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E stakady podsuwnicowe, wzno-
szone na placach składowych
zakładów przemysłowych –
hut, cementowni, zakładów

prefabrykacji, itp., to obiekty naziemne,
najczęściej otwarte, rzadziej zadaszone
całkowicie lub częściowo. Stosuje się
jedno- lub wielonawowe konstrukcje ze
stalowymi, żelbetowymi lub sprężo-
nymi belkami podsuwnicowymi, opar-
tymi na żelbetowych bądź stalowych
słupach wspornikowych, sztywno za-
mocowanych w fundamentach. Esta-
kady podsuwnicowe narażone są na
niekorzystne oddziaływanie środowi-
skowe (wiatr, temperatura, opady at-
mosferyczne, pyły, oblodzenie), sta-
tyczne i dynamiczne obciążenia piono-
we oraz poziome od suwnic (przyśpie-
szanie, hamowanie, ukosowanie suw-
nicy podczas jazdy), a czasami także
obciążenia od składowanych materia-
łów (parcie materiału na słupy). Na
skutek tych oddziaływań często docho-
dzi do uszkodzenia konstrukcji estakad,
niekiedy istotnie utrudniających, a cza-
sami uniemożliwiających prawidłowe
użytkowanie.

W artykule opisano uszkodzenia,
a także nieprawidłowości w pracy kon-

strukcji wymagające ich dodatkowego
wzmocnienia. Uszkodzenia i wynikają-
ce z nich problemy użytkowania estakad
omówiono m.in. w [1 ÷ 4].

Tory jezdne
Uszkodzenia torów jezdnych obja-

wiają się spękaniami, miażdżeniem
i wykruszaniem betonowych podle-
wek pod torowiskiem, wyrywaniem
śrub kotwiących oraz zarysowaniami
i ubytkami betonu w strefach ich zako-
twienia (fotografie 1 i 2). Wynikają
one najczęściej z wadliwego zamoco-
wania szyn, błędów montażu i rektyfi-
kacji toru, nienależytego utrzymania
podtorza i suwnic, ugięcia belek pod-
suwnicowych oraz przemieszczeń słu-
pów konstrukcji wsporczych. W przy-

padku sztywnego zamocowania szyn
(brak możliwości przesuwu), na sku-
tek statycznych i dynamicznych od-
działywań przekazywanych przez koła
suwnicy oraz oddziaływań termicz-
nych, na śruby działają znaczne siły,
prowadzące do uszkodzenia betonu be-
lek. Torowiska, zwłaszcza obciążone
ciężkimi suwnicami, wymagają z regu-
ły okresowych remontów, polegają-
cych często na potrzebie wymiany
zniszczonych podlewek, naprawie stref
zakotwień i rektyfikacji torów. Na pod-
lewki należy stosować drobnoziarniste
betony klasy minimum C25/30 ze zbro-
jeniem zwykłym lub rozproszonym,
a także żywice poliestrowe. Zaleca się
stosowanie elastycznych systemów
mocowania szyn.
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Streszczenie. W artykule opisano uszkodzenia konstrukcji pod-
suwnicowych estakad na otwartych placach składowych. Przed-
stawiono przyczyny występujących uszkodzeń słupów, belek pod-
suwnicowych i torów jezdnych. Opisano sposoby naprawy wystę-
pujących uszkodzeń. W przypadku niewystarczającej sztywności
konstrukcji wskazano na skuteczność wzmocnienia estakady sta-
lowymi ramami sprzęgającymi pary przeciwległych słupów.
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Abstract. In the article damage to the construction of crane
trestles on open storage yards are described. The causes of
occurring damages of columns, crane beams and runways are
presented. The ways of repairs of existing damages are described.
In the situation of insufficient stiffness of the structure, the
effectiveness of strengthening of the trestle with steel frames
coupling the pair of opposite columns was indicated.
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Damage, repair and strengthening of crane trestles

on storage yards
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Fot. 1. Uszko dze nia w stre fie za ko twienia
szyn
Pho to 1. Da ma ge in the an cho ra ge area of the
ra ils

Fot. 2. Uszko dze nia be to no wej pod lew ki
pod to rem
Pho to 2. Da ma ge to the con cre te  lay er un der
the track
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Belki podsuwnicowe i słupy
Uszkodzenia żelbetowych belek pod-

suwnicowych i słupów wynikają z koro-
zji zbrojenia i betonu – niedostatecz-
nej grubości otuliny, małej klasy beto-
nu, wad betonowania (fotografia 3).
W przeszłości powszechnie uważano,
że konstrukcje żelbetowe są wystarcza-
jąco odporne na oddziaływania środo-
wiskowe i nie będzie konieczna ich kon-
serwacja w czasie eksploatacji. W pod-

suwnicowych belkach sprężonych,
w których stosuje się betony wyższych
klas, a tym samym bardziej odporne
na czynniki środowiskowe, uszkodze-
nia korozyjne pojawiają się rzadziej.
Korozja jest także przyczyną uszkodzeń
belek stalowych, w przypadku braku ich
prawidłowej konserwacji.

W dylatacjach i w strefach oparcia be-
lek na wspornikach lub głowicach
słupów żelbetowych przyczyną uszko-
dzeń są często wady rozwiązań kon-
strukcyjnych. Na rysunku 1 przedsta-
wiono zastosowane w estakadzie składo-
wiska wyrobów metalowych quasi-
-przegubowe połączenie belek nad słu-
pami. W rozwiązaniu tym styki wypeł-
niono przekładką z płyty pilśniowej,
a następnie pokryto warstwą zaprawy

polimerowo-cementowej, co doprowa-
dziło do jej spękania i odspojenia (foto-
grafia 4). Zastosowane quasi-przegubowe
połączenia belek ze słupami generowały
systematycznie pojawiające się uszko-
dzenia stref połączeń. Skłoniło to użyt-
kownika składowiska do wymiany belek
żelbetowych na stalowe (fotografia 5).

Często spotykane są uszkodzenia
w strefach oparcia belek na słupach.
Na skutek wad wykonania ich stref i lo-
kalnych docisków dochodzi do spękań
i miażdżenia betonu belek i słupów.
W konsekwencji prowadzi to do niebez-
piecznego ograniczenia długości opar-
cia belek i konieczności wzmocnienia
konstrukcji. Uszkodzone strefy podpo-
rowe zabezpieczano najczęściej obej-
mami stalowymi po uprzedniej reprofi-
lacji ubytków betonu (fotografia 6). Żel-
betowe słupy wykazują także uszkodze-
nia spowodowane wadami eksploatacji
na skutek uderzeń przemieszczanych
i składowanych materiałów/surowców.

Sztywność konstrukcji
W estakadach, szczególnie z wysoki-

mi smukłymi słupami wspornikowymi,
występują problemy sztywności kon-
strukcji. Na skutek sił poziomych prze-
kazywanych przez suwnice dochodzi do
przemieszczeń słupów, spowodowa-
nych ich ugięciem oraz obrotem w fun-
damentach. Wpływa to niekorzystnie

na pracę suwnic i prowadzi do uszko-
dzenia torowisk oraz belek podsuwnico-
wych i słupów. Konieczne jest wówczas
wzmocnienie konstrukcji, jak to mia-
ło miejsce w przypadku składowiska
klinkieru i innych surowców w cemen-
towni. Transport materiałów w obrębie
składu zapewniały 4 suwnice o udźwi-
gu 200 kN, zabudowane na estakadzie
o wysokości 25,4 m do główki szyny to-
ru podsuwnicowego, szerokości w osiach
szyn toru 31,5 m oraz długości 198,0 m.
Rozstaw słupów estakady wynosił 15 m
w częściach skrajnych oraz 12 m w czę-
ści środkowej. Ustrój nośny estakady
tworzyły jednoprzęsłowe blachownico-
we belki podsuwnicowe, oparte na
monolitycznych słupach żelbetowych
o przekroju 3,0 x 1,0 m przy stopie fun-
damentowej i 2,0 x 1,0 m powyżej po-
ziomu +10,15 m. Słupy utwierdzono
w żelbetowych stopach fundamento-
wych, posadowionych na palach lub
bezpośrednio na gruncie w zależności
od warunków podłoża.

Od początku eksploatacji estakady
występowały problemy z utrzymaniem
równoległości toru, co powodowało ko-
nieczność jego rektyfikacji. Z przepro-
wadzonych pomiarów geodezyjnych
przemieszczeń głowic słupów w czasie
przejazdu suwnicy wynika, że docho-
dzą one do 31 mm. W celu poprawy nie-
korzystnej sytuacji zaproponowano wy-
konanie stalowych ram sprzęgających
poszczególne pary słupów (rysunek 2).
Przyjęto, że rama powinna być kratow-
nicą przestrzenną o prostokątnym prze-
kroju poprzecznym, a pręty ramy – być
wykonane z rur okrągłych, połączonych
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Fot. 3. Korozyjne uszkodzenia betonu
i zbrojenia słupów estakady; za mała otu-
lina zbrojenia
Photo 3. Corrosive damage to concrete and
column of the trestle; too small concrete cover

Rys. 1. Quasi-przegubowe oparcie belek
na słupie (opis w tekście): 1 – przekładka
z płyty pilśniowej
Fig. 1. Quasi articulated support of beams
on the column (description in the text): 1 – fi-
breboard insert

Fot. 4. Uszkodzenia w stykach belek nad
słupami
Photo 4. Damages in beams’ joints over co-
lumns

Fot. 5. Wymiana uszkodzonych żelbeto-
wych belek podsuwnicowych na stalowe
Photo 5. Replacement of damaged reinforced
concrete crane beams on steel beams

Fot. 6. Wzmocnienie uszkodzonej strefy
podporowej obejmą stalową
Photo 6. Strengthening the damaged support
zone with a steel clamp



bezpośrednio ze sobą (bez blach węzło-
wych) ze względu na silne zapylenie
i zagrożenie korozyjne (otwarta prze-
strzeń). Analiza obliczeniowa wykazała,
że zastosowanie ramy sprzęgającej
ogranicza przemieszczenia słupów o po-
łowę. Podobne ramy sprzęgające zasto-
sowano w konstrukcji stalowej estaka-
dy nad składem huty (fotografia 7).

Podsumowanie
Przemysłowe estakady podsuwnico-

we często ulegają uszkodzeniom na sku-
tek oddziaływania czynników środowi-
skowych i eksploatacyjnych. Wiąże się
to z potrzebą podejmowania okreso-
wych napraw konstrukcji, a czasami
kosztownych konserwacji. Niekiedy ko-
nieczna jest wymiana zużytych elemen-
tów torowisk czy belek podsuwnico-
wych. W przypadku niewystarczającej
sztywności przestrzennej estakady na-

leży się liczyć z potrzebą jej wzmocnie-
nia, np. przez zastosowanie dodatko-
wych konstrukcji. W niektórych przy-
padkach wymienia się stare zużyte mo-
sty suwnic na nowe o mniejszym cięża-
rze (przy tym samym, a nawet więk-
szym udźwigu) i doprowadza zużyte
torowiska do właściwego stanu tech-
nicznego.

Fotografie: Z. Pająk
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Rys. 2. Wzmocnienie estakady stalowymi
ramami sprzęgającymi żelbetowe słupy
Fig. 2. Strengthening the trestle by reinforced
steel frames coupling reinforced concrete co-
lumns

Fot. 7. Wzmocnienie stalowej konstrukcji
estakady składu złomu ramami sprzęgają-
cymi
Photo 7. Strengthening the steel structure of
the trestle of the scrap yard by coupling
frames


