INFORMACJA
dotycząca zakresu szkolenia specjalistycznego
część I szkolenia
Posadzki stanowią podstawowy element budynków
przemysłowych, produkcyjnych i magazynowych. Posadzki
te mają zwykle znaczne powierzchnie i powinny spełniać
określone wymagania, wynikające z rodzaju ich
eksploatacji. Winny wykazywać dużą nośność, odporność na
obciążenia dynamiczne, niską ścieralność i odpowiednią
szorstkość (zwłaszcza w pomieszczeniach magazynowych z
ruchem wózków transportowych), odporność na chemikalia i
duże gradienty temperatur. Ważnym czynnikiem,
wpływającym na estetykę wnętrz przemysłowych, jest
również barwa posadzek, odporność na zapylenie oraz
łatwość jej utrzymania.
Posadzki przemysłowe podczas normalnej eksploatacji
podlegają
szczególnie
intensywnym
obciążeniom
i oddziaływaniom - powinna je cechować duża trwałość.

Trudne warunki eksploatacji i niejednokrotnie
wykonanie posadzek z materiałów o nieodpowiednich
właściwościach są przyczyną ich częstych uszkodzeń
i konieczności dokonywania napraw i remontów.
Z powyższego stwierdzenia wynikają następujące wnioski:
• Nowe posadzki przemysłowe powinny być
wykonane z materiałów gwarantujących długotrwałą
eksploatację.
• W przypadku konieczności napraw i remontów
istniejących posadzek, rozwiązania materiałowe
i technologia robót powinny zapewnić minimalizację
czasu ich przeprowadzania.
Uwaga: szkolenie dotyczące posadzek przemysłowych
obejmujące zagadnienia z zakresu technologii betonu
zostanie przeprowadzone w II części cyklu
szkoleniowego.
Zakres szkolenia – 8 godzin wykładowych obejmować
będzie tematy:
a) status betonu w aktualnych normach
b) kształtowanie właściwości betonu
c) pielęgnacja betonu
d) ocena betonu wraz z badaniami betonu
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