez 
bezustanne poddawanie ich znacznym 
obciążeniom, zdarza się, że przekraczają-
cym zakres projektowanej nośności oraz 
agresywne działanie czynników atmosfe-
rycznych. Ich trwałość zostaje zachwiana 
także w przypadku braku odpowiedniej 
konserwacji. Nie bez znaczenia pozostaje 
fakt, iż natężenie ruchu drogowego uległo 
znacznym zmianom oraz, że używane ów-
cześnie materiały często nie odpowiadają 
dzisiejszym standardom. Tylko przepro-
wadzenie odpowiednich napraw pozwala 
zachować fundamentalną niezawodność 
i zapewnić im trwałość. Obiekty inżynierii 
komunikacyjnej są integralnym składni-
kiem ważnych sieci dróg o dużym natęże-
niu ruchu, więc oprócz zapewnienia bez-
pieczeństwa podczas napraw kluczową 
rolę odgrywają też sprawnie opracowane 
objazdy.

Przykładem odpowiedniego doboru rozwią-
zania materiałowo-technologicznego jest 
wykonanie prac naprawczych podpór wia-
duktu Rio Verde we Włoszech. Znajduje się 
on w ciągu autostrady Cisa A15, biegnącej 
przez prowincję Massa Carrara i składa 
się on z dwóch niezależnych jezdni wspar-
tych na filarach, z których najwyższy się-
ga 140 m. Długość przęsła wynosi 95 m. 
Korozja i zniszczenie warstwy betonu otu-
lającej zbrojenie podpór były już na tyle za-
awansowane, że administrator autostrady 
podjął decyzję o przeprowadzeniu naprawy 
i wzmocnienia filarów tego wiaduktu. 

Zakres prac remontowych

Projekt naprawy obejmował w pierwszym 
etapie usunięcie warstwy zniszczonego 
betonu (o gr. od 8 do 12 cm) metodą hy-
drodynamiczną. Ze względu na wymagane 

wzmocnienie konstrukcji filarów, po usunię-
ciu skorodowanego betonu i oczyszczeniu 
podłoża, zamontowane zostały dodatkowe 
siatki ze stalowych prętów zbrojeniowych. 
Kolejnym etapem prac było uzupełnienie 
przekroju podpór warstwą betonu. W przy-
padku niższych podpór (o wys. do 80 m) 
reprofilację dokonano stosując gotowe, kon-
fekcjonowane zaprawy naprawcze polimero-
wo-cementowe, nakładane metodą natrysku 
mokrego, charakteryzujące się doskonałą 
urabialnością, właściwościami tiksotropo-
wymi oraz zdolnością do zachowania odpo-
wiednich właściwości podczas pompowania 
na duże odległości zarówno w poziomie jak 
i w pionie. Natomiast do naprawy najwyż-
szych podpór wybrano technologię betonu 
samozagęszczalnego, wlewanego do sza-
lunku. Aby zapewnić właściwe warunki re-
alizacji poszczególnych etapów prac, w tym 
zachować bezpieczeństwo pracowników 
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MAPEI POLSKA Sp. z o.o. ► ul. Gustawa Eiffela 14 ► 44-109 Gliwice 

► tel. 22 595 42 00 ► faks 22 595 42 01 ► info@mapei.pl ► www.mapei.pl

oraz zautomatyzować i zoptymalizować 
większość czynności firma wykonawcza 
ABC Construzioni zaprojektowała i wyko-
nała prototypową platformę roboczą Albert.
Platforma ta to konstrukcja bazująca na sta-
lowej ramie, która może być przesuwana 
w pionie, wzdłuż filara. Rama wyposażona 
w pomosty robocze, urządzenia służące 
do komunikacji pionowej oraz transportu 
pracowników wraz z potrzebnym sprzętem, 
narzędziami i materiałami, stanowi profesjo-
nalnie zorganizowany i wyposażony plac bu-
dowy. Całość zawieszona jest na systemie 
stalowych lin, z jednej strony zamocowanych 
na szczycie wiaduktu, a z drugiej na bębnach 
napędzanych zsynchronizowanymi silnikami 
elektrycznymi, usytuowanymi u podnóża 
naprawianego filara. 
Dzięki temu rozwiązaniu można było prze-
prowadzić przygotowanie podłoża metodą 
hydrodynamiczną urządzeniami, w które 
wyposażona została platforma. Pomost 
ten umożliwiał także pracownikom bez-
pieczne i łatwe mocowanie dodatkowego 
zbrojenia, a także montaż i demontaż sza-
lunków, przestawianych sukcesywnie wraz 
z postępem prac. Wlewanie do szalun-
ków mieszanki betonu samozagęszczal-
nego prowadzone było z tego pomostu. 
W ostatnim etapie całość powierzchni na-
prawionych podpór zabezpieczona została 
powłoką z dwukomponentowego mineral-
nego materiału modyfikowanego polime-
rem akrylowym i dodatkiem mikrowłókien, 
charakteryzującym się bardzo dobrą przy-
czepnością do podłoża, elastycznością, 
a także zdolnością do dyfuzji pary wodnej 
przy równoczesnym wytworzeniu bariery 
dla czynników atmosferycznych. W ten 
sposób zapewniono wymaganą trwałość 
wykonanej naprawy. 

Skład samozagęszczalnego 
betonu naprawczego

Niezbędnym elementem uzupełniającym 
ten zestaw są odpowiednio dobrane mate-
riały zastosowane przy naprawie podpór. 
Czynnikiem decydującym o doborze ma-
teriału do reprofilacji i uzupełniania war-
stwy zewnętrznej powierzchni podpór była 

trwałość. Poza tym powinien wyróżniać 
się właściwościami umożliwiającymi łatwe 
podawanie do szalunku i szczelne wypeł-
nienie w nim przestrzeni oraz odpowiednim 
otuleniem prętów dodatkowej siatki zbro-
jeniowej, a także możliwością szybkiego 
rozdeskowania i przestawienia na wyższy 
poziom deskowania. Ponadto powienien 
charakteryzować się niską nasiąkliwością 
i wysoką mrozoodpornością. Te cechy 
i wymagania wskazały na beton samoza-
gęszczalny (SCC). Kompozycja składu 
mieszanki miała na celu uzyskanie two-
rzywa o wymaganych właściwościach na 
etapie pompowania i układania w desko-
waniu oraz redukcję skurczu właściwego 
dla kompozytów mineralnych. 
W tym celu zastosowano specjalnie przygo-
towane do mieszanek samozagęszczalnych 
spoiwo cementowe STABILCEM SCC. Mie-
szankę komponowano dodając odpowied-
nie kruszywo oraz wysokoefektywny super-
plastyfikator akrylowy DYNAMON SR3 wraz 
z domieszką ekspansywną EXPANCRETE 
oraz preparatem redukującym skurcz MA-
PECURE SRA. Wykorzystano tu efekt sy-
nergii tych dwóch ostatnich składników. 
Składy poszczególnych mieszanek przed-
stawiono w tab. 1.
Na podstawie licznych prób z kilkoma wa-
riantami mieszanek betonu samozagęsz-
czalnego wybrano właściwą kompozycję 
– nr 4 z tab. 1.
Końcowy rezultat testów i doboru odpo-
wiednich składników to uzyskanie mieszan-
ki betonu samozagęszczalnego o wysokiej 
ciekłości przy równoczesnym zachowaniu 
spoistości i braku segregacji składników. 
Ponadto charakteryzowała się ona łatwo-
ścią pompowania na zmienną wysokość 

Mieszanka 1 2 3 4 

Spoiwo Stabilcem SCC 578 558 550 548 

Kruszywo 0-15 mm 1624 1662 1644 1641 

EXPANCRETE 
(domieszka ekspansywna)

0 0 30,0 24,9 

MAPEURE SRA (domieszka 
redukująca skurcz)

0 5,1 0 5,0 

▼  Tab. 1. Składy mieszanek betonu samozageszczalnego [kg/m3] z różnymi kombinacjami 
domieszek modyfikujących

(w zależności od etapu prac) i ułożeniem 
w szalunku, gdzie dokładnie wypełniała całą 
przestrzeń z umieszczoną wcześniej siatką 
zbrojeniową. Zapewniała ona dokładne wy-
pełnienie kształtu szalunku, otulenie prętów 
zbrojeniowych i gwarantowała uzyskanie 
szczelnej, zagęszczonej i trwałej struktury 
betonu, nie wykazującego pustek, gniazd 
żwirowych, mikrorys i spękań. 
Przyrost wytrzymałości wczesnej produktu 
pozwalał na usunięcie i przestawienie de-
skowania już po 14 godzinach od podania 
mieszanki. 
Z każdej partii mieszanki przygotowywanej 
na budowie, przed przystąpieniem do pom-
powania do szalunku, pobierano próbki i kon-
trolowano rozpływ oraz formowano próbki 
kostkowe do badania wytrzymałości na ści-
skanie oraz beleczki do kontroli skurczu. 

Podsumowanie

Obecnie, po wykonanej naprawie, po-
wierzchnia betonowych podpór jest jedno-
rodna, szczelna, nie występują na niej raki 
ani gniazda żwirowe. Dzięki właściwemu 
doborowi materiału naprawczego do fila-
rów odcięty został dostęp dwutlenku węgla 
i chlorków, zapewniając tym samym wyma-
ganą trwałość konstrukcji. 
Sukces i powodzenie całego przedsię-
wzięcia osiągnięte zostały dzięki owocnej 
współpracy zarówno serwisu technicznego 
dostawcy surowców, personelu firmy wy-
konawczej, ale i wsparcia naukowego prof. 
Giuseppe Manciniego. Przykład ten poka-
zuje, że prowadzenie prac naprawczych 
konstrukcji betonowych wymaga szeroko 
rozumianej kooperacji zarówno świata na-
uki, techniki i praktyki wykonawczej. 
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O firmie

Minova Ekochem S.A. rozpoczęła swoją 
działalność w styczniu 2005 roku i powstała 
w wyniku połączenia działających na pol-
skim rynku firm Minova Poland (poprzednio 
Fosroc Poland) i Ekochem. Obecnie spół-
ka jest częścią grupy kapitałowej Orica. 
W swojej ofercie ma:

  betony natryskowe
  system naprawczy betonów (zaprawy 
naprawcze i powłoki)
  materiały do kotwienia (zaprawy, kleje, 
kotwy)
  spoiwa specjalne
  materiały poliuretanowe
  chodniki, posadzki, dylatacje.

Firma prowadzi również doradztwo tech-
niczne, szkolenia oraz usługi serwisowe. 
Swoim klientom dostarcza efektywne 
i bezpieczne rozwiązania oparte na no-
woczesnych technologiach. Korzysta 
z ponad trzydziestoletnich doświadczeń 
specjalistów z dziedziny chemii, inżynierii 
materiałowej, budownictwa inżynieryjnego 
i geotechniki, zatrudnionych w firmie Mi-
nova w Europie, USA, RPA i Australii.
W celu spełnienia oczekiwań klientów, 
a także indywidualnych wymagań w za-
kresie inżynierii górniczej i środowisko-
wej, które różnią się w świecie i zależą od 
lokalnych warunków pod ziemią, metod 
eksploatacji oraz przepisów, spółka pro-
wadzi modernizacje produkcji, inwestuje 
w badania i rozszerza ofertę produktową. 
Minova Ekochem jest aktywnym uczest-
nikiem globalnego procesu R&D (prace 
badawczo-naukowe).
Oferowane produkty mają niezbędne cer-
tyfikaty i atesty wymagane przez przepisy 
związane z bezpieczeństwem pracy. Zo-
stały one przebadane w ramach procedur 
certyfikacyjnych, a także w związku z licz-
nymi wymaganiami wynikającymi z warun-
ków przetargowych. Ponadto firma reali-
zuje własne programy badawcze w celu 
pogłębienia wiedzy o zachowaniu się pro-
duktów w szczególnych warunkach wyro-
biska podziemnego zakładu górniczego.

MINOVA EKOCHEM S.A.

MINOVA EKOCHEM S.A.

ul. Budowlana 10

41-100 Siemianowice Śląskie

tel. 32 750 38 00

faks 32 750 38 01

minova.ekochem@minovaint.com

www.minova.pl

Minova Ekochem S.A. otrzymała Cer-
tyfikat System Zarządzania Jakością 
ISO 9001:2008.

Beton natryskowy 
do metody suchej

CT-D to zaprawa naprawcza na bazie 
cementu, modyfikowana polimerami i mi-
krokrzemionką, o specjalnie dobranym 
kruszywie, z dodatkiem włókien polipro-
pylenowych. Jest fabrycznie suchym ma-
teriałem jednoskładnikowym do stosowa-
nia w technologii natryskiwania na sucho.
Przeznaczona jest do wykonywania no-
wych konstrukcji betonowych, np. obudo-
wy tuneli, mostów, wiaduktów, budowli hy-
drotechnicznych, a także do ich naprawy 
i wypełniania ubytków.

Beton natryskowy 
do metody mokrej

CT-W – zaprawa naprawcza polimero-
wo-cementowa o specjalnie dobranym 
kruszywie, z dodatkiem włókien polipro-
pylenowych. Jest fabrycznie suchym 
materiałem jednoskładnikowym do sto-
sowania w technologii natryskiwania na 
mokro. Używana do wykonywania napraw 
i uzupełniania powierzchniowych ubytków 
obiektów budownictwa inżynieryjnego 

i ogólnego, np. kominy, silosy, mosty, wia-
dukty, zapory wodne, a także wyrównywa-
nia betonowych powierzchni poziomych 
i pionowych w obiektach przemysłowych 
i komunikacyjnych.

Zestaw naprawczy 
do betonów CT-95

Jest to zestaw zapraw cementowych, 
modyfikowanych polimerami (PCC), za-
pewniających kompleksową naprawę 
konstrukcji betonowych lub żelbetowych 
zarówno w naprawach ręcznych jak i ma-
szynowych. W jego skład wchodzą:

▼  Tablica 1. Właściwości zapraw natryskowych

Właściwości CT-D CT-W

Postać szary proszek szary proszek

Uziarnienie [mm] 3 2

Proporcje mieszania
2,3-2,8 dm3 wody/

25 kg zaprawy
2,5-3,0 dm3 wody/

25 kg zaprawy

Gęstość świeżej zaprawy [kg/m3] 2,16-2,38 2,17-2,39

Wytrzymałość 
na ściskanie/

zginanie [N/mm2]

po 7 dniach ≥ 60/– –

po 28 dniach ≥ 70/– ≥ 55/≥ 7

Przyczepność do podłoża [N/mm2] ≥ 2 ≥ 2

Temp. otoczenia 
i podłoża podczas aplikacji [oC]

od +5 do +30 od +5 do +30

Grubość 1 warstwy [mm] 15-50 10-30

Zużycie [kg/m2]
ok. 2,0 

(przy gr. warstwy 1 mm)
ok. 2,0 

(przy gr. warstwy 1 mm)

Czas obróbki w temp. 20oC [min.] 30 60
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  CT-A/S – antykorozyjne zabezpieczenie 
zbrojenia i warstwa sczepna między 
starym i nowym betonem

  CT-2 – drobnoziarnista zaprawa naprawcza
  CT-6 – gruboziarnista zaprawa naprawcza
  CT-P – szpachlówka do wyrównania i wy-
gładzenia powierzchni

  CT-2K – drobnoziarnista zaprawa napraw-
cza do kanalizacji.

Uzupełnieniem systemu są akrylowe po-
włoki ochronne – stosowane po reprofilacji 
powierzchni betonowej lub na nowy beton. 
Do zabezpieczenia powierzchni betono-
wych, tynków murów czy posadzek mogą 
być stosowane:

  MINOGUARD S – powłoka sztywna, odpor-
na na działanie agresywnych środowisk, 
w tym również nadmorskich, na groma-
dzenie się zanieczyszczeń na powierzchni 
oraz promieniowanie UV; umożliwia „od-
dychanie” konstrukcji i odparowanie nie-
związanej wody

  MINOGUARD E – powłoka elastyczna zdol-
na do przenoszenia rys i pęknięć do 2 mm, 
odporna na cykliczne przemieszczanie się 
podłoża do 0,3 mm, działanie agresywnych 
środowisk, promieniowanie UV oraz groma-
dzenie się zanieczyszczeń; wodorozcień-
czalna, umożliwia „oddychanie” konstrukcji, 
odparowanie niezwiązanej wody, a także 
minimalizuje proces karbonatyzacji betonu.

System żerdzi rurowych MAI

System składa się z grubościennych rur 
stalowych walcowanych na zimno, stoso-
wanych jako standardowe profile gwintu 
typu R. Można nimi wiercić i iniektować 
w gruntach luźnych i zapadających się 
bez orurowania. Gwint typu R żerdzi za-
pewnia doskonałe jej wiązanie z zaprawą 
oraz pozwala na łączenie ze wszystkimi, 
tradycyjnymi wiertnicami. Żerdzie rurowe 
MAI używane są jako mikropale iniekcyj-
ne, np.: do stabilizowania podstaw fun-
damentowych, podpierania podstaw ma-
szyn, fundamentów, ekranów chroniących 
przed hałasem i zapór lawinowych. Profil 
gwintowany na całej długości nadaje się 
do zastosowań o ograniczonym prze-
świcie (np. w piwnicach lub pod łukami), 
gdzie pale można ciąć i łączyć w dowolne 
odcinki oraz wstawiać dodatkowe sekcje, 
jeśli w danym miejscu wymagane jest 
głębsze wiercenie. W porównaniu do pali 
pełnych żerdzie MAI mają większą odpor-
ność na wyboczenia.

Zaprawa klejowa LOKSET

Stosowana jest do wykonywania zakotwień 
elementów metalowych w podłożach mi-
neralnych, np. w wyrobiskach górniczych, 
przy budowie tuneli, w budownictwie 
i drogownictwie. To dwuskładnikowy mate-
riał, składający się z mieszanki żywicy po-
liestrowej i wypełniacza mineralnego oraz 
utwardzacza. Charakteryzuje się szybkim 
przyrostem nośności roboczej, od 10 
do 60 min (wytrzymałość na ściskanie/zgi-
nanie po 24 h > 50/25 N/mm2).
Zaprawa LOKSET produkowana jest 
w dwóch odmianach, jako:

  zaprawa klejowa rozlewna LOKSET R – 
do kotwienia w płaszczyznach po-
ziomych w dół, dostępna w wersjach 
o różnych czasach wiązania, co pozwala 
na stosowanie w różnorodnym podłożu, 
również mokrym, a także w temperatu-
rach ujemnych do -10oC

  ładunki klejowe LOKSET – do kotwienia we 
wszystkich płaszczyznach, produkowa-
ne w różnych rozmiarach, o odmiennych 
parametrach czasu wiązania i lepkości, 
co pozwala na dobranie odpowiedniego 
typu ładunku klejowego do konkretnych 
warunków.

Zapraw LOKSET w obydwu odmianach nie 
należy stosować w podłożu słabym, luź-
nym czy porowatym, np. w piaskach lub 
glinach.

System izolacyjno-nawierzch-
niowy MEGAdur® EPUR KWARC 

Elastyczny, epoksydowo-poliuretanowy 
system o wysokiej odporności mechanicz-
nej i chemicznej. Stanowi jednocześnie 
izolację przeciwwilgociową oraz warstwę 
trudnościeralną, a także zapewnia ochro-
nę przed negatywnym działaniem czynni-
ków atmosferycznych. Może być stosowa-
ny na podłożach betonowych i stalowych 
takich obiektów jak:

  chodniki mostów i tuneli
  kładki dla pieszych
  kładki pieszo-jezdne
  parkingi samochodowe, także wielopo-
ziomowe

  rampy załadowcze i komunikacyjne
  koryta balastowe kolejowych obiektów 
mostowych (nie wymaga stosowania 
warstw ochronnych pod tłuczeń)

  nawierzchnie jezdni na podłożu betono-
wym lub stalowym. 
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O firmie

Mocna pozycja MP-MOSTY Sp. z o.o. 
w branży budownictwa komunikacyjnego 
opiera się na trzech filarach. Pierwszym 
z nich jest bogate doświadczenie założycieli 
zdobyte między innymi w renomowanych fir-
mach wykonawczych (np. PRInż Katowice, 
Dromex Cieszyn czy Budimex Dromex) oraz 
w biurach projektowych (np. Transprojekt 
Kraków). Na rynku budowlanym firma działa 
od 2005 roku kontynuując działalność po-
wstałej wcześniej spółki MP-MOSTY Biuro 
Usług Inżynierskich Marta Potępa Mariusz 
Potępa s.c.
Drugim filarem, na którym się opiera, są lu-
dzie – dziś zespół starannie dobranych spe-
cjalistów liczy 50 osób. To wykwalifikowana 
kadra inżynierska z potwierdzonymi w prak-
tyce kompetencjami w dziedzinie usług pro-
jektowych i konsultingowych w branży mo-
stowej, drogowej, sieci uzbrojenia terenu, 
torowej, geodezyjnej, ochrony środowiska, 
geotechnicznej oraz w nadzorach inwestor-
skich nad realizacją robót budowlanych.

MP-MOSTY Sp. z o.o.

MP-MOSTY Sp. z o.o.

ul. Dekerta 18

30-703 Kraków

tel. 12 312 18 78

faks 12 312 18 70

biuro@mpmosty.pl

www.mpmosty.pl

Trzecim filarem firmy jest konsekwentna 
dbałość o rozwój. Spółka stale pogłębia 
specjalistyczną wiedzę pracowników. Wy-
chodzi naprzeciw potrzebom rynku i in-
westorów, realizując innowacyjne projekty 
w systemie „zaprojektuj i wybuduj” oraz 
odnosi sukcesy w przetargach publicznych. 
Firmy wykonawcze polegają na jej doświad-
czeniu, powierzając zlecenia optymalizacji 
konstrukcji inżynierskich pod kątem przyję-
tej technologii budowy i określonych zało-
żeń ekonomicznych.

Naszym kapitałem jest praktyczna wiedza zgroma-
dzona przez zespół. Dzięki niej jesteśmy w stanie 
pokonać wszelkie przeszkody.

mgr inż. Mariusz Potępa 
– prezes zarządu

Szanując czas inwestorów i zleceniodaw-
ców spółka utworzyła grupę osób spe-
cjalizujących się w projektach organizacji 
montażu obiektów mostowych oraz warsz-
tatowych konstrukcji stalowych z użyciem 
nowoczesnego oprogramowania. Dyspo-
nuje nowoczesnym sprzętem oraz zaawan-
sowanymi rozwiązaniami software’owymi 
wspomagającymi projektowanie w sposób 
gwarantujący najwyższą efektywność, 
co pozwala na szybsze tempo opracowy-
wania dokumentacji projektowej przy mak-
symalnej optymalizacji rozwiązań.

Główna siedziba MP-MOSTY znajduje się 
w Krakowie. Spółka ma także oddział projek-
towy w Chorzowie i Warszawie. Jej dynamicz-
ny rozwój sprawia, że w najbliższym czasie 
planowane jest otwarcie kolejnych biur.
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Wybrane realizacje

Jednym z bardziej złożonych zadań zreali-
zowanych dotychczas przez spółkę, jest 
dokumentacja projektowa Linii Szybkiego 
Tramwaju w Krakowie pomiędzy rondem 
Grzegórzeckim a pętlą tramwajową przy 
ul. Kamiennej. Projekt ten obejmował tak-
że budowę linii tramwajowej wraz z dwoma 
przystankami podziemnymi w istniejącym 
obiekcie tunelowym (najdłuższy tunel tram-
wajowy w Polsce) oraz przebudowę ronda 
Mogilskiego na dwupoziomowe. Prace po-
dzielone na dwa etapy wykonywane były 
w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, co do-
datkowo stanowiło duże wyzwanie organi-
zacyjne i techniczne.
Kolejnymi trudnymi zadaniami były doku-
mentacje projektowe wraz z elementami 
projektów technologicznych budowy mo-
stów przez rzekę Odrę w ciągu południowej 
obwodnicy Kędzierzyna-Koźla oraz w miej-
scowości Brzeg Dolny. Zaprojektowano 
obiekty o jednych z najdłuższych, aktualnie 
istniejących, przęseł mostowych budowa-
nych w technologii betonowania nawisowe-
go (długość  140 m).
Także opracowanie kompletnej dokumenta-
cji projektowej budowy autostrady A-4 – od-
cinek Rzeszów-Jarosław, o długości 41 km, 
w zakresie obiektów inżynierskich stanowiło 
dla młodej firmy wyzwanie organizacyjne. 
Łącznie zaprojektowano 78 obiektów mo-
stowych, w tym kilka o rozpiętościach przę-
seł pomiędzy 50,0 m a 120,0 m i ustrojach 
nośnych w postaci skrzynek zespolonych, 
wiaduktów łukowych oraz bardzo ciekawe-
go, z punktu widzenia projektowego, wia-
duktu zintegrowanego o rozpiętości przęsła 
wynoszącej 56,0 m. 

Od początku istnienia zrealizowaliśmy wiele 
zadań o różnej skali trudności. Każde z nich było 
dla nas równie ważne, są jednak wśród naszych 
realizacji i takie, które dają nam wyjątkowe powody 
do dumy. 

mgr inż. Robert Słota  
– wiceprezes zarządu

Realizując koncepcje programowe obiek-
tów mostowych przez szerokie przeszkody 
(np. rzeki) i mając na uwadze doświadcze-
nia popowodziowe, firma stara się przeko-
nać inwestorów do stosowania najnowocze-
śniejszych technologii. Przykładami takich 
inwestycji są opracowania budowy mostu 
przez rzekę Wisłę w miejscowości Nowy 
Korczyn (gdzie długości przęsła mostu wy-
noszą od 130 m do 250 m, w zależności od 
typu konstrukcji nośnej), czy mostu na rzece 
Dunajec w miejscowości Kurów (rozpiętość 
przęseł 150-240 m).
Wykonując projekty spółka dba o to, by roz-
wiązania konstrukcyjne służyły realizacji wizji architektonicznej, co często jest bardzo 

trudnym zadaniem. Przykładem pogodze-
nia obu koncepcji jest np. projekt kładek dla 
pieszych nad drogą krajową nr 7 wiodącą 
z Krakowa do Zakopanego oraz na granicy 
państwa w Chyżnem.
Również wykonanie kompletnej dokumen-
tacji projektowej estakad, tunelu i murów 
oporowych ronda Ofiar Katynia w Krako-
wie było dla firmy szczególnym zadaniem. 
Rozwiązano nie tylko zagadnienia konstruk-
cyjne obiektów, ale przede wszystkim zre-
alizowano budowle o wysokich walorach 
estetycznych, które dziś stanowią wizytów-
kę Krakowa.



   

FIRMY  PRODUKTY TECHNOLOGIE

62 Budownictwo mostowe edycja 2013Vademecum inżyniera

Nie zatrzymujemy się, nie osiadamy na laurach, 
nie narzekamy na konkurencję i trudny rynek. 
W dobie kryzysu jedyną drogą jest ciągły rozwój.

mgr inż. Paweł Samek  
– wiceprezes zarządu

Strategia rozwoju

Kryzys ekonomiczny wzmocnił rynkową kon-
kurencyjność, inwestorzy coraz częściej wy-
bierają rozwiązania, które minimalizują ryzyko 
przedsięwzięcia, takie jak realizacja w syste-
mie „zaprojektuj i wybuduj”. W tym kierunku 
podąża także MP-MOSTY Sp. z o.o. Projekty 
oparte na współpracy z wykonawcami robót 
budowlanych to część już wdrażanej stra-
tegii rozwoju firmy. Doświadczenie zdobyte 
podczas realizacji inwestycji drogowych czy 
kolejowych, poparte wiedzą inżynierską po-
zwala projektować obiekty nie tylko zaawan-
sowane technologicznie, ale również atrak-
cyjne ekonomicznie dla wykonawcy robót 
oraz inwestora.

Spółka rozwija także swoje kompetencje 
w obszarze usług opartych na optyma-
lizowaniu opracowań projektowych pod 
względem technicznym oraz ekonomicz-
nym, wykonywaniu projektów montażu 
z uwzględnieniem możliwości technicznych 
zleceniodawcy i najnowocześniejszych roz-
wiązań, a także na sporządzaniu dokumen-
tacji warsztatowej konstrukcji stalowych 
z użyciem nowoczesnego oprogramowania 
do modelowania obiektów.

Dużą rolę w sprawnej realizacji inwestycji 
odgrywa praktyczna znajomość wyma-
gań i potrzeb firm wykonawczych wobec 
dokumentacji projektowej. Szybkość 
oraz umiejętność ekonomicznego pro-
jektowania są elementami decydującymi 
o końcowym sukcesie wykonawcy robót 
budowlanych. Doświadczenie zespołu 
inżynierów MP-MOSTY zdobyte podczas 
realizacji inwestycji, gwarantuje optymal-
ną współpracę z wykonawcami na każ-
dym etapie pracy.

Członkowie zarządu firmy widzą również 
przyszłość w projektach realizowanych 
w systemie partnerstwa publiczno-pry-
watnego (PPP), dlatego podjęli współ-
pracę z partnerami, którzy prowadzą in-
westycje w tym systemie na terenie Unii 
Europejskiej. 
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Urządzenia dylatacyjne 
w obiektach mostowych

Szczeliny albo przerwy dylatacyjne w obiek-
tach mostowych są miejscami, w których 
koncentrują się wszystkie negatywne od-
działywania wpływające na konstrukcję. 
Są to oddziaływania zarówno dynamiczne 
kół pojazdów, woda płynąca po jezdni oraz 
klimatyczne, czyli zmiany temperatury oto-
czenia, a także zamarzanie i rozmarzanie 
wody. Zabezpieczenie obiektu mostowego 
przed tymi czynnikami wymaga montowania 
w strefach szczelin urządzeń dylatacyjnych, 
czyli specjalnie wykonanych konstrukcji.
Zapewniają one:

  swobodne przemieszczenia krawędzi 
szczeliny dylatacyjnej

  niezakłócony ruch pojazdów lub osób 
przez tę przerwę w konstrukcji obiektu 

  odprowadzenie wody ze strefy szczeliny 
dylatacyjnej i zabezpieczenie elementów 
konstrukcji obiektu mostowego przed 
działaniem wody.

W budowlach mostowych są stosowane 
dylatacje zbudowane z różnych materiałów 
i w oparciu o odmienne zasady konstrukcyj-
ne. Wybór urządzenia jest uzależniony od 

WPROWADZANIE 
NA RYNEK 

URZĄDZEŃ 
DYLATACYJNYCH

Wyroby budowlane mogą być wprowadzone na rynek krajowy, 

jeżeli są zgodne z polską normą (PN) lub krajową aprobatą 

techniczną oraz zostały poddane ocenie zgodności i oznaczone 

znakiem budowlanym B. Aprobata techniczna nie jest doku-

mentem dopuszczającym wyrób budowlany do obrotu.

przemieszczeń, które mogą je obciążyć. Gdy 
przesunięcia krawędzi szczeliny dylatacyjnej 
są niewielkie, tzn. nie przekraczają 40 mm 
(±20 mm) można skonstruować takie ich za-
bezpieczenia, które są całkowicie schowane 
w nawierzchni asfaltowej. W przypadku więk-
szych przemieszczeń konieczne jest wbudo-
wywanie innych urządzeń dylatacyjnych.

Dylatacje asfaltowe

Wśród zabezpieczeń szczelin dylatacyjnych 
największą popularność zyskały w Polsce 
dylatacje asfaltowe nazywane dawniej bi-
tumicznymi, które są wykonywane ze spe-
cjalnie dobranego kruszywa oraz asfaltowej 
masy zalewowej.
Dylatacje te były najbardziej znane na ryn-
ku dzięki, m.in.: umiarkowanej cenie, dużej 
szczelności, niskiej emisji hałasu, prostocie 
wykonania oraz łatwości naprawy. 
Wbudowanie mostowych urządzeń dylata-
cyjnych, w tym asfaltowych, powinno być 
wykonywane przez wyspecjalizowane firmy, 
ponieważ konieczne jest bardzo dokładne 
przestrzeganie reżimów technologicznych.
Gwarancje prawidłowego montażu dylata-
cji daje tylko wykonawca, który uzyskał dla 

dr inż. Krzysztof Germaniuk
IBDiM

inż. Dariusz Kania
mgr inż. Krzysztof Szczęch

Rekma Sp. z o.o.

swojego wyrobu krajowy certyfikat zgod-
ności z odpowiednią aprobatą techniczną, 
wydany przez IBDiM.

Wprowadzenie wyrobów 
budowlanych do obrotu

Wyrób budowlany definiuje art. 5 ust. 1 usta-
wy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane 
(Dz.U. z 2003 r. Nr 207 oraz z 2004 r. Nr 6, 
poz. 41), natomiast wprowadzanie wyrobów 
budowlanych na rynek polski regulują usta-
wa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach bu-
dowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 
ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Infra-
struktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
systemów oceny zgodności, wymagań, ja-
kie powinny spełniać notyfikowane jednostki 
uczestniczące w ocenie zgodności, a także 
sposobu oznaczania wyrobów budowla-
nych oznakowaniem CE1 (Dz.U. z 2004 r. 
Nr 195, poz. 2011).
W rozumieniu powyższych przepisów ko-
nieczne jest opracowanie odpowiednich 
specyfikacji technicznych dla wszystkich 
wyrobów budowlanych oraz sprawdza-
nie ich zgodności. W UE podstawowymi 
dokumentami będącymi specyfikacjami 

1 CE – znak utworzony z pierwszych liter słów Commune Européenne (Wspólnota Europejska)
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technicznymi dla wyrobów budowlanych są 
europejskie normy zharmonizowane (EN h 
– zharmonizowane2), które są obowiązujące 
we wszystkich krajach lub w przypadku ich 
braku – aprobaty techniczne. Dla niektórych 
produktów nie ma norm, dlatego Komisja 
Europejska wydała mandaty na ich opraco-
wanie, a także wytycznych do europejskich 
aprobat technicznych.

W obecnym stanie prawnym dla asfaltowych 
urządzeń dylatacyjnych nie ma norm zhar-
monizowanych, wytycznych do opracowa-
nia europejskich aprobat technicznych, jak 
też i europejskich aprobat technicznych.

Oprócz wspomnianej wyżej „europejskiej” 
ścieżki wprowadzania wyrobów budowla-
nych na rynek jest też ścieżka „krajowa”.
Mogą one być wdrożone na nasz rynek, jeże-
li są zgodne z polską normą (PN) lub krajową 
aprobatą techniczną oraz zostały poddane 
ocenie zgodności i oznaczone znakiem bu-
dowlanym B. Krajowe aprobaty techniczne 
dla wyrobów budowlanych udziela kilka 
upoważnionych instytutów naukowo-badaw-
czych. Dla każdego z nich ustalono określo-
ny obszar budownictwa, w którym obowiązu-
ją udzielane przez ten instytut aprobaty.
W przypadku mostowych urządzeń dylata-
cyjnych aprobaty techniczne wydaje IBDiM. 
Aprobata techniczna IBDiM jest specyfika-
cją techniczną (w rozumieniu Rozporządze-
nia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 
2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 

zgodności wyrobów budowlanych oraz 
sposobu znakowania ich znakiem budow-
lanym), określającą wymagania techniczne 
dla wyrobu, którym jest mostowe urządze-
nie dylatacyjne.

Aprobata techniczna nie jest dokumen-
tem dopuszczającym wyrób budowlany 
do obrotu. Jest dokumentem odniesienia, 
specyfikacją określającą jaki powinien być 
produkt. Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 pkt 3 
oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 
Nr 92, poz. 881), aby wyrób mógł być wpro-
wadzony do obrotu konieczne jest spraw-
dzenie jego zgodności z aprobatą, wydanie 
deklaracji zgodności z aprobatą techniczną 
i oznaczenie znakiem budowlanym.

W przypadku mostowych urządzeń dylata-
cyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Mini-
stra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. 
oceny zgodności wyrobu z aprobatą tech-
niczną dokonuje producent, stosując sys-
tem oceny zgodności 1. 
Może on wystawić krajową deklarację zgod-
ności z aprobatą techniczną, jeżeli akredyto-
wana jednostka certyfikująca (IBDiM) wydała 
certyfikat zgodności wyrobu na podstawie:

  zadania producenta: 
 – zakładowej kontroli produkcji 
 –  uzupełniających badań próbek pobra-

nych w zakładzie produkcyjnym, pro-
wadzonych przez producenta zgodnie 
z ustalonym planem badań

  zadania akredytowanej jednostki:
 – wstępnego badania typu
 –  wstępnej inspekcji zakładu produkcyj-

nego i zakładowej kontroli produkcji
 –  ciągłego nadzoru, oceny i akceptacji 

zakładowej kontroli produkcji.

Wydawanie aprobat 
technicznych oraz krajowych 

certyfikatów zgodności

Aprobaty techniczne dla wyrobów budow-
lanych przeznaczonych do stosowania 
w inżynierii komunikacyjnej są udzielane 
przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów na 
podstawie Rozporządzenia Ministra Infra-
struktury z dnia 8 listopada 2004 r. w spra-
wie aprobat technicznych oraz jednostek 
organizacyjnych upoważnionych do ich 
wydawania.
IBDiM przeprowadza postępowanie apro-
bacyjne na wniosek producenta wyrobu. 
W przypadku, gdy w wyniku tego działania 
przydatność produktu do stosowania w in-
żynierii komunikacyjnej zostanie oceniona 
pozytywnie jest przyznawana aprobata 
techniczna na okres 5 lat. 
Krajowe certyfikaty zgodności dla wyrobów 
budowlanych przeznaczonych do stosowa-
nia w inżynierii komunikacyjnej są udziela-
ne przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów 
na podstawie Rozporządzenia Ministra In-
frastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. Pro-
wadzeniem postępowań certyfikacyjnych 
w IBDiM zajmuje się Dział Certyfikacji 

2 Nie wszystkie normy europejskie EN są normami zharmonizowanymi. Status normy zharmonizowanej nadaje normie CEN na podstawie mandatu udzielonego 
przez Komisję Europejską i Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu.
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REKMA Sp. z o.o. ► ul. Szlachecka 7 ► 32-080 Brzezie 

► tel./faks 12 633 59 22, 12 397 52 20 ► rekma@rekma.pl ► www.rekma.pl

Wyrobów, który ma Certyfikat Akredytacji 
jednostki certyfikującej wyroby Nr AC 052, 
wydany przez Polskie Centrum Akredytacji. 
Jest to jedyna w kraju jednostka certyfikują-
ca wyroby, która w swoim zakresie akredy-
tacji ma mostowe urządzenia dylatacyjne. 
Dział Certyfikacji Wyrobów przeprowadza 
postępowanie certyfikacyjne na wniosek 
producenta wyrobu, które ma na celu:

  sprawdzenie zgodności informacji poda-
nych we wniosku ze stanem faktycznym 
oraz ocenę możliwości stabilnej produkcji 
wyrobu

  sprawdzenie zgodności wyrobu i sys-
temu zakładowej kontroli produkcji 
z wymaganiami odpowiedniej aprobaty 
technicznej.

W trakcie tego przedsięwzięcia jest pro-
wadzona inspekcja zakładu produkcyj-
nego i zakładowej kontroli produkcji. 

W przypadku uzyskania pozytywnego 
wyniku jest wydawany dla wyrobu krajowy 
certyfikat zgodności, który jest ważny przez 
3 lata. Raz w roku jest przeprowadzany au-
dyt w nadzorze nad certyfikatem, który ma 
na celu:

  sprawdzenie zgodności informacji poda-
nych we wniosku ze stanem faktycznym 
oraz ocenę możliwości stabilnej produkcji 
wyrobów
  sprawdzenie sposobu wykorzystania kra-
jowego certyfikatu zgodności
  sprawdzenie przestrzegania ustaleń umo-
wy o nadzorze nad krajowym certyfikatem 
zgodności
  sprawdzenie zgodności wyrobu i syste-
mu zakładowej kontroli produkcji z wy-
maganiami odpowiedniej aprobaty tech-
nicznej.

Lista krajowych certyfikatów zgodności 

oraz aprobat technicznych wydanych przez 
IBDiM jest dostępna na stronie internetowej 
www.ibdim.edu.pl.
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SYSTEMY NAPRAWY 
I OCHRONY OBIEKTÓW 
INŻYNIERSKICH

mgr inż. Maciej Rokiel
Saint-Gobain Construction 
Products Polska Sp. z o.o.
marka Weber Deitermann

Technologie wykonywania nowych oraz napraw starych 

warstw ochronnych i użytkowych obiektów inżynieryjnych 

(mostów, wiaduktów, ścieżek rowerowych itp.) oferowane 

przez markę Weber Deitermann pozwalają na kompleksową 

realizację wszystkich niezbędnych prac. Bazują one 

na systemach zapraw naprawczych PCC oraz żywicznych 

posadzkach i powłokach ochronnych.

Uzyskanie obecnie obowiązujących wyso-
kich standardów jakości betonu i jego po-
wierzchniowej ochrony jest stosunkowo pro-
ste w przypadku betonów nowych. Znacznie 
trudniejsze jest przeprowadzenie remontu 
w taki sposób, aby istniejący zdegradowany 
obiekt odpowiadał oczekiwaniom i wyma-
ganiom projektanta oraz użytkownika. Jed-
nym z warunków prawidłowego remontu jest 
wybór właściwej technologii naprawy. 
Podstawową grupą materiałów marki Weber 
Deitermann, przeznaczonych do naprawy 
betonu, jest jednokomponentowy system 
mineralny PCC oparty o zaprawę cemento-
wą wzbogaconą tworzywem sztucznym (po-
limerem). W jego skład wchodzą produkty:

  weber.rep 750 (Cerinol MK) – powłoka 
ochronna dla stali zbrojeniowej
  weber.rep 751 (Cerinol ZH) – warstwa 
szczepna pod właściwe zaprawy na-
prawcze

  weber.rep 752/753 (Cerinol ES4/ES8) 
– jednokomponentowe, modyfikowane 
polimerem suche zaprawy typu PCC I, 
stosowane do napraw powierzchni pod-
danych obciążeniom dynamicznym i ru-
chem kołowym

  weber.rep 754/756 (Cerinol RM/FM) 
– modyfikowane polimerem suche za-
prawy naprawcze typu PCC II

  weber.rep 755 (Cerinol OF) – modyfiko-
wana polimerem zaprawa wygładzająca, 
umożliwiająca dokładne szpachlowanie, 
wyrównywanie i wygładzanie powierzchni 
betonowych

  weber.rep ZT (Deitermann ZT) – zaprawa 
torkretowa do wykonywania natrysku me-
todą mokrą lub suchą.

Uzupełnieniem powyższej listy jest system 
sztywnych i elastycznych ochronnych wy-
malowań.

Szczególnym miejscem zastosowania sys-
temów żywicznych są ścieżki rowerowe na 

▲  Fot. 1. Rondo Mogilskiego, Kraków

SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS POLSKA Sp. z o.o. 

► MARKA WEBER DEITERMANN 

► ul. Mydlana 7 ► 51-502 Wrocław ► tel. 71 372 85 75 

► kontakt.weber@saint-gobain.com ► www.netweber.pl

podłożu asfaltowym. Podstawowym proble-
mem, który musi zostać rozwiązany w takim 
przypadku, jest zapewnienie nie tylko dobrej 
przyczepności do podłoża asfaltowego, 
lecz także bezpieczeństwa użytkowania. 
W technologii Weber Deitermann wykona-
no ścieżki rowerowe wokół dużych węzłów 
komunikacyjnych Krakowa – ronda Mogil-
skiego (fot. 1) i ronda Grzegórzeckiego oraz 
wzdłuż ruchliwych ulic, m.in.: al. Powstania 
Warszawskiego, al. Pokoju, ul. Grzegórzec-
kiej, al. Jana Pawła II. Łączna powierzchnia 
wykonanych w tej technologii ścieżek rowe-
rowych wynosi ponad 11 tys. m2. 
Jako warstwę użytkową zastosowano żywi-
cę weber.tec 3600 (Harz PU 3600) posy-
paną piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 
0,7-1,2 mm. Lakierowanie zamykające 
wykonano z żywicy weber.tec PU KV N 
(Harz KVN). Rozwiązanie to zapewnia 
także spełnienie wymagań dotyczących 
bezpieczeństwa użytkowania nawierzchni. 
Ześlizgnięcie się z takiej powierzchni na-
stępuje przy kącie nachylenia 35° co odpo-
wiada klasie antypoślizgowości R13. Jest 
to szczególnie istotne, gdyż ścieżki rowe-
rowe są wykorzystywane także zimą. 
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Po wykonaniu badań i uzyskaniu doku-
mentów dopuszczających stosowanie 
keramzytu w budownictwie inżynieryjnym 
i drogownictwie, okazało się, że w Polsce 
zainteresowanie i zrozumienie dla zastoso-
wania tego kruszywa jest bardzo duże. Jed-
nak nie były realizowane żadne prace.
Sytuacja zmieniła się wraz z nawiązaniem 
współpracy z mgr. inż. Jerzym Chołoniew-
skim i Biurem Projektowym TRANSPRO-
JEKT z Krakowa. Ich zadaniem było m.in. 

Ponad 13 lat temu nasza firma stanęła przed nowym wyzwaniem 

– wprowadzeniem keramzytu jako materiału odciążającego 

w zastosowaniach geotechnicznych i inżynierskich. Zadanie to 

było trudne, gdyż w programach uczelni wyższych, publika-

cjach technicznych, rozwiązaniach normowych, niewiele moż-

na było znaleźć na ten temat. Jednak po bliższym zapoznaniu 

się z dokonaniami kolegów ze Skandynawii, przekonaliśmy się, 

że dysponujemy znakomitą technologią, która może posłużyć 

poprawie stanu naszych polskich dróg.

rozwiązanie problemu poprowadzenia 
drogi przez obszar nieprzewidywalnego 
geologicznie starego wysypiska śmieci, 
o miąższości sięgającej 12 m.
Zespół projektowy zaufał przedstawionej 
przez nas technologii i dał jej szansę. Na 
podstawie opinii technicznej wykonanej 
przez dr. inż. Andrzeja Duszyńskiego w IBDiM 
Żmigród, wykonano projekt z zastosowa-
niem keramzytu. W tym opracowaniu speł-
niał on funkcję odciążającego wypełnienia 
na dojeździe do wiaduktu kołowego (rys. 1). 
Była to nasza pierwsza wspólna realizacja 
i nie obyło się bez pewnych trudności. Mimo 
przekazania informacji, że keramzyt należy 
koniecznie układać warstwami 0,5-1,0 m, 
a następnie każdą z nich zagęszczać do 35-
-45 MPa (moduł wtórny), ktoś z ekipy wyko-
nawczej postanowił: „keramzytu nie zagęsz-
czamy, bo się nie da (…)”.
Byliśmy zaskoczeni i zaniepokojeni, gdy na 
budowie zobaczyliśmy wielką dziurę w ziemi 
wypełnioną w niektórych miejscach prawie 
na dwa metry keramzytem. Jednak zgodnie 
z naszymi sugestiami rozpoczęto sukce-
sywne układanie i zagęszczanie kruszywa 
warstwami o odpowiedniej miąższości. 

▲  Rys. 1. Zastosowanie keramzytu, Kraków, 
ul. ks. Tischnera

mgr inż. Sławomir Dekert
Saint-Gobain Construction 
Products Polska Sp. z o.o.

marka Weber Leca®

Początkowo trudno było pokonać opór pra-
cowników i operatorów sprzętu (ładowarek, 
ciągników gąsienicowych). Jednak po ko-
lejnym wyjaśnieniu, co chcemy uzyskać po-
przez zastosowanie keramzytu i jak musimy 
pracować, aby uzyskać zamierzony efekt, 
prace przebiegły do końca bez większych 
problemów. Obiekt funkcjonuje już prawie 10 
lat, jest w doskonałym stanie i nie wykazuje 
najmniejszych osiadań ani deformacji.
Dlaczego o tym warto powiedzieć? Kiedy 
przed laty przedstawialiśmy ideę stosowania 
keramzytu jako lekkiego wypełnienia, nasi roz-
mówcy zadawali pytania: czy gdzieś w Polsce 
są już takie realizacje i czy sprawdziły się po 
latach eksploatacji? Dzisiaj możemy z całą 
stanowczością odpowiedzieć pozytywnie na 
oba pytania, a ulica ks. Tischnera w Krakowie 
jest jednym z wielu realnych dowodów. War-
to zaznaczyć, że wszystkie dotychczasowe 
rozwiązania z keramzytem jako materiałem 
odciążającym na słabych gruntach, redukują-
cym parcie na ściany obiektów inżynierskich 
oraz naprężenia w starych i zabytkowych bu-
dowlach, doskonale się sprawdziły. Nie zna-
my obiektu, gdzie zastosowany keramzyt nie 
spełniłby swojej funkcji. 

ODCIĄŻAJĄCY NASYP 
Z KERAMZYTU 

SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS POLSKA Sp. z o.o. 

► MARKA WEBER LECA® 

► ul. Krasickiego 9 ► 83-140 Gniew ► tel. 58 772 24 10 (11) 

► kontakt.weber@saint-gobain.com ► www.netweber.pl



Wolsztyn
Uzyskano odciążenie organicznego podłoża 

oraz zlikwidowano parcie poziome na przyczółek 
dzięki warstwie 900 m3 keramzytu ułożonego 

w nasypie drogowym (2007 rok). 

Kraków
Ponad 11 tys. m2 ścieżek rowerowych na podłożu asfaltowym wykonano 
w technologii żywic PU (2008-2012 rok).

Warszawa
Naprawiono 8 tys. m2 konstrukcji żelbetowej płyty jezdnej podtorza wraz 
z kotwieniem marek, osadzeniem łożysk oraz uszczelnieniem dylatacji 
na moście Poniatowskiego (2007 rok). 

Gniezno
W celu redukcji osiadania 
i zmniejszenia parcia na 
oporową ścianę szczelino-
wą przy drodze krajowej 
nr 5, wykonano odciążenie 
nasypu drogowego poprzez 
zastosowanie ok. 7 tys. m3 
keramzytu (2004 rok).

Międzyzdroje
Zagwarantowano zerowe osiadanie konstruk-
cji drogi i zredukowano parcie na przyczółek 
mostowy dzięki zastosowaniu w korpusie 
drogi 4,5 tys. m3 keramzytu (2007 rok).
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O firmie 

Firma TITAN Polska z siedzibą w Krakowie 
powstała w 2002 roku. Jest oficjalnym przed-
stawicielem niemieckiej firmy Friedrich Ische-
beck GmbH. W swojej ofercie ma nowocze-
sne rozwiązania dla budownictwa specjalne-
go i inżynieryjnego, wśród których można wy-

Oczep żelbetowy

D> 2,0 x d piaski i żwiry
1,5 x d piaski
1,4 x d grunty spoiste
1,0 x d grunty skaliste

Kamień cementowy
(iniekt końcowy)

Strefa bierna

Żerdź TITAN

Żerdź 
TITAN

Nakrętka
systemowa

Płaszczyzna poślizgu

Strefa aktywna

Rura HDPE

Cząstki gruntu

Płyta oporowa

Płyta oporowa

Łącznik

Dystanser

Koronka 
wiertnicza

Strefa 
spetryfi kowana
(średnica efektywna)

Strefa 
spetryfi kowana

Kamień 
cementowy

Schemat mikropala/gwoździa TITAN

odrębnić trzy zasadnicze działy: geotechnika, 
szalunki wykopowe oraz systemy deskowań. 
TITAN Polska jest również partnerem biur 
projektowych, konstrukcyjnych i geotechnicz-
nych w dziedzinie doradztwa technicznego 
i konsultingu. Dzięki swojej wiedzy i doświad-
czeniu zapewnia wsparcie na każdym z eta-
pów projektowych: od koncepcji rozwiązania 

technologicznego począwszy, na weryfikacji 
wykonanych prac skończywszy (próbne ob-
ciążenia). Aktywnie uczestniczy w tworzeniu 
projektu – przygotowuje wyniki modelowania 
w specjalistycznym oprogramowaniu oraz 
wszelkie niezbędne specyfikacje, rysunki itp. 
Oferuje szkolenia dla firm wykonawczych 
w zakresie zastosowania systemu TITAN, za-
kończone uzyskaniem certyfikatu TITAN.

Geotechnika – mikropale, 
kotwy, gwoździe gruntowe

Do rozwiązań geotechnicznych propono-
wanych przez firmę należy system iniek-
cyjnych mikropali, kotew i gwoździ grunto-
wych TITAN, wykorzystywany szczególnie 
w zakresie: 

  wzmacniania nasypów i konstrukcji opo-
rowych

  stabilizacji skarp, zboczy i osuwisk
  fundamentowania specjalistycznego
  wzmacniania fundamentów i tunelowania.

Ujednolicona technologia stosowana do 
wykonywania iniekcyjnych mikropali, kotew 
i gwoździ gruntowych, opiera się na zasadzie 
„samowiercącego zbrojenia”, tzn. że w jed-
nym przebiegu technologicznym odbywa 
się wykonanie otworu, jego wypełnienie oraz 
montaż zbrojenia. Realizowane jest to poprzez 
konstrukcję żerdzi typu „3 w 1”, tj. grubościen-
ne, gwintowane rury wykorzystywane są jako 
przewód wiertniczy (po uzbrojeniu w traconą 
końcówkę wiertniczą) oraz przewód iniekcyjny 
(iniekt podawany jest wewnętrznym otworem 
żerdzi i wytłaczany poprzez końcówkę wiert-
niczą). Mikropale, kotwy i gwoździe gruntowe 
systemu TITAN wykonywane są przy użyciu 
standardowych, obrotowych lub obrotowo-
-udarowych urządzeń wiertniczych.

TITAN Polska sp. z o.o.

TITAN Polska sp. z o.o.

ul. Miłkowskiego 3/801

30-349 Kraków

tel. 12 636 61 62

faks 12 267 05 25

biuro@titan.com.pl

www.titan.com.pl
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Zalety systemu TITAN:

  zdecydowany wzrost efektywności insta-
lacji, osiągnięty dzięki wyeliminowaniu 
obudowy rurowej otworu i ujednoliceniu 
technologii

  zwiększona wydajność instalacji przez 
wykonanie całej operacji w jednym prze-
biegu technologicznym

  możliwość instalacji w terenach trudno 
dostępnych i na ograniczonej przestrzeni 
(fabryki, piwnice, strome zbocza)

  łatwość instalacji – brak konieczności sto-
sowania ciężkiego sprzętu
  minimalna uciążliwość procesu instalacji 
dla otoczenia

  ujednolicona technologia dla wszystkich 
rodzajów zastosowań, w każdych warun-
kach gruntowych

  ciągły gwint umożliwiający cięcie i łącze-
nie żerdzi (cięgien) w każdym miejscu

  wysokogatunkowa stal użyta do produkcji 
elementów nośnych, gwarantująca osią-
gnięcie założeń projektowych

  duża różnorodność koronek wiertniczych 
zapewniająca możliwość zastosowania 
w różnych warunkach gruntowych

  prosty system sprężania kotew czynnych
  doskonałe przenoszenie obciążeń między 
stalowym cięgnem, korpusem cemento-
wym i gruntem

  bardzo korzystna charakterystyka pracy 
pod projektowanym obciążeniem – nie-
wielkie wartości osiadań (odkształceń), 
rzędu kilku milimetrów.

Przykład wykorzystania systemu 

TITAN do posadowienia konstrukcji 

mostowych.

W ramach budowy drogi ekspresowej S3 
węzeł Międzyrzecz Płd. – węzeł Sulechów 
zastosowano posadowienie wiaduktu 
drogowego na mikropalach. Ze wzglę-
du na niezwykle skomplikowane warunki 
gruntowo-wodne (zaleganie gruntów or-
ganicznych i wysoki poziom wód grun-
towych) oraz uwarunkowania terenowe, 
związane z trudnym dostępem do rejonu 
robót, posadowienie obiektu WS-09 z za-
stosowaniem tradycyjnych technik było 
niemożliwe. Projektant zastosował zatem 
rozwiązanie, polegające na wykonaniu 
fundamentów podpór z grup mikropa-
li TITAN 103/51 i 103/78 o długościach 
od 15 do 24 m. Wszystkie tak wykonane 
podpory spełniły restrykcyjne wymagania 
projektowe, dotyczące dopuszczalnych 
przemieszczeń i z powodzeniem przeszły 
próbne obciążenia. 
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O firmie 

Spółka powstała w 1998 r. jako firma bu-
dowlana Tricosal Polska sp. z o.o., a od 
2010 r. działa pod obecną nazwą. Świadczy 
usługi w zakresie dostawy materiałów bu-
dowlanych, takich jak:

  taśmy uszczelniające
  system iniekcyjny FUKO oraz Duroject, 
żywice iniekcyjne
  system bentonitowej izolacji przeciwwod-
nej Dualseal
  system izolacji dachów Hydrotech
  folie poślizgowe i podkładki elastomero-
we w systemie GLT
  specjalistyczne posadzki przemysłowe
  system hydroizolacji mostowej typu MMA  
MATACRYL®.

Oferowane produkty mają niemieckie i pol-
skie atesty oraz dopuszczenia. Nowoczesna 
technologia stosowana przy ich produkcji 
gwarantuje, że są one w pełni przyjazne dla 
środowiska.

Hydroizolacja obiektów 
inżynierskich

Wszystkie obiekty inżynierskie, a zwłasz-
cza mosty drogowe i kolejowe to bardzo 

kosztowne i skomplikowane budowle, 
mające pełnić swoją rolę przez bardzo dłu-
gi czas, bez wystąpienia jakiejkolwiek awa-
rii. Ich konstrukcja narażona jest m.in. na 
destrukcyjne działanie wody – najczęściej 
zanieczyszczonej chemicznie oraz na agre-
sywny wpływ soli odmrażających. Czynniki 
te, wnikając w strukturę obiektu powodują 
korozję zbrojenia, degradację chemiczną 

betonu, odspojenie nawierzchni, a także 
zniszczenia mrozowe konstrukcji żelbeto-
wej w strefach przecieków. Zadaniem hy-
droizolacji mostowej jest przeciwdziałanie 
wnikaniu wody oraz chemikaliów w głąb 
konstrukcji i dzięki temu zabezpieczenie jej 
przed ww. zagrożeniami.
Zapewnienie bezawaryjnego użytkowania 
obiektów mostowych przez kilkadziesiąt 
lat, wymaga zastosowania materiałów naj-
wyższej jakości. Wysoka trwałość wszyst-
kich elementów tych budowli jest rzeczą 
nadrzędną – ograniczenie eksploatacji 
takiego obiektu w celu przeprowadzenia 
jakiejkolwiek naprawy jest bardzo kosz-
towne i stanowi ogromne utrudnienie dla 
użytkowników. Konieczność wymiany lub 
naprawy hydroizolacji nie tylko generu-
je ogromne koszty, lecz dość często nie 
może być przeprowadzone bez wyłączenia 
budowli z użytkowania. 

TrueTrade & Technology Sp. z o.o.

TrueTrade & Technology Sp. z o.o.

ul. 73 Pułku Piechoty 1

40-474 Katowice

tel. 32 603 70 30

faks 32 603 70 31

info@tricosal.com.pl

www.tricosal.com.pl

▲  Wykonywanie hydroizolacji MATACRYL® metodą natryskową
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kołowym. Stosowany jest również do za-
bezpieczenia koryt balastowych obiektów 
kolejowych. Jest także idealnym rozwiąza-
niem do wykonywania izolacjo-nawierzchni 
parkingów wielopoziomowych.
Zalety systemu MATACRYL® w porów-

naniu z tradycyjnymi izolacjami z pap 

mostowych:

  brak połączeń pomiędzy pasmami nano-
szonej izolacji – MATACRYL® to izolacja 
bezszwowa
  możliwość układania w ujemnej tempe-
raturze 

  wyższy parametr wydłużenia względnego 
przy zerwaniu (zwłaszcza w niskiej tem-
peraturze)

  brak wymogu dodatkowych warstw 
ochronnych z betonu przy izolacji koryt 
balastowych

  łatwość izolowania krzywizn i prostopad-
łych płaszczyzn

  możliwość układania nawierzchni żywicz-
nych bezpośrednio na hydroizolacji

  znacznie większa przyczepność do pod-
łoży betonowych i metalowych

  doskonała przyczepność do nawierzchni 
asfaltowych

  skrócenie do kilkunastu minut czasu 
międzyoperacyjnego pomiędzy grunto-
waniem a układaniem warstwy hydroizo-
lacyjnej

  bardzo szybki proces całkowitego utwar-
dzania żywicy (kilkadziesiąt minut)

  mniejsza łączna grubość hydroizolacji
  lepsza tolerancja na ruch technologiczny 
podczas układania nawierzchni

  lepsza kompatybilność z asfaltem lanym
  wyższe parametry przylegania do podło-
ża oraz nawierzchni asfaltowych po pró-
bach koleinowania

  mniejsze wymagania co do równości 
podłoża (lokalne ubytki nie muszą być 
wypełniane)

  brak lepkości preparatu gruntującego po 
utwardzeniu.  

System MATACRYL® 
na bazie żywicy MMA

MATACRYL® to system najnowszej ge-
neracji, oparty na bazie szybkowiążącej 
żywicy metakrylowej (MMA), przezna-
czony do wykonywania izolacji przeciw-
wodnych obiektów inżynierskich. Proces 
całkowitego wiązania trwa około 60 mi-
nut i po tym czasie powłoka jest w pełni 
obciążalna mechanicznie i chemicznie. 
Hydroizolacja nanoszona jest na podłoże 
w postaci płynnej, a po związaniu tworzy 
twardą i elastyczną, ciągłą oraz wyso-
koodporną chemicznie i mechanicznie 
membranę. Można na nią bezpośrednio 
nakładać kolejne warstwy nawierzchni 
drogowych. Izolacja doskonale przylega 
do podłoży metalowych oraz betono-
wych. Warstwa asfaltu ułożona na hydro-
izolacji łączy się z nią trwale. Membrana 
jest elastyczna nawet w bardzo niskiej 
temperaturze przy jednoczesnym zacho-
waniu wysokiej odporności na przebicie 
(np. kruszywem balastowym). 
MATACRYL® ma szereg aprobat technicz-
nych, w tym aprobatę angielskiej instytucji 
British Board of Agrément. Po długim pro-
cesie badawczym uzyskał również aproba-
tę IBDiM oraz dodatkowo został gruntownie 
zbadany na Politechnice Wrocławskiej.
System MATACRYL® umożliwia wykonanie 
warstwy hydroizolacyjnej ustroju nośnego 
(części jezdnej płyty oraz tzw. kap chodni-
kowych) mostów i wiaduktów drogowych, 
zarówno pod nawierzchnie asfaltowe jak 
i żywiczne obciążane ruchem pieszym lub 

▲  Wykonywanie hydroizolacji MATACRYL® metodą ręczną

▲  Wykonywanie hydroizolacji MATACRYL® metodą ręczną



Informacje o aktualnej ofercie oraz uczestników poprzedniej edycji 
„Kreatorów budownictwa” znajdą Państwo na stronie

www.kreatorzybudownictwa.pl

W kolejnym wydaniu przygotowaliśmy 
kilka nowości. W ramach współpracy 
proponujemy:

  prezentację osoby oraz fi rmy  w katalogu 
– do wykorzystania 4 strony w wydaniu 
drukowanym (dodatkowo wersja e-wydania)

  przyznanie tytułu „Kreator Budownictwa 
roku 2013” (osobie i fi rmie)

  możliwość udzielenia komentarza 
merytorycznego w ramach artykułów 
zamieszczanych w miesięczniku 
„Inżynier budownictwa”

  zaprezentowanie sylwetki osoby i fi rmy 
na stronie internetowej 
www.kreatorzybudownictwa.pl 

Wszelkich dodatkowych informacji związanych z możliwością udziału na łamach publikacji 
udzieli Agnieszka Zielak pełniąca funkcję menadżera projektu tytułu. 

Telefon 22 551 56 23 oraz 662 026 521, e-mail: a.zielak@inzynierbudownictwa.pl

3201roku
PARTNER TYTUŁU:

i anycc

Zapraszamy do kolejnej, Zapraszamy do kolejnej, 
trzeciej już edycji trzeciej już edycji 

„Kreatorzy budownictwa”„Kreatorzy budownictwa”
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Nazwa fi rmy/adres Kontakt Profi l działalności Strona 

AARSLEFF sp. z o.o.

al. Wyścigowa 6

02-681 Warszawa

tel. 22 648 88 34

faks 22 648 88 36

aarsleff @aarsleff .com.pl

www.aarsleff .com.pl

AARSLEFF sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie projektowania 

i wykonawstwa specjalistycznych robót fundamentowych, 

konstrukcji oporowych i zabezpieczeń głębokich wykopów. 

Specjalizuje się również w projektowaniu i wykonawstwie robót 

hydrotechnicznych.

28-29

ANKOTECH

ul. Wrocławska 43-49

62-800 Kalisz

tel. 62 501 75 25

faks 62 501 75 26

ankotech@ankotech.eu

www.ankotech.eu

Wyłączny przedstawiciel w Polsce PLP COATINGS – farby i KLANER 

– podnośniki samozasysające. Autoryzowany dystrybutor i serwis 

sprzętu do aplikacji farb fi rm: BINKS, DeVilbiss, RANSBURG oraz 

manipulatorów, balanserów i żurawi fi rmy SCHMALZ.

30-32

ArcelorMittal 

Commercial Long Polska 

sp. z o.o.

al. Piłsudskiego 92

41-308 Dąbrowa Górnicza

tel. 32 776 67 27

faks 32 776 70 67

www.arcelormittal.com/sections

www.grodzice.pl

ArcelorMittal Commercial Long Polska jest agencją sprzedaży 

w ramach jednostki operacyjnej ArcelorMittal Long Carbon Europe, 

odpowiedzialną za sprzedaż, marketing oraz rozwój produktu 

kształtowników walcowanych na gorąco, grodzic stalowych, szyn 

oraz profi li górniczych.

34-35

BDTECH Sp. z o.o.

ul. Kwidzyńska 6E

51-416 Wrocław

tel. 790 238 732, 608 312 896

biuro@bdtech.pl

www.bdtech.pl

BDTECH Sp. z o.o. zajmuje się nowoczesnym przetwarzaniem żywic 

poliestrowych, epoksydowych i winyloestrowych. Specjalizuje się 

w mieszankach żywiczno-mineralnych – polimerobetonie. Wiodą-

cym produktem jest deska gzymsowa dla branży mostowej.

38

BUDSOFT Sp. z o.o.

ul. Św. Marcin 58/64

61-807 Poznań

tel. 61 670 39 75

faks 61 648 21 13

info@budsoft.com.pl

www.budsoft.com.pl

Firma Budsoft oferuje programy Metody Elementów Skończonych 

(MES) dla budownictwa Brigade (Scanscot Technology) oraz Abaqus, 

SIMULIA V5 i V6. Podstawowa działalność fi rmy to: wdrożenia, 

szkolenia i wsparcie techniczne oraz usługi obliczeniowe.

36-37

CONSTRUSOFT Sp. z o.o.

ul. Wilczak 16A

61-623 Poznań
tel. 61 826 00 71

info@construsoft.pl

www.construsoft.pl

Construsoft Sp. z o. o. jest jedynym w Polsce ofi cjalnym partnerem 

fi rmy Tekla, fi ńskiego dostawcy oprogramowania Tekla Structures. 

Construsoft zapewnia optymalne rozwiązania BIM dla wszystkich 

etapów procesu powstawania budynku.

39-41

DIGGA POLSKA – SERAFIN 

PUH

Przybysławice 113

32-088 Przybysławice

tel. 12 419 45 45

faks 12 398 36 69

biuro@digga.pl

www.digga.pl

DIGGA to australijska fi rma, która może pochwalić się ponad 

30-letnim doświadczeniem w projektowaniu napędów hydrau-

licznych, wiertnic oraz koparek łańcuchowych. Jest pionierem 

w swojej dziedzinie oraz uznanym producentem tego typu 

sprzętu na świecie.

42-43

Nazwa Autor Tytuł artykułu Strona 

INSTYTUT BADAWCZY 

DRÓG i MOSTÓW
dr inż. Krzysztof Germaniuk

Nowoczesne materiały i technologie związane z utrzymaniem 

mostów betonowych
5-9

INSTYTUT BADAWCZY 

DRÓG i MOSTÓW
mgr inż. Piotr Rychlewski Kontrola jakości – metody badań pali fundamentowych 10-15

POLITECHNIKA 

KRAKOWSKA
dr inż. Piotr Gwoździewicz Sprężanie konstrukcji – rozwiązania nowe i najnowsze 16-19

POLITECHNIKA 

POZNAŃSKA

dr hab. inż. Arkadiusz Madaj, 
prof. PP

Zasady projektowania odwodnienia obiektów inżynierskich 20-23

Spis artykułów zamieszczonych w części KOMPENDIUM WIEDZY

Spis firm zamieszczonych w części FIRMY, PRODUKTY, TECHNOLOGIE
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Nazwa fi rmy/adres Kontakt Profi l działalności Strona 

DRENKAR

Jadwiga Piasecka-Karda

ul. Ludwinowska 47L

02-856 Warszawa
tel. 22 257 23 91

biuro@drenkar.eu

www.drenkar.eu

Firma DRENKAR jest obecna na najważniejszych budowach 

w kraju. Produkty wytwarza wg własnych technologii i konstrukcji. 

Przeznaczone są one przede wszystkim do budowy obiektów 

mostowych, mogą mieć również zastosowanie w innych obszarach 

budownictwa.

27

FRANKI SK Sp. z o.o.

ul. Jasnogórska 44

31-358 Kraków

tel. 12 622 75 60

faks 12 622 75 70

info@frankipolska.pl

www.frankipolska.pl

Wykonujemy fundamenty specjalne i pale głównie w technologii 

FRANKI Nowej Generacji, a także pale typu ATLAS, pale w rurach typu 

BSP, kolumny żwirowe, żwirowo-betonowe, betonowe typu FRANKI. 

Tworzymy koncepcje i projekty palowania oraz fundamentów.

44-46

GEHOLIT POLSKA 

Sp. z o.o.

ul. Kroczymiech 38

32-500 Chrzanów 

tel. 32 623 21 33

faks 32 623 21 71

biuro@geholitpolska.pl

www.geholitpolska.pl

Firma GEHOLIT POLSKA Sp. z o.o. oferuje produkty GEHOLIT+WIEMER: 

systemy powłok, antykorozyjnych, systemy DUPLEX, lakiery prze-

mysłowe, lakiery proszkowe KABE, posadzki przemysłowe.

47

GEO-EKSPERT Sp. z o.o.

ul. Balcerskiego 19 

80-299 Gdańsk 

tel. 58 552 15 03

faks 58 552 14 83

geo@geo-ekspert.gda.pl

www.geo-ekspert.gda.pl

GEO-EKSPERT Sp. z o.o. świadczy usługi w zakresie specjalistycznego 

fundamentowania w budownictwie lądowym i wodnym. Oferuje 

m.in. wykonawstwo mikropali i kotew gruntowych, wzmacnianie 

fundamentów, stabilizację skarp i osuwisk, iniekcję podstaw pali 

wielkośrednicowych, obudowy wykopów.

48

GOMIBUD Sp. z o.o. P.B.U.

Borek Szlachecki 1

32-050 Skawina tel. 12 276 77 70

faks 12 276 77 71

gomibud@gomibud.pl

www.gomibud.pl

P.B.U. Gomibud Sp. z o.o. oferuje prace projektowe oraz wykonaw-

stwo w zakresie obiektów mostowych (mosty, wiadukty, przepusty), 

ekranów akustycznych i budowli inżynierii komunikacyjnej. Firma 

jest również producentem betonu towarowego oraz elementów 

infrastruktury drogowej.

49

INFRACON Sp. z o.o.

ul. Grunwaldzka 104/505

60-307 Poznań

tel. 61 866 02 66

biuro@infracon.pl

www.infracon.pl

Wyłączny przedstawiciel Asset International Structured Solutions 

w zakresie przepustów stalowych MULIPLATE i STREN-COR 

– dostawa i montaż. Prowadzi nadzory inwestorskie i realizacje 

obiektów budowlanych w systemie generalnego wykonawstwa.

50-51

INNOTECH Sp. z o.o.

ul. Grochowska 342

03-838 Warszawa

tel. 22 619 38 94

faks 22 619 38 20

biuro@innotech.waw.pl

www.innotech.waw.pl

Firma INNOTECH zajmuje się kompleksowym wykonaniem 

hydroizolacji i izolacjonawierzchni obiektów mostowych. 

W sprzedaży posiadamy gamę produktów fi rmy Stirling Lloyd, 

dodatki do modyfi kacji asfaltu z serii tecRoad® oraz dodatki do 

stabilizacji gruntu.

52

INORA Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo 

Realizacyjne

ul. Prymasa Stefana 

Wyszyńskiego 11

skr. pocztowa 482

44-101 Gliwice

tel. 32 238 86 23

faks 32 230 49 97

inora@inora.pl

www.inora.pl

Firma specjalizuje się w geotechnice i aplikacjach geosyntetyków. 

Współpracuje z inwestorami, projektantami, wykonawcami 

i inżynierami nadzoru w zakresie specjalistycznych rozwiązań, 

mających na celu m.in. ułatwienie i przyspieszenie realizacji 

budowy.

53

KELLER Polska Sp. z o.o.

ul. Poznańska 172

05-850 Ożarów Mazowiecki

tel. 22 733 82 70

faks 22 733 82 80

Keller-Polska@keller.com.pl

www.keller.com.pl

Specjalizujemy się w kompleksowym rozwiązywaniu trudnych 

problemów geotechnicznych, mamy szczególne doświadczenia we 

wzmacnianiu słabego podłoża gruntowego oraz podchwytywaniu, 

wzmacnianiu i podnoszeniu fundamentów istniejących budowli.

54-55

MAPEI POLSKA Sp. z o.o.

ul. Gustawa Eiff ela 14

44-109 Gliwice

tel. 22 595 42 00

faks 22 595 42 01

info@mapei.pl

www.mapei.pl

Mapei Polska to część Grupy Mapei, światowego lidera w produkcji 

klejów i produktów chemicznych dla budownictwa oraz zdobywca 

tytułu Srebrna Budowlana Marka Roku 2012, który swoje produkty, 

wraz z doradztwem technicznym, kieruje do profesjonalistów.

56-57
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Nazwa fi rmy/adres Kontakt Profi l działalności Strona 

MINOVA EKOCHEM S.A.

ul. Budowlana 10

41-100 Siemianowice Śląskie

tel. 32 750 38 00

faks 32 750 38 01

minova.ekochem@minovaint.com

www.minova.pl

Minova Ekochem S.A. oferuje efektywne i bezpieczne rozwiązania 

oparte o nowoczesne technologie materiałowe, dla budownictwa 

inżynieryjnego i geotechniki w Europie, USA, RPA i Australii. Produkty 

uzyskały aprobaty IBDiM, ITB oraz atesty PZH.

58-59

MP-MOSTY Sp. z o.o.

ul. Dekerta 18

30-703 Kraków

tel. 12 312 18 78

faks 12 312 18 70

biuro@mpmosty.pl

www.mpmosty.pl

MP-Mosty Sp. z o.o. świadczy usługi w zakresie projektowania, nad-

zorów inwestorskich oraz doradztwa technicznego w branży budow-

nictwa komunikacyjnego (drogowego, tramwajowego, kolejowego), 

w branży geotechnicznej i geodezyjnej; badania laboratoryjne.
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REKMA Sp. z o.o.

ul. Szlachecka 7 

32-080 Brzezie tel./faks 12 633 59 22, 

12 397 52 20 

rekma@rekma.pl 

www.rekma.pl

Firma Rekma Sp. z o.o. istnieje od 1998 r. i wykonuje m.in.: bitumiczne 

oraz mechaniczno-asfaltowe dylatacje mostowe, naprawy spękań, 

uszkodzeń i cięcie nawierzchni, rowkowanie nawierzchni, oferuje 

sprzedaż mas zalewowych i sprzętu do prac drogowych.
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SAINT-GOBAIN 

CONSTRUCTION 

PRODUCTS POLSKA Sp. z o.o.

MARKA WEBER 

DEITERMANN

ul. Mydlana 7

51-502 Wrocław

tel. 71 372 85 75

kontakt.weber@saint-gobain.com

www.netweber.pl

Marka Weber Deitermann: specjalistyczne produkty i systemy 

do wykonywania izolacji przeciwwodnych obiektów, napraw 

konstrukcji żelbetowych i murowych, posadzek przemysłowych, 

okładzin z płytek na tarasach, balkonach i w basenach.

66, 68

SAINT-GOBAIN 

CONSTRUCTION 

PRODUCTS POLSKA Sp. z o.o.

MARKA WEBER LECA®

ul. Krasickiego 9

83-140 Gniew
tel. 58 772 24 10 (11)

kontakt.weber@saint-gobain.com

www.netweber.pl

Marka Weber Leca®: lekkie kruszywo ceramiczne o doskonałych 

parametrach izolacyjności termicznej i akustycznej oraz ognio- 

i mrozoodporności. Leca® KERAMZYT stosowany jest w budownic-

twie, geotechnice, ogrodnictwie, rolnictwie.
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STALPRODUKT S.A.

ul. Wygoda 69 

32-700 Bochnia

tel. 14 615 10 00

faks 14 615 11 18 

market@stalprodukt.com.pl

www.stalprodukt.com.pl

Stalprodukt S.A. jest wiodącym producentem i eksporterem wy-

sokoprzetworzonych wyrobów ze stali: blach elektrotechnicznych 

transformatorowych, kształtowników giętych na zimno, barier dro-

gowych i rdzeni toroidalnych.
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TITAN Polska sp. z o.o.

ul. Miłkowskiego 3/801

30-349 Kraków

PARTNER
FRIEDR. ISCHEBECK GmbH

tel. 12 636 61 62

faks 12 267 05 25

biuro@titan.com.pl

www.titan.com.pl

TITAN Polska to ofi cjalny przedstawiciel fi rmy Friedr. Ischebeck. 

Oferuje nowoczesne rozwiązania dla budownictwa specjalnego 

i inżynieryjnego, wśród których wyodrębnia się trzy zasadnicze 

gałęzie: geotechnika, systemy deskowań i szalunki wykopowe.
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TrueTrade & Technology 

Sp. z o.o.

ul. 73 Pułku Piechoty 1

40-474 Katowice

tel. 32 603 70 30

faks 32 603 70 31

info@tricosal.com.pl

www.tricosal.com.pl

Firma TrueTrade & Technology Sp. z o.o. proponuje profesjonalne 

systemy hydroizolacyjnych zabezpieczeń obiektów budowlanych. 

Oferuje bezpłatne szkolenia dla kadry technicznej oraz brygad 

wykonawczych, a także ścisłą współpracę z biurami projektowymi.
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