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Naprawa silnie zaolejonej  
posadzki betonowej
Mgr inż. tomasz Majewski, emmco Pomorze Sp. z o.o. Sp. k., dr hab. inż. Maciej 
niedostatkiewicz, Politechnika gdańska 

1. Wprowadzenie

Posadzki znajdujące się w zakładach przemysłowych 
narażone są na eksploatację w trudnych warunkach śro-
dowiskowych. Widoczne na powierzchni betonu plamy 
i przebarwienia często utrudniają eksploatację posa-
dzek ze względów estetycznych. W halach przemysło-
wych przebarwienia nie mają z reguły istotnego znacze-
nia, natomiast w przypadku głębokich ubytków żywicy 
i betonu w ciągach komunikacyjnych poważnie utrud-
niają eksploatację obiektu i mogą mieć wpływ na bez-
pieczeństwo ludzi w nim pracujących.
Wpływ substancji ropopochodnych na beton nie jest 
do końca znany. Zaolejony beton zmienia swoje własno-
ści fizykomechaniczne w czasie [1–3]. Zmiana wytrzy-
małości i tym samym trwałości betonu zależy od jego 
nasycenia olejem – im jest on wyższy, tym spadek wy-
trzymałości jest większy. W literaturze definiuje się cztery 
podstawowe mechanizmy niszczenia betonu: biologicz-
ny (1), chemiczny (2), fizyczny (3) oraz fizykochemicz-
ny (4). Najczęściej mechanizmy te występują jednocze-
śnie, jednak ich ilościowy udział w procesie destrukcji 
betonu jest zróżnicowany [2–3].
Najczęściej biologiczny i chemiczny mechanizm niszcze-
nia betonu opisuje się razem z uwagi na wspólne odzia-
ływanie bakterii oraz wytworzonych przez nie związków 
na beton. Mechanizm ten polega on na zmianie właści-
wości cieczy (olej-woda), w której rozwijają się bakte-
rie tlenowe (ropa naftowa) i beztlenowe (woda). Pro-
duktami przemian są kwasy organiczne (głównie kwas 
octowy CH3COOH) oraz nieorganiczne (kwas siarkowy 
H2SO4) przy równoczesnym zmniejszeniu odczynu pH 
cieczy. Beton w środowisku kwasów ulega: rozpusz-
czeniu w obecności kwasów nieorganicznych oraz roz-
mięknieniu w obecności kwasów organicznych. Z reguły 
zwiększa się również jego porowatości oraz zmniejsza 
masa. W strefie kontaktu ziarna kruszywa ulegają od-
słonięciu, a z czasem rozluźnieniu.
Fizyczny i fizykochemiczny mechanizm niszczenia beto-
nu polega na spadku jego wytrzymałości w wyniku pro-
cesu jego hydrofobizacji i zatrzymania procesu hydrata-
cji cementu. Spadek wytrzymałości następuje w wyniku 
rozpuszczenia spoiwa (kamienia cementowego), roz-
mięknienia betonu (zmydlenia) oraz zarysowania.
Analizowana posadzka zlokalizowana była w hali 

konfekcjonowania olejów i produktów ropopochod-
nych, w której poruszały się ciężkie wózki widłowe. Po-
sadzka była intensywnie eksploatowana w zaolejonym 
środowisku. Z uwagi na ciągły proces produkcji na prze-
strzeni lat posadzka nie była remontowana, prowadzono 
jedynie jej doraźne naprawy. Zakres uszkodzeń posadz-
ki był zróżnicowany i zależał od intensywności eksplo-
atacji jej poszczególnych fragmentów: rozległe i głębo-
kie uszkodzenia w traktach komunikacyjnych, mniejsze 
uszkodzenia poza nimi. W ciągach produkcyjnych po-
wierzchnia betonu była głęboko zniszczona, stwierdzo-
no tam ubytki żywicznej powłoki chemoodpornej, ubytki 
betonu oraz uszkodzone dylatacje. W pozostałych miej-
scach widoczne były niewielkie uszkodzenia powłoki che-
moodpornej, rysy i pęknięcia. Na odkrytej powierzchni 
betonu widoczne były plamy oleju oraz odkryte ziarna 
kruszywa. Z uwagi na ilość oraz zakres występujących 
uszkodzeń oraz brak skuteczności wcześniej wykona-
nych napraw właściciel podjął decyzję o kapitalnym re-
moncie przedmiotowej posadzki.

2. Dane ogólne

Posadzka znajdowała się w hali produkcyjnej zakładu 
konfekcjonowania olejów i produktów ropopochodnych 
(rys. 1a). Hala funkcjonalnie podzielona jest na dwie 

Rys. 1. Rzut hali z częścią posadzki przeznaczoną do 
naprawy: a) strona lewa: część produkcyjna z widoczny-
mi fundamentami i kanałami przeznaczonymi do rozbiórki, 
część prawa: część magazynowa nie objęta opracowa-
niem, b) część produkcyjna z podziałem posadzki na etapy; 
zróżnicowane kreskowanie odnosi się do poszczególnych 
pól (sekcji) roboczych

a) b)
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części: (lewą) produkcyjną z linią technologiczną, zbior-
nikami, urządzaniami do rozlewania, pakowania i wagą 
oraz (prawą) magazynową. Z uwagi na różne wysoko-
ści posadzki nad poziomem terenu komunikacja między 
oboma częściami zapewniona była przez wewnętrzną 
rampę oraz schody. W hali poruszały się ciężkie wózki 
widłowe (na kołach pełnych z gumy).

3. Opis uszkodzeń oraz analiza stanu posadzki 
betonowej

Najbardziej intensywne uszkodzenia występowały w czę-
ści produkcyjnej hali (strona lewa). Stwierdzono odspo-
jenia, złuszczenia i ubytki wierzchniej warstwy żywi-
cy, ubytki betonu w miejscach wcześniej wykonanych 
napraw, spękania i zarysowania nawierzchni. Beton 
w warstwie przypowierzchniowej uległ rozmięknieniu. 
W miejscach rys i pęknięć stwierdzono wysięki oleju 
świadczące o wysokim nasyceniu betonu płyty olejem. 
W wykonanych odkrywkach stwierdzono brak sprawnej 
izolacji poziomej (przeciwolejowej oraz przeciwwodnej) 
pod płytą posadzki. Pod posadzką betonową o śred-
niej grubości 25 cm wbudowana została czarna folia 
PE o grubości 0,2 mm ułożona w dwóch warstwach. 
Między warstwami folii oraz pod nimi stwierdzono olej. 
Żelbetowa płyta posadowiona była na 50 cm warstwie 
piasków średnich (Ps). Po wykonaniu badań chemicz-
nych stwierdzono w piasku oraz gruncie poniżej war-
stwy piasku obecność produktów ropopochodnych [4]. 
W pobranych odwiertach rdzeniowych maksymalna głę-
bokość zaolejenia wynosiła 8 cm (przy grubości płyty 
równej 25 cm). Stwierdzono brak przyczepności prę-
tów zbrojenia górnego do betonu. Wykonano badania 
wytrzymałości betonu na ściskanie z pobranych rdze-
ni oraz odczynu pH:

górna część posadzki (zaolejona): średnia wytrzyma-• 
łość na ściskanie fcm = 18,0 MPa, minimalna fci, lowest 

= 12,1 MPa, odczyn pH przy powierzchni (na głębo-
kości 1,0 cm) – 8,8 pH;
dolna część posadzki (niezaolejona): średnia wy-• 
trzymałość na ściskanie fcm = 24,2 MPa, wytrzyma-
łość minimalna fci, lowest = 18,7 MPa, odczyn pH w głę-
bi (na głębokości 24 cm) – 12,6 pH.

Posadzka podzielona była dylatacjami w polach 6×6 
oraz 6×9 m. Rozstaw dylatacji dopasowany był do lo-
kalizacji urządzeń zlokalizowanych w hali. Pod posadz-
ką znajdowały się pozostałości fundamentów po wyłą-
czonych i zdemontowanych urządzeniach (wadze oraz 
podporach stalowych słupów zdemontowanych insta-
lacji). W sąsiedztwie tych fundamentów beton posadz-
ki był zarysowany i spękany.
Na podstawie wykonanych odkrywek, badań materiało-
wych i gruntowych oraz analizie stanu istniejącego oraz 
wykonanych obliczeniach sprawdzających zarekomen-
dowano wymianę całej posadzki w części produkcyjnej 
hali. Przygotowana szczegółowa dokumentacja projek-
towa uwzględniała zakres planowanych do wykonania 

prac remontowych oraz prowadzenie ich bez wyłącze-
nia hali z produkcji.

4. Opis zastosowanych rozwiązań

W projekcie wymiany posadzki założono całkowite usu-
nięcie istniejących warstw posadzki do poziomu pia-
sku średniego (Ps), wykonanie mikroniwelacji gruntu 
pod posadzką wraz z jego mechanicznym zagęszcze-
niem i odtworzenie posadzki ze zmienionym w stosunku 
do pierwotnego układzie warstw [5–11]. Część skażo-
nego gruntu została wymieniona i zutylizowana [4]. Za-
kres prac naprawczych obejmował również przebudowę 
nawierzchni wewnętrznego podjazdu. Na powierzchni 
betonowej posadzki oraz podjazdu wykonana została 
warstwa żywicy odpornej na działanie środków che-
micznych (nafto- i olejoodporna) o zwiększonej szorst-
kości oraz odporności na ścieranie [5–7].
Z uwagi na konieczność zachowania ciągłości produk-
cji oraz zakres planowanych prac posadzka hali podzie-
lona została dylatacjami na działki robocze odpowia-
dające etapom prac naprawczych (rys. 1b). Dylatacje 
między polami roboczymi były dyblowane, natomiast 
pozostałe dylatacje (w polach) były dylatacjami skur-
czowymi [8]. W posadzce osadzone zostały koryta li-
niowe odprowadzające wodę oraz ścieki poprodukcyjne 
do rur instalacji ścieków zaolejonych. Posadzka wyko-
nana została w spadkach. Przyjęto następujący układ 
warstw posadzki:

beton podkładowy C8/10 o grubości 10 cm;• 
izolacja przeciwwilgociowa i przeciwolejowa wykona-• 
na z dwóch warstw folii odpornej na działanie środ-
ków ropopochodnych (PVC o grubości 0,6 mm i PVC 
o grubości 1,0 mm). Arkusze każdej warstwy folii łą-
czone były na zakład przez zgrzewanie. Przestrzeń 
między foliami pozostała wolna w celu kompensacji 
odkształceń płyty (zapewnienie poślizgu);
warstwa konstrukcyjna betonu spełniająca następu-• 
jące wymagania: klasa wytrzymałości: C30/37, za-
wartość chlorków CL 0,2, klasy ekspozycji: XC4, XA2, 
XM2, nasiąkliwość: <5%, minimalna wytrzymałość 
na rozciąganie przy zginaniu fctm= 4,5 MPa, odpor-
ność na tzw. szok termiczny tzn. nagłą zmianę tempe-
ratury przy nierównomiernym ogrzaniu: ∆t = ±55 oC, 
równość powierzchni SR3;
warstwa posadzki chemoodpornej spełniająca nastę-• 
pujące wymagania: całkowita szczelność na działa-
nie płynów, odporność na działanie produktów ro-
popochodnych i bitumicznych (nafta, benzyna, olej, 
benzen itp.), odporność na ścieranie: klasa AR0,5 
odporność na tzw. szok termiczny tzn. nagła zmia-
na temperatury: ∆t = ±60 oC, szorstkość powierzch-
ni (antypoślizgowość): posypka z piasku kwarco-
wego, odporna na uderzenia, odporna na działanie 
produktów ropopochodnych i bitumicznych, odpor-
na na działanie środków czyszczących przeznaczo-
nych do zaolejonych powierzchni.
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Dylatacje konstrukcyjne (dyblowane) wykonane zosta-
ły na całej grubości betonowej płyty posadzki. W trak-
cie wykonywania posadzki, w strefach krawędziowych, 
osadzone zostały w środku grubości płyty pręty φ20 mm 
ze stali żebrowanej klasy AIII-N znaku B500SP w rozsta-
wie, co 500 mm. Szerokość dylatacji wynosiła 15 mm.
Dylatacje pozorne (przeciwskurczowe) wykonane zosta-
ły przez nacięcie tzw. młodego betonu (po jego stward-
nieniu w zależności od temperatury i składu około 12–48 
godzin od ułożenia). Nacięcie wykonano piłą diamento-
wą na głębokości 80 mm i szerokości 5 mm.
Po nacięciu dylatacji pozornych wszystkie dylatacje wy-
pełnione zostały materiałem elastycznym odpornym 
na działanie olejów i środków ropopochodnych.
Z uwagi na zaproponowany podział posadzki na eta-
py oraz lokalizację urządzeń produkcyjnych, spadki 
poszczególnych pól dylatacyjnych były zróżnicowane. 
Odwodnienie liniowe wykonano z prefabrykowanych 
kształtek odpornych na działanie produktów ropopo-
chodnych oraz benzyn (rys. 2). Szczeliny na styku pre-
fabrykatu z betonem posadzki wypełnione zostały ana-
logicznie jak szczeliny dylatacyjne.

6. Podsumowanie

W artykule opisano uszkodzenia posadzki przemysło-
wej eksploatowanej w trudnych warunkach środowisko-
wych – w obecność oleju i produktów ropopochodnych 
oraz poddanej intensywnemu ruchowi ciężkich wóz-
ków widłowych, które na przestrzeni czasu skutkowa-
ły rozległymi usterkami i uszkodzeniami. Wykonywane 
wielokrotnie naprawy posadzki w formie uzupełnienia 
ubytków zaprawami PCC oraz wykonywaniem nowych 
wierzchnich warstw chemoodpornych okazały się nie-
skuteczne. Na podstawie analizy wykonanych badań 
chemicznych i wytrzymałościowych remont posadzki 
okazał się nieopłacalny ze względów ekonomicznych. 

Prowadzenie prac budowlanych związanych z wymianą 
posadzki było utrudnione ze względu na konieczność 
zachowania ciągłości produkcji zakładu przemysłowe-
go. Krótkie okresy przerw w pracy linii technologicz-
nej wykorzystane zostały do ułożenia i pielęgnacji war-
stwy powłoki chemoodpornej. W okresie użytkowania 
wykonanej posadzki (okres 2 lat) nie stwierdzono wi-
docznych uszkodzeń i usterek.
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Rys. 2. Przekrój poprzeczny detalu nowo projektowanego odwodnienia liniowego
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