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PRZYCZYNY POWSTAWANIA USZKODZEē
W PODàOGACH BETONOWYCH MAGAZYNÓW
WYSOKIEGO SKàADOWANIA
Marek Dohojda
Szkoáa Gáówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Streszczenie. W artykule przedstawiono podáogi betonowe jako czĊĞü skáadową magazynów wysokiego skáadowania. Zaprezentowano poszczególne etapy projektowania podáóg
betonowych ze szczególnym uwzglĊdnieniem ĪyczeĔ przyszáego uĪytkownika. NastĊpnie
przedstawiono typowe báĊdy na etapie projektowania, wykonawstwa i póĨniejszej eksploatacji. Zwrócono takĪe uwagĊ na moĪliwoĞü wystąpienia uszkodzeĔ zarówno w trakcie
eksploatacji, jak i póĨniejszej ich naprawy z zastosowaniem odpowiedniej technologii
i materiaáów posiadających aktualne Ğwiadectwa jakoĞci.
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WSTĉP
Podáogi betonowe w magazynach wysokiego skáadowania (nazywane czĊsto posadzkami) stanowią jeden z waĪniejszych elementów magazynu. Po ich powierzchni odbywa siĊ caáy
transport koáowy i na nich są zlokalizowane i zamocowane regaáy wysokiego skáadowania,
czĊsto dochodzące do wysokoĞci okoáo 9 m. Transport odbywa siĊ za pomocą wózków widáowych na twardych koáach, przy prĊdkoĞciach przejazdów dochodzących do 15 kmǜh–1,
ciĊĪar zaĞ podnoszony jest na wysokoĞü 12 m i czĊsto przekracza 800 kg. Wszystkie te
aspekty Ğwiadczą o tym, Īe wykonanie dobrej jakoĞci podáóg jest sprawą kluczową i stanowi podstawĊ do wáaĞciwego i bezpiecznego eksploatowania tego typu magazynów.
ETAP PROJEKTOWANIA
Na etapie projektowania powinno siĊ braü pod uwagĊ: charakter magazynu (rodzaj
materiaáów przechowywanych), maksymalny ciĊĪar palet, typ wózków, schemat organizacyjny zarządzania (obciąĪenie dróg przejazdami), dáugoĞü przewidzianych regaáów
i sam charakter usytuowania póáek na regaáach.1
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Po opracowaniu studium projektowego uzasadnione jest przeprowadzenie konsultacji
z uĪytkownikiem przyszáego magazynu (o ile to moĪliwe). Brak takich konsultacji naleĪy
uwaĪaü za báąd, gdyĪ uĪytkownik zgáasza swoje problemy dopiero wtedy, gdy magazyn
jest juĪ wykonany.
Przy projektowaniu podáóg betonowych powinno siĊ uwzglĊdniü wspóápracĊ podáogi
z podáoĪem. W najprostszym przypadku páytĊ podáogi betonowej traktuje siĊ jako izotropowy materiaá liniowo-sprĊĪysty, spoczywający na sprĊĪystym podáoĪu (Winklera)
z pominiĊciem naprĊĪeĔ stycznych [Posadzki przemysáowe 2001]. MoĪna równieĪ przyjąü inne zaáoĪenie, zaproponowane przez Westergaarda w 1926 roku, opierające siĊ na
liniowo-sprĊĪystej pracy izotropowej páyty. Reakcja podáoĪa ma wtedy jedynie skáadową
pionową proporcjonalną do wielkoĞci ugiĊcia páyty, podáoĪe zaĞ stanowi oĞrodek sprĊĪysty o znanym wspóáczynniku sprĊĪystoĞci k [Tejchman i Maáasiewicz 2006]. Inne podejĞcie stanowi z kolei teoria analizy plastycznej (plastycznych zaáomów), przy zaáoĪeniu
powstania promienistych i obwodowych przegubów plastycznych. Kryterium wyczerpania noĞnoĞci wystĊpuje w momencie pojawienia siĊ kolistej rysy na górnej powierzchni
podáogi. Istnieje ponadto moĪliwoĞü obliczenia noĞnoĞci podáóg betonowych wedáug nomogramów zaproponowanych w amerykaĔskiej normie ACI 302.

TYPOWY SCHEMAT PODàOGI BETONOWEJ
W wiĊkszoĞci przypadków podáogi w tego typu magazynach wykonane są z betonu
co najmniej klasy C20/25 (o gruboĞci od 20 do 80 cm), izolacji przeciwwodnej (warstwa
poĞlizgowa) i na podáoĪu ze stabilizacją z chudego betonu (rys. 1). Ich powierzchnia jest
wyprawiana piaskiem kwarcowym lub specjalnym powierzchniowym utwardzaczem,
malowana farbami epoksydowymi lub wykáadana powierzchniowymi okáadzinami epoksydowymi.
powierzchnia podáogi (epoksydy, utwardzacze)
Àoor area (epoxies, hardeners)
gáówna czĊĞü podáogi (beton + stal)
main part of the Àoor (concrete + steel)
izolacja (termiczna, akustyczna)
insulation (thermal, acoustic)
izolacja przeciwwilgociowa, warstwa poĞlizgowa
moisture barrier, sliding layer
podbudowa – beton chudy
base course – concrete streaky
stabilizowany grunt
stabilized soil

Rys. 1.
Fig. 1.

Schemat rozmieszczenia poszczególnych warstw w podáodze betonowej
Scheme of distribution of every layers in a concrete Àoor

Po wykonaniu podáóg w terminie 8–48 godzin wykonuje siĊ naciĊcia dylatacyjne (pozorne) na gáĊbokoĞü 1/4–1/3 gruboĞci podáogi, szerokoĞci 3–4 mm, poszczególnych pól
magazynu o dáugoĞci boku maksymalnie do 6 m.
Acta Sci. Pol.

Przyczyny powstania uszkodzeĔ w podáogach betonowych...

45

Prawidáowa realizacja tych wszystkich zaleceĔ jest podstawą wáaĞciwego wykonania
podáogi betonowej i gwarantuje jej dáugą otwartą eksploatacjĊ przy zachowaniu peánych
warunków bezpieczeĔstwa. W rzeczywistoĞci jest jednak inaczej, a wiąĪe siĊ to z báĊdami popeánionymi na etapie projektowania, wykonawstwa i póĨniejszych napraw podáóg
uszkodzonych w trakcie eksploatacji.

BàĉDY POPEàNIANE NA ETAPIE PROJEKTOWANIA I WYKONAWSTWA
BáĊdy projektowe
W przypadku projektowania podáóg w magazynach wysokiego skáadowania bardzo
czĊsto nie wykonuje siĊ szczegóáowych obliczeĔ statycznych dotyczących wspóápracy
podáogi z warstwami podĞcielającymi. Ponadto popeánia siĊ teĪ inne báĊdy, do których
moĪna zaliczyü:
– záe przeanalizowanie potrzeb klienta (powoduje to nieuwzglĊdnienie przewidywanych obciąĪeĔ i charakteru przechowywanych towarów),
– zbyt maáą gruboĞü warstwy noĞnej podáogi (nie moĪna zmieniü charakteru magazynu),
– záe okreĞlenie warunków wodno-gruntowych (zmiany sezonowe zwierciadáa wody
gruntowej),
– lekcewaĪenie charakteru zbrojenia, zastosowanie tylko zbrojenia rozproszonego,
– brak dwóch siatek zbrojenia prĊtami, umieszczonych w dolnej i górnej warstwie betonu,
– brak analizy termiczno-skurczowej (wyznaczenie w fazie projektowania odksztaáceĔ
wywoáanych skurczem betonu).
BáĊdy wykonawcze
Na etapie budowy ¿rmy wykonujące podáogi betonowe czĊsto nie posiadają dostatecznego doĞwiadczenia potrzebnego przy wykonywaniu tego typu konstrukcji, co jest
przyczyną popeániania licznych báĊdów [Sokalska i in. 2004]. Przykáady uszkodzeĔ podáóg powstaáych w wyniku báĊdów popeánionych na etapie realizacji przedstawiono na
rysunkach 2–5.
Do najczĊstszych báĊdów wykonawczych naleĪy zaliczyü:
– niedostateczne wykonanie stabilizacji podáoĪa (rys. 2),
– brak odprowadzenia wód gruntowych, opadowych (drenaĪ opaskowy),
– záą jakoĞü betonu (zaniĪona klasa betonu),
– nieodpowiednie zagĊszczenie warstwy noĞnej betonu (rys. 3),
– niedokáadne wymieszanie i rozáoĪenie zbrojenia rozproszonego,
– brak izolacji poziomej (miĊdzy chudym betonem a betonem konstrukcyjnym),
– brak warstwy poĞlizgowej (zastosowanie pojedynczej folii PCV, papy),
– zbyt póĨne i zbyt páytkie naciĊcie dylatacji podáogi (po 7 dniach i na gáĊbokoĞü 5 cm),
– za duĪe pola niezdylatowane (o powierzchni > 36 m2),
– niewypeánienie dylatacji po naciĊciu, wysychanie szczelin (rys. 4),
– brak pielĊgnacji powierzchniowej, zbyt szybkie odparowanie wody z zatartej powierzchni podáogi (rys. 5),
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Rys. 2.
Fig. 2.

Przeáamanie páyty podáogowej w Ğrodku rozpiĊtoĞci – záa stabilnoĞü podáoĪa
Floor plate fracture in the middle of the plate width – bad stability of subsoil

Rys. 3.
Fig. 3.

Rozwarstwienie betonu w warstwie podáogi – záe zagĊszczenie
Concrete fracture in the Àoor layer – bad concrete consolidation

Rys. 4.
Fig. 4.

Zbyt póĨne wypeánienie szczelin dylatacyjnych – wywijanie krawĊdzi páyt
The expansion gap was ¿lled too late – the plate edges turn up
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SpĊkanie warstwy Ğcieralnej posadzki – tzw. pajĊczyny
Fracturing of wearing layer of Àoor – so-called spiderwebs

– niewáaĞciwe utwardzenie (wyprawienie) powierzchni podáogi, áuszczenie siĊ warstwy
utwardzonej,
– przeciĊcie obu siatek zbrojenia, utrata stabilnoĞci caáej powierzchni (wydzielanie siĊ
poszczególnych zdylatowanych pól).

PODSUMOWANIE
W Polsce brak jest szczegóáowych wytycznych dotyczących projektowania i wykonawstwa podáóg betonowych w magazynach wysokiego skáadowania. Dowodem tego są
póĨniejsze reklamacje inwestorów na etapie juĪ eksploatacji magazynów.
W ramach gwarancji (rĊkojmi) wykonawcy podáóg betonowych starają siĊ usunąü
wynikáe wady i uszkodzenia. Obszar obejmujący uszkodzenia jest czĊsto duĪy i obejmuje
niekiedy caáy magazyn. Naprawy jednak wykonuje siĊ, stosując tanie i niesprawdzone
materiaáy (brak aprobaty technicznej), co przynosi efekt odwrotny – nastĊpuje dalsza
degradacja podáogi, a koszty naprawy zaczynają przewyĪszaü koszt wykonania nowej
podáogi.
Przed wykonaniem naprawy podáogi naleĪy wykonaü ekspertyzĊ techniczną popartą szczegóáową inwentaryzacją uszkodzeĔ, która wskaĪe przyczyny ich wystĊpowania
i poda wytyczne dokonania póĨniejszej naprawy.
Wszystkie te báĊdy, popeánione zarówno w fazie projektowania podáóg betonowych
i ich wykonawstwa, jak i póĨniejszych napraw, w koĔcowym efekcie wpáywają na moĪliwoĞü eksploatacji magazynu. Wykonanie tych prac przy braku naleĪytej starannoĞci
skutkuje ograniczeniem powierzchni magazynowej, utrudniając przejazd wózków widáowych oraz wpáywając na bezpieczeĔstwo ludzi obsáugujących taki magazyn.
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REASONS OF DAMAGES IN CONCRETE FLOORS OF HIGH STORAGE
STOREHOUSES
Abstract. The paper presents concrete Àoors as a component of high storage storehouses.
There have been presented the consecutive stages of designing, with the special consideration of demands of a future user. Then, the typical errors have been presented, which arise
during design, execution and later exploitation. The special attention has been paid at the
possibilities of arising damages during the exploitation as well as these of a later repair
– with the use of an appropriate technology and materials having the current quality certi¿cates. Reasons of damages in concrete Àoors of high magazines storage.
Key words: concrete, concrete Àoor, Àoor damages
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