
 

Rozwiązania techniczne przedstawione w niniejszym opracowaniu odnoszą się tylko i wyłącznie do oryginalnych produktów firmy itBUD, a wykonane obliczenia bazują 

na parametrach technicznych poszczególnych produktów. W przypadku zamiany któregokolwiek z produktów na inny pochodzący od innego producenta, 

firma itBUD nie ponosi żadnej odpowiedzialności za walory techniczno-użytkowe i trwałość wykonanej posadzki. 

Uwaga: Niniejsze opracowanie nie jest projektem budowlanym w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie techniczne 
 

 

Nr i data opracowania 2019.03.06 MJ 2019.03.02 

Nazwa obiektu Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie 

Termin realizacji 2019 

Powierzchnia 8000m2 

Inwestor IDS – BUD S.A. 

Technologia posadzki itBUD sp. z o.o. 

Opracował mgr inż. Mariusz Janeczko 

 



Strona 2 z 11 

 

ITBUD Sp. z o.o.  NIP: 521 326 18 27   biuro@itbud.com.pl 

ul. Ksawerów 21  Regon: 015571254   www.itbud.com.pl  

00-2656 Warszawa KRS nr: 0000175201 

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 

 

1. Proponowane rozwiązanie konstrukcji posadzki    3 

2. Przekrój Posadzki         4 

3. Zestawienie obciążeń płyty Posadzki      5 

4. Charakterystyka materiałów        6 

5. Zalecenia dotyczące wykonania posadzki betonowej    7 

a) Podłoże i podbudowa        7 

b) Warstwa poślizgowa        7 

c) Wymagania betonu         7 

d) Technika wykonania posadzki w technologii DST    8 

e) Szczeliny skurczowe i szwy robocze      8 

6. Informacje dotyczące jakości wykonanych posadzek    10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Strona 3 z 11 

 

ITBUD Sp. z o.o.  NIP: 521 326 18 27   biuro@itbud.com.pl 

ul. Ksawerów 21  Regon: 015571254   www.itbud.com.pl  

00-2656 Warszawa KRS nr: 0000175201 

 

1. PROPONOWANE ROZWIAZANIE KONSTRUKCJI POSADZKI 

 

Nazwa obiektu 
 

Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie 

Wykończenie 

Trudnościeralne typu DST w postaci suchej posypki 

DUR-TOP EXTRA D3 

Powierzchnia zaimpregnowana preparatem: 

 itSIL w ilości ok.  0,1 l/m2  

Płyta posadzkowa 
 

Płyta z betonu C25/30 zbrojona makro włóknem polimerowym  
itFIBER HD w ilości 1,5 kg/m3 

 
h = 20 cm 

Warstwa izolacyjna Folia polietylenowa h = 0,2 mm 

Podbudowa 
WYMAGANY wtórny moduł odkształcenia na poziomie 

podbudowy górnej Ev2 > 90 MPa. Stosunek  Ev2/Ev1 ≤ 2,5 

(gdzie Ev1 - pierwotny moduł odkształcenia). 

 

 

 

Uwaga: 

 

• Z uwagi na dotychczasowe doświadczenie z realizacjami posadzek w muzeum zaleca się wykończenie 

płyty utwardzaczem powierzchniowym DUR-TOP EXTRA D3 o dozowaniu nie mniejszym jak 4,0 kg/m2 

grubości warstwy. Posadzka winna być zaimpregnowana preparatem itSIL. 

. 

• Oznaczanie  modułów  odkształcenia  podbudowy   Ev1   i   Ev2   zgodnie   z   normą   PN-S-02205   

1998   ”Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.” Załącznik B. 
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2. PRZEKRÓJ POSADZKI 

 

 

 

 

 

1. Warstwa wykończeniowa posadzki: DUR TOP EXTRA/ itSIL 

2. Płyta posadzki grubości 20 cm z betonu C25/30 (B30) zbrojona makro włóknami polimerowymi   

itFIBER HD  w ilości  1,5 kg/m3 betonu 

3. Warstwa poślizgowa z folii polietylenowej grubości ≥ 0,2 mm,  

4. Podbudowa wg projektu architektury i konstrukcji o oczekiwanej nośności na poziomie podbudowy górnej 

Ev2 ≥ 90 MPa. 
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3. ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ PŁYTY POSADZKI 

 

Płyta h = 20 cm 

Zbrojenie polimerowe itFIBER HD w ilości 1,5kg/m3 betonu 

Klasa betonu C25/30 

Rodzaj posadzki Posadzka pływająca na gruncie  
 

Obciążenie równomierne o nieokreślonym rozkładzie 

 

Wartość obciążenia 20 kN/m2 

Współczynnik obciążenia Y = 1,5 

                                    Obciążenie punktowe od nóg regałów 

 

Obciążenie stopy regału 20 kN 

Powierzchnia stopy regału 10000 mm2 

Rozstaw nóg regału 1100 x 300 x 2800 mm 

Współczynnik obciążenia γ = 1,5 
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4. CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁÓW 

A. Utwardzacze powierzchniowe 

Posypki DUROBET/itBUD to gotowe do użycia suche zaprawy mineralne, przeznaczone do wykonywania 
utwardzonych  powierzchniowo posadzek betonowych typu DST. Złożone są z selekcjonowanych wypełniaczy i 
kruszyw mineralnych, wysokosprawnych cementów oraz plastyfikatorów. Tworzą barwną, trwałą i odporną na 
ścieranie gładką posadzkę o wysokich parametrach użytkowych. Utwardzacze DUROBET/itBUD są dostępny w wersji 
standardowej, przeznaczonej do stosowania wyłącznie, jako tradycyjny utwardzacz powierzchniowy. Posypki 
DUROBET/itBUD wykazują zgodność z normą PN-EN 13813. 

 

 
 

 
DUR-TOP EXTRA D3 

• Wysoka odporność na ścieranie (dla posadzek o dużym natężeniu ruchu 
kołowego, zmechanizowanego, pracy maszyn i ruchu pieszego)  

• Podwyższenie wytrzymałości wierzchniej warstwy posadzki na ściskanie 

• Zredukowane pylenie betonu 

• Zwiększona odporność na uderzenia 

• Eliminuje nasiąkliwości wody, olejów, smarów, tłuszczy i detergentów. 

• Wysokie walory estetyczne 

• Betony utwardzone warstwą DUR-TOP EXTRA D3 mogą być stosowane 
zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków, w warunkach suchej i mokrej 
eksploatacji oraz mogą być wykonywane ze spadkiem i bez spadków. 

 

 
 
 

A 1,5 

 
 

 
 

Zużycie 

 4 kg/m2 

 

B. ZBROJENIE BETONU 

Pełniąc rolę podstawowego zbrojenia konstrukcyjnego zastępuje tradycyjne zbrojenie siatkami i stalowymi włóknami 
zbrojeniowymi. Unikalny kształt w połączeniu z właściwościami materiału syntetycznego zapewniają efektywne 
zakotwienie i doskonałe przestrzenne rozmieszczenie włókien w betonie 
.  

Korzyści wynikające z stosowania polimerowych itFIBER HD:       

• Zapewnienie nośności konstrukcji 

• Zmniejszenie skurczu plastycznego betonu i ograniczenie powstawania rys skurczowych w stwardniałym 

betonie 

• Eliminacja tworzenia się tzw.  „jeży”  i  zapewnienie  jednorodnej  oraz  trójwymiarowej  struktury  z  uwagi 

na łatwość rozprowadzania włókien w matrycy betonowej 

• Wysoka odporność chemiczna na utlenianie i korozję wywołaną chlorkami, siarczanami, pleśnią i rdzą, 

szczególnie w środowisku agresywnym 

• Niezmienność właściwości włókien poddanych działaniu zmiennych warunków atmosferycznych Wzrost 
udarności 

• Wyjątkowa efektywność z uwagi na bardzo dużą wytrzymałość na rozciąganie i sztywność 

• Wysoka ekonomiczność dzięki niskim kosztom transportu i składowania, skrócenie czasu realizacji inwestycji 
 

Dozowanie:             

Włókna polimerowe itFIBER HD w ilości 1,5 kg/m3 mieszanki betonowej.  

Szczegóły w Karcie Technicznej wyrobu 
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5. ZALECENIA DOTYCZĄCE WYKONANIA POSADZKI BETONOWEJ 

 

A. PODŁOŻE I PODBUDOWA 

Podłoże gruntowe             

Podłoże gruntowe musi być adekwatne do rodzaju obciążeń  przewidywanych na płycie posadzki  

Najważniejsze cechy podłoża to: 

• Odpowiednia nośność 

• Uregulowane i stabilne warunki wodne 

• Odpowiednie zagęszczenie 

 

B. WARSTWA POŚLIZGOWA 

Jest to warstwa oddzielająca płytę główną od podbudowy.  

Należy zastosować folię PE o grubości > 0,2 mm z zakładem min. 50 cm  

Zadania warstwy poślizgowej:           

• Zmniejszenie sił tarcia między płytą z podbudową 

• Wyeliminowanie przenikania wody z betonu do warstw podbudowy 

• Zapobiega przedostawaniu się wilgoci z podłoża do płyty posadzki 

 

C. WYMAGANIA BETONU 

Wymagania dotyczące betonu posadzkowego: 

• Klasa betonu: C25/30 

• Cement: portlandzki (CEM I 32,5; CEM I 32,5), portlandzki mieszany żużlowy (CEM II/A-S 32,5R; CEM II/B-
S 32,5R; CEM II/B- S 42,5R) lub hutniczy (CEM III/A 32,5; CEM III/A 42,5). Cement nie może zawierać 
popiołów lotnych 

• Ilość cementu: poniżej 350 kg/m3 betonu, łączna ilość cementu + kruszywa frakcji ≤ 0,25mm do 450 kg/m3. 

• Wskaźnik w/c ≤ 0,5 

• Kruszywo czyste, frakcjonowane, płukane wolne od zanieczyszczeń (margiel, lignit), punkt piaskowy ok. 
35%, uziarnienie ≤ 16 mm, zawartość frakcji ≤ 0,25 mm ≥ 4%, nie powinno być reaktywne w alkalicznym 
środowisku zaczynu cementowego 

• Konsystencja: 
Konsystencja na placu budowy S3. Opad stożka Abrahmsa 10 – 15 cm. Dodatek włókien stalowych obniża 
urabialność zmniejszając opad stożka o ok. 3 cm. 

• Dodatki: 
W zależności od współczynnika w/c, wymagań konsystencji, czasu transportu na budowę, warunków 
atmosferycznych, celem zwiększenia urabialności należy zastosować odpowiedni plastyfikator lub 
superplastyfikator. Niedopuszczalne jest dolewanie wody do mieszanki betonowej celem zwiększenia jej 
urabialności. Powoduje to znaczny spadek wytrzymałości betonu oraz wyraźny wzrost skurczu chemiczno-
fizycznego, wskutek czego powstają niekontrolowane rysy i spękania. 

 

 



Strona 8 z 11 

 

ITBUD Sp. z o.o.  NIP: 521 326 18 27   biuro@itbud.com.pl 

ul. Ksawerów 21  Regon: 015571254   www.itbud.com.pl  

00-2656 Warszawa KRS nr: 0000175201 

 

D. TECHNIKA WYKONYWANIA POSADZKI W TECHNOLOGII DST 
 

Wymagania dotyczące warunków aplikacji utwardzacza i prowadzonych robot  

• Temperatura podczas wykonywanych prac musi zawierać się w przedziale od +5°C od +30°C 

• Należy unikać przeciągów, powodujących odspojenia posypki od płyty betonowej 

• W przypadku konieczności ogrzania hali, nagrzewnice nie mogą być skierowane bezpośrednio na płytę 
posadzki 

• Należy chronić nawierzchnię przed nasłonecznieniem 

Etapy wykonywania posadzki w technologii DST         

1. Przed zastosowaniem utwardzacza powierzchniowego, beton musi osiągnąć odpowiednią twardość. Czas 
wiązania betonu uzależniony jest od temperatury, wilgotności względnej powietrza itp. 

2. Nie można dopuścić do zbyt dużego utwardzenia powierzchni betonu, dlatego należy często sprawdzać 
stan  podłoża. Umożliwi to wybranie optymalnego momentu rozpoczęcia aplikacji utwardzacza 
powierzchniowego. 

3. Do pracy można przystąpić, gdy po wejściu na beton ślady stóp nie będą głębsze niż 3-4 mm. 

4. Aplikacja utwardzacza: należy nanieść przewidzianą ilość utwardzacza na powierzchnię posadzki. Można  
dokonać  tego ręcznie oraz mechanicznie za pomocą siewnika lub maszyny laser screed. 

 

E. SZCZELINY SKURCZOWE I SZWY ROBOCZE 

• Maksymalny rozstaw dylatacji betonu wynosi 6 x 6 m. Pola powinny być zbliżone do kwadratu, tak aby 
stosunek boków wynosił max 1 do 1,5. 

• Szczeliny skurczowe nacinane są bruzdownicą na głębokość 1/4 – 1/3 grubości płyty, najpóźniej 24 
godziny po wykonaniu posadzki. Cięcia dokonujemy jak najwcześniej, w momencie, gdy piła już nie wyrywa 
ziaren kruszywa 

 
                a      - szerokość wypełnienia  

                  b      - wysokość wypełnienia 
   Ø       - średnica sznura 

                                                                      h        - grubość posadzki  
                                                                   1/3 h  - głębokość nacięcia szczeliny dylatacyjnej 

 

 

           Rys. Szczelina skurczowa  

  

• Szwy robocze wykonywane są w nawierzchniach zewnętrznych zwykle są dyblowane, natomiast 

wewnętrzne kotwione. Czynność tą należy wykonać za pomocą prętów ze stali A0 lub AI gładkiej 18 mm, 

długości ok. 40 cm, w odstępach ok. 30 cm, umieszczonymi w środkowej 1/3 przekroju.  

 
 
              a      - szerokość wypełnienia  
                  b      - wysokość wypełnienia 

   Ø       - średnica sznura 
                                                                      h        - grubość posadzki  
                                                                   1/3 h  - głębokość nacięcia szczeliny dylatacyjnej 
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    Rys. Szew roboczy 

 

• Wokół  słupów  wykonywane  są  nacięcia  szczelin  dylatacyjnych  w  „karo”,  lub  gdy  słup  jest  przy  
ścianie     w „półkaro”. 

 

 

 

 

 

 

• Naroża wklęsłe otworów przy słupach zabezpiecza się dodatkowo prętami zbrojeniowymi - 3 x 12 ÷ 18 

mm, (w zależności od grubości płyty), długości 60 ÷ 80 cm, ze stali żebrowanej AII (18G2), umieszczonymi 
na głębokości ok. jednej trzeciej grubości płyty, zgodnie z rysunkiem poniżej. Odległość pierwszego pręta 
od naroża  wynosi ok. 5 cm, pozostałe pręty należy układać w odstępach co ok. 5 cm każdy 

 

 

 

 

 

 

• Wypełnienie szczelin i szwów następuje po ok. 30 dniach od rozłożenia posadzki. Jeśli jest to konieczne 
należy poszerzyć szczelinę do szerokości dla której sznur dylatacyjny będzie łatwy do ułożenia (średnica 
szczeliny musi być mniejsza od średnicy sznura). 
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6. INFORMACJE DOTYCZĄCE JAKOŚCI WYKONANYCH POSADZEK 

• Rysy              
 

Wykonanie betonowej nawierzchni przemysłowej zawsze wiąże się z możliwością pojawienia się rys w płycie 
betonowej. Z braku krajowych norm i wytycznych co do możliwości występowania rys na posadzce, posiłkujemy się 
materiałami niemieckimi, amerykańskimi i angielskimi. 

Na przykład opisuje to niemiecki raport (Bundesverband   Estrich und Belag der Deutschen Beton und Bautechnik   
Verein) „Betonböden für Hallenflächen Stand : Februar 2000”, z którego pochodzi poniższy cytat: 

“Z uwagi na występowanie wielorakich oddziaływań nie można oczekiwać, że płyta betonowa nawierzchni przemysłowej, jak każda 

wielkopłaszczyznowa konstrukcja betonowa, pozostanie na trwale bez rys. Jest tak, ponieważ występujące naprężenia są zbyt różnorodne i 

nieokreślone. Rysy mogą mieć wiele różnych przyczyn, które częściowo są wynikiem obciążeń na jakie  nie mamy wpływu.” 

Nie są one żadną wadą w świetle ustaleń VOB/B (Zasady Kontraktowania Robót Budowlanych, część B). 

Podobne stwierdzenie można znaleźć w raporcie Amerykańskiego Instytutu Betonów ACI 302.1R-96 „Guide for 
Concrete Floor Slab Construction” (Wytyczne Wykonania Betonowych Nawierzchni Przemysłowych). 

„Nawet przy najlepszym opracowaniu projektowym i właściwym wykonawstwie budowlanym nierealnym jest oczekiwanie, aby 

nawierzchnia przemysłowa była pozbawiona rys i zjawiska paczenia się krawędzi i naroży. Dlatego też każdy inwestor winien być świadomy, 

że zupełnie normalnym zjawiskiem, jakiego należy się spodziewać, będzie pojawienie się pewnej ilości rys i spaczeń w każdej nawierzchni 

przemysłowej i że takie zjawisko nie świadczy o niedociągnięciach projektu lub o niskiej jakości wykonawstwa.” 

 

• Mikrorysy              
 

Stwierdza się, że nieregularne mikro spękania w postaci „sieci pajęczej” nie są wadą nawierzchni przemysłowej i nie 
są zagrożeniem stabilności jej struktury. 
Stwierdzenie to odnosi się w pierwszym rzędzie do nawierzchni przemysłowych nie narażonych na czynniki 
atmosferyczne, jak drastyczne zmiany temperatur latem i zimą, opady, agresję chlorkową na skutek odladzania itp. 
 

Bezpośrednią przyczyną pojawiania się mikro rys w postaci „sieci pajęczej” są warunki panujące w czasie układania 
i dojrzewania betonowej płyty nawierzchni przemysłowej, jak: 
 

- naturalne wahania i zmiany temperatury i wilgotności oraz wywołane przez nas zmiany tych warunków, jak 
np. niekontrolowane nagłe włączenie ogrzewania hali, nawiewnic gorącego powietrza bądź wentylatorów 

- przeciągi, które zawsze wystąpią, jeśli ściany hali nie zostały zamknięte i gdy więcej niż jedna brama do hali 
jest otwarta w czasie układania i dojrzewania płyty betonowej nawierzchni przemysłowej. 
 

 

Nawierzchnia z mikro spękaniami w postaci „sieci pajęczej” może być normalnie użytkowana bez żadnych ograniczeń. 
 

Mikro rysy „sieci pajęczej” stają się bardziej widoczne po zmyciu nawierzchni, jako że wnika w nie woda, a częściowo 
albo całkowicie znikają po jej wyschnięciu. Zwykle woskowanie czystej i suchej nawierzchni jest zabiegiem 
wystarczającym dla zapobieżenia penetracji wody w mikro rysy „sieci pajęczej”. 

 

• Barwa posadzki             

 

Nawierzchnia wykazuje początkowo silne przebarwienia, które ulegają wyrównaniu w miarę dojrzewania betonu. 
Uzyskana barwa nawierzchni jest trwała, o teksturze marmurkowej, z przemazami nieco jaśniejszych i ciemniejszych 
odcieni danego koloru. 
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• Przebarwienia             

Podczas dojrzewania betonowej płyty posadzkowej utwardzanej powierzchniowo zatartą na gładko i 
zaimpregnowaną preparatem pielęgnacyjnym, barwa nawierzchni zmienia się stopniowo i nierównomiernie, zależnie 
od intensywności odparowywania wilgoci z płyty przez powłokę zewnętrzną, aż do osiągnięcia po upływie kilku 
tygodni docelowej, trwałej, szarej barwy o teksturze marmurkowej, z przemazami nieco jaśniejszych i ciemniejszych 
odcieni danego koloru. Na tle naturalnej cementowej barwy posadzki mogą występować ciemniejsze plamy, 
spowodowane nałożeniem lokalnie nieco grubszej warstwy preparatu impregnująco-pielęgnującego, utrudniającego 
odparowywanie wody z płyty betonowej. Plamy te zanikają w miarę dojrzewania betonowej płyty posadzkowej. 

• Czas wejścia na posadzkę           

Monolityczna posadzka przemysłowa z betonu kompozytowego utwardzona techniką DST może być użytkowana, 
przy ograniczeniu obciążeń zgodnie z poniższą tabelą, jednak nie wcześniej niż czwartego dnia od momentu 
wykonania posadzki. 
 

CZAS W DNIACH, PO JAKIM NAWIERZCHNIA 
MOŻE BYĆ PODDANA OBCIĄŻENIU 

DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIA W % OBCIĄŻEŃ 
OBLICZENIOWYCH 

4 40 

7 70 

14 85 

28 100 

Powyższe wielkości dotyczą średniej temperatury otoczenia ≥ 15°C, przy niższych temperaturach należy odpowiednio wydłużyć 
czas, po jakim nawierzchnia może być obciążona. 
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