
O poprawności  rozwiązania  technologiczno-materiałowego  decyduje  nie  tylko  dobór
odpowiednich materiałów do wykonania posadzki, lecz także jej konstrukcja. Oznacza to,
że  na  etapie  projektowania  należy  przyjąć  poprawny  układ  warstw  całej  konstrukcji,
jednoznacznie definiując rodzaj zastosowanych materiałów i ich parametry. Począwszy od
poprawnego  rozpoznania  warunków  gruntowo-wodnych  i określenia  niezbędnych
parametrów  warstwy  nośnej  (w przypadku  posadzek  na  gruncie),  a skończywszy
bezpośrednio na warstwie użytkowej.
Posadzka przemysłowa jest konstrukcją warstwową, opierającą się na podłożu gruntowym
lub  na  stropie.  Każda  warstwa  odgrywa  określona  rolę  w  przenoszeniu  obciążeń  na
podłoże  lub  w  zabezpieczeniu  jej  przed  czynnikami  zewnętrznymi.  Trzy  podstawowe
warstwy posadzki to: podkład, podbudowa i podłoże gruntowe.

Podkład stanowi podstawową warstwę nośną posadzki. Jest równocześnie warstwą, na
którą zwykle bezpośrednio działają obciążenia oraz większość czynników destrukcyjnych.
Warstwie tej stawia się też najwięcej wymagań. Podkłady wykonywane są zwykle z betonu
klasy C20/25-C35/45 i z betonu modyfikowanego żywicami, natomiast w sporadycznych
przypadkach jako elementy żelbetowe, a niekiedy strunobetonowe. Od kilkunastu 
lat, w naszym kraju, podkłady najczęściej są wykonywane z betonu, zbrojonego włóknem
rozproszonym (stalowym lub polipropylenowym).
Podkłady  dzielone  są  na  płyty  o  wymiarach  wynikających  z  analizy  ich  odkształceń
skurczowych. Zawierają różnego rodzaju szczeliny: pozorne (przeciwskurczowe), robocze
i dylatacyjne.

Podbudowa stanowi  warstwę wyrównawczą pod podkład i  ewentualnie ocieplenie oraz
przenosi obciążenia z podkładu na podłoże gruntowe. Podbudowa wykonywana jest jako
warstwa dobrze zagęszczonego żwiru lub tłucznia, z dodatkiem niewielkiej ilości cementu.
W Polsce podbudowę najczęściej stanowi warstwa betonu klasy co najmniej C8/10.
Podłoże gruntowe powinno mieć odpowiednią nośność, równomierne zagęszczenie pod
całą powierzchnią posadzki oraz uregulowane stosunki wodne.
Warstwa  betonu  nośnego  musi  umożliwić  przejęcie  przede  wszystkim  obciążeń
mechanicznych  oddziaływujących  na  podłogę,  grubość  płyty  betonowej  i klasa  betonu
zależą od przewidywanych obciążeń powierzchni. Dla obciążenia lekkim ruchem pieszym
za minimalną klasę betonu przyjąć można C16/20, przy intensywnym obciążeniu ruchem
pieszym lub obciążeniu wózkami na kołach ogumionych będzie to beton klasy C20/25,
przy ruchu wózków na kołach stalowych − C25/30, jeżeli do tego dochodzą obciążenia
udarowe  lub  ujemnymi  temperaturami  (szokowe),  za  minimalną  klasę  betonu  można
przyjąć beton C30/37. 

Nasza technologia to posadzki betonowe utwardzone powierzchniowo. Potocznie metoda
ta  nosi  nazwę  DST-  dry shake  topping  czyli  „suche  na  mokre”.  Mieszanka  betonowa
powinna  mieć  klasę  betonu  proporcjonalną  do  obciażeń,  a  następnie  zostaje  ona
utwardzona  utwardzaczem  proszkowym  i  zatarta  na  gładko  zacieraczkami
mechanicznymi.  Posadzki  tego  typu  znajdują  zastosowanie  w  halach  produkcyjnych,
magazynowych, garażach, parkingach, supermarketach i w wielu innych tym podobnych
obiektach.


