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Profil stropowy Hoesch Additiv Decke® jest koncepcj¹ lekkiego stropu, sk³adaj¹cego siê ze stalowych profili oraz z wylewanego
na miejscu budowy betonowego stropu zbrojonego o konstrukcji ¿ebrowej. Jak sama nazwa wskazuje - additiv- charakterystyczn¹
cech¹ systemu jest znakomite po³¹czenie dwóch elementów noœnych – dŸwigarów – z opatentowanym oparciem w postaci
wystaj¹cych poza dŸwigary na boki stalowych prêtów prostok¹tnych – tzw. wsporników. G³ówny obszar zastosowania systemu
Hoesch Additiv Decke® to budynki powolnego ruchu (np. parkingowe place manewrowe) tzn. wielokondygnacyjne gara¿e,
parkingi. Od czasu swojego rozwoju system ten opanowa³ niemiecki rynek i uchodzi za przoduj¹cy w bran¿y budynków
parkingowych.

Historia Hoesch Additiv Decke®
Kiedy w 1991 roku narodzi³a siê idea rozwiniêcia systemu
stropowego z ju¿ istniej¹cego, ale ciesz¹cego siê tylko
umiarkowanym powodzeniem profilu dachowego TRP200, nikt
jeszcze nie przypuszcza³, jaki wzrost zainteresowania tym
systemem nast¹pi w nadchodz¹cych latach. Stalowe profile
trapezowe z wykonan¹ na miejscu wylewk¹ betonow¹ nie by³y
wówczas tak naprawdê nowym produktem. Ju¿ wczeœniej profile
stalowe by³y wykorzystywane jako proste szalunki lub te¿
w stropach sprzê¿onych do przenoszenia obci¹¿eñ. Strop zosta³

po raz pierwszy zbadany naukowo w latach 80-tych
w Stuttgardzie. Praktycznej realizacji projektu tej technicznej
nowoœci budowlanej podjê³y siê ówczesne zak³ady Hoesch
Siegerlandwerke w 1991 roku. Jeszcze w tym samym roku
mo¿na by³o zrealizowaæ pierwszy projekt - strop parkingowy dla
Allianz-Versicherung w Koloni. Opinia na temat tej
zmodyfikowanej koncepcji noœnej z jego opatentowanym
sposobem oparcia by³a w 1994 roku podstaw¹ do szerokiego
zastosowania tego systemu stropowego. Wybudowanie du¿ego
wielokondygnacyjnego gara¿u P2 i P3 z ponad 10.000 miejsc
parkingowych na lotnisku Kolonia-Bonn
w latach 1996 i 1998 spowodowa³ prze³om
na niemieckim rynku. Rozwi¹zanie spotka³o
siê z uznaniem kolejnych znanych
inwestorów, takich jak: dom urz¹dzania
wnêtrz IKEA, wielcy producenci samochodów DaimlerChrysler, BMW, VW, AUDI
i OPEL, jak i wiele lotnisk i klinik. Liczne
referencje w ca³ych Niemczech zapewnia³y
sukcesywne rozszerzanie systemu pod
k¹tem popularnoœci i mo¿liwoœci zastosowañ. Dzisiaj jest on znany dla ka¿dego
projektanta.
Rozwój systemu jednak na tym siê nie
skoñczy³. Udzielenie wszelkich budowlanych
pozwoleñ w 2003 roku mog³o staæ siê
podstaw¹ do kolejnego kamienia milowego.
Jako pierwszy i do tej pory jako jedyny na
niemieckim rynku, system stropowy Hoesch
Additiv Decke® dysponuje dopuszczon¹
przez Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej
koncepcj¹ trwa³ej konstrukcji, która
dostosowana jest do nowych norm
zbrojonego betonu DIN 1045-1. Przedsiêbiorstwo ThyssenKrupp Bausysteme
posiada dzisiaj na swoim koncie ponad
3.000.000 m2 zrealizowanej powierzchni
stropowej.

W³aœciwoœci Hoesch Additiv Decke®
Najbardziej niezwyk³¹ cech¹ systemu
stropu Hoesch Additiv Decke® jest to, ¿e
profile stropowe miêdzy dŸwigarami nie le¿¹
bezpoœrednio na dŸwigarach, lecz s¹
zawieszone na specjalnych wspornikach.
W przeciwieñstwie do zwyk³ych profili
sprzê¿onych o wysokoœci do 70 mm, w przypadku stropu Hoesch Additiv Decke® stosowany jest profil o wysokoœci ponad 200 mm.
Wynikaj¹ca z tego parametru du¿a noœnoœæ
profilu umo¿liwia osi¹gniêcie rozpiêtoœci do
5,90 m bez koniecznoœci podpierania profili
podczas betonowania. Przenosz¹ one przy
tym ca³kowite obci¹¿enia wystêpuj¹ce
jeszcze w stanie budowy, podczas
wykonywania prac, a wiêc tak¿e wtedy, gdy
masa betonowa jest jeszcze w stanie
p³ynnym. Tak¿e po utwardzeniu betonu
stalowe profile stropowe nie staj¹ siê
bezu¿yteczne. W dalszym ci¹gu bior¹ one
udzia³ w przenoszeniu obci¹¿eñ. Wspieraj¹
one ¿ebrowy strop betonowy do tego
stopnia, ¿e mo¿na go wykonaæ nawet bez
niektórych elementów zbrojenia w postaci
pionowych kab³¹ków w ¿ebrach (rys. 1 ).

Rys 1 | Pojedyncze kroki monta¿owe
DŸwigar stalowy ze wspornikami

Rys 2 | Dom parkingowy kliniki Rijnstate Klinikum-Arnheim,
Nijst Idema Architekten, Amsterdam

Najistotniejsza w przypadku gara¿y wielokondygnacyjnych
podzia³ka konstrukcji noœnej 5 x 16m osi¹gana jest z systemem
Hoesch Additiv Decke® bezproblemowo. Zastosowanie
smuk³ych sprzê¿onych dŸwigarów stalowych o rozpiêtoœci ponad
16 m (d³ugoœæ miejsca parkingowego + szerokoœæ uliczek
dojazdowych), w odstêpie co 5 m (dwie szerokoœci miejsca
parkingowego), redukuje niezbêdny tona¿ stali do minimum.
Dziêki opatentowanemu wisz¹cemu oparciu profili stropowych
wysokoœæ konstrukcji jest zminimalizowana i osi¹ga optymalne
sprzê¿enie p³yty stropowej z dŸwigarem. Odkszta³cenia w trakcie
cyklu budowlanego mog¹ byæ ró¿ne, dziêki czemu mo¿na
unikn¹æ daleko id¹cych obwarowañ. Du¿e bezspoinowe
powierzchnie daj¹ wysok¹ jakoœæ u¿ytkow¹ i zapewniaj¹
wspania³¹ trwa³oœæ powierzchni parkingowych. Kombinacja
stalowych dŸwigarów sprzê¿onych ze stropami Hoesch Additiv
Decke® nale¿y do najbardziej ekonomicznych sposobów
wielokondygnacyjnego budownictwa gara¿owego.
Obok tych wa¿nych raczej bardziej dla projektantów
i konstruktorów w³aœciwoœci, system stropowy Hoesch Additiv
Decke® posiada tak¿e zalety praktyczne w samym
wykonawstwie. Monta¿ profilu stropowego o ciê¿arze ok. 60 kg
odbywa siê rêcznie bez u¿ycia dŸwigu. Natychmiast po u³o¿eniu
profilu mo¿na po nim chodziæ. Poniewa¿ profile nie wymagaj¹
¿adnego podparcia monta¿owego istnieje mo¿liwoœæ równoczesnego uk³adania wszystkich poziomów. Wzajemne
utrudnianie pracy poszczególnych ekip wykonuj¹cych kolejne
prace budowlane nie ma w tym wypadku miejsca. Mo¿liwe s¹
tu bardzo krótkie czasy monta¿u, które w przypadku innych
konstrukcji s¹ nie do osi¹gniêcia.
Projekty z najwczeœniejszej przesz³oœci
• Klinika Rijnstate-Klinikum w Arnheim
Wysuwaj¹cym siê na czo³o projektem jest wymieniany
najczêœciej gara¿ wielokondygnacyjny kliniki Rijnstate-Klinikum
w Arnheim (rys. 2), który dziêki swojej fantastycznej architekturze
odstêpuje od ram. Piêæ poziomów wykonanych
w piêciu ró¿nych odcieniach pasteli oddaje efekt intensywnej
têczy. Poprzez niebezpoœrednie oœwietlenie uzyskano
niepowtarzalne zjawisko zarówno w ci¹gu dnia, jak i tak¿e
o zmroku. Kolorystyczny efekt dopasowa³ siê przy tym do
budynku szpitala. Dzisiejsze gara¿e wielokondygnacyjne
powinny byæ jasne, przyjazne i bezpieczne. Ju¿ fabrycznie
naniesiona na profile stropowe pow³oka Duplex w postaci
warstwy cynku oraz barwnej pow³oki lakierniczej upraszcza
i przyœpiesza zasadniczo uzyskanie tego kolorowego uk³adu na
miejscu budowy. Pow³oka ta zapewnia przede wszystkim
ochronê antykorozyjn¹ klasy III wed³ug DIN 55928-8. PóŸniejsze
nanoszenie kolejnej pow³oki jest zatem zbyteczne.
• Lotnisko Duesseldorf
Kolejny obiekt to gara¿ wielokondygnacyjny P5 na lotnisku
w Düsseldorfie (rys. 3). Tylko dziêki zastosowaniu
wysokoefektywnej stalowej konstrukcji sprzê¿onej w po³¹czeniu
z systemem stropów Hoesch Additiv Decke® gara¿ ten móg³
zostaæ wykonany w rekordowym czasie. Od „pierwszego wbicia
³opaty” do samego przekazania gara¿u z ponad 3.000 miejsc
postojowych minê³o zaledwie 6 miesiêcy. Monta¿ prawie
60.000m2 profili stropowych nast¹pi³ w ci¹gu zaledwie 6 tygodni.
Jednak¿e wydajnoœæ uk³adania rzêdu 1.000 m2/dzieñ osi¹galna
jest tylko z wysoko wyspecjalizowanym doœwiadczeniem
zawodowym. Poniewa¿ profile stropu Hoesch Additiv Decke® nie
wymagaj¹ podparcia, dlatego bez przeszkód mog³y byæ
przeprowadzane kolejne prace budowlane jak uk³adanie
zbrojenia, betonowanie oraz dalsza obróbka betonu i to na
wszystkich poziomach równoczeœnie.

Zamontowane profile stropowe

Profile stropowe z u³o¿onym zbrojeniem

Gotowy system z betonem

Rys. 3 | Gara¿ wielokondygnacyjny P5 na lotnisku w Düsseldorfie

•

Neue Messe Stuttgart /Nowe Targi Stuttgart
Trzeci obiekt by³ ju¿ czêsto opisywany w samych
superlatywach przez fachow¹ prasê – wielokondygnacyjny gara¿
Neue Messe Stuttgart (rys. 4). Ogromna konstrukcja rozpoœciera
siê na wysokoœci 8 m ponad autostrad¹ A8 na jej odcinku 100 m.
Obydwa jej elementy o d³ugoœci ca³kowitej 440 m ka¿dy, bêd¹ po
otwarciu targów dysponowaæ ok. 4.000 miejsc parkingowych
roz³o¿onych na 6 poziomach. W przypadku tego typu zadañ
budowlanych o wyborze konstrukcji decyduj¹cym argumentem
jest jej ma³y ciê¿ar. Strop Hoesch Additiv Decke® o noœnoœci
300 kg/m2 jest ok. 40% l¿ejszy od masywnych konstrukcji
stropów p³askich o podobnej noœnoœci. W efekcie koñcowym
konstrukcjê utrzymuj¹ smuk³e dŸwigary rozmieszczonych
w du¿ych odstêpach oraz w¹skie podpory w mniejszej iloœci.
Du¿e rozpiêtoœci profili stropowych zapewniaj¹ w tym wypadku
wyraŸne oszczêdnoœci materia³owe tak¿e w konstrukcji stalowej.
Wynikaj¹ z tego oczywiœcie równie¿ mniejsze koszty wykonania
fundamentów.
Trwa³oœæ
W ostatnich latach poœwiêcono na temat trwa³oœci wiele
uwagi. We wspó³pracy ze znanymi instytutami, jak np. IBAC
(Instytut Badañ Budowlanych przy Wy¿szej Szkole
Technicznej RWTH w Aachen /Rheinisch-Westfälische
Technische Hochschule Aachen/), mo¿na by³o potwierdziæ
znakomite w³aœciwoœci stropu Hoesch Additiv Decke® na
podstawie przeprowadzonych obszernych badañ nad
dostêpnymi stropami. Zestawiono dla niego tzw. koncepcjê
trwa³oœci, która obok opisanych metod z zakresu dopuszczeñ

Rys. 4 | Gara¿ wielopiêtrowy Neue Messe Stuttgart

nadzoru budowlanego zawiera ca³y szereg wytycznych
odpowiednich dla ka¿dego obszaru zastosowañ tego systemu
stropów.
Dotychczasowy rozwój tego typu konstrukcji w zakresie
odpornoœci ogniowej koncentruje siê na osi¹gniêciu dwóch
godzin. Wyniki badañ prób ogniowych bêd¹ dostêpne
najprawdopodobniej na pocz¹tku 2007 roku. Mniej wiêcej
w tym samym czasie oczekiwane jest równie¿ wydanie
dopuszczenia konstrukcji na rynek europejski. Warunki
dopuszczeñ dla stropu Hoesch Additiv Decke® powinny siê
ujednoliciæ w krajach europejskich, przede wszystkim we
Francji, W³oszech i w Hiszpanii.
Podsumowanie
Przedsiêbiorstwo ThyssenKrupp Hoesch Bausysteme
oferuje lekki system stropowy Hoesch Additiv Decke®, który
swoje zalety mo¿e uwidoczniæ wszêdzie tam, gdzie w grê
wchodz¹ przede wszystkim du¿e rozpiêtoœci, monta¿ bez
udzia³u podpór i dŸwigu albo ekstremalnie krótki termin
realizacji. Monta¿ stropów na du¿ych wysokoœciach lub w
zamkniêtych halach w równym stopniu predestynuje ten
system do tego typu zastosowañ jak wielokondygnacyjne
stalowe konstrukcje szkieletowe i sprzê¿one. Wysoka
ekonomicznoœæ i ca³oœciowa koncepcja trwa³oœci uczyni³a
system stropowy Hoesch Additiv Decke® przoduj¹cym
systemem w Niemczech. Wraz z wydaniem europejskiego
dopuszczenia zalety tego systemu bêd¹ ju¿ wkrótce
udostêpnione wszystkim Europejczykom.

