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most drogowy im. gen. elżbiety zawackiej w toruniu  
to jedna z najważniejszych inwestycji infrastrukturalny w Polsce, 
oficjalnie oddana do użytku w dniu 9 grudnia 2013. Nowy most 
przez wisłę po wschodniej części torunia znacząco wpływa na 
poprawę płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego, co prze-
kłada się nie tylko na zwiekszenie komfortu jazdy kierowców, ale 
także na podniesienie turystycznej i ekonomicznej atrakcyjności 
miasta i rejonu kujawsko-pomorskiego. Most w toruniu to 
również ogromna inwestycja, na której zastosowano wiele  
innowacyjnych rozwiązań i technologii. Dzięki nowoczesnej, 
podwieszanej konstrukcji obiekt w niewielkim stopniu ingeruje 
w środowisko naturalne, a pojedyncza, centralna podpora mostu 
nie zakłóca pierwotnego biegu wisły i zachowuje żeglowność 
rzeki. Ponadto łukowy kształt przęsła nawiązuje do istniejących 
mostów w toruniu, dzięki czemu obiekt doskonale komponuje się 
z otaczającą architekturą.

tEChNoloGiE Sika Na 
NaJważNiEJSZEJ iNwEStYCJi  
w PoZNaNU

ZiNtEGrowaNE CENtrUM koMUNikaCYJNE w PoZNaNiU  
to nowoczesny obiekt, który obejmuje Dworzec Główny PkP,  
Dworzec PkS oraz galerię handlową Poznań City Center. Cały  
kompleks powstał na terenie starego dworca oraz jego najbliż- 
szej okolicy. inwestycję zaczęto przygotowywać od roku 2007 –  
w pierwszej kolejności zrewitalizowano perony i szyny przy 
dworcu, następnie wybudowano budynek Dworca Głównego,  
który oddano do użytku jeszcze przed Euro 2012. Na koniec  
po ponad dwóch latach budowy otworzono galerię handlową  
Poznań City Center oraz przeniesiono Dworzec PkS do nowego 
terminalu autobusowego, znajdującego się pod centrum han-
dlowym. Projekt został ukończony pod koniec roku 2013.  
realizacja tak okazałej inwestycji wymagała zastosowania wy- 
łącznie wysokiej jakości materiałów i sprawdzonych technologii.
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Nowy węzeł komunikacyjny wraz z galerią 
handlową, 3-poziomowym parkingiem, 
obiektami biurowymi i hotelem został 
wybudowany na terenie o powierzchni  

około 9 hektarów. Powierzchnia Poznań  
City Center to ponad 60 tysięcy m. kw. 

PrEFaBrYkowaNE ElEMENtY Na 
DoMiESZkaCh Do BEtoNU Sika

wymagania Projektowe 
kolejnym etapem była budowa budynku Dworca PkP 
oraz galerii Poznań City Center. realizacja obu obiektów 
wymagała przygotowania mieszanki betonowej, która 
miała posłużyć do wyprodukowania elementów prefa-
brykowanych konstrukcji. Betony do wykonania wyma-
ganych elementów musiały odpowiadać następującym 
klasom wytrzymałości i ekspozycji: 
•	 C30/37 XD3/XF2, 
•	 C50/60 XD1/XF1 - w przypadku tej klasy wymagane 

były dwie wersje mieszanki - jedna z przyspiesza-
czem w okresie zimowym dla płyt stropowych tt,

•	 C75/85 XD3/XF2 - mieszanka z przeznaczeniem dla 
słupów konstrukcji nośnej.

rozwiĄzania sika -domieszki do betonu  
Do przygotowania odpowiednich mieszanek betonowych 
zastosowano cztery różne receptury z domieszkami do  
betonu Sika. Mieszanki bazowały na 3 domieszkach: 
Sika® Viscocrete® 21 St, Sika® lPS V, Sika® rapid 2.1. 

sika® Viscocrete® 21 st
Zastosowanie domieszki upłynniającej razem z przys-
pieszaczami i stabilizatorami, Sika® Viscocrete®  21 St,  
pozwoliło na uzyskanie wysokich parametrów wytrzy-
małości wczesnej mieszanki betonowej. Dzięki temu 
wyprodukowane elementy prefabrykowane można  
było rozformować już po mniej więcej 10-18 godzinach.  
Poszczególne elementy były rozformowywane po 
uzyskaniu odpowiedniej klasy wytrzymałości – dla 
elementów żelbetowych, niesprężonych wymagana 
wytrzymałość wynosiła ok. 20 MPa, natomiast ele-
menty sprężone musiały uzyskać wytrzymałość ok. 
40 MPa. Czasy uzyskiwania min. wytrzymałości były 

mocno uzależnione od temperatury, jaka panowała 
przy wykonywaniu prac. Ponadto oprócz zapewnie-
nia mieszance betonowej odpowiednich parametrów 
technologicznych, domieszka Sika® Viscocrete® 21 St 
umożliwiła również uzyskanie gładkiej powierzchni bez 
kawern, co gwarantowało wysoką estetykę wyrobu. 

sika® lPs V
Domieszkę Sika® lPS V zastosowano w celu napowie-
trzenia mieszanki betonowej, co pozwoliło na uzyskanie 
mrozoodporności elementów prefabrykowanych.

sika® raPid 2.1. 
Dodatkowo w okresie zimowym dla płyt stropowych tt 
użyto przyspieszacza Sika® rapid 2.1. w celu skrócenia 
czasu ich rozformowywania.

Na domieszkach Sika wyprodukowano m.in. słupy zbroj-
ne, belki zbrojne, belki sprężone, płyty tt sprężone oraz 
inne elementy żelbetowe.

rEwitaliZaCJa SZYN i PEroNÓw

rozwiĄzania sika 
Jeszcze przed rozpoczęciem budowy nowego budynku  
Dworca PkP oraz galerii Poznań City Center dokonano  
modernizacji szyn. w tym celu zastosowano sprężyste  
mocowanie w systemie punktowym (materiały 
z rodziny icosit®), co zapewniło redukcję hałasu, drgań 
oraz wibracji, a ponadto zagwarantowało odporność  
na obciążenia eksploatacyjne oraz podniosło komfort  
i bezpieczeństwo przejazdu. Modernizacja obejmowała 
również rewitalizację peronów oraz wykonanie  
nawierzchnioizolacji stropu nad tunelem dla pieszych 
przy użyciu Sikadur Combiflex® SG System oraz  
SikaCor® Elastomastic tF.



Przed zastosowaniem materiałów należy zasięgnąć informacji
dostępnych w aktualnych kartach informacyjnych.

sika Poland sP. z o.o.
ul. karczunkowska 89
02-871 warszawa

kontakt:
tel:  +48 22 31 00 700
Fax: +48 22 31 00 800
www.sika.pl
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uczestnicy Projektu 
rewitalizacja peronów i szyn:
inwestor: PkP Plk Poznań
główny wykonawca: FEroCo Poznań

dworzec główny PkP i Poznań city center:
inwestor: triGranit
biuro architektoniczne: Bose international Planning  
and architecture oraz Pracownia Pentagram architekci
Prefabrykacja: Pekabex S. a.


