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APROBATA TECHNICZNA IK 

AT/07-2013-0285-00 

 

Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 roku w sprawie 
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. 
U. Nr 249 z 2004 roku pozycja 2497) oraz  
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2010 roku w sprawie reorganizacji 
Centrum Naukowo-Technicznego Kolejnictwa (Dz. U. Nr 75 z 2010 roku pozycja 475) w 
wyniku postępowania akceptacyjnego dokonanego w Instytucie Kolejnictwa w Warszawie na 
wniosek firmy: 
 

 

Korporacja Budowlana Dom Sp. z o.o. 

84-110 Krokowa, Kartoszyno, ul. Budowlana 3 

 

stwierdza się przydatność do stosowania w budownictwie wyrobu o nazwie: 

ŚCIANKA PERONOWA TYPU L 
PŁYTA PERONOW A TYPU P 

w zakresie i na zasadach określonych w niniejszej Aprobacie Technicznej IK. 

 

 

Termin ważności: Pieczęć okrągła Dyrektor 

21 czerwca 2018 r.   

 

 

 

 

Warszawa, czerwiec 2013 r. 
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1. Przedmiot aprobaty 

1.1. Charakterystyka techniczna 

Przedmiotem Aprobaty Technicznej są prefabrykowane elementy peronu: 

• ścianka peronowa L1 o wymiarach: 1600x1050x995 mm, 

• ścianka peronowa L2 o wymiarach: 1395x900x995 mm, 

• płyta peronowa P o wymiarach: 2000x100x995 mm. 

1.2. Oznaczenia i klasyfikacja wyrobu 

Każdy wyprodukowany prefabrykowany element peronu powinien być ocechowany w sposób 

czytelny i trwały na wewnętrznej powierzchni. Cecha powinna zawierać kolejno: 

• znak wytwórni – KBDom, 

• symbol elementu: - płyta peronowa – P, 

   - ścianka peronowa – np. L1, 

• datę produkcji – np. 24.06.13. 

Na bocznej powierzchni ścianki i spodniej powierzchni płyty powinny się znajdować: kolejny 

numer prefabrykatu wyprodukowanego w danym roku oraz numer formy. 

Producent winien prowadzić rejestr elementów wyprodukowanych w poszczególnych dniach. 

Oznaczenie, usytuowane na etykiecie zbiorczej dołączanej do dostarczanej partii wyrobów 

powinno zawierać: 
• nazwę wyrobu z podaniem wersji wskazującej na przewidywane zastosowanie,  

• nr Aprobaty Technicznej IK, 

• znak budowlany B (zgodnie z rozporządzeniem MI z 11.08.2004 – Dz. U. z 2004 r. Nr 

198, poz. 2041 z późn. zm.), 

• symbole klasyfikacyjne wyrobu: PKWiU:  23.61.11.1 

PCN: 6810 19 31 0 
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2. Przeznaczenie i zakres stosowania 

Prefabrykowane elementy peronu – płyta i ścianka peronowa, przeznaczone są do budowy 

peronów jedno i dwukrawędziowych. Ścianka peronowa L1 stosowana jest do budowy 

peronów o wysokości 760 mm, zaś ścianka peronowa L2 do budowy peronów o wysokości 

550 mm. Przed wykonaniem robót związanych z zabudową elementów peronu powinien być 
opracowany wykonawczy projekt techniczny. Przed zabudowaniem ścianka peronowa 

powinna być zabezpieczona warstwą izolacyjną przed wodą gruntową i powierzchniową. 

3. Wymagania i wła ściwo ści techniczne 

3.1 Wymagania ogólne dla zakładowej kontroli produk cji 

Wszystkie prefabrykowane elementy peronu powinny być produkowane zgodnie z 

obowiązującą dokumentacją technologiczną z materiałów określonych w zestawieniu 

materiałowym. Producent zobowiązany jest do ciągłego nadzorowania jakości zgodnie z 

przyjętym systemem zapewnienia jakości wyrobu. 

System zarządzania jakością powinien umożliwiać identyfikację dostaw podstawowego 

materiału wykorzystywanego do produkcji, oraz identyfikację elementu. Prowadzona 

dokumentacja powinna być czytelna i datowana, oraz umożliwi ć jednoznaczne odniesienie do 

elementów, których dotyczy. Dane mogą być przechowywane w formie dokumentu lub w 

postaci zapisu cyfrowego. Nadzorowaniem należy objąć następujące dokumenty i dane 

(zapisy): 

• atesty materiałów, 

• instrukcje kontroli, 

• procedury badań, 

• warunki techniczne odbioru prefabrykowanych elementów peronu, 

• dane dotyczące wyposażenia kontrolno-pomiarowego, wzorcowania, 

• protokoły: kontroli dostaw, badań kontrolnych, badań okresowych, 

• zapisy na temat szkolenia personelu, którego działania mają wpływ na jakość 
produkowanych prefabrykowanych elementów, 

• ewidencję zgłoszonych reklamacji. 



 
Aprobata Techniczna nr AT/07-2013-0285-00 Strona 4/19 

 

3.2 Ocena zgodno ści 

Producent zobowiązany jest do dokonywania oceny zgodności prefabrykowanych elementów 

peronu stosownie do wymagań systemu 3. 

System ten nakłada następujące obowiązki na producenta: 

• przeprowadzenie wstępnego badania typu przez akredytowane laboratorium 

potwierdzającego spełnienie przez prefabrykowane elementy peronu wymagań użytkowo-

technicznych określonych w punkcie 3.4., 

• wprowadzenie, dokumentowanie i utrzymanie zakładowego systemu kontroli produkcji, 

który powinien obejmować: sprawdzanie materiału poprzez kontrolowanie dokumentów 

przedstawionych przez producentów materiału oraz prowadzenie badań kontrolnych 

gotowego wyrobu, 

• przeprowadzania badań okresowych zgodnie z przyjętym planem badania. 

Wskazany system oceny zgodności został ustalony w oparciu o rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów 

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. 

3.3. Wymagania dotycz ące materiału 

Materiały użyte do produkcji prefabrykowanych elementów peronu to: 

• cement portlandzki klasy nie niższej niż 42,5 odpowiadający wymaganiom normy PN-EN 

197-1:2012, 

• kruszywo: 

− kruszywo drobne (piasek) frakcji 0÷2 mm wg PN-EN 12620+A1:2010, 

− kruszywo grube (żwir wielofrakcyjny) frakcji 2÷8 mm, wg PN-EN 12620+A1:2010, 

− kruszywo grube (żwir wielofrakcyjny) frakcji 8÷16 mm , wg PN-EN 12620+A1:2010. 

• stal zbrojeniowa o Rm≥550 N/mm2 i Re≥500 N/mm2 (np. gatunku BSt500S) 

odpowiadająca wymaganiom normy PN-ISO 6935-2:1998, PN-EN 10080:2007, 

• woda zgodnie z PN-EN 1008:2004. 

Dopuszcza się stosowanie domieszek uplastyczniająco-upłynniających mieszankę betonową 
zgodnie z PN-EN 206-1:2003 i PN-EN 934-2+A1:2012 

Dopuszcza się stosowanie dodatku w postaci popiołu zgodnego z normą PN-EN 450-1:2012. 
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3.4. Wymagania u żytkowo-techniczne 

3.4.1. Wymiary i tolerancje wykonania 

Wymiary i tolerancje wykonania prefabrykowanych elementów peronowych powinny być 
zgodne z dokumentacją techniczną. Dopuszczalne odchyłki wymiarów podstawowych nie 

powinny przekraczać dla : 

• długości, szerokości, wysokości ± 3 mm, 

• grubości płyty i ścian pozostałych elementów 
2

4

−

+
mm, 

• zbieżności krawędzi 5 mm. 

Dopuszcza się zwichrowanie krawędzi i powierzchni: 

• dla elementu podporowego 3 mm na 1 m długości, 

• dla płyty 2 mm na 1 m długości. 

Otulina zbrojenia powinna wynosić co najmniej 25 mm (w ściankach od dołu 30 mm). 

Ścianki od wewnątrz powinny mieć haki transportowe, natomiast w czołach płyt powinny być 
zabetonowane rurki do zaczepiania zawiesi. 

Odległość pasa bezpieczeństwa od krawędzi płyty stanowiącej krawędź peronu powinna 

wynosić 1000 mm lub 1500 mm z tolerancją ±5 mm. Szerokość pasa bezpieczeństwa 

powinna wynosić minimum 100 mm z tolerancją ±5 mm. 

Dopuszcza się stosowanie innego umiejscowienia pasów z elementami dotykowymi, linii 

ostrzegawczych na płycie peronowej, w zależności od wymagań użytkownika. 

3.4.2. Stan powierzchni i wygląd zewnętrzny  

Powierzchnie prefabrykowanych elementów peronu powinny być gładkie bez rys, pęknięć, 
raków i miejsc niedowibrowanych oraz ciał obcych w betonie. Lico płyty i elementu 

podporowego powinno być wolne od wad. Dopuszcza się drobne pory na pozostałych 

powierzchniach jako pozostałości po pęcherzykach powietrza i po wodzie, których głębokość 
i średnica nie przekracza 10 mm, a powierzchnia nie przekracza 20 cm2 na 1 m2. Zacieranie 

tych powierzchni po wyjęciu elementów z formy jest niedopuszczalne. 

Krawędzie styków montażowych powinny być proste bez wyszczerbień i wzajemnie 

równoległe. 
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Dopuszczalne oraz niedopuszczalne wady oraz uszkodzenia prefabrykowanych elementów 

peronu zamieszczono w tabeli 1. 

Tabela 1 
Dopuszczalne wady i uszkodzenia prefabrykowanych elementów peronu 

Lp. Określenie wad i uszkodzeń Wielkość wad i uszkodzeń 

1 Rysy otwarte lub pęknięcia niedopuszczalne 

2 Rysy włoskowate (skurczowe) do 0,1 mm 
rozwartości:  

a/ poprzeczne 

 

b/ podłużne 

c/ poprzeczne i podłużne krzyżujące 

 
 

na 1/4 długości w 4 miejscach lub 1 rysa na 
całej długości jednej ściany 

na 1/3 długości w 2 miejscach na jednej ścianie 

niedopuszczalne 

3 Ciała obce niedopuszczalne 

4 Skupienie cementu, piasku lub kruszywa w 2 miejscach o łącznej powierzchni nie 
większej niż 2% powierzchni 

5 Wyszczerbienia i odpryski dopuszcza się dwa odpryski lub 
wyszczerbienia krawędzi o głębokości do 5 
mm i długości do 20 mm na długości 1 m 
krawędzi. 

6 Odsłonięcie zbrojenia niedopuszczalne 

3.4.3. Wytrzymałość betonu na ściskanie 

Wytrzymałość betonu na ściskanie po 28 dniach, użytego do wyrobu elementów peronu, 

powinna odpowiadać klasie co najmniej C30/37. 

3.4.4. Nasiąkliwość wagowa betonu 

Nasiąkliwość wagowa betonu użytego do produkcji elementów nie powinna przekraczać 5%. 

3.4.5. Stopień mrozoodporności  

Stopień mrozoodporności powinien odpowiadać co najmniej klasie F150. 

3.4.6. Ścieralność betonu 

Średnie zmniejszenie objętości próbki po 16 cyklach ścierania na tarczy Boehmego 

∆V ≤ 20 000 mm3 (odpowiada to wysokości 4 mm startej warstwy próbki betonu). 
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4. Badania  

4.1. Rodzaje i cz ęstotliwo ść prowadzenia bada ń 

Dopuszczenie do dystrybucji (obrotu) i stosowania w budownictwie prefabrykowanych 

elementów peronu objętych niniejszą Aprobatą Techniczną wymaga przeprowadzenia 

badania typu oraz prowadzenia badań kontrolnych i okresowych, stanowiących podstawę 
wystawienia w obowiązującym trybie dokumentów atestacyjnych. Badania wykonuje się w 

celu sprawdzenia i oceny wyrobu pod względem danych znamionowych i zastosowanych 

materiałów. Do badań pobiera się wyroby zgodnie z normą PN-ISO 2859-1:2003. 

Badania kontrolne może wykonywać Producent we własnym zakresie. 

Badania okresowe należy zlecać niezależnym, kompetentnym laboratoriom badawczym. 

Wyniki badań mogą być podstawą uzyskania certyfikatu zgodności z niniejszą Aprobatą 
Techniczną IK. Badania okresowe należy wykonywać nie rzadziej niż raz na 24 miesiące. 

4.2. Program bada ń 

Partię stanowią elementy tego samego rodzaju i typu, wyprodukowane w tym samym okresie 

przy zachowaniu jednakowych parametrów technologicznych produkcji. 

Liczebność partii nie powinna przekraczać 300 sztuk. 

Do poszczególnych rodzajów badań prefabrykowanych elementów peronu stosuje się 
statystyczną kontrolę jakości zgodnie z PN-ISO 2859-1:2003 przyjmując: plan badania 

jednostopniowy, akceptowany poziom jakości 4% oraz poziom kontroli: 

• ogólny   II      dla badań wymienionych w punkcie 4.2.1: b, c,  

• specjalny S-1 dla badania wymienionego w punkcie 4.2.2: a. 

Liczność próbki w przypadku pozostałych badań podano w opisie tych badań. 

Przy pobieraniu próbek do badań wymienionych w punkcie 4.2.1: b, c, i punkcie 4.2.2. a, 

należy stosować pobieranie sposobem losowym "na ślepo" zgodnie z normą PN-N-

03010:1983, tzn. poszczególne elementy powinny być pobierane z różnych miejsc partii. 

4.2.1. Badania kontrolne 

Zakres badań kontrolnych obejmuje sprawdzenie: 

a) materiałów, 

b) wymiarów i tolerancji wykonania, 

c) stanu powierzchni i wyglądu zewnętrznego, 
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d) wytrzymałości betonu na ściskanie. 

4.2.2. Badania okresowe i badanie typu 

Badania okresowe i badanie typu obejmują badania według 4.2.1. oraz sprawdzenie: 

a) średnicy prętów i usytuowania zbrojenia, 

b) nasiąkliwości betonu, 

c) mrozoodporności betonu, 

d) ścieralności betonu. 

4.3. Opis bada ń 

4.3.1. Sprawdzenie materiałów 

1. Cement – sprawdzenie polega na skontrolowaniu atestów na cement oraz stwierdzeniu 

prowadzenia przez Producenta kontroli technicznej dotyczącej oznaczenia: 

• czasu wiązania aparatem Vicata zgodnie z normą PN-EN 196-3+A1:2011, 

• konsystencji normowej. 

2. Kruszywo – sprawdzenie polega na skontrolowaniu atestów na kruszywo oraz 

stwierdzeniu prowadzenia przez Producenta kontroli technicznej dotyczącej oznaczenia: 

• składu ziarnowego poprzez rozdzielenie kruszywa na frakcje przez przesianie (na sucho i 

mokro) przez zestaw sit kontrolnych o znormalizowanych wielkościach oczek 

kwadratowych i ustaleniu procentowego udziału masy poszczególnych frakcji w badanej 

próbce zgodnie z normą PN-EN 933-1:2012, 

• kształtu ziaren poprzez określenie wskaźnika płaskości zgodnie z normą PN-EN 933-

3:2012, 

• zawartości pyłów mineralnych poprzez określenie procentowego udziału w kruszywie 

masy ziaren mniejszych niż 0,063 mm w wyniku rozdzielenia ich na podstawie 

zróżnicowanej szybkości grawitacyjnego opadania w ośrodku ciekłym zgodnie z normą 
PN-EN 933-1:2012, 

3. Stal zbrojeniowa – sprawdzenie polega na skontrolowaniu atestów hutniczych, tzn. czy 

stal danej klasy spełnia wymagania odpowiedniej normy. 
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4.3.2. Sprawdzenie średnicy prętów i usytuowania zbrojenia 

Sprawdzenie średnicy prętów i usytuowania zbrojenia polega na pomiarach bezpośrednich w 

formach. Pomiar otuliny oraz rozstaw zbrojenia należy sprawdzać z dokładnością do 1 mm, 

zaś pomiar średnicy prętów zbrojenia należy sprawdzać z dokładnością do 0,1 mm, np. 

suwmiarką. 
4.3.3. Sprawdzenie wymiarów i tolerancji wykonania  

Sprawdzenie należy przeprowadzać za pomocą przymiaru z podziałką milimetrową z 

dokładnością do 1 mm. Pomiary długości, szerokości i wysokości należy wykonać w trzech 

miejscach, przy krawędziach i w środku elementu zgodnie z normą PN-EN 13369:2005. 

Średnia wartość tych pomiarów daje wartość mierzoną. Sprawdzenie wichrowatości należy 

przeprowadzać zgodnie z normą PN-EN 13369:2005. 

4.3.4. Sprawdzenie stanu powierzchni wyglądu zewnętrznego 

Sprawdzenie należy wykonać przez oględziny powierzchni prefabrykowanych elementów 

peronu okiem nieuzbrojonym. Badania uszkodzeń, wyszczerbień i porów na powierzchniach i 

krawędziach należy przeprowadzać przez oględziny i pomiary wykonywane za pomocą linii 

stalowej i przymiaru z podziałką milimetrową z dokładnością do 1 mm oraz szczelinomierza 

lub klina pomiarowego. 

4.3.5. Sprawdzenie wytrzymałości betonu na ściskanie 

Sprawdzenie wytrzymałości betonu na ściskanie należy przeprowadzać zgodnie z normą PN-

EN 12390-3:2009, przyjmując do badań próbki sześcienne o wymiarze boku 150 mm i 

ustalając wytrzymałość każdej z nich z dokładnością do 0,1 MPa ze wzoru: 

      
c

A
F

=cf  [MPa]  

w którym: 

F – maksymalne obciążenie przy zniszczeniu [N], 

Ac – pole przekroju poprzecznego próbki [mm2]. 
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4.3.6. Sprawdzenie nasiąkliwości wagowej betonu 

Nasiąkliwość betonu określa się na próbkach sześciennych o wymiarze boku 150 mm, 

pobranych przy stanowisku betonowania, po 28 dniach dojrzewania. Liczba próbek do 

jednego oznaczania nasiąkliwości nie powinna być mniejsza niż 3. Próbki przechowuje się w 

warunkach takich, jak próbki do badania wytrzymałości na ściskanie i rozpoczyna badanie po 

28 dniach dojrzewania. Badanie próbek obejmuje następujące czynności: 

• ułożenie próbek w naczyniu wannowym, tak aby wysokość ułożonej próbki nie 

przekraczała 200 mm, podstawa zaś nie stykała się z dnem naczynia (podpórki grubości 

co najmniej 10 mm); 

• wlanie wody do naczynia do poziomu tak, aby wysokość słupa wody nad próbkami 

wynosiła minimum 20 mm; temperatura wody 20 ±5 0C; 

• po 72 godzinach wyjęcie próbek z wody i po dokładnym wytarciu powierzchni zważenie z 

dokładnością do 0,2%; nasycanie trwa tak długo, aż dwa kolejne wyniki ważenia 

wykonane w odstępie 24 godzin nie wykażą przyrostu masy większego niż 0,1%; 

• umieszczenie nasyconych całkowicie próbek w suszarce o temperaturze 105 ±5 0C i 

suszenie co najmniej przez 3 doby do momentu osiągnięcia stałej masy; przyjmuje się że 

próbka osiągnęła stałą masę, jeżeli dwa kolejne wyniki ważenia wykonane w odstępie 24 

godzin nie wykażą przyrostu masy większego niż 0,1%. 

Nasiąkliwość betonu z dokładnością do 0,1% wylicza się ze wzoru: 

     100×
G

G-G
=n

1

12
w   [%]   

w którym: 

G1 – średnia masa próbek suchych [g], 

G2 – średnia masa próbek nasyconych wodą [g]. 

4.3.7. Sprawdzenie mrozoodporności 

Przyjęta metoda badania uwzględnia zarówno stopień wewnętrznego zniszczenia betonu, 

charakteryzowany przez wytrzymałość próbki, jak również destrukcje zewnętrzne, określone 

wizualnie oraz na podstawie ubytku masy. Cykle zamrażania i odmrażania polegają na 

kolejnym zamrażaniu całej próbki w powietrzu i odmrażaniu jej w wodzie przy okresie 

trwania pełnego cyklu co najmniej 6 godzin. Badanie wykonuje się na 12 próbkach w 

kształcie sześcianu, jak do badania wytrzymałości na ściskanie, pochodzących z jednej partii 
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betonu, po 28 dniach dojrzewania. Próbki powinny być pobierane przy stanowisku 

betonowania.  

Badania należy rozpocząć od nasycenia wszystkich próbek wodą jak w przypadku badania 

nasiąkliwości, przy czym czas nasycania nie powinien być krótszy niż 7 dni. 

Sześć próbek porównawczych przeznaczonych do badania wytrzymałości powinno 

pozostawać w wodzie w temperaturze +18±2 0C przez cały czas badania odporności na 

działanie mrozu. Próbki przeznaczone do zamrażania należy, po otarciu z wody, zważyć z 

dokładnością do 0,2%. Zamrażanie powinno odbywać się w temperaturze –18±2 0C, przy 

czym temperatura w komorze zamrażalniczej powinna być już na tym poziomie w chwili 

układania próbek. Próbki należy ułożyć zachowując odstępy między nimi oraz ścianami 

komory co najmniej 20 mm. Każdorazowy okres zamrażania próbek w podanej temperaturze 

powinien wynosić co najmniej 4 godziny. Po każdym z nich próbki poddaje się odmrażaniu 

przez całkowite zanurzenie w wodzie o temperaturze +18±2 0C. Czas odmrażania powinien 

wynosić nie mniej niż 2. godziny i nie więcej niż 4 godziny. Badanie obejmuje 150 cykli 

zamrażania-odmrażania. Po ostatnim odmrażaniu, próbki po otarciu z wody waży się z 

dokładnością do 0,2%. Następnie przeprowadza się badanie wytrzymałości na ściskanie wg 

4.3.4. próbek zamrażanych i niezamrażanych, wszystkich w stanie nasycenia wodą. 
Powierzchnie dociskowe próbek muszą być gładkie, a w razie ubytków – wyprawione jak do 

badania wytrzymałości na ściskanie. 

Średni ubytek masy próbek po badaniu – ∆G należy obliczyć, wg wzoru: 

     100×
G

GG
=G∆

1

21 -
  [%] 

w którym: 

G1 – średnia masa próbek przed ich pierwszym zamrażaniem, w stanie nasycenia wodą  [kg], 

G2 – średnia masy próbek po ich ostatnim odmrażaniu, w stanie nasycenia wodą  [kg]. 

Średni spadek wytrzymałości próbek po badaniu ∆R należy obliczyć wg wzoru 

     100×
R

RR
=R∆

1

21 -
  [%] 

w którym: 

R1 – średnia wytrzymałość na ściskanie próbek porównawczych (niezamrażanych), 

nasyconych wodą [MPa], 
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R2 – średnia wytrzymałość na ściskanie próbek badanych, po ich ostatnim odmrażaniu, 

nasyconych wodą [MPa]. 

Stopień mrozoodporności betonu jest osiągnięty, jeżeli po wymaganej liczbie cykli 

zamrażania-odmrażania próbek betonowych, tzn. po 150 cyklach, spełnione są następujące 

warunki: 

• próbki nie wykazują pęknięć, 
• łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków 

kruszywa itp. nie przekracza 5% masy próbek nie zamrożonych, 

• obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie 

zamrażanych nie jest większe niż 20%. 

4.3.8. Sprawdzenie ścieralności betonu 

Badanie polega na ścieraniu próbki sześciennej o wymiarze 71 ± 1,5 mm, wyciętej z próbki 

do badania wytrzymałości betonu na ściskanie, zgodnie z normą PN-EN 14157:2005. Po 

wykonaniu zadanych obrotów tarczy (16 cykli po 22 obroty każdy cykl) należy zmierzyć 
wysokość próbki suwmiarką z dokładnością do 0,1 mm. Obliczanie parametru ścieralności 

wykonuje się na podstawie zmniejszenia objętości wyliczonej wg wzoru: 

      
b

ρ
m∆

=V∆   [mm3]  

w którym: 

∆m – ubytek masy po 16 cyklach, z zaokrągleniem do 0,1 g [g], 

ρb – gęstość objętościowa próbki [g/mm3]. 

5. Składowanie i transport 

5.1. Składowanie 

Składowanie prefabrykowanych płyt i ścianek peronowych powinno odbywać się na 

wyrównanym, utwardzonym i odwodnionym podłożu. Poszczególne rodzaje elementów 

peronu powinny być składane oddzielnie. Płyty można układać jedna na drugiej – 

maksymalnie 10 płyt w stosie. Ścianki peronowe należy układać jedna na drugiej z 

zastosowaniem przekładki – maksymalna ilość elementów w jednym stosie 5 sztuk. Elementy 

należy układać na podkładkach z zachowaniem prześwitu minimum 10 cm pomiędzy 

podłożem a elementem.  



 
Aprobata Techniczna nr AT/07-2013-0285-00 Strona 13/19 

 

5.2. Transport 

Prefabrykowane elementy peronu mogą być przenoszone na terenie zakładu produkcyjnego 

po uzyskaniu przez beton wytrzymałości nie niższej niż 0,75 Rgb,
. tj. 28 MPa. Do transportu 

pionowego elementu podporowego służą 2 otwory usytuowane w ścianie czołowej. Do 

transportu pionowego płyty służy uchwyt zakotwiony w płycie od strony zewnętrznej 

(peronowej). 

Prefabrykowane elementy peronu mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w 

liczbie sztuk nie przekraczającej dopuszczalnego obciążenia zastosowanego środka 

transportu. Rozmieszczenie elementów na środkach transportu powinno być symetryczne i 

zabezpieczać je przed uszkodzeniem oraz zapewnić równomierne obciążenie środków 

transportu. Elementy należy układać w pozycji wbudowania, na podkładkach drewnianych z 

odstępami umożliwiającymi załadunek i rozładunek za pomocą sprzętu mechanicznego. Do 

transportu można przekazywać elementy, w których beton osiągnął pełną wytrzymałość. 

6. Ustalenia formalno-prawne 

1. Aprobata techniczna IK nie narusza uprawnień wynikających z przepisów o ochronie 

własności przemysłowej, a w szczególności ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo 

własności przemysłowej (Dz. U. Nr 49 z 2001 r., poz. 508). Zapewnienie tych uprawnień 

należy do obowiązków korzystających z rozwiązania technicznego, będącego 

przedmiotem niniejszej Aprobaty Technicznej IK. 

2. IK wydając Aprobatę Techniczną nie bierze odpowiedzialności za ewentualne naruszenie 

praw wyłącznych i nabytych. 

3. Wszelkie odstępstwa od postanowień Aprobaty Technicznej IK wymagają pisemnej 

zgody Instytutu Kolejnictwa w Warszawie. 

4. Aprobata Techniczna IK nie zwalnia dostawcy wyrobów od odpowiedzialności za 

właściwą jakość oraz wykonawców robót od odpowiedzialności za właściwe ich 

zastosowanie. 

5. Instytut Kolejnictwa w Warszawie może uchylić Aprobatę Techniczną z uzasadnionych 

przyczyn. 

6. Niniejsza Aprobata Techniczna nie jest dokumentem upoważniającym do oznakowania 

wyrobu budowlanego przed wprowadzeniem do obrotu oraz nie zastępuje pozwoleń 

władz budowlanych niezbędnych do prowadzenia robót budowlanych. Zgodnie z art. 5.1, 
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pkt. 3 oraz art. 8 ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 

Nr 92 z 2004 r., poz. 881) wyrób nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót 

budowlanych, jeżeli jest oznakowany znakiem budowlanym. Oznakowanie wyrobu 

budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jeżeli producent dokonał oceny 

zgodności i wydał, na swoja wyłączną odpowiedzialność krajową deklaracje zgodności z 

Aprobatą Techniczną. 
7. W treści wydawanych prospektów i ogłoszeń oraz innych dokumentów związanych z 

wprowadzeniem do obrotu i stosowania w budownictwie prefabrykowanych elementów 

peronu należy zamieszczać informację o postanowieniach udzielonej tym wyrobom 

Aprobaty Technicznej IK nr AT/07-2013-0285-00. 

8. Wnioskodawca niniejszej Aprobaty Technicznej IK zobowiązany jest przekazywać od-

biorcom elementów systemu nawierzchni peronowej firmową instrukcję w języku polskim 

określającą zasady stosowania, sposób zabudowy oraz warunki składowania i transportu. 

7. Termin wa żności 

Aprobata Techniczna IK nr AT/07-2013-0285-00 jest ważna do dnia 21 czerwca 2018 r. 

Ważność Aprobaty Technicznej IK może być przedłużona na kolejne okresy, jeżeli jej 

wnioskodawca lub formalny następca wystąpi w tej sprawie do IK w Warszawie z 

odpowiednim wnioskiem, nie później niż 3 miesiące przed upływem terminu ważności tego 

dokumentu. 

8. Informacje dodatkowe 

1. Słowa kluczowe: peron, płyta peronowa, ścianka peronowa 

2. Normy i dokumenty powołane: 

PN-EN 196-3+A1:2011 Metody badania cementu. Część 3: Oznaczanie czasów wiązania i 
stałości objętości 

PN-EN 197-1:2012 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementów powszechnego użytku 

PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność; 
poprawka Ap1:2004; zmiana A1:2005; A2:2006 

PN-EN 450-1:2012 Popiół lotny do betonu. Część 1: Definicje, specyfikacje i kryteria 
zgodności 
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PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie 
składu ziarnowego. Metoda przesiewania 

PN-EN 933-3:2012 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 3: 
Oznaczanie kształtu ziarn za pomocą wskaźnika płaskości 

PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: 
Oznaczanie kształtu ziarn. Wskaźnik kształtu 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 
badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym 
wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 

PN-EN 10080:2007 Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa. 
Postanowienia ogólne 

PN-EN 12390-3:2011 Badania betonu. Część 3: Wytrzymałość na ściskanie próbek do 
badania; poprawka AC:2012 

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu 

PN-EN 13369:2005 Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu; zmiana 
A1:2008, poprawka AC:2008 

PN-EN 14157:2005 Kamień naturalny. Oznaczanie odporności na ścieranie 

PN-ISO 2859-1:2003 Procedury kontroli wyrywkowej metodą alternatywną. Część 1: 
Schematy kontroli indeksowane na podstawie granicy 
akceptowanej jakości (AQL) stosowane do kontroli partii za 
partią 

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe 
wymagania stosowane w kraju; poprawka Ak:1998, Ap1:1999 

PN-N-03010:1983 Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu 
do próbki 

 

3. Dokumenty wykorzystane w postępowaniu aprobacyjnym: 

• Sprawozdanie z badań nr ZK6/LAB/02/2013. Laboratorium Betonu REMEI Polska Sp. z 

o.o. Opole, 25.02.2013; 

• Protokół z badania próbek betonowych na mrozoodporność (150 cykli) nr 

ZL/kbdom/2011/1. Biuro Projektów Inwestycyjnych „AG-CEL” S.C. Chojnice, 

21.02.2012; 
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• Badanie wytrzymałości betonu na ściskanie, kontrola wymiarów geometrycznych. K. B. 

Dom Sp. z o.o.; 

• Kontrola zgodności wytrzymałości na ściskanie betonu projektowanego o indywidualnym 

składzie zgodnie z PN-EN 206-1:2003 nr 0102/C37/KBDOM/2012. Chojnice, 

16.02.2012; 

• Elementy prefabrykowane. Ścianki i płyty peronowe. K. B. Dom Sp. z o.o. luty 2013. 

 

4. Wnioskodawca/Producent: 

Korporacja Budowlana Dom Sp. z o.o. 

84-110 Krokowa, Kartoszyno, ul. Budowlana 3 

Tel.: 58 7741171 

Fax: 58 7741171 

e-mail: kbdom@kbdom.pl 

 
5. Ośrodek Jakości i Certyfikacji IK: 

ul. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa 

Tel.: 22-47-31-392 

Fax: 22-612-31-32 

e-mail: ikolej@ikolej.pl 

 

 

Sprawdził: 
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Zakład Dróg Kolejowych i Przewozów Ośr. Informacji Normalizacyjnej 
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Miejsce i data wydania aprobaty: 

Warszawa, czerwiec 2013 r. 
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Numer Aprobaty Technicznej składa się z następujących części: 

AT - symbol Aprobaty Technicznej, 

07 - nr IK jako jednostki udzielającej AT (07 wg rozporządzenia MI), 

2013 - rok udzielenia aprobaty, 

0285 - kolejny numer wg rejestru IK, 

00 - oznaczenie wersji podstawowej AT   

(dla kolejnej wersji będą to numery 01, 02, ... , natomiast dla aneksów A1, A2, ... ). 
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