
Cienkościenna powłoka siatkobetonowa 

wzmocniona rdzeniem z cienkiej blachy

Przedmiotem  wzoru  użytkowego  jest  cienkościenna 

powłoka siatkobetonowa wzmocniona rdzeniem z cienkiej blachy 

mająca  zastosowanie  w  szczególności  przy  wykonywaniu 

płaskodennych  kadłubów  małych  jednostek  pływających  oraz 

szczelnych zbiorników na ciecze, a także lekkich osłon budowli 

architektonicznych.

Znane powłoki  na poszycia konstrukcji  kadłuba jednostki 

pływającej  wykonane  są,  oprócz  drewna,  sklejki,  laminatu, 

włókna węglowego, aluminium, z grubych blach stalowych lub  

z samych powłok siatkobetonowych.

Wadą powłok z grubych blach stalowych jest konieczność 

zabezpieczania  ich  powierzchni  antykorozyjnymi  farbami  ze 

względu na korozję stali, zaś powłoki z samego siatkobetonu są 

o dużej grubości w celu uzyskania odpowiedniej odporności na 

uderzenia mechaniczne.

Celem  wzoru  użytkowego  jest  wykorzystanie  w  jednej 

konstrukcji zalet wytrzymałościowych blachy stalowej i  powłoki 

siatkobetonowej wykonanej ze zbrojenia w postaci cienkiej siatki 

wypełnionej  zaprawą cementowo-piaskową,  która jest  odporna 

na uderzenia i korozję.

Cel  ten  osiągnięto  dzięki  połączeniu  cienkiej  blachy 

stalowej i zespolonych z nią zewnętrznej i wewnętrznej powłok 

siatkobetonowych.
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Istota,  według  wzoru  użytkowego,  polega  na  tym,  że 

powierzchnie zewnętrzna i  wewnętrzna arkuszy cienkiej  blachy 

stanowiących  rdzeń  powłoki,  zespawanych  ze  sobą, 

oczyszczonych obustronnie, połączone są  punktowymi spawami 

lub  klejem  z  siatką  stalową.  Powierzchnie  zewnętrzna  

i  wewnętrzna  blachy  stalowej  połączonej  z  siatką  stalową 

wypełnione  są  zaprawą  cementowo-piaskową  lub  zaprawą 

cementowo-piaskową  modyfikowaną  żywicami,  zaś  na 

zewnętrznej  powierzchni  zaprawy  cementowo-piaskowej  jest 

gładka,  elastyczna  powłoka  elastomerowo-cementowa, 

zabezpieczająca tę powierzchnię przed zniszczeniem.  Ponadto, 

grubość wewnętrznej powłoki siatkobetonu jest około dwa razy 

mniejsza niż grubość zewnętrznej powłoki siatkobetonu.

Przedmiot  wzoru  użytkowego  został  uwidoczniony  na 

rysunku  przedstawiającym  w  przekroju  poprzecznym 

cienkościenną  powłokę  siatkobetonową  wzmocnioną  rdzeniem  

z cienkiej blachy.

Cienkościenna  powłoka  siatkobetonowa  wzmocniona 

rdzeniem z cienkiej blachy, według wzoru użytkowego, składa się 

z  arkuszy  cienkiej  blachy  stalowej  1,  stanowiących  rdzeń 

powłoki,  zespawanych  ze  sobą,  oczyszczonych  obustronnie, 

których  powierzchnie  zewnętrzna  i  wewnętrzna  połączone  są 

punktowymi spawami lub klejem z siatką stalową 2. Powierzchnie 

zewnętrzna i wewnętrzna blachy stalowej 1 połączonej z siatką 

stalową  2  wypełnione  są  zaprawą  cementowo-piaskową  lub 

zaprawą cementowo-piaskową modyfikowaną żywicami,  zaś na 

zewnętrznej  powierzchni  zaprawy  cementowo-piaskowej 3 jest 
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gładka,  elastyczna  powłoka  elastomerowo  -  cementowa  5, 

zabezpieczająca tę powierzchnię przed zniszczeniem.  Ponadto, 

grubość wewnętrznej powłoki siatkobetonu 4 jest około dwa razy 

mniejsza niż grubość zewnętrznej powłoki siatkobetonu 3.

Zgłaszający: Jerzy Materek

   Radom



Zastrzeżenie ochronne

Cienkościenna powłoka  siatkobetonowa wzmocniona rdzeniem  

z cienkiej blachy, składająca się z blachy stalowej i siatkobetonu, 

znamienna  tym,  że  arkusze  cienkiej  blachy  stalowej  (1), 

stanowiące rdzeń powłoki, są zespawane ze sobą i oczyszczone 

obustronnie,  a  ich  powierzchnie  zewnętrzna  i  wewnętrzna 

połączone są  punktowymi spawami lub klejem z siatką stalową 

(2),  przy  czym powierzchnie  zewnętrzna  i  wewnętrzna  blachy 

stalowej  (1)  połączonej  z  siatką  stalową  (2)  wypełnione  są 

zaprawą cementowo-piaskową lub zaprawą cementowo-piaskową 

modyfikowaną  żywicami,  zaś  na  zewnętrznej  powierzchni 

zaprawy  cementowo-piaskowej  (3)  jest  gładka,  elastyczna 

powłoka  elastomerowo-cementowa  (5),  zabezpieczająca  tę 

powierzchnię przed zniszczeniem, ponadto grubość wewnętrznej 

powłoki  siatkobetonu  (4)  jest  około  dwa  razy  mniejsza  niż 

grubość zewnętrznej powłoki siatkobetonu (3).

Zgłaszający: Jerzy Materek

   Radom



Skrót opisu

Przedmiotem  wzoru  użytkowego  jest  cienkościenna  powłoka 

siatkobetonowa  wzmocniona  rdzeniem  z  cienkiej  blachy 

charakteryzująca się tym, że zbudowana jest z cienkiej blachy 

(1),  której powierzchnie zewnętrzna i wewnętrzna połączone są 

punktowymi spawami lub klejem z siatką stalową (2), przy czym 

powierzchnie  zewnętrzna  i  wewnętrzna  blachy  stalowej  (1) 

połączonej  z  siatką  stalową  (2)  wypełnione  są  zaprawą 

cementowo-piaskową  lub  zaprawą  cementowo-piaskową 

modyfikowaną  żywicami,  zaś  na  zewnętrznej  powierzchni 

zaprawy  cementowo-piaskowej  (3)  jest  gładka,  elastyczna 

powłoka  elastomerowo-cementowa  (5),  zabezpieczająca  tę 

powierzchnię przed zniszczeniem, ponadto grubość wewnętrznej 

powłoki  siatkobetonu  (4)  jest  około  dwa  razy  mniejsza  niż 

grubość zewnętrznej powłoki siatkobetonu 3.

(1 zastrzeżenie)

Zgłaszający: Jerzy Materek

   Radom


