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Kratownica przestrzenna jako pÂ³yta drogowa.Â  Â  Po prÃ³bach stabilizacji gruntu, gdzie zastosowana konstrukcja
kratowa tak doskonale siÃª spisaÂ³a, postanawiamy zbudowaÃ¦ prototyp pÂ³yty drogowej. ZaÂ³oÂ¿enie byÂ³o takie,
Â¿e pÂ³yta powinna speÂ³niÃ¦ zadanie, utworzenia skutecznie dziaÂ³ajÂ±cej powierzchni drogi jezdnej dla kaÂ¿dego
rodzaju pojazdÃ³w w warunkach bagiennych. Poza nami nikt inny w powodzenie takiego eksperymentu nie wierzyÂ³. Â  
OgÃ³lnie wystÃªpujÂ±ca opinia Â¶wiadczyÂ³a, Â¿e podczas uÂ¿ytkowania takiej drogi na bagnie torfowym, bÃªdzie
ona systematycznie siÃª zagÂ³ÃªbiaÂ³a i w efekcie uniemoÂ¿liwi jazdÃª, w szczegÃ³lnoÂ¶ci ciÃªÂ¿kim samochodom. Z
zasady nie biorÃª pod uwagÃª opinii innych ludzi dotyczÂ±cych mojej pracy i jestem wyjÂ±tkowo uparty. Te dwie, jak
mÃ³wiÂ± negatywne cechy pozwoliÂ³y mi wykonaÃ¦ prototyp i przeprowadziÃ¦ pierwszÂ± tego typu na Â¶wiecie
prÃ³bÃª terenowÂ±. MÃ³wili â€žto nie zda egzaminuâ€• siatkÃª z drutu chce poÂ³oÂ¿yÃ¦ na bagno i samochodami
jeÂ¼dziÃ¦, chociaÂ¿byÂ¶ blachÂ± z jednej strony osÂ³oniÂ³. Uparcie odpowiadaÂ³em blacha tylko przeszkodzi.  Â  Do
dzisiejszego dnia mam przed oczami prÃ³bÃª stabilizacji, gdzie moje poprzednie zaÂ³oÂ¿enie (rÃ³wnie Â¿arliwie
krytykowane), tak doskonale zdaÂ³o egzamin w najbardziej trudnych warunkach terenowych. Posiadam, nie tylko
negatywne cechy, ale rÃ³wnieÂ¿ pozytywne, przydatne szczegÃ³lnie dla wynalazcy. PotrafiÃª jakimÂ¶ zmysÂ³em
odczytywaÃ¦ zachowanie konstrukcji w stosunku do jej dynamicznych zachowaÃ±. W trakcie prÃ³by stabilizacji
czuÂ³em, Â¿e ta konstrukcja kratowa w jakiÂ¶ sposÃ³b skutecznie wiÂ±Â¿e siÃª z gruntem, tworzy swego rodzaju
poduszkÃª nie dajÂ±cÂ± siÃª zanurzyÃ¦. Â  Trzy tygodnie wystarczyÂ³o mi na zbudowanie kratownicy przestrzennej
jako pÂ³yty drogowej, ktÃ³ra posiadaÂ³a identycznÂ± zasadÃª konstrukcji, jak kratownica stabilizujÂ±ca grunt bagienny.
TÃª zasadÃª konstrukcji, zastosowaÂ³em juÂ¿ w 1999r. do moich pierwszych rozwiÂ±zaÃ± w konstrukcji budowlanej.
Polega ona na przyjÃªciu jednakowej dÂ³ugoÂ¶ci dla wszystkich odlegÂ³oÂ¶ci miÃªdzywÃªzÂ³owych w caÂ³ej
konstrukcji noÂ¶nej. Â 
 
 
  Fot. 1 PÂ³yta w trakcie jej budowy.
 
  Tu jest widoczna poÂ³owa szerokoÂ¶ci pÂ³yty drogowej, ktÃ³rej budowa zostanie ukoÃ±czona w bardzo korzystnym
czasie. Pierwsze dni wrzeÂ¶nia 2007r, to czas bardzo duÂ¿ych opadÃ³w deszczu. WÂ³aÂ¶nie na ten czas pÂ³yta
zostaÂ³a kompletnie ukoÃ±czona i mogÂ³a byÃ¦ przetransportowana do kopalni torfu, gdzie deszcze caÂ³kowicie
sparaliÂ¿owaÂ³y transport torfu z wyrobisk. Â  Â Â 
 
  Â Fot. 2 Prototyp pÂ³yty drogowej przygotowany do transportu na miejsce prÃ³b terenowych.
 
  Â 
  Â  Fot. 3 PrÃ³ba wytrzymaÂ³oÂ¶ci konstrukcyjnej kratownicy przestrzennej.
 
  Â 
 Â 
  Fot. 4 Koparka przejechaÂ³a przez Â¶rodkowÂ± czÃªÂ¶Ã¦ podpartej tylko na kraÃ±cach pÂ³yty.
 Â 
  ZarÃ³wno drapieÂ¿ny najazd, jak i przejazd przez Â¶rodek pÂ³yty caÂ³ej okoÂ³o dwudziesto tonowej koparki, nie
uszkodziÂ³ konstrukcji. Taka prÃ³ba byÂ³a dla mnie istotna z punktu widzenia wytrzymaÂ³oÂ¶ci spawÃ³w. Takie
rozwiÂ±zanie konstrukcyjne kratownicy przestrzennej, wymaga zastosowania Â³Â±czenia prÃªtÃ³w stykiem
wierzchoÂ³kowym. ZastosowaÂ³em okreÂ¶lonÂ± technikÃª spawania i chciaÂ³em sprawdziÃ¦ jej skutecznoÂ¶Ã¦. Taka
prÃ³ba jest istotna, jako doÂ¶wiadczenie w toku tworzenia technologii produkcji.
 
  Â  Â 
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  Fot. 5 PÂ³yta zostaÂ³a poÂ³oÂ¿ona na miejsce prÃ³by terenowej.
 
  Â 
 Â 
  Fot. 6 Widok koparki na pÂ³ycie. Â  Teraz moÂ¿na oceniÃ¦ jak duÂ¿a jest koparka w stosunku do pÂ³yty, zaledwie
jedna trzecia dÂ³ugoÂ¶ci gÂ±sienic opiera siÃª na pÂ³ycie. W tej pozycji bÃªdzie ona pracowaÂ³a Â³adujÂ±c transport
torfu.
 
  Â 
 Â  Â  Fot. 7 Widoczne pochylenie koparki Â¶wiadczy, Â¿e nabiera urobek.
 
  Â  
 Â Â  
 Â  Fot. 8 Koparka w kolejnych pochyleniach zanurza pÂ³ytÃª.
  Â  Â 
 Â  Fot. 9 NajgÂ³Ãªbsze zanurzenie pÂ³yty.
 
  Â 
 Â  Fot. 10 Koparka zjeÂ¿dÂ¿a z pÂ³yty.
 Â 
  W pierwszym okresie kopana pÂ³yta uzyskiwaÂ³a coraz gÂ³Ãªbsze zanurzenie, jednak z czasem pracy koparki ten
proces ulegÂ³ odwrÃ³ceniu. PÂ³yta zaczÃªÂ³a siÃª wynurzaÃ¦ i podnosiÃ¦ koparkÃª, gdy po zaÂ³adunku transportu
koparka zjeÂ¿dÂ¿aÂ³a z pÂ³yty, ta juÂ¿ prawie caÂ³kowicie byÂ³a wynurzona. Taki stan zachowania konstrukcji
kratowej pÂ³yty, Â¿e powinna ona utrzymaÃ¦ stabilne poÂ³oÂ¿enie w przestrzeni wierzchniej warstwy mokrego torfu
zakÂ³adaÂ³em, lecz, Â¿e wynurzy siÃª ona wraz z koparkÂ± nawet mnie zaskoczyÂ³o.  Takie zachowanie pÂ³yty
pokazaÂ³o, Â¿e przewidywana prze zemnie jej zdolnoÂ¶Ã¦ do utrzymywania siÃª na powierzchni bagna byÂ³a
uzasadniona. ZdolnoÂ¶Ã¦ konstrukcji wykazaÂ³a, Â¿e niemoÂ¿liwe staÂ³o siÃª faktem dowiedzionym fizycznie. PrÃ³by
uÂ¿ytkowe prowadzone na nastÃªpnych pÂ³ytach potwierdziÂ³y wyjÂ±tkowe a tym samym bardzo korzystne cechy
naszego rozwiÂ±zania technicznego. Â  OdkryÃ¦ nowe rozwiÂ±zanie, czy wynalazek, jest rzeczÂ± stosunkowo prostÂ±,
strome schody rozpoczynajÂ± siÃª na drodze jego kolejnych etapÃ³w wdraÂ¿ania. Pierwszym etapem wdraÂ¿ania
kratownicy przestrzennej, jako pÂ³yty drogowej byÂ³o opracowanie technologii produkcji i wykonanie pierwszych
egzemplarzy uÂ¿ytkowych. PrÃ³by uÂ¿ytkowe wykazujÂ± czy pomysÂ³ zdaÂ³ egzamin, na planie technicznym i
uÂ¿ytkowym. Â  Moje rozwiÂ±zanie, bÃªdÂ±ce istotÂ± konstrukcyjnÂ± kratownicy przestrzennej posiada prostÂ±
zasadÃª, ktÃ³ra mÃ³wi, Â¿e wszystkie wÃªzÂ³y konstrukcji noÂ¶nej sÂ± wzajemnie od siebie oddalone na jednakowÂ±
odlegÂ³oÂ¶Ã¦. Ta zasada konstrukcyjna zostaÂ³a przez nas zastosowane jako istota konstrukcji noÂ¶nej w budowlach
caÂ³kowicie odpornych na powaÂ¿ne skutki trzÃªsienia ziemi, zastosowaliÂ¶my jÂ± do zbudowania kratownicy
przestrzennej przeznaczonej do stabilizacji gruntÃ³w niestabilnych, na tej zasadzie konstrukcyjnej, jest oparta
rÃ³wnieÂ¿ pÂ³yta drogowa.  Â  Mimo, Â¿e istota rozwiÂ±zania konstrukcyjnego, jest najprostszÂ± z wszelkich
moÂ¿liwych rozwiÂ±zaÃ±, to technologia produkcji pÂ³yty drogowej, wcale taka nie jest. Wykonanie gotowego
egzemplarza wymaga takiej koordynacji technologicznej, ktÃ³ra pozwoli precyzyjnie zespoliÃ¦ metodÂ± spawania,
tysiÂ±ce stalowych prÃªtÃ³w. NastÃªpnie, efekt tej pracy musi speÂ³niÃ¦ warunki precyzji i wytrzymaÂ³oÂ¶ci.
  Â  Â    Â   Â 
 Â  Fot. 11 Pierwsze wyprodukowane pÂ³yty.
 Â  OpracowaliÂ¶my technologiÃª produkcji, wraz z niezbÃªdnymi do takiej produkcji przyrzÂ±dami. Widoczne na
zdjÃªciu pÂ³yty, sÂ± pierwszymi egzemplarzami, ktÃ³re zostaÂ³y sprzedane w listopadzie 2007r. One w prÃ³bach
uÂ¿ytkowych potwierdziÂ³y wszystkie walory tego rozwiÂ±zania. Â  Dla nas czas i zdarzenia zwiÂ±zane z pÂ³ytÂ±
drogowÂ±, ktÃ³ry nastÂ±pi w procesie wdroÂ¿enia gospodarczego, okazaÂ³y siÃª czasem caÂ³kowitej poraÂ¿ki.
PrzyczynÂ± tej poraÂ¿ki, jest kolejna moja wada, wiara w ludzi. Taka cecha daje czÂ³owiekowi radoÂ¶Ã¦, ale nie daje

http://www.andrzejstruski.com/index.php?page=articles&op=readArticle&id=99&title=Kratownica-przestrzenna-jako-plyta-drogowa

Page 2/3

MemHT Portal

http://www.memht.com


Andrzej Struski
http://www.andrzejstruski.com

chleba. ZostaÂ³em perfidnie oszukany na polu prawa, przez inwestora z Krakowa, ktÃ³ry nie tylko pozbawiÂ³ mnie
udziaÂ³Ã³w, ale rÃ³wnieÂ¿ odarÂ³ nas z prawa autorÃ³w, do splendoru, gdy wynalazek uzyskuje publiczne nominacje. 
Â  Z podanych na tacy rozwiÂ±zaÃ± dotyczÂ±cych zastosowania pÂ³yty drogowej i innych zwiÂ±zanych z tÂ±
konstrukcjÂ± zastosowaÃ±, inwestor i jego firma opublikowali zbiÃ³r informacji przewrotnie mÃ³wiÂ±cy, ze te wszystkie
rozwiÂ±zania to efekt pracy inÂ¿ynierÃ³w firmy i polskich naukowcÃ³w, ktÃ³rzy z nimi wspÃ³Â³pracujÂ±. Â  Do
uzyskania tych wszystkich informacji, przyszÂ³y inwestor rozpoczÂ±Â³ grÃª w przyjaciela. Najpierw spotkanie w
Krakowie i pierwsze psychologiczne manipulacje, potem przyjazd do nas i poczÂ±tek tworzenia wiÃªzi na rÃ³Â¿nych
pÂ³aszczyznach. Kolejne moje wizyty w Krakowie i wspÃ³lne obszary zainteresowaÃ± a nawet cech i zachowaÃ±.
Wszystko po to by w pewnym momencie wÂ³oÂ¿yÃ¦ mi piÃ³ro do rÃªki i uzyskaÃ¦ podpis pozbawiajÂ±cy mnie
wszystkiego. UmiaÂ³ doskonale wykorzystaÃ¦ sytuacjÃª chwili. WiedziaÂ³ wszystko o naszej sytuacji finansowej,
wdraÂ¿ajÂ±c pÂ³ytÃª drogowÂ± potÃªÂ¿nie siÃª zadÂ³uÂ¿yliÂ¶my. Swoje postÃªpowanie wzglÃªdem warunkÃ³w
okreÂ¶lajÂ±cych uzgodnienia i umowy wiÂ±zaÂ³ z czasem, trudnoÂ¶ci i problemÃ³w w mojej rodzinie. PotrafiÂ³ do
osiÂ±gniÃªcia wÂ³asnego celu, Â¿erowaÃ¦ na problemach ze zdrowiem, jakie wystÃªpowaÂ³y u moich maÂ³ych dzieci
czy Â¿ony. Â  Ten caÂ³y misterny plan dziaÂ³ania na polu pozbawienia nas wszystkich praw zwiÂ±zanych a tÂ±
konstrukcjÂ± kratowÂ±, wymyÂ¶liÂ³ czÂ³owiek, ktÃ³ry mieniÂ³ siÃª byÃ¦ w elicie. Ojciec jego, wÃ³wczas EuroposeÂ³,
matka wybitna lekarka, on sam o sobie mÃ³wiÂ³, â€žKardynaÂ³ Dziwisz mÃ³wi do mnie WojtuÂ¶â€• i â€žz Papierzem
jadaÂ³em obiadyâ€•. Istny kwiat polskiego chrzeÂ¶cijaÃ±stwa, taka rÃ³Â¿a, co chwilÃª kwitnie a resztÃª czasu kÂ³uje.
WÂ³aÂ¶ciwie to nie wiem, czy Â¶w. wojtuÂ¶ to rÃ³Â¿a, czy rÃ³Â¿o-krzyÂ¿owiec. Mnie i mojÂ± rodzinÃª ukrzyÂ¿owaÂ³,
chyba juÂ¿ do Polski dotarÂ³a inkwizycja. Â   Â©Â Andrzej Struski de Merowing.
 
 PowyÂ¿szy tekst jest tekstem autorskim.
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