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Uszkodzenia korozyjne płyty żelbetowej  
i podłoża gruntowego w fabryce kwasu siarkowego
Mgr inż. Lidia Radna, dr inż. Marek Dankowski, Uniwersytet Zielonogórski

1. Wprowadzenie

W artykule przedstawiono uszkodzenia elementów żelbeto-
wych i gruntu, znajdujących się pod wpływem oddziaływania 
agresywnych substancji chemicznych, zwłaszcza kwaśnych 
w fabryce kwasu siarkowego. Oddział, w którym odbywa się 
produkcja kwasu siarkowego, został uruchomiony w latach 
60. XX wieku. W tamtym czasie koszty związane z eksploata-
cją obiektów, w tym przemysłowych, a co za tym idzie proble-
matyka ich trwałości w czasie, nie zawsze były zbieżne z kosz-
tami projektowania i procesu wznoszenia. W tym ostatnim 
przypadku przeważnie dążono do zminimalizowania kosztów 
realizacji obiektów, a to przy często napiętych harmonogra-
mach wykonawczych poszczególnych etapów budowy pro-
wadziło do stosowania niewłaściwych materiałów dla później 
określonego środowiska ich pracy. Częste były także liczne 
błędy wykonawcze związane na przykład z wyśrubowanymi 
terminami realizacji poszczególnych etapów budowy.
W opracowaniu opisano elementy żelbetowe bezpośred-
nio narażone na działanie silnych kwasów, których trwałość, 
na etapie wykonawczym, nie została skorelowana z przewi-
dywanym okresem użytkowania pozostałych obiektów za-
kładu chemicznego.

2. Krótki opis obiektu

Przedmiotem badań jest fundamentowa płyta żelbetowa dol-
na, zwana tacą, zlokalizowana w wytwórni kwasu siarkowego. 
Płyta ta posadowiona jest na gruncie rodzimym, który stano-
wią piaski średnie i średnio zagęszczone. Równolegle nad 

nią, na wysokości ok. 8 m, znajduje się druga płyta żelbeto-
wa zwana tacą górną, na której rozmieszczone są poszcze-
gólne instalacje służące do produkcji kwasu siarkowego.
Taca dolna obejmuje obszar zbliżony do prostokąta z wycię-
ciami, o wymiarach ok. 37 × 17 m. Jej zasadniczym celem 
jest zabezpieczenie sąsiadującego terenu przed szkodliwym 
oddziaływaniem ścieków o charakterze kwaśnym.
Pod względem konstrukcyjnym taca dolna jest płytą żelbe-
tową o grubości 60 cm. Wykonano ją z betonu prawdopo-
dobnie marki 200 na cemencie portlandzkim marki 250. Po-
wierzchnia płyty wyłożona jest cegłą kwasoodporną KW-2 
na kicie KWB110, a dodatkowo warstwę zewnętrzną, ścieral-
ną wykonano z płyt węglowych. Symbole określające beton, 
cement i inne materiały są adekwatne do symboli i nazw z lat 
60. i 70. XX wieku. Płyta obramowana jest murkiem wykona-
nym z cegły kwasoodpornej na kicie kwasoodpornym.
Na powierzchni tacy dolnej zlokalizowane są kanały o prze-
kroju prostokątnym, służące do odprowadzenia mediów płyn-
nych do kanalizacji tzw. kwasowej.
W projekcie przewidziano, że przedmiotowa płyta żelbe-
towa powinna być posadowiona na warstwie zagęszczo-
nego tłucznia o uziarnieniu od 16 do 32 mm, pochodzą-
cego ze skał głębinowych i zalanego asfaltem. Obecnie, 
po wykonaniu otworów badawczych, podbudowy z asfal-
tobetonu pod płytą fundamentową nie stwierdzono. Płyta 
podparta jest przez jedenaście żelbetowych słupów wspor-
czych, posadowionych na fundamentach. Stopy żelbeto-
wych fundamentów mają wymiary ok. 3,0 × 4,0 m i znaj-
dują się w gruncie na głębokości 120 cm, licząc od spodu 
płyty żelbetowej.

Fot. 1. Kanał ściekowy powierzchniowy tacy dolnej. 
Widoczne zamulenia i zastoiska ścieków

Fot. 2. Rura kanalizacji ścieków kwaśnych odprowadzają-

ca ścieki z tacy górnej na dolną zamiast bezpośrednio do 
widocznego otworu kanalizacji podziemnej
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3. Opis stanu technicznego płyty 
fundamentowej

W trakcie wizji lokalnej dokonano między innymi ogólnego 
przeglądu wizualnego stanu technicznego wierzchniej war-
stwy płyty żelbetowej dolnej. Przede wszystkim zaobserwo-
wano widoczne uszkodzenia warstwy wierzchniej wykładzi-
ny kwasoodpornej, objawiające się wystąpieniem perforacji, 
typowej dla środowiska silnych kwasów nieorganicznych 
oraz złuszczeń.
Stwierdzono również, że powierzchniowe kanały odciekowe 
są miejscami zamulone i przez to niedrożne oraz, że mają 
niewłaściwy spadek, co powoduje powstanie miejscowych 
zastoisk ścieków kwaśnych na górnej powierzchni płyty 
fundamentowej. Zjawisko zbierania się ścieków zilustrowa-
no na fotografii 1.

W miejscach występowania perforacji w obrębie zewnętrz-
nej wykładziny kwasoodpornej płyta fundamentowa również 
uległa destrukcji i to na całej grubości.
Stwierdzono również, że generalnie niesprawny jest system 
kanalizacji ścieków kwaśnych. Ścieki powstające w urzą-
dzeniach rozmieszczonych w obrębie tacy górnej, zamiast 
być odprowadzanymi do kanalizacji podziemnej przewoda-
mi rurowymi przechodzącymi przez tacę dolną (płyta funda-
mentowa), są wylewane bezpośrednio na powierzchnię tej 
ostatniej, co ilustruje fotografia 2. Głównymi składnikami che-
micznymi płynnych substancji odpadowych są m.in. kwas 
siarkowy, kwas fluorowodorowy i kwas solny. Stanowią one 
roztwór wodny o bardzo dużym stężeniu.

4. Stan techniczny gruntu w obrębie płyty 
fundamentowej

W celu określenia stanu technicznego gruntu pod płytą 
fundamentową wykonano w niej 15 otworów badawczych, 
w tym 10 otworów o średnicy 80 mm i 5 otworów o średni-
cy 45 mm. Otwory te reprezentowały równomiernie całą po-
wierzchnię płyty fundamentowej. Poprzez wykonane otwory 
przeprowadzono badania, między innymi stopnia zakwasze-
nia oraz zagęszczenia gruntu.
W przypadku 6 otworów kwasowość gruntu określono na głę-
bokości od 1 do 3 m, pobierając próbki co 1m w liczbie po 3 
na jeden otwór. W otworach tych stwierdzono pH gruntu 
między 4 a 6 i im większa była głębokość, tym zakwaszenie 
gruntu było mniejsze. W pozostałych otworach zakwasze-
nie gruntu zbadano dla pojedynczych próbek pozyskanych 
z głębokości od 0,6 do 1,4 m. Zakres odczynu gruntu oscy-
lował tutaj w granicach od pH = 5,0 do pH = 7,0.
Wykonane pomiary pH dobitnie świadczą o silnym zakwa-
szeniu gruntu pod płytą fundamentową i jednocześnie wyraź-
nie wskazują, że opisywana płyta żelbetowa jest nieszczel-
na w stosunku do mediów ciekłych.
Poprzez wykonane w płycie fundamentowej otwory badaw-
cze wykonano również ocenę stopnia zagęszczenia gruntu 
w strefie tej płyty. Sondowanie przeprowadzono sondą lek-
ką typu SDL10.

Stwierdzono, że stopień zagęszczenia gruntu w zbadanych 
otworach jest bardzo różny i waha się w granicach od ID = 
0,80 do ID = 0,28, a jego rozkład na głębokości w większo-
ści wykonanych prób jest przypadkowy.
Po wykonaniu otworów przez płytę fundamentową stwier-
dzono również, że lokalnie pod płytą znajdują się dużych 
rozmiarów pustki powietrzne, czyli miejsca, w których brak 
było jakiegokolwiek wypełnienia gruntem rodzimym. Pust-
ki te miały miąższość od około 10 do 70 cm i szacunkowo 
można określić, że objętość takiej pojedynczej przestrze-
ni mogła dochodzić nawet do kilkuset dcm3. Ilustruje to fo-
tografia 3.
Wspomniane pustki powietrzne zlokalizowano przede wszyst-
kim w tych strefach pod tacą, gdzie na jej górnej powierzch-
ni zaobserwowano wyraźną perforację materiału wykładziny 
kwasoodpornej. Można domniemać, że wspomniane wol-
ne przestrzenie pod płytą fundamentową powstały w wyni-
ku wypłukania gruntu przy jego wcześniejszym częściowym 
roztworzeniu w kwaśnym medium, w składzie którego, obok 
kwasu siarkowego, pojawia się również jako składnik kwas 
fluorowodorowy. Jest to jeszcze jeden dowód na to, że opisy-
wana żelbetowa płyta fundamentowa, z biegiem lat, wskutek 
działania środowiska silnych kwasów została rozszczelniona 
jako efekt korozji chemicznej o znacznym natężeniu.

5. Proponowany zakres prac naprawczych

Zaproponowany zakres prac remontowo-naprawczych mię-
dzy innymi obejmował:

udrożnienie kanalizacji odpływowej dla ścieków kwa-• 
śnych;
odprowadzenie ścieków z tacy górnej bezpośrednio do ww. • 
kanalizacji podziemnej;
naprawę powierzchniowych warstw ochronnych (kwaso-• 
odpornych) płyty fundamentowej (taca dolna);
neutralizacja zakwaszenia betonu płyty fundamentowej • 
i gruntu pod tą płytą;
wypełnienie istniejących pustek powietrznych pod płytą • 
fundamentową.

Technologia proponowanych robót naprawczych przewidy-
wała wykonanie poniższych czynności.

Fot. 3. Pusta przestrzeń pod tacą w dalszej odległości 
od wykutego otworu pod fundamentem zbiornika
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Przede wszystkim należało udrożnić i uszczelnić odpływ 1. 
ścieków kwaśnych przez płytę fundamentową, do prze-
widzianej dla tego celu kanalizacji podziemnej. Jak już 
wspomniano wcześniej, z uwagi na niedrożność tej ka-
nalizacji, skierowano niegdyś ścieki kwaśne powstają-
ce na tacy górnej bezpośrednio na powierzchnię pły-
ty fundamentowej dolnej, której kwasoodporność była 
jednak ograniczona w stosunku do charakteru chemicz-
nego tych ścieków.
Skierowanie ścieków kwaśnych z tacy górnej do rur prze-2. 
chodzących przez płytę fundamentową bezpośrednio 
do udrożnionej kanalizacji odbiorczej podziemnej.
Wykonanie neutralizacji gruntu metodą iniekcji otwo-3. 
rowej mleczkiem wapiennym, tak aby w wyniku tejże 
iniekcji uzyskać pH gruntu rzędu co najmniej pH = 8. 
Wyznaczono doświadczalnie ilość suchego wapna ga-
szonego Ca (OH) 2, jaka jest niezbędna do otrzymania 
mleka wapiennego potrzebnego do neutralizacji grun-
tu. Badania wykonano na 11 próbkach gruntu pobra-
nych z różnych otworów i z różnych głębokości, po ich 
uprzednim wysuszeniu. Przyjęto, że 1 m3 gruntu w strefie 
badanego obiektu waży przeciętnie 1800 kg. W wyniku 
tych badań ustalono, że do pełnej neutralizacji gruntu 
pod omawianą płytą fundamentową należy zużyć prze-
ciętnie około 2,53 kg czystego, suchego wapna hydra-
tyzowanego Ca (OH) 2 na 1m3 gruntu, oczywiście w po-
staci mleka wapiennego. Rozrzut wyników w zależności 
od zbadanego miejsca jest od 2,11 do 3,05 kg wapna 
na 1m3 gruntu. Założono, że iniekcja będzie obejmować 
powierzchnię gruntu o średnicy ok. d = 1,6 m przypada-
jącą na jeden otwór (jak dla piasków średnich). W związ-
ku z tym odległość pomiędzy otworami wywierconymi 
w płycie i służącymi do wykonania tej operacji powin-
na wynosić 1,5 promienia zasięgu iniekcji, czyli d/2x1,5 
= 1,2 m. Przy większym rozstawie otworów pozostaną 
w gruncie obszary, do których iniekt może nie dotrzeć. 
Mając na względzie zachowanie jak największej szczel-
ności płyty fundamentowej, zaleca się do przeprowa-
dzenia iniekcji wykorzystać wcześniej wykonane otwo-
ry, które służyły do badania gruntu. Po okresie około 
2 dni od daty wykonania iniekcji mlekiem wapiennym 
zalecono przeprowadzenie badań kontrolnych odczy-
nu zainiektowanego gruntu. W przypadku gdy badania 
kontrolne wskażą, że neutralizacja zakwaszenia grun-
tu przebiegła pomyślnie, co znaczy, że odczyn gruntu 
będzie w najbliższej przyszłości trwale alkaliczny, moż-
na przystąpić do kolejnej operacji polegającej na wy-
pełnieniu pustek powietrznych zlokalizowanych pod pły-
tą fundamentową.
Wypełnienie pustek powietrznych zaproponowano przez 4. 
wprowadzenie do nich zaczynu cementowego z cemen-
tu hutniczego CEM III/C-32,5N.
Wykonanie naprawy górnej powierzchni płyty funda-5. 
mentowej powinno polegać na wykonaniu następują-
cych prac:

całkowite odcięcie dostępu ścieków kwaśnych do po-a. 
wierzchni płyty;

w miejscach uszkodzonych usunąć zewnętrzne war-b. 
stwy betonu oraz zneutralizować zakwaszony beton 
mlekiem wapiennym do uzyskania trwałego pH be-
tonu w granicach 11–12;
uzupełnienie zniszczonego ewentualnie zbrojenia c. 
pierwotnego przez dospawanie nowej siatki zbro-
jeniowej;
wykonane w płycie otwory należy wypełnić betonem d. 
na spoiwie żywicznym na bazie np. żywicy fenolowej 
lub winylowo-estrowej. W przypadku istniejących ka-
nałów powierzchniowych należy je rozebrać i wykonać 
od nowa z zachowaniem odpowiednich spadków, na-
tomiast ich dno i ścianki boczne uszczelnić warstwą 
żywicy epoksydowej o grubości około 1 mm.
po dokładnym oczyszczeniu powierzchni płyty wyko-e. 
nanie warstwy sczepnej preparatem na bazie na przy-
kład modyfikowanej żywicy epoksydowej, a następnie 
ułożenie warstwy wierzchniej z betonu C25/30 na ce-
mencie hutniczym;
pokrycie powierzchni betonu laminatem z żywicy epok-f. 
sydowej o grubości 2–3 mm i ułożenie na nim war-
stwy ścieralnej z ceramiki kwasoodpornej.

6. Podsumowanie

W opracowaniu przedstawiono na wybranym przykładzie, 
że jakość materiałów, z jakich wykonano konstrukcję żel-
betową w fabryce chemicznej, nie była adekwatna do stop-
nia agresywności oddziałujących na nią mediów ciekłych. 
A jedną z głównych przyczyn powstania opisywanych uszko-
dzeń był zwykły brak dbałości o zapewnienie drożności ka-
nalizacji odpływowej ścieków kwaśnych, jak również tole-
rowanie zastoisk kwasów na powierzchni żelbetowej płyty 
fundamentowej.
Dały także o sobie znać wieloletnie zaniedbania w zakresie 
konserwacji i remontów bieżących, co sprawiło, że stopień 
degradacji nie tylko samej płyty żelbetowej, ale i gruntu pod 
płytą był bardzo głęboki.
Likwidacja tego rodzaju uszkodzeń jest zadaniem odpowie-
dzialnym i przy tym niestety bardzo kosztownym. A w takich 
przypadkach nie można oszczędzając, wykonywać napraw 
przy użyciu materiałów o niskich parametrach jakościowych, 
gdyż będzie to z biegiem czasu rzutować na trwałość prze-
prowadzonego remontu. Znaczącym wydaje się zacytowanie 
w tym miejscu sentencji z normy żelbetowej [4], że „konstruk-
cja powinna być tak zaprojektowana, aby przez cały przewi-
dywany okres użytkowania odpowiadała założonemu prze-
znaczeniu przy zadanym poziomie konserwacji.”
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