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Zielone dachy Afrykarium
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podłoże pod drogę → 32

Renowacja przystani
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Stavanger znane jest szczególnie 
z drewnianych budynków zlokalizo-
wanych w pobliżu Vagen. Znajduje 
się tam prawie 8 tys. drewnianych 
domów i jest to ich największe sku-
pisko w całej Europie. Jak łatwo się 
domyślić, w takim miejscu pożar roz-
przestrzeniłby się gwałtownie i pozo-
stawił po sobie gigantyczne pogorze-
lisko.

- Tu jest bardzo zwarta zabudowa. 
Musieliśmy rozebrać część sąsiadują-
cego budynku, by zrobić miejsce dla  
naszego domu - mówi Ole Mjåtveit 
z T. Haga Maskin, który odpowiedzial-
ny był za wzniesienie budynku z sze-
ścioma mieszkaniami.

Ściana ognioodporna 
Konstrukcja domu została wykonana 
z żelbetu. Ściany wypełniające wy-
murowano z bloczków Leca Isoblokk 
25. W tak wykonanym obiekcie pod-

czas pożaru na pewno nie spłoną 
ściany z bloczków Leca.

- Konstrukcja budynku powinna 
pozostać nienaruszona w czasie po-
żaru. Ściana stanowi barierę przeciw-
ogniową przez co najmniej 30 min  
- wyjaśnia.

Przestrzeń między domami 
w poziomie parteru była tak mała, że 
bloczki przed ułożeniem musiały być 
otynkowane z zewnątrz. Ściany o wy-
sokości 14 m stanowią skuteczną za-
porę ogniową pomiędzy budynkami.

- Elewacja pokryta będzie deska-
mi, co sprawi, że wygląd budynku bę-
dzie dostosowany do otoczenia – pod-
kreśla Ole Mjåtveit.

300 m²
W całym obiekcie wykonano łącznie 
300 m2 ścian. Na każdym etapie pro-
wadzonych prac firma wykonawcza  
T. Haga Maskin (Haga Machines) 

NORWEGIA Drewniane domy w Stavanger słyną ze swojej architektury.  
Ich ściany wykonane są z produktów Leca, dzięki czemu chronią budynek 
przed pożarem i rozprzestrzenianiem się ognia. 

Ochrona 
drewnianych 
domów 

Przekazujemy w Pań-
stwa ręce pierwszy nu-
mer magazynu przy-
gotowanego przez 
międzynarodową or-
ganizację Leca. Znajdą 
w nim Państwo opisy 
naszych projektów 

oraz przykłady zastosowań keramzytu Leca 
- różne w każdym z 12 krajów, w których 
aktualnie działamy. 

Uważamy, że jako uczestnicy pro-
cesu budowlanego będą Państwo  
zadowoleni z możliwości śledzenia tego, 
co się dzieje w innych krajach. Budownic-
two się rozwija, a my możemy się wiele 
od siebie nauczyć.

W tej edycji magazynu BUILD znajdą 
Państwo przykłady rozwiązań, których 
mogą nie kojarzyć z keramzytem Leca. 
Mogą one jednak zainspirować Was do 
zastosowania tego kruszywa w nowych 
aplikacjach. Oto kilka z nich:

W Norwegii bloczki Leca wykorzy-
stywane są do budowy domów, dzięki 
czemu ogranicza się wycinanie drzew na 
potrzeby wznoszenia budynków. W Hisz-
panii kruszywo Leca stosowane jest do 
izolacji instalacji w farmach słonecznych. 
Finowie używają wyrobów Leca do wzno-
szenia ścian domów i podłoży na dachach.  
W Polsce Leca KERAMZYT służy jako ma-
teriał ograniczający zapachy zbiorników 
z gnojówką, a także izolacja i drenaż da-
chów zielonych. W Danii kruszywo Leca 
wykorzystuje się przybudowie przystani 
i linii kolejowych, a w Szwecji i Anglii z lek-
kiego kruszywa Leca budowane są drogi.

Będziemy Państwa informować o ko-
lejnych przedsięwzięciach z zastosowa-
niem Leca w następnych numerach maga-
zynu BUILD. Tymczasem mamy nadzieję, 
że przejrzą Państwo to wydanie i wyko-
rzystają ciekawe pomysły przy realiza-
cji swoich projektów. Leca daje bowiem 
nowe możliwości.
Miłego czytania!

Torben Dyrberg
Dyrektor Naczelny
Leca International
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Ochrona 
drewnianych 
domów 

otrzymywała pomoc doradców 
z Działu Technicznego Leca. 

- W rozwiązywaniu problemów 
związanych z ograniczonym dostępem 
przy murowaniu i innych problemów 
technicznych zawsze pomagał nam 
Dział Techniczny - mówi Ole Mjåtveit.

Zaplanowano i zrealizowano bu-
dowę całego budynku. Do użytkowa-
nia oddano go wiosną.

Obiekt  Budynek mieszkalny

Lokalizacja Stavanger Norwegia

Inwestor i wykonawca T. Haga Maskin 
(Haga Machines)

Produkty Leca Leca Isolblokk 25 cm

Produkty Weber Weber Grey Coatings, 
Weber Fiber Coatings, Weber zaprawa 
murarska M5

Dane Leca

Ściana w najwyższym punkcie ma 14 m 
wysokości. Z uwagi na bezpieczeństwo 
mieszkańców wybudowano ją tak,  
aby pozostała nienaruszona w razie pożaru.

Atle Thu z Leca i Ole Mjåtveit z T. Haga 
Maskin współpracowali przy tworzeniu 
projektu. - Pomoc z Leca okazała się bezcenna 
przy realizacji budynku - mówi Mjåtveit.

Przestrzenie między budynkami są tak małe, 
że bloczki Leca musiały być otynkowane 
przed ułożeniem.

Leca® is a registered trademark owned by Saint-Gobain
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afrykarium 
we wrocławiu

POLSKA We wrocławskim zoo powstało 
Afrykarium. Jego stworzenie i zapewnienie 
odpowiednich warunków afrykańskiej florze 
było możliwe m.in. dzięki zastosowaniu 
keramzytu. 

Leca® is a registered trademark owned by Saint-Gobain
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Obiekt ma długość 160 m, szerokość 
54 m oraz wysokość 15 m, a jego ku-
batura wynosi ponad 184 tys. m3. Bu-
dynek ma trzy kondygnacje, z których 
jedna znajduje się pod ziemią. W całym 
Afrykarium (7 akwenów) w obiegu jest 
15 tys. m3 wody - tyle, ile mieści się w 6 
basenach olimpijskich. 

- Zbiorniki odkryte są domem dla 
pingwinów oraz uchatek afrykań-
skich. W basenach wewnątrz budynku  
zamieszkują m.in. rekiny, manaty,  
hipopotamy, wydry i rozmaite ryby 
wód Afryki – opowiada Marta Forbes, 
architekt zieleni z firmy Jadorna Stu-
dio Projektowania Zieleni.

Niezwykła fauna i flora
- Spacerując po obiekcie, można  
poznać różne ekosystemy Afryki. – 
Możemy tutaj zwiedzać m.in. dżunglę 
Kongo, oglądać plażę Morza Czerwo-
nego i podziwiać afrykańskie mokra-
dła – mówi Marta Forbes.

Bardzo ważne jest zapewnienie 
roślinom odpowiedniego drenażu.  
- Do tego celu najlepiej nadaje się 
keramzyt, który w połączeniu z sys-
temem rur drenarskich zapewnia od-

powiednią ilość wody każdej roślinie 
– podkreśla Marta Forbes.

Praktyczne dachy zielone
Ze względu na strukturę budynku 
większa część nasadzeń została wy-
konana na stropach, w konstrukcji 
tzw. dachu zielonego. Takie ogrody 

na dachu są piękne, a jednocześnie 
wspomagają gospodarkę wodami 
opadowymi i zabezpieczają przed 
zmianami temperatur.

- Lekki i trwały drenaż wykona-
ny z keramzytu jest tu bardzo ważny. 
Przed jego ułożeniem należało zadbać 
o szczelną i skuteczną hydroizolację – 
mówi Marta Forbes.

Do tego celu wykorzystano tutaj 
membranę EPDM, układaną na war-
stwie geowłókniny i zgrzewaną na gorąco.

Lekki i trwały 
drenaż wykonany 
z keramzytu jest tu 
bardzo ważny

- Zabezpieczyliśmy hydroizolację 
geowłókniną, ułożyliśmy maty drenar-
skie i zasypaliśmy warstwą keramzytu, 
który najlepiej sprawdza się w tej roli. 
Doskonale absorbuje i odprowadza 
nadmiar wody z konstrukcji – tłuma-
czy Robert Polański, wykonawca z fir-
my Ogrody Pro.

Odciążenie dachu 
- Keramzyt doskonale sprawdza się na 
dachach zielonych. Dzięki jego zasto-
sowaniu minimalizujemy obciążenie 
konstrukcji. Do jego układania można 
zastosować pompę, co znacznie przy-
spiesza pracę. A obróbka końcowa jest 
o wiele łatwiejsza niż innych materia-
łów – dodaje Robert Polański.

Afrykarium jest obiektem uni-
kalnym, jednak zastosowane w nim 
technologie sprawdzą się również 
w mniejszych inwestycjach. Zalety 
dachów zielonych warto rozważyć 
przed przystąpieniem do projekto-
wania bloku mieszkalnego, a nawet 
domu jednorodzinnego.

Układanie warstwy drenażu z Leca KERAMZYTU 
(po lewej), przy użyciu pompy (po prawej).

Leca® is a registered trademark owned by Saint-Gobain
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Nie zapomnij odwiedzić wrocławskiego 
Afrykarium (na górze).

Drenaż z Leca KERAMZYTU pokryty 
roślinnością (po lewej).

Obiekt  Afrykarium w zoo

Lokalizacja Wrocław

Zastosowanie 600 m3 keramzytu na 
wypełnienie zielonych dachów

Projektant Jadorna Studio Projektowania 
Zieleni

Wykonawca Ogrody Pro

Produkty Leca Leca KERAMZYT 10-20 R 
Leca KERAMZYT 4-10 R

Dane Leca

Leca® is a registered trademark owned by Saint-Gobain
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Obiekt Gospodarstwo rolne

Lokalizacja woj. zachodnio-pomorskie

Zastosowanie 180 m3 kruszywa na 
pokrywę pływającą

Produkty Leca Leca KERAMZYT  
budowlany L

Dane Leca

Pokrywy pływające 
na zbiornikach  
z gnojowicą

Leca® is a registered trademark owned by Saint-Gobain
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W celu emisji gazów powstających przy hodowli trzody chlewnej 
wykonano na lagunach z obornikiem pokrywę z Leca KERAMZYTU.

Pokrywa pływająca z Leca KERAMZYTU utrzymuje się na gnojowicy 
i pomaga zredukować emisję.

Laguny to zbiorniki na gnojowicę  
znajdujące się na fermie w Krąplewi-
cach (w północnej części Polski). Fer-
ma należy do Agri Plus - jednej z naj-
większych w Polsce firm zajmujących 
się tuczem trzody chlewnej.

W Krąplewicach są 4 laguny na 
gnojowicę o wymiarach 100 x 30 m, 6 
o wymiarach 40 x 30 m i jedna – awa-
ryjna - o wymiarach 70 x 70 m. Ich 
łączna powierzchnia to 24,1 tys. m2, 
tj. 2,41 ha. Łączna pojemność  
lagun wynosi 23 tys. m3.

Na lagunach zastosowane zostały 
pokrywy pływające z Leca KERAMZYTU. 
Mają one za zadanie ograniczać emi-
sję gazów (głównie amoniaku) z płyn-
nych odchodów zwierzęcych.

Pokrywy pływające z keramzy-
tu można stosować we wszystkich 
zbiornikach otwartych przeznaczo-
nych do przechowywania płynnych 
odchodów zwierzęcych (gnojówki, 
gnojowicy), np. w zbiornikach otwar-
tych naziemnych czy otwartych  
zagłębionych (w tym lagunach).

Warstwa 15 cm
Leca KERAMZYT wysypuje się luzem 
na powierzchnię płynnych odcho-
dów zwierzęcych. W celu zapewnienia 
skutecznej ochrony przed emisją ga-
zów powinno się stosować warstwę 
keramzytu o grubości 15 cm ±5 cm, 
a płynne odchody wprowadzać  
do zbiornika pod pokrywę keramzytu.

Zgodnie z Aprobatą Techniczną 
Instytutu Technologiczno-Przyrod-
niczego Leca KERAMZYT 10-20 mm  
został dopuszczony do stosowania 
jako „Pokrywa Pływająca z Keram-
zytu” w obiektach przeznaczonych  
do hodowli zwierząt.

POLSKA W celu redukcji emisji 
gazów powstających przy hodowli 
trzody chlewnej na lagunach z gno-
jowicą wykonano pokrywę z Leca 
KERAMZYTU. 

Pokrywy pływające 
na zbiornikach  
z gnojowicą

9
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Murowanie ścian w budynkach 
w Norwegii przy temperaturze 
znacznie poniżej 0°C to codzienność.  
Problemem jest to, że woda w za-
prawie zamarza, nie biorąc udziału 
w procesie jej wiązania.

- Zamarzająca woda i tworzące się 
kryształki lodu w zaprawie utrudniają 
murowanie i uniemożliwiają proces 
wiązania - mówi Arne Fjellhammer, 
murarz z wieloletnim doświadcze-
niem w pracy w takich warunkach.

Częstym, lecz kosztownym spo-
sobem prowadzenia robót budowla-
nych w czasie mrozów jest przykrycie 
placu budowy i ogrzanie do co naj-
mniej 5°C.

- Podczas wykonywania ścian  
zewnętrznych można przykrywać 
mury lub fragmenty powstającego 
budynku, aby zapewnić prawidłowy 
proces wiązania zaprawy. Przy niskich 
temperaturach konieczne jest również 
dodatkowe ogrzewanie wykonanych 
ścian - wyjaśnia Arne Fjellhammer.

Przede wszystkim Leca
Przedstawiony projekt znajduje się 
w Sørenga, popularnej dzielnicy 
w Oslo położonej na wybrzeżach fior-
du. Zrealizowano tu wiele ciekawych 
projektów z zastosowaniem rozwią-
zań Leca.

Bloczki Leca zostały użyte do zbu-
dowania ognioodpornych ścian na 
parkingach w podziemiu oraz pasa-
żach handlowych znajdujących się na 
parterze obiektu. Wybrano specjalne 
bloczki Leca, ponieważ mogą przeno-
sić duże obciążenia. Murowane ściany 
stały się trwałymi, stabilnymi elemen-
tami konstrukcyjnymi w budynku. 
 
Zmiana koloru
Murowanie podczas mrozów umoż-
liwiają też specjalne dodatki do za-
prawy. Mogą one jednak powodować 
zmianę koloru spoin, dlatego można je 
stosować, jeśli przegroda wykonana 
z produktów Leca ma być otynkowana. 
Wśród produktów Weber znajduje się 

NORWEGIA Kiedy temperatura spada znacznie poniżej 0°C, układanie 
bloczków Leca staje się dużo trudniejsze.

ściany murowane 
w czasie mrozów

dodatek do zapraw murarskich, który 
pozwala na prowadzenie prac w tem-
peraturze do -15°C.

Dobór zaprawy na ścianach Leca 
jest szczególnie ważny przy robotach 
tynkarskich na elewacji budynku, po-
nieważ obok wytrzymałości musi być 
zachowana estetyka całej powierzchni.

- Na budowie stosowaliśmy zapra-
wy murarskie Weber Anti-freeze, które 
wiążą nawet przy temperaturze -15°C. 
Jednak roboty tynkarskie powinno się 
wykonywać w temperaturze wyższej 
niż 5°C. Zapewnia to właściwą przy-
czepność zaprawy tynkarskiej i oczeki-
wany efekt estetyczny - wyjaśnia Arne 
Fjellhammer.

Leca® is a registered trademark owned by Saint-Gobain
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Obiekt Sørenga, Oslo

Inwestor Veidekke eiendom ant Reitan 
Einedom

Wykonawca Veidekke AS

Projektant LPO Architekter

Produkty Leca Leca universalblokk 15 cm 
Leca universalblokk 20 cm 
Leca lettveggsblokk

Produkty Weber Weber Murmørtal M5, 
Weber antifreeze

Dane Leca

Murowanie z bloczków Leca przy niskiej 
temperaturze nie jest problemem, gdy 
wiadomo, jak to robić. Stain Jørgensen  
i Gulman Shah Sarwary z firmy wykonawczej 
Veidekke w Oslo budują ściany z produktów 
Leca w temperaturze poniżej -15°C.

Leca® is a registered trademark owned by Saint-Gobain
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Geotechniczne zastosowania Leca 
są dobrze znane. Najbardziej typowe 
spośród nich to wypełnienia w kon-
strukcjach i betony lekkie. Pojawiają 
się jednak nowe aplikacje, w których 
wykorzystuje się właściwości kruszy-
wa Leca.

Saint-Gobain Weber w Hiszpa-
nii od prawie 10 lat we współpracy 
z wykonawcami i doradcami tech-
nicznymi intensywnie pracuje nad 
nowymi, ważnymi zastosowaniami 
tego materiału.

Odnawialne źródła energii
Hiszpania czerpie korzyści ze słonecz-
nego klimatu poprzez instalowanie 
elektrowni słonecznych. Działają one 
w następujący sposób: setki dużych 
„luster” zbierają energię, która ogrze-

wa czynnik grzewczy, jakim jest olej. 
Następnie olej podgrzewa w wy-
mienniku wodę, a wytworzona para 
wodna porusza turbiny produkujące 
energię elektryczną.

W to nowe źródło energii odna-
wialnej inwestuje coraz więcej przed-
siębiorców.

20 elektrowni słonecznych
Po raz pierwszy kruszywo Leca za-
stosowano w Andasol - elektrowni 
położonej w południowej Hiszpanii. 
Na powierzchni 1,5 x 1,3 km zainsta-
lowano tysiące „luster” pochłania-
jących promieniowanie słoneczne.  
Aby zapewnić ciągłość dostaw energii 
również w nocy, część energii cieplnej 
produkowanej w ciągu dnia przez 
elektrownię słoneczną magazynowa-

HISZPANIA To jedno z najbardziej słonecznych miejsc w Europie.  
Kraj ten czerpie korzyści z inwestycji w elektrownie słoneczne.

elektrownie słoneczne 
z keramzytem Leca

Obiekt Elektrownia Andasol w Hiszpani

Wykonawcy Sener, Cobra, OHL,TSK, 
Acciona, Abengoa

Produkty Leca ARLITA LECA SOLAR II

Dane Leca

na jest w mieszance solanki przecho-
wywanej w metalowych zbiornikach 
w gruncie. Izolację zbiorników stano-
wi ARLITA LECA SOLAR. 

Pierwsza tego typu izolacja wyko-
nana w 2006 r. zachęciła projektan-
tów do budowy kolejnych elektrowni 
słonecznych. Łącznie powstaje ich 
w Andasol dwadzieścia. W ostatnich 
latach wybudowano ich pięć również 
w Maroko i południowej Afryce.

Leca® is a registered trademark owned by Saint-Gobain
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elektrownie słoneczne 
z keramzytem Leca

Na budynkach niskich tego obiektu, przyległych do wie-
żowca (budynku głównego), wykonany jest dach zie-
lony, w którym jako warstwę drenażu zastosowano  
Leca KERAMZYT.

Drenaż z keramzytu służy do odprowadzania nadmia-
ru wód opadowych. Jednocześnie kruszywo magazynuje 
część wody, a następnie oddaje ją trawie i innym roślinom 
na dachu. Dzięki temu zmniejsza się częstotliwość ich 
podlewania.

Leca KERAMZYT oprócz pełnienia funkcji drena-
żu wspomaga izolację cieplną dachu oraz stanowi jego  
zabezpieczenie przeciwogniowe.

POLSKA Sky Tower jest jednym z najwyższych 
budynków biurowo-mieszkalnych w Polsce i Europie.  
Ma 50 pięter, 212 m wysokości i znajduje się we 
Wrocławiu.

Sky Tower  
we wrocławiu

Obiekt Budynek Sky Tower

Lokalizacja Wrocław

Zastosowanie 300 m3 keramzytu do drenażu na zielonym dachu

Produkty Leca KERAMZYT 10-20 R 

Dane Leca
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oszczędności  
dzięki Leca 

Projekt Odrodzenia Zachodniego 
Marsh w Grimsby realizowany był 
dla firmy P & O Developments Ltd. 
W drugim etapie inwestycji wykona-
no nasyp kolejowy z zastosowaniem 
kruszywa, którego ilość odpowiada-
ła dziewięciu ładunkom okrętowym. 
W ten sposób otwarto drogę do roz-
woju wielu zastosowań Leca, w tym 
również w budownictwie mieszka-
niowym.

Głównym wykonawcą była firma 
Norwest Holst Construction Ltd z sie-
dzibą w Derby. Lekkie kruszywo Leca 
zastosowano przy budowie linii ko-
lejowej, która ma pomóc w lepszym 
skomunikowaniu sąsiadujących tere-
nów i dalszym rozwoju tego obszaru.

Etap projektowania
Już na wstępnym etapie projektu 
wzięto pod uwagę keramzyt Leca 
jako najlepszy alternatywny mate-

riał do realizacji tej budowy. Kolejne, 
bardziej szczegółowe porównania 
potwierdziły przewagę tego rozwią-
zania nad użyciem tradycyjnego kru-
szywa do wykonania nasypu, który 
miałby zbyt duży ciężar i nadmiernie 
obciążył podłoże gruntowe.

Na analizowanym obszarze wy-
stępowały grunty bagienne o niskiej 
nośności. Konieczna była budowa 
nasypu z kruszywa lekkiego, które nie 
naruszyłoby podłoża przy czynnej li-
nii kolejowej.

Ograniczenia
Wyboru metody dokonano po pozy-
tywnym odbiorze podobnego obiek-
tu - autostrady w pobliżu Gloucester 
wykonanej przez Norwest Holst.

W analizowanej realizacji oddzia-
ływanie nasypów z Leca na podłoże 
gruntowe określili i sprawdzili inży-
nierowie z White Young Green Con-

sulting Engineers of Manchester we 
współpracy z Norwest Holst. Odbio-
ru nowej autostrady dokonał North 
East Lincolnshire County Council.

Część z wbudowanych 45 tys. m3 
kruszywa Leca składowana była 
wcześniej w dokach Grimsby.  
Na budowę materiał dostarczano 
samochodami samowyładowczymi 
o pojemności 60 m3.

W trakcie realizacji projektu pod-
wyższono nasypy i wykonano nowe 
najazdy na przyczółki mostowe.  
Do tego celu zastosowano ok. 20 tys. 
m3 Leca od strony południowej i ok. 
25 tys. m3 od strony północnej, gdzie 
część nasypu ułożono na starym  
wysypisku. Warstwy keramzytu  
zagęszczano i owijano geotekstylia-
mi, aby zapobiec niekontrolowane-
mu przemieszczaniu się kruszywa.

WIELKA BRYTANIA Zrealizowano tu innowacyjny projekt geotechniczny  
w ramach programu rekultywacji, w którym zastosowano keramzyt Leca.  
Było to największe w tym kraju wykorzystanie tego kruszywa w jednej aplikacji.

Leca® is a registered trademark owned by Saint-Gobain
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Rachunek ekonomiczny
Materiał do wypełnienia został 
w całości sprowadzony z zagranicy 
w związku z tym cała realizacja pro-
jektu musiała być dobrze koordyno-
wana przez Leca oraz wykonawcę 
Norwest Holst, ze względu obostrze-
nia dotyczące dojazdu na teren bu-
dowy. Całość prac przeprowadzono 
zgodnie ze specyfikacją techniczną 
i pod właściwym nadzorem.

Nadzór inwestorski pozytywnie 
ocenił przyjęcie i realizację całego za-
dania. Na uwagę zasługuje ogranicze-
nie ciężaru nasypu o 75% w stosunku 
do tradycyjnego nasypu. Mniejsza 
była również ilość robót ziemnych. 
Ponadto zmniejszenie znacznych 
kosztów transportu przy tradycyjnej 
wymianie gruntu i skrócenie czasu 
wykonania robót, pozwoliło na uzy-
skanie wymiernych oszczędności.

Keramzyt Leca dostarczono do portu  
w Grimsby dziewięcioma statkami. 
Samochody samowyładowcze przejeżdżały 
z portu do miejsca wbudowania kruszywa 
zaledwie przez 5 min.

Wykonane wypełnienie konstrukcyjne 
z lekkiego keramzytu Leca zmniejszyło 
obciążenie na podłoże o ok. 75%  
w porównaniu z tradycyjnym nasypem  
z piasku.

Inwestor P&O Develpments

Projekt Withe Young Green Manchester

Wykonawca Norwest Holst Construction 
Ltd.Derby

Urząd Dozoru Autostrad North East 
Lincolnshire Council

Produkty Leca keramzyt

Dane Leca

Leca® is a registered trademark owned by Saint-Gobain
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Keramzyt Leca został zastosowany 
jako wypełnienie wschodniego na-
brzeża przystani, na którym remon-
tuje się oraz przechowuje w czasie 
zimy jachty.

Ze względu na optymalne wa-
runki dostępu do nabrzeża materiał 
transportowany był ciężarówkami 
o ładowności 100 m3, a następnie 
rozprowadzany po terenie za pomocą 
koparki.

Wykonawca projektu firma, 
Rambøll Denmark, zastosowała kru-
szywo Leca, aby ograniczyć ciężar 
wypełnienia i nie obciążać konstrukcji 
nabrzeża.

Keramzyt Leca jest sprawdzo-
nym materiałem do wykonywania 
tego typu wypełnień i stosowany był 
w wielu portach w Danii i na świecie.

Atrakcyjna przystań
Celem modernizacji przystani w Fre-
dericia było stworzenie nowoczesne-
go i atrakcyjnego nabrzeża portu 
zarówno dla żeglarzy, jak i mieszkań-
ców. Realizacja projektu rozpoczęła 
się w kwietniu 2014 r. i w tym samym 
roku została ukończona.

Projekt renowacji obejmował 
m.in. powiększenie i pogłębienie por-
tu, wykonanie miejsc postoju dla du-
żych statków i małych łodzi amator-
skich, budowę nowej drogi do drew-
nianego mostu oraz nowych budyn-
ków klubu jachtowego i kapitanatu.

W ramach projektu powstało również 
nabrzeże wzdłuż Little Belt ze stanowiskiem 
dla dźwigów, magazyny portowe, chodniki  
i drogi oraz oświetlenie terenu.  
We wschodnim nabrzeżu wbudowano  
1,2 tys. m3 keramzytu Leca. Kruszywo 
układano głównie koparkami (po lewej  
i na drugiej stronie na górze, po lewej)

Kierownik projektu, inżynier Benjamin Bjerg 
z firmy Per Aarsleff A/S będącej generalnym 
wykonawcą prac, ściśle współpracował  
z inżynierem Kund Mortensenem z firmy 
Leca. (na górze, po prawej)

Październikowy poranek  
w zmodernizowanej i rozbudowanej 
przystani Fredericia (na drugiej stronie,  
na dole)

DANIA Keramzyt odegrał ważną rolę w ambitnym projekcie renowacji  
i modernizacji nabrzeża przystani w Fredericia.

Nowa przystań

Obiekt Marine Frederica

Lokalizacja Dania

Produkty Leca keramzyt

Dane Leca

Leca® is a registered trademark owned by Saint-Gobain
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Droga kolejowa  
na lekkim wypełnieniu

Linia duńskiej kolei Aarhus Light Rail 
została wybudowana jako pierwszy 
etap sieci kolei lekkich, które mają 
połączyć miasta w okolicach Aarhus 
i ułatwić podróżującym dotarcie do 
pracy.

Łącznie linia kolejowa będzie  
miała 50 przystanków i 110 km  
długości. Nowy odcinek przebiega-
jący ze Stacji Centralnej w Aarhus do 
Lystrup, na którym wykonano lekkie 
wypełnienie z keramzytu Leca, ma 12 
km długości.

- Nowa kolej będzie przebiegała 
na podłożu, w którym zdecydowanie 
przeważają gliny - tłumaczy geotech-
nik Søren Steen Møller z firmy pro-
jektowej COWI. Stworzenie najaz-
dów z dużym obciążeniem na takim 
terenie spowodowałoby dodatkowe 
niedopuszczalne osiadanie gruntu. 
To wymagało wprowadzenia innych 
rozwiązań.

Mały ciężar
Już od początku doradcy Leca A/S 
byli w stałym kontakcie z projektan-
tami i wykonawcą. Przedstawiono 
podstawowe właściwości techniczne 
materiału, dotychczasowe realizacje 
oraz możliwości dostaw kruszywa na 
budowę.

Rozwiązanie zostało wybrane 
z uwagi na niską gęstość materiału 
i mały ciężar wypełnienia. Wykonaw-
ca - konsorcjum firm Dan Jord A/S 
oraz Per Aarsleff A/S – na wypełnie-
niu z keramzytu Leca wykonał nasypy 
z gruntu. Lekkie kruszywo okazało się 
materiałem przyjaznym w aplikacji, 
łatwym w przemieszczaniu i zagęsz-
czaniu.

Łatwe do transportu
Keramzyt wysypywany był z samo-
chodów samowyładowczych i prze-
mieszczany spychaczem. Ze względu 

na niską gęstość materiału spychacz 
nie miał żadnego problemu z wyrów-
naniem i zagęszczeniem kruszywa.

- To bardzo dobry materiał  
do budowy - zauważa Jørgen Laursen 
z Dan Jord A/S.

Po planowym rozpoczęciu budo-
wy wszyscy uczestnicy są zadowoleni 
z rozwiązań. Ukończenie kolei lekkiej 
planowane jest na 2017 r., gdy Aarhus 
stanie się Europejską Stolicą Kultury.

DANIA Keramzyt Leca został wbudowany w nasyp mostowy pierwszej 
lekkiej kolei na trasie z Egadalen na północ do Aarhus.

Leca® is a registered trademark owned by Saint-Gobain
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Droga kolejowa  
na lekkim wypełnieniu

Przygotowanie podbudowy pod nasyp 
kolejowy (na górze, po lewej)

Zagęszczanie wypełnienia z keramzytu Leca 
w wykopie (na górze, po prawej)

Søren Steen Møller, z firmy COWI wybrał 
lekkie wypełnienie z Leca, aby uniknąć 
nierównomiernego osiadania nasypu  
(po lewej, na górze)

Najazdy na most kolei lekkiej wykonano  
z keramzytu Leca (po lewej, w środku)

Zapraszaliśmy specjalistów ds. geotechniki 
na budowę i dyskutowaliśmy na temat 
rozwiązań technicznych (po lewej, na dole)

Inwestor Aarhus Light Rail

Projekt COWI

Wykonawca Consortium of Dan Jord A/S 
and Per Aarsleff A/S

Produkty Leca keramzyt

Dane Leca

To bardzo dobry 
materiał do budowy

Leca® is a registered trademark owned by Saint-Gobain
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Nowy terminal na lotnisku Flesland  
w Bergen może przyjąć rocznie ponad  
6 milionów pasażerów.

Do wzniesienia ścian wewnętrznych 
terminalu zostały wykorzystane olbrzymie 
ilości bloczków Leca.

Leca® is a registered trademark owned by Saint-Gobain
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Obecnie funkcjonujący terminal 
na lotnisku w Bergen według po-
czątkowych założeń miał obsługi-
wać rocznie 2,8 miliona pasażerów.  
Już teraz ich liczba dochodzi do  
6 milionów, dlatego zdecydowa-
no się na budowę nowego termi-
nalu, zlokalizowanego tuż obok 
dotychczasowego. Realizację tej  
inwestycji zaplanowano na dwa lata, 
a oddanie do użytkowania - na 2017 r.  
Generalnym wykonawcą wszyst-
kich robót murarskich została firma 
Celco Murer - og Flisefirma.

4500 m²
- W ciągu ostatnich pięciu miesięcy  
wykonaliśmy bardzo dużo ścian  
z keramzytobetonowych bloczków 
Leca. Największym wyzwaniem było 
zgromadzenie i wmurowanie tak dużej  
ilości materiału w krótkim czasie  
- mówi Arve Nylund, kierownik pro-
jektu w Celco Murer – og Flisefirma.

Zaledwie w ciągu kilku praco-
witych miesięcy firma wybudowa-
ła z bloczków Leca 4,5 tys. m2 ścian, 
które dochodziły do 8 m wysokości. 
Nowy terminal będzie trzykrotnie 

NORWEGIA Lżejsze bloczki sprawdzają się wtedy, gdy trzeba wbudować 
w ciągu tygodnia prawie 100 palet tego materiału.  
Tak było w przypadku nowego terminalu na lotnisku Flesland.

Nowy terminal 
na Flesland

Leca® is a registered trademark owned by Saint-Gobain
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Obiekt Flesland Terminal 3

Inwestor Avinor

Generalny wykonawca HENT

Projekt Nordic Office of Architecture

Roboty Murarskie Celco Murer- og 
Flisefirma (Celco Masonery and Tiling 
Company)

Produkty Leca Leca Isoblokk 35 cm, Leca 
Basicblokk LSX 25, 20 i 15 cm

Produkty Weber Weber readymixed 
mortar M5

Dane Leca

większy od istniejącego, a jego łączna 
powierzchnia użytkowa wyniesie 63 
tys. m2.

- Jest wiele ścian o długości docho-
dzącej nawet do 100 m. W niektórych 
znajdują się słupy połączone z wień-
cami. Dużym wyzwaniem było rów-
nież poprawne wykonanie dylatacji  
– dodaje Arve Nylund.

Lżejsze bloki
W związku z dużą ilością i różnorod-
nością bloczków bardzo duże znacze-
nia miała sprawna logistyka, szcze-
gólnie przy bardzo ograniczonych  
powierzchniach składowania. W cza-
sie największego nasilenia robót do-
starczano po 50 palet z bloczkami 
dwa razy w tygodniu.

- W ciągu tygodnia zużywano po-
nad 20 ton zapraw. Przy tak dużej ilo-
ści materiałów do wbudowania zasto-
sowanie lekkich bloczki Leca ułatwiało 
pracę naszym murarzom – mówi Ny-
lund.

Nowe bloczki łączone na pióro 
i wpust pozwalały na szybsze muro-
wanie i ułatwiały tynkowanie ścian.

- Nowe bloczki układa się szyb-
ciej, a ich lekko porowata powierzch-
nia zwiększa przyczepność tynku  
– dodaje. 

W trakcie robót wykończenio-
wych pracownicy z firmy Celco Murer 
– og Flisefirma ułożą także 17 tys. m2 
płytek na posadzkach oraz 4 tys. m2 
płytek w sanitariatach i pomieszcze-
niach socjalnych.

Nowe bloczki  z łączeniem na pióro-wpust ułatwiły pracę, a jednocześnie zapewniły 
doskonały efekt.

Przy tak dużej ilości materiałów do wbudowania 
zastosowanie lekkich bloczków Leca ułatwiało 
pracę murarzom

Leca® is a registered trademark owned by Saint-Gobain
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Najpopularniejsze  
lekkie stropodachy
FINLANDIA Dachy z keramzytem, które łatwo się buduje  
i bez problemów układa się na nich instalacje technologiczne,  
zaprojektowano na nowych budynkach mieszkalnych w Leppävaara w Espoo.
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Asunto Oy Mestarinkatu 12 w Lep-
pävaara w Espoo składa się z trzech 
sześciopiętrowych bloków, które 
będą miały dachy z izolacją z keram-
zytu.

- Leca KERAMZYT na dachach 
o niewielkim spadku, to ekonomicz-
nie uzasadnione i szybkie w realizacji 
rozwiązanie - mówi Tomi Vuorinen,  
dyrektor produkcji w AL-Katot Oy.

Główny wykonawca, Jatke Uusi-
maa Oy, wybrał firmę AL-Katot Oy do 
wzniesienia konstrukcji dachu.

Naturalne rozwiązania
- Spośród wielu technologii budo-
wy domów i stropodachów jedynie  

keramzyt Leca układany na stropie 
może być izolacją termiczną, która 
jednocześnie wypełnia przestrzenie 
między rurami i przewodami insta-
lacyjnymi. Dodatkowo na dachach 
z warstwami spadowymi z keramzytu 
można układać płyty keramzytowe – 
mówi Tomi Vuorinen.

Najpopularniejszym rozwiązaniem 
stropodachów w blokach mieszkal-
nych w miastach jest dach z odprowa-
dzeniem wody do środka. Najczęściej 
do wykonania warstwy izolacji ter-
micznej w takiej konstrukcji wybiera-
ny jest keramzyt Leca produkowany 
z glin pęczniejących w fińskiej fabry-
ce Saint-Gobain Leca w Kuusankoski.  

Na terenie Finlandii wykonano do-
tychczas ok. 25 mln m2 dachów z ke-
ramzytu.

Szybkie tempo na budowie
Na keramzytowym stropodachu  
najpierw układa się paroizolację oraz 
wszystkie instalacje montowane do 
stropu. Kruszywo Leca podaje się na 
dach dźwigami w pojemnikach. Na-
stępnie wykonuje się z keramzytu 
profile spadów dachu w stronę kra-
tek odbierających wodę.

Izolację wodoszczelną układa 
się na cienkiej, ok. 5-centymetrowej  
wylewce betonowej wykonanej rów-
nież na bazie keramzytu. Dachy ke-

Leca® is a registered trademark owned by Saint-Gobain
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ramzytowe zapewniają odpowiednią 
izolacyjność termiczną i mocną war-
stwę pod membraną wodoszczelną.

- Na tego typu dachach izolację 
termiczną z keramzytu układa się bar-
dzo szybko zaledwie przez jeden lub 
dwa dni. Natychmiast można też wy-
konywać jastrychy betonowe - mówi 
Tomi Vuorinen.

Wykonawca Avara Koti Oy

Generalny wykonawca Jatke Uusimaa Oy

Wykonawca dachu Al-Katot Oy

Architekt Architects HMV Oy

Inżynier budowy Teknokolmio Oy

Produkty Leca keramzyt KS 8-20 i płyty 
prefabrykowane Leca

Dane Leca

Keramzyt Leca stanowi naturalną, paroprzepuszczalną i bezpieczną izolację 
termiczną, a w dodatku łatwą w wykonaniu (strona 23).

Zamiast wylewania warstwy betonu można ułożyć płyty prefabrykowane Leca 
i wykorzystać je jako podłoże pod membrany wodoodporne, tak jak podczas 
renowacji w Espoo (po lewej).

Dwaj wykonawcy układają warstwę 
termoizolacyjną z keramzytu Leca oraz 
wylewają jastrych betonowy na izolacji,  
na typowym bloku mieszkalnym w ciągu  
1-2 dni (powyżej)

Jedynie keramzyt Leca może 
być izolacją termiczną, 
która jednocześnie wypełnia 
przestrzenie między rurami  
i przewodami instalacyjnymi

Leca® is a registered trademark owned by Saint-Gobain
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Zbudowane 
z bloczków 
warstwowych  
z keramzytu

- Domy wolno stojące wybudo-
wane z keramzytu wyglądają bardzo 
estetycznie. Ale i trzykondygnacyjne 
budynki wielorodzinne wykonane 
w sposób profesjonalny z bloczków 
Leca dobrze spełniają swoje funkcje 
- mówi dyrektor Markus Wirtanen 
z Basso-Kivitalo.

- Dopracowaliśmy dokładnie kon-
cepcję zabudowy i projekty budynków. 
Po analizie kosztów okazało się, że 
domy z keramzytu nie są droższe od 
budynków z wielkiej płyty. Ponadto 
technologia budynków z keramzytu 
daje możliwości bardziej elastycznego 
prowadzenia budowy i szybszego roz-
wiązywania pojawiających się proble-
mów – dodaje Markus Wirtanen.

Elastyczność zastosowań 
Wiele trzykondygnacyjnych  
domów wielorodzinnych zostało 
zbudowanych z bloczków Leca.  
- Te uniwersalne materiały nadają 
się również do mniejszych domów 

budowanych pojedynczo na obsza-
rach poza miastami – mówi Markus 
Wirtanen.

Jednak nawet najbardziej uni-
wersalne bloczki wymagają profe-
sjonalnego wykonawstwa, które 
najlepiej sprawdza się przy budowie 
wolno stojących budynków wieloro-
dzinnych.

- Bloczki warstwowe Leca izolowa-
ne termicznie poliuretanem stosowa-
ne są ze względu na wysoką termo-
izolacyjność i krótki czas wysychania. 
Pozwalają na budowę energooszczęd-
nych domów jedno- i wielorodzinnych.

Nowe projekty
Według Markusa Wirtanena doświad-
czenie zdobyte przy budowie bloków 
mieszkalnych w Sipoo jest tak zachę-
cające, że Basso-Kivitalo wprowadza 
nowe projekty oparte o tę samą tech-
nologię.

Właśnie rozpoczyna się budo-
wa 140 mieszkań w Pellas w Espoo.  

Przygotowywane są tereny pod 
dwa budynki z 16 i 21 mieszkaniami 
w Helsinkach. Wszystkie te obiekty 
będą domami wielorodzinnymi, jak 
w Sipoo. Dodatkowo wiele innych 
wielo- i jednorodzinnych budynków 
będzie realizowanych w najbliższej 
przyszłości w technologii keramzytu.

FINLANDIA Pierwszy z ponad stu projektów mieszkań w Sipoo 
pokazuje, że zalety bloczków keramzytowych są zauważalne zarówno 
przy budowie budynków parterowych, jak i wielokondygnacyjnych. 

Leca® is a registered trademark owned by Saint-Gobain
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Zrealizowane budynki wielorodzinne 
w Sipoo udowodniły, że bloczki Leca 
profesjonalnie wmurowane są opłacalnym 
rozwiązaniem (powyżej).

Mieszkańcy uważają, że domy są ciepłe, 
przytulne, a ich wygląd zewnętrzny 
harmonijnie współgra z otoczeniem 
(powyżej).

W blokach mieszkalnych oprócz typowych 
bloczków warstwowych Leca wykorzystuje 
się szalunkowe bloczki warstwowe  
z keramzytu, które pozwalają na wykonanie 
sztywnych ścian konstrukcji nośnej budynku 
(po lewej).

Obiekt Nuorisosäätië (Youth Fundation)

Generalny wykonawca Bosso Building 
Systems Oy

Projektant architektury Architects Antti 
Heikkilä

Konstrukcja Engineering Firm Arto 
Leppänen Oy

Produkty Leca Bloczki Leca Lex 
fundamentowe, Bloczki Leca Design 
warstwowe, Bloczki Leca EasyLex na 
ściany działowe, bloczki szalunkowe, 
warstwowe bloczki szalunkowe, oraz 
tynki Weber wykonane przez Varma

Dane Leca

Leca® is a registered trademark owned by Saint-Gobain
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Leca? Leca jest 
bezkonkurencyjna

W dzielnicy Tasts w Stavanger Roger 
Munoz i firma Harestad Bygg zbudo-
wali dwie wille w technologii Leca. 
Domy są położone w miejscu, z które-
go rozpościera się widok na centrum 
Tasta.

- Po raz pierwszy budowałem 
domy z Leca. Byłem zaskoczony tym, 
jak łatwo i szybko przebiegły prace 
-mówi Roger Munoz.

- Większość prac murarskich wy-
konałem sam, jedynie część prac 
budowlanych prowadziła firma Ha-
restad Bygg. Powstały dwa domy 
o powierzchni 220 i 180 m2. Ściany ze-
wnętrzne wykonane zostały z Leca Iso-
blokk 35 - dodaje.

Ciepłe domy
Roger Munoz stwierdza, że o wyborze 
materiału zadecydowały szybkość 
i prostota budowy, a także wysoka 

termoizolacyjność wykonanych ścian 
zewnętrznych.

- W krótkim czasie po wymu-
rowaniu ścian z bloczków można 
było układać tynki i gładzie. Bloczki 
z keramzytu pozwalają na uzyskanie 
oszczędności w ogrzewaniu domu 
zarówno tuż po wybudowaniu, jak  
i w czasie eksploatacji – mówi Munoz.

Ściany wewnętrzne wybudowano 
również z bloczków keramzytowych 
- Leca Finblokk. Tynki zewnętrzne 
i wewnętrzne wykonano z gotowych 
mas silikonowych i silikatowych bar-
wionych na różne kolory. Stropy i kon-
strukcja dachu są drewniane.

- Jesteśmy bardzo zadowoleni 
z efektu budowy. Obecnie planujemy 
kolejną inwestycję. Suma zdobytych 
doświadczeń ustrzeże nas przed popeł-
nieniem błędów w przyszłości - dodaje 
Munoz..

NORWEGIA Roger Munoz jest glazurnikiem i właśnie zbudował pierwszy 
dom w technologii Leca. - To duży budynek, a z Leca budowało się łatwo  
i szybko - mówi.

Bloczki Leca Isoblokk 35 cm zostały 
zastosowane na budowie dwóch domów  
w Stavanger w Norwegii, ponieważ 
skutecznie izolują ściany zewnętrzne.

Rorer Munza poleca do budowy lekkie 
bloczki Leca (po prawej).

Leca® is a registered trademark owned by Saint-Gobain
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Obiekt Domy wolnostojące w Tasta

Inwestor Marita Harestad / Roger Munoz

Projektant Marita Harestad / Hus-og 
byggtegning

Wykonawca Roger Munza and Harested 
Bygg

Produkty Leca Leca Isoblokk 35, Leca 
Finblokk 125 oraz gotowa zaprawa 
murarska Weber M5 i tynki sylikonowe

Dane Leca

W tych domach 
jest ciepło 
i wygodnie

Leca® is a registered trademark owned by Saint-Gobain
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Na zlecenie wykonawcy, Jackson Civil 
Engineering, zaprojektowano nowy, ce-
glany, łukowy most o rozpiętości 22 m. 
Most ten odzwierciedla konstrukcję, 
którą projektował Isambard Kingdom 
Brunel.

Konsultujący ten projekt inżynie-
rowie z Pell Fischermann stwierdzi-
li, że najwięcej problemu sprawiało 
niestabilne podłoże na zarośniętych 
roślinnością brzegach rzeki. Dlatego 
zdecydowano o wykorzystaniu lekkie-
go kruszywa, które zmniejsza obcią-
żenie na ściany przyczółków mosto-
wych i podłoże o 75% w porównaniu 
z tradycyjnie stosowanymi.

Kolejnym wyzwaniem dla wyko-
nawcy było dostarczenie 2 tys. m3  
keramzytu Leca na wschodnią stronę 
kanału. Gęsto rosnąca po drugiej stronie 
rzeki roślinność uniemożliwiała zastoso-
wanie typowego transportu dużymi sa-
mochodami. Wykorzystano więc pom-
pę, którą rurami o długości 39 m pneu-

matycznie przemieszczano kruszywo. 
W ten sposób ograniczono koszty 
przejazdów samochodów ciężaro-
wych podczas realizacji inwestycji.

Obciążenie przyczółków
Lekkie wypełnienie z keramzytu mu-
rowanych przyczółków mostu znacz-
nie ograniczyło obciążenia. Niepo-
trzebne były więc prace związane 
z wymianą gruntu lub palowaniem.

Inżynier projektu, Simon Griffiths 
z firmy Pell Frischmann, powiedział:  
- Ceglany most łukowy zbudowany  
został zgodnie z projektem Isambard 
Kingdom Brunel i wchodzi w skład 
Grand Union Canal. W tym wypad-
ku po raz pierwszy użyto w Wielkiej 
Brytanii kruszywa Leca przy budowie 
przyczółków w Systemie Tensar Wall.

System opracowano jako alter-
natywę dla tradycyjnych rozwią-
zań ścian oporowych. Umożliwia 
on uzyskanie znacznych oszczęd-

WIELKA BRYTANIA Inżynierowie zaangażowani w prestiżowy projekt nowego mostu nad kanałem wprowadzili 
innowacyjne rozwiązanie wzmocnienia gruntu na przyczółkach mostowych wykorzystujące keramzyt Leca i geosiatki.

keramzyt Leca 
wzmacnia grunt

ności oraz skrócenie czasu budowy, 
szczególnie przy budowie obiektów  
na gruntach o niskiej nośności. 

Oprócz zmniejszenia obciążeń roz-
wiązanie Tensar/Leca pozwoliło na 
ograniczenie prac związanych z bu-
dową dróg dojazdowych dla sprzę-
tu ciężkiego. Łącznie w ciągu trzech 
tygodni dostarczono 3,5 tys. m3  
keramzytu Leca (o frakcji 10-20 mm).  
Na wschodnią stronę kanału prze-
mieszczano keramzyt za pomocą 
pompy pneumatycznej. Pozostałe 
1,5 tys. m3 ułożono bezpośrednio po  
zachodniej części kanału.

Poszczególne warstwy za ścia-
nami przyczółka układane zgodnie 
ze wytycznymi Tensar Wall System  
łączono geosiatkami. Tego typu  
rozwiązanie wymagało tylko mini-
malnego zagęszczenia kruszywa.

Leca® is a registered trademark owned by Saint-Gobain
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Inwestor English Partnerships

Projektant Pell Frischmann

Wykonawca Jaskson Civil Engineering

Produkt Leca keramzyt

Dane Leca

Podawanie pompą 2 tys. m3 kruszywa Leca 
zostało wykonane na odległość 39 m  
w poprzek kanału z brzegu zachodniego  
na miejsce ułożenia.

Leca® is a registered trademark owned by Saint-Gobain
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SZWECJA Aby zapobiec nierównomiernemu osiadaniu oraz poprawić stabilność podłoża, 
jako podbudowę pod autostrady, drogi i linie kolejowe stosuje się kruszywo Leca.

Leca ogranicza  
nierówne osiadanie drogi

Inwestycja Autostrada i linia kolejowa 
E45

Lokalizacja Göteborg-Trollhättan, 
Szwecja

Okres budowy 2009-2013

Inwestor Trafikverket

Projekt WSP, Sweco, Tyrens

Wykonawca Veidekke, PEAB SKANSKA, 
NCC ODEN

Produkt Leca keramzyt 

Ilość 200.000 m3

Dane Leca

Leca® is a registered trademark owned by Saint-Gobain
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Leca ogranicza  
nierówne osiadanie drogi

W ostatnich latach wykonano wiele 
nowych i rozbudowano dużo istnie-
jących dróg i linii kolejowych wzdłuż 
rzeki Göta Älv. Tereny, na których  
realizowano inwestycje, charaktery-
zowały się bardzo zmiennymi właści-
wościami geotechnicznymi. Grunty 
były spoiste i niejednorodne, ponadto 
mogły osiadać w sposób niekontrolo-
wany. Na części terenów wykonano 
kolumny wapienno-piaskowe i lekkie 
nasypy.

Wytrzymały materiał
Keramzyt Leca jako lekkie kruszywo 
pozwala na budowanie nasypów, 
które nadmiernie nie osiadają. Ponad-
to ciężar keramzytu w wypełnieniu 
jest wystarczający, aby przeciwsta-
wić się podwyższonym stanom wód 
rzek i powodziom.

Wytrzymałość kruszywa pozwa-
la na przenoszenie obciążeń z ruchu 
drogowego i kolejowego. Lekkie wy-
pełnienia pozwoliły na ograniczenie 
liczby wykonanych kolumn cemento-
wych i wapiennych, co obniżyło kosz-
ty inwestycji.

Brak problemów
Po przekazaniu dróg do eksploatacji 
nie zgłoszono żadnych problemów 
z ich użytkowaniem. Obecnie miesz-
kańcy mają bezpieczniejszy i krótszy 
dojazd do pracy. Szybki czas realiza-
cji zapewniono dzięki zastosowaniu 
kruszywa od lokalnego producenta 
i dystrybutora. Wykonawca w krót-
kim czasie mógł wbudowywać bar-
dzo duże ilości keramzytu.
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NORWEGIA W decydującej fazie rozwoju przemysłu wydobycia węgla  
w Svalbard, Leca stała się bardzo ważnym produktem dla górnictwa, a firma 
Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS znacznie przyspieszyła swoje prace.

Wydobycie węgla w norweskiej pro-
wincji Svalbard rozpoczęto na począt-
ku XX w. Firma wydobywcza Store 
Norske Spitsbergen Kulkompani AS 
jest największym lokalnym praco-
dawcą w Longyearbyen i Svalbard.

- Weszliśmy w fazę wydobycia, 
w której nie mogliśmy (jak zazwyczaj) 
używać drewnianych stempli i belek 
do zabezpieczenia sklepień chodników 
wydobywczych. Drewno zanieczysz-
czało wydobywany przez nas węgiel 
- mówi dyrektor produkcji Per Nilssen 
z firmy Store Norske.

Trudne etapy prac w kopalni
Gdy z danego pokładu roboczego 
usuwa się wydobyty węgiel, należy 
zabezpieczyć sklepienie przed zawa-
leniem się. Prace te są niezbędne, aby 
kombajn węglowy mógł bezpiecznie 

przesunąć się do końca tunelu i dalej 
pracować. Do zabezpieczenia sklepień 
użyto bloczków keramzytobetono-
wych.

- Podczas wydobywania węgla 
przesuwamy się w chodniku pozosta-
wiając za sobą naturalne sklepienia. 
Aby wyeliminować ryzyko ich zawale-
nia, stosuje się 200 filarów usytuowa-
nych wzdłuż jednego tunelu - wyja-
śnia Perr Nilssen.

Bloczki keramzytobetonowe Leca 
również mogą ulec zniszczeniu i czę-
ściowo zanieczyścić węgiel, jednak 
zanieczyszczenia te o wiele łatwiej 
jest usunąć.

- Podpory-filary montuje się ręcz-
nie „na sucho”, czyli bez zaprawy. 
Filary z bloczków keramzytobetono-
wych mogą przenosić obciążenia nawet  
do 200 ton – wyjaśnia.

Specjalne bloki
Metoda ta znana jest już z innych ko-
palni, ale nie była dotąd stosowana 
w kopalniach w Svalbardzie. Firma 
Store Norske poszukiwała odpowied-
nich rozwiązań i skierowała pytanie 
do Leca.

Jesteśmy bardzo 
zadowoleni z naszej 
współpracy z Leca. 
Firma szybko poradziła 
sobie z produkcją spec-
jalnych bloków, które 
zostały użyte  
do zabezpieczeń

Leca sprawdza się  
na dalekiej północy

Leca® is a registered trademark owned by Saint-Gobain
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Specjalnie wykonane bloczki Leca pomogły 
zabezpieczyć strop w kopalni węgla 
kamiennego na Spitsbergenie.  
Kombajny węglowe mogą bezpiecznie 
wydobywać węgiel bez obaw o zawalenie się 
sklepienia.  

- Nie mieliśmy w swoim katalogu 
żadnych bloczków, które spełniałyby 
wymagania Store Norske, ale byliśmy 
gotowi je wyprodukować. Bloczki,  
które zostały wysłane do Svalbardu, 
przypominały SOUND BLOCK, ale mia-
ły tylko 82 mm grubości - mówi inży-
nier projektu Leca, Anton Hultqvist.

Dopracowanie technologii i pro-
dukcja wyrobu osiągnęły rekordowe 
tempo. Bloki Svalbard były testowane 
i produkowane zaledwie przez kilka 
tygodni, gdy pierwsza dostawa była 
już w drodze na statku. Całkowita 
ilość 26 tys. dostarczonych bloczków 
odpowiadała objętości 300 m3.

Koniec epoki wycinania drewna
Wykonanie wzmocnień i wydobycie 
węgla rozpoczęto pod koniec lutego. 
Powierzchnia przekroju jednego wy-
budowanego filara wynosi 75 cm2, 
a jego wysokość może osiągać 3,5 m.

- Jesteśmy bardzo zadowoleni z na-
szej współpracy z Leca. Firma szybko 
poradziła sobie z produkcją specjal-

Obiekt Kopalnia węgla w Svalbard

Inwestor Store Norske Spitsbergen 
Kulkompani AS

Zastosowanie Zabezpieczenie stropów 
chodników i tuneli przed zawaleniem  
w trakcie wydobycia węgla

Produkt Leca Specjalny bloczek Leca

Dane Leca

Svalbard

nych bloków, które zostały użyte do 
zabezpieczeń - wyjaśnia Nilssen.

Drewniane wzmocnienia były 
wykorzystywane do podtrzyma-
nia sklepienia kopalni przez lata.  
Doświadczenie Store Norske z keram-
zytem jest tak pozytywne, że firma 
rozważa wymianę wszystkich drew-
nianych filarów na bloczki.

- Produkty z keramzytobetonu są 
bardzo efektywnym zamiennikiem 
podpór drewnianych. Ważne było 
dla nas, aby otrzymać bloczki o wła-
ściwych wymiarach i wytrzymałości 
- i tak właśnie się stało. Teraz chce-
my zdobyć kolejne doświadczenia 
z tym materiałem, zanim zdecydujemy 
o przyszłości nowej technologii - mówi 
Nilssen, dyrektor produkcji w Per Nils-
sen w Store Norske Spitsbergen Kul-
kompani AS.
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NORWEGIA
Brobekkveien 84
Alnabru, 0582 Oslo

DANIA
Randersvej 75
8940 Randers SV

NIEMCY
Rahdener Str. 1
21769 Lamstedt

PORTUGALIA
Tojeira, Apartado 16
3240-908 Avelar

HISZPANIA
Ctra. C-17, km. 2
08110 Montcada i Reixac
Barcelona

WIELKA BRYTANIA
Regus House, Herons Way
Chester Business Park
Chester, CH4  9QR

FINLANDIA
Strömberginkuja 2
00380 Helsinki

SZWECJA
Norra Malmvägen 76
191 62 Sollentuna

ŁOTWA
Daugavgrīvas iela 83
LV1007 Riga

LITWA
Menulio 7
LT04326 Vilnius

ESTONIA
Peterburi tee 75
Tallinn 11415

POLSKA
Krasickiego 9
83-140 Gniew

Leca International A/S
Robert Jacobsens Vej 62 A
2300 Copenhagen S
Denmark

A Saint-Gobain brand
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