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             Fot. 1. P yta P5 – przed betonowaniem. 
 
Hangar zosta  zlokalizowany na terenie Lotniska „Katowice” w Pyrzowicach. Zosta  zaprojektowany do celów 
serwisowych samolotów. P yta spr ona na gruncie jest pierwsz  tego typu p yt  postojow  wykonan  dla 
celów lotnictwa w Polsce. 

yta na gruncie zosta a zaprojektowana jako p yta spr ona i podzielona 10 milimetrow  dylatacj   na dwie 
podobne cz ci. P yta ma zró nicowan  grubo , w zale no ci od strefy obci eniowej – 200mm w nawach 
bocznych, od 250mm na zewn trz p yty postojowej do 360mm na g ównej p ycie postojowej. 
Ka da po owa Hangaru jest podzielona na 4 dzia ki robocze, po czone ze sob  i spr ane niezale nie. 
Ca kowita powierzchnia g ównej, rodkowej p yty nr 1 (i analogicznie nr 5) to ok. 1020m2, p yty nr 2 (i nr 6) to 
800m2, p yty nr 3 (i nr 7) to 480m2 i p yty nr 4 (i nr 8) to 790m2. Ca kowita powierzchnia obu cz ci Hangaru 
to ok. 6300m2. Dzia ki robocze nr P1 i P4 zosta y zaprojektowane z betonu C40/50, natomiast pozosta e 
dzia ki P2, P3, P4, P6, P7, P8 z betonu C30/37. G ówna p yta nr 1 (i nr 5) grubo ci 360mm zosta a 
zaprojektowana na obci enia samolotem – kod „D”. Betonowanie pojedynczej dzia ki zosta o 
przeprowadzone bez adnych przerw.  
Spr anie p yty wykonano w dwóch etapach (dla ka dej dzia ki roboczej): naci g wst pny (wprowadzaj cy 
stan ciskania przeciwdzia aj cy efektom skurczu betonu) i docelowy (zapewniaj cy no no  p yty). Dzi ki 
zastosowaniu spr enia mo liwe by o wykonanie p yty z ma  ilo  zbrojenia tradycyjnego – wska nik 
zu ycia zbrojenia tradycyjnego wynosi ok. 4kg/m2. 
Aby uzyska  efekt zmonolityzowania ca ej p yty, poszczególne pola ka dej po owy zosta y po czone 
kablami spr aj cymi (kable zosta y poprowadzone „na zak ad”) – dzi ki czemu dzia ki robocze zosta y 
dopr one do siebie nawzajem. Umo liwi o to wykonanie p yty postojowej o powierzchni ok. 6300m2 tylko z 
jedn  dylatacj  (dziel  p yt  na po owy), ca kowicie pozbawionej rys. 
Zastosowano bezprzyczepno ciowe kable jednosplotowe BBR VT CONA CMM 0106. Sploty ze stali 
spr aj cej o nominalnej rednicy 15,7mm, przekroju 150 mm2 i charakterystycznej wytrzyma ci na 
rozci ganie 1860MPa. Wszystkie sploty zosta y 
sprefabrykowane i przewiezione na budow  w 
stanie ju  gotowym do instalacji. 

 
Zakres prac BBR obejmowa :  
- wykonanie projektu wykonawczego, 
- prace ziemne – wykonanie ca ej podbudowy, 
- dostarczenie i monta  zbrojenia „mi kkiego” i      
  zbrojenia stref zakotwie , 
- dostawa, monta  i naci g kabli spr aj cych, 
- dostawa betonu i betonowanie. 
  
             Fot. 2. czenie p yt kablami „na zak ad”. 
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