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FX-70 ® System naprawy i konserwacji konstrukcji

Innowacyjność i wszechstronność
rozwiązań z FX-70®
W 1970, FX-70® System naprawy i konserwacji konstrukcji po raz pierwszy
sprawił, że naprawa podpór zanurzonych na miejscu jest możliwa i efektywna
dla zastosowań masowych. Przez eliminację potrzeby odwadniania miejsca
naprawy oraz wyłączania obiektu z użytkowania, FX-70® drastycznie obniżył
całkowity koszt naprawy wzmacnianych struktur. System antykorozyjny
zarówno starych jak i nowych elementów realnie wydłuża ich żywotność, co jest
dodatkową korzyścią z stosowania systemu FX-70®. Wiele z pierwszych
obiektów naprawionych przy użyciu FX-70® z 1971 roku nadal jest
użytkowanych. FX-70® System naprawy i konserwacji konstrukcji jest
dostosowany do konkretnych wymagań każdego zlecenia i dostarczany wprost
na plac budowy.

Pale stalowe
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Pale żelbetowe
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Pale drewniane

Nowe obiekty
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FX-70 ® System naprawy i konserwacji konstrukcji

Przegląd Systemu
Degradacja obiektów narażonych na ciągłe oddziaływanie wód
jest zjawiskiem powszechnym. Pływy, prądy rzek, działanie
słonej wody, agresja chemiczna, dryfujące elementy, kra
lodowa, świdrak okrętowiec, elektroliza i ogólne warunki
atmosferyczne są przykładami czynników ograniczających
długość cyklu życia konstrukcji w środowisku wodnym. System
FX-70® pozwala na znaczące wydłużenie żywotności.

FX-70® Jacket
FX-70® Jacket stanowi zewnętrzną ochronę naprawianego
elementu. Wykonany z włókna szklanego, zamykany na
“pióro-wpust” stanowi ochronę antykorozyjną, jest odporny na
promieniowanie UV i dostępny w grubościach od 3mm do 5 mm.

Wysokowytrzymały materiał wypełniający

• Naprawa uszkodzeń na miejscu, bez konieczności
osuszania i wyłączenia obiektu z eksploatacji
• Wysoka przyczepność do większości materiałów
budowlanych
• System antykorozyjny zabezpieczający przed dalszą
degradacją, erozją i czynnikami atmosferycznymi
• Dostosowany do różnych kształtów i rozmiarów pali
• System jest łatwy w utrzymaniu po naprawie
• Bezpieczny do użytku w środowiskach wodnych
• Odporny na promieniowanie UV
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FX-70-6MP™ Wielozadaniowa, epoksydowa zaprawa do
zastosowań w wodzie i FX-225 niemetaliczna, wiążąca pod
wodą zaprawa cementowa. Obie stanowią wysokowytrzymałe i
niewrażliwe na wodę komponenty systemu naprawczego.
FX-70-6MP™ zapewnia doskonałe połączenie z betonem, stalą,
drewnem oraz innymi tradycyjnymi materiałami budowlanymi.
Produkty te wypierają zalegającą wodę przez co umożliwia
bardzo łatwą ich aplikację pomiędzy naprawiany element a
FX-70® Jacket bez ponoszenia kosztów budowy ścianek
szczelnych i osuszania miejsca naprawy. FX-70-6MP™ jest
idealna do napraw elementów, których ubytki stanowią mniej niż
25% przekroju poprzecznego. FX-225 stosowana jest by
zredukować koszty materiałowe przy większych naprawach,
gdzie ubytki przekraczają 25% przekroju poprzecznego.

Zalety

W latach 1980-tych stan Maryland wybrał system ochrony i napraw konstrukcji FX-70® do naprawy i ochrony ponad 300 uszkodzonych słupów mostu w Zatoce Chesapeake.
Inspekcja kontrolna tych słupów w 2012 roku nie wykazała żadnego pogorszenia jakości od momentu instalacji.
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FX-70® Jacket z włókna szklanego
Każdy FX-70® Jacket jest dopasowany do naprawy konkretnego
elementu dzięki precyzyjnej specyfikacji technicznej.
Doświadczenie firmy S&P w zakresie produkcji zapewnia, że
tylko produkty najwyższej jakości dostarczane są na plac
budowy

FX-70® Jackets są dostępne w następujących kształtach:
• Okrągłe

• H - kształtne

• Kwadratowe

• Ośmiokątne

Specyfikacja techniczna
Okrągłe

Właściwości

Metoda badania

Wynik

Wodochłonność

ASTM D570

1% Max

ASTM D638

min. 103 N/mm2

Wytrzymałość na zginanie

ASTM D790

min. 172 N/mm2

Moduł sprężystości

ASTM D790

min. 4826 N/mm2

ASTM D2583

45 +/- 7

Maksymalna wytrzymałość na rozciąganie

Skala twardości Barcola

Kwadratowe

Różne wymiary
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H - kształtne

Ośmiokątne
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FX-70 ® System naprawy i konserwacji konstrukcji

Zaprawy
FX-70-6MP™ Wielozadaniowa, epoksydowa
zaprawa wiążąca pod wodą
FX-70-6MP™ jest trwałą, trójkomponentową, odporną na wilgoć
zaprawą epoksydową. FX-70-6MP™ została specjalnie
zaprojektowana do użytku podwodnego wraz z systemem
FX-70® do naprawy i konserwacji konstrukcji.

Właściwości:
• Łatwa do pompowania lub wlewania
• Wysoka wytrzymałość, niska absorbcja, odporność na
uderzenia, wydłużona żywotność
• Brak potrzeby osuszania; może być układana pod wodą
• Odporna na chemiczne i agresywne środowisko wodne

Obszar zastosowań:

• Jako zaprawa epoksydowa w systemie FX-70®
• Jako wysokowytrzymała zaprawa do nakładania na sucho lub
mokro

Ograniczenia:
• Nie używać w wodzie o temperaturze poniżej 4°C

Opakowania:
• 56.8 L
• 11.4 L

Przydatność do użycia:
2 lata w oryginalnym, nieotwieranym opakowaniu.

FX-225 Niskoskurczowa zaprawa wiążąca pod wodą

Właściwości:
• Możliwość zastosowania w środowisku wodnym przy
temperaturze cieczy +2oC i więcej
• Gotowa do użycia po dodaniu wody • Może być wzbogacona
aż do 50% w stosunku masowy przy użyciu czystego kruszywa
gruboziarnistego
• Może być pompowana lub wdmuchiwana
• Nie odbarwia się ani nie koroduje
• Nie trzeba osuszać miejsca naprawy
Obszar zastosowań:
• Konstrukcje wodne, w których wymagane jest formowanie
• Szczelne okrycia konstrukcji z drewna, betonu i stali
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FX-225 to wysokowytrzymała zaprawa o wiązaniu
cementowym, charakteryzująca się dużą kohezją i brakiem
segregacji składników, została zaprojektowana do
podwodnych napraw betonu. FX-225 może być pompowany
lub wdmuchiwany w miejsce naprawy by zapewnić trwałość i
odporność na korozję naprawianego elementu.

FX-225 Niskoskurczowa zaprawa wiążąca pod wodą (cd.)
Ograniczenia:
• Nie stosować w wodzie o temperaturze poniżej 2°C
• Nie przekraczać ilości 3.9 L wody zarobowej na 25 kg worek
• Minimalna grubość to 5 cm gdy jest używana jako część systemu FX-70®

Opakowania:
• 25 kg worek

Przydatność do użycia:
• 1 rok w oryginalnym, nieotwieranym opakowaniu.

Epoksydowa szpachla do napraw
FX-763 Niskomodułowa szpachla epoksydowa
FX-763 to stały, dwukomponentowy, nie spływający,
niskomodułowy, odporny na wilgoć klej epoksydowy.

Właściwości:
•
•
•
•

Przykleja się do suchych lub wilgotnych powierzchni
Nawet bardzo cienka warstwa nie wykazuje skurczu
Łatwy do rozprowadzenia z dozownika
Doskonała odporność na ropę, oleje, ścieki oraz
agresywne środowisko wodne
• Idealny do napraw pionowych oraz reperacji nad głową
gdyż nie ścieka
• Może być nakładany, kielnią, szpachlą lub wyciskany

Obszar zastosowań:
• Jako wysokowytrzymały klej konstrukcyjny do łączenia
typowych materiałów budowlanych
• Do uzupełniania ubytków w betonie na powierzchniach
pionowych oraz ponad głową z zachowaniem
maksymalnej grubości do 25 mm
• Jako materiał do wypełniania otworów po iniekcji
ciśnieniowej
• Jako wierzchnia warstwa osłonowa dla systemu FX-70®

Opakowanie:
© S&P | FX-70_PL 2017

• 56.8 L pojemnik
• 11.4 L pojemnik
• 444 ml podwójna tubka

Przydatność do użycia:
• 2 lata w oryginalnym nieotwieranym opakowaniu
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Procedura Instalacji
Ocena

Przygotowanie

Przed wdrożeniem jakiejkolwiek procedury naprawczej miejsce
reperacji powinien dokładnie ocenić uprawniony do tego inspektor.
Jest to niezwykle ważne przy planowaniu skutecznych napraw
konstrukcji wodnych. Taka ocena powinna zawierać:

Miejsce aplikacji musi być wolne od roślin, larw, smarów, oleju oraz
innych zanieczyszczeń wodnych. Najlepsze rezultaty daje
hydromonitoring lub piaskowanie. Pozostałe resztki należy
wydmuchać albo usunąć szczotką.

• Rodzaj słupów, ich
kształty i wymiary

• Zakres temperatur wody

FX-70® Jacket - Dystanse

• Zakres strefy pływów

• Całkowitą długość
uszkodzonego obszaru

• Czynniki zewnętrzne, które
potencjalnie mogły
wpłynąć na to uszkodzenie

Elementy dystansowe zapewniają regularną odległość osłony od
wzmacnianego elementu. Mogą być montowane w procesie
prefabrykacji albo na placu budowy. Instalacja na miejscu jest
wskazana przy dużych naprawach, zwiększa to tempo dostaw
prefabrykowanych elementów. Patrz str. 9 w celu dalszych instrukcji.

• Procentowy ubytek przekroju

Instalacja (Na przykładzie okrągłych pali; przy innych kształtach instalacja przebiega podobnie)

Wsuń języczek w zamek osłony i umieść ją
tak by pokrywała od 460 mm do 610 mm
nienaruszonej części pala poniżej i powyżej
uszkodzenia.

Zainstaluj tymczasowe uszczelnienie dolne
osłony. Może być ono zainstalowane przed
umieszczeniem osłony na miejscu.

Zamontować dodatkowe pasy
zaciskowe wokół osłony.

Skręcić złącze “pióro-wpust” za pomocą
samogwintujących śrub ze stali nierdzewnej
co 150 mm.

Wbudować 150 mm zaprawy FX-70-6MP™
wiążącej pod wodą by uszczelnić dół;
pozostawić przez noc do stwardnienia.

Pale z ubytkami 25% pola przekroju:
wypełniać pustki używając FX-70-6MP™.
Pale z ubytkami > 25% pola przekroju:
wypełniać zaprawą FX-225, zostawiając
100 mm wolnej przestrzeni u góry osłony
(pozwolić na stwardnienie przez noc);
pozostałe 100 mm wypełnić FX-70-6MP™
(pozwolić na stwardnienie przez noc).

Nałożyć szpachlę epoksydową FX-763 lub
S&P Resin 220 na zwieńczeniu osłony
formując pod kątem 45° stożkowy daszek
by stworzyć barierę przeciwko wodzie i
czynnikom chemicznym dla naszego
systemu napraw.

Zdemontować pasy zaciskowe.
Naprawa zakończona.

© S&P | FX-70_PL 2017

Umieść niewielką ilość FX-763 w zamku
osłony, a następnie zamontuj FX-70®
Jacket wokół pala, który wymaga naprawy.
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Opcje Napraw w Oparciu o Ubytki Przekroju
Ubytki przekroju ≤ 25%

Ubytki przekroju > 25%
Pal

Pal

Stożkowate zamknięcie z
Niskomodułowej Szpachli
Epoksydowej FX-763 lub
S&P Resin 220

Dystanse

460-610 mm

460-610 mm

Dystanse

Stożkowate zamknięcie z
Niskomodułowej Szpachli
Epoksydowej FX-763 lub
S&P Resin 220
100 mm warstwa z zaprawy
FX-70-6MP™ stanowiąca
docelowe górne zamknięcie
systemu

Wysoki stan wody

Uszkodzony fragment

Wypełnienie ubytków
wielozadaniową
zaprawą FX-70-6MP™

Długość

Uszkodzony fragment

Długość

Wysoki stan wody

460-610 mm

460-610 mm

FX-70®
Osłona z włókna szklanego

15 mm
Pustki wokół

150 mm warstwa z zaprawy
FX-70-6MP™ stanowiąca
docelowe dolne zamknięcie
systemu

Dystanse

15 mm
Pustki wokół

Dolna uszczelka

Stal zbrojeniowa
(opcjonalnie)

150 mm warstwa z zaprawy
FX-70-6MP™ stanowiąca
docelowe dolne zamknięcie
systemu
Dolna uszczelka

Średnica pala

Średnica pala
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Wypełnienie ubytków
niskoskurczową zaprawą
FX-225
Średnica osłony

Średnica osłony

Dystanse

FX-70®
Osłona z włókna szklanego

• FX-70-6MP™ Wielozadaniowa zaprawa wiążąca pod
wodą użyta jakio dolne zamknięcie i do samej reperacji

• FX-70-6MP™ Wielozadaniowa zaprawa wiążąca pod wodą
użyta jakio dolne i górne zamknięcie systemu

• Typowa pustka wokół wzmacnianych pali - 15 mm

• FX-225 Niskoskurczowa zaprawa użyta do naprawy

• 20 mm - w przypadku przekroju dwuteowego pala

• Typowa pustka wokół wzmacnianych pali - 50 mm

Przykłady aplikacji :
Średnica osłony =
Średnica pala+ 2x
pierścieniowy dystans

Średnica osłony =
Średnica pala+ 2x
pierścieniowy dystans

Dystans
pierścieniowy

Dystans
pierścieniowy
50 mm

Dystans
pierścieniowy
Średnica
pala

Wymiar
pala

Dystans

Dystans
pierścieniowy

Wymiar pala

Dystans

Dystans
Dystans

© S&P Polska Sp. z o.o.
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Opcje Napraw Pali Dwuteowych
Wiele mostów wspartych jest na stalowych
rurach lub dwuteownikach. Zniszczenie w
takich przypadkach spowodowane jest:
• Korozją stali
• Cyklicznym moczeniem i schnięciem
• Agresją chemiczną
• Wystawieniem na warunki atmosferyczne

H-kształtna metoda naprawy
•
•
•
•

FX-70® Jacket H-kształtny
Dwuczęściowa konstrukcja
Standardowy dystans - 20 mm
FX-70-6MP™ Wielozadaniowa zaprawa
wiążąca pod wodą użyta do reperacji

Okrągła metoda naprawy
• Okrągły FX-70® Jacket wokół dwuteowej podpory
• Przestrzeń wypełniona kombinacją FX-70-6MP™ i FX-225
• FX-70-6MP™ ułożona na spodzie (150 mm) i górze (100 mm) wzmocnienia
• Pozostała przestrzeń wypełniona FX-225
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• FX-70-6MP™ osłania FX-225 przed wilgocią i powietrzem.
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Naprawa Pali Drewnianych
FX-70® System napraw i konserwacji
konstrukcji może być efektywnym
rozwiązaniem przy reperacjach pali
drewnianych (nawet przy 100% ubytku
przekroju). W pokazanym przykładzie
Inżynierowie zastosowali klatkę z prętów
zbrojeniowych w celu wzmocnienia obszaru
między odcinkami pala. Używając
FX-70-6MP™ i FX-225 wewnątrz osłony
FX-70® można przywrócić i wydłużyć
żywotność drewnianego pala.

Pal

Strefa pływów
FX-70 osłona
®

FX-70-6MP™
Zbrojenie
określone
przez
konstruktora

FX-225

Reperacja rozciąga
się poza
uszkodzony obszar

150 mm dolnego
zamknięcia z
FX-70-6MP™
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Zbrojenie nowych pali

© S&P Polska Sp. z o.o.

11

FX-70 ® System naprawy i konserwacji konstrukcji

Przykłady napraw pali betonowych
Most Chesapeake Bay
w Raymond Hollow
Naprawiono i wzmocniono ponad 300
pali
• Otwarte rysy pozwalające wilgoci i
słonej wodzie na penetrację pali
• Wystawienie na temperatury
pomiędzy -18 °C i +38 °C
• Pozostawiona sama sobie,
konstrukcja byłaby zagrożona
• Wymiary osłon: 1.4 m średnicy,
3 mm grubości, 2.4 m długości z
15 mm pustką wokół
• Umieszczone w strefie kipieli
• Wypełnione FX-70-6MP™
• Bez konieczności odwadniania
miejsca naprawy

System FX-70® na miejscu przygotowany
na aplikację zaprawy FX-70-6MP™

Mieszanie zaprawy FX-70-6MP™ na łodzi

Wlewanie zaprawy FX-70-6MP™ w osłonę
bez wstępnego odwadniania
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Przykład oczyszczonego i przygotowanego
do naprawy pala

Łodzie robocze oraz nurkowie przygotowują
pale do instalacji systemu FX-70®

Skończona naprawa
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Rzut oka na naprawiony pal

Przykłady napraw fundamentów betonowych
Rafineria Paulsboro

Podstawa przygotowana i odkopana; Osłona FX-70® instalowana
jest poniżej poziomu gruntu dla dodatkowej ochrony

Osłona FX-70® zainstalowana i zasypana

Naprawa wykonana przy pomocy zaprawy FX-70-6MP™ stanowiącej
górne i dolne zamknięcie systemu. Dodatkowa powłoka zabezpieczająca nałożona na osłonę FX-70® pełni rolę wykończenia.
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Poważne uszkodzenia betonowej stopy
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Zdjęcia z realizacji
Po
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Przed
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System FX-70® - Formularz danych projektowych
Aby jak najlepiej wspomóc przygotowanie zalecenia dotyczącego rozwiązania problemu, niezbędna jest pełna znajomość
wszystkich czynników związanych z obiektem. Zalecenia mogą opierać się wyłącznie na aktualnych informacjach. Nasze
porady będą na tyle dobre na ile dokładne będą informacje od Państwa. W celu zapewnienia jak najlepszego wsparcia,
wyślij specyfikacje i rysunki projektu wraz z wypełnionym formularzem. Zapewniamy, że wszystkie informacje będą
przechowywane w ścisłej tajemnicy.

Osoba kontaktowa: ____________________________________ Data: _______________________________________________
Nazwa Firmy: _________________________________________ Numer telefonu:_____________________________________
Adres Email: __________________________________________ Adres: _______________________________________________
Informacje Projektowe
Nazwa Projektu: _______________________________________ Adres budowy: ______________________________________
Data przetargu: ________________________________________ Kierownik: __________________________________________
Rodzaj obiektu: _________________________________________ Właściciel:__________________________________________

Rodzaj naprawy:

Pal

Belka

Przegroda

Materiał Pala:

Drewno

Beton

Stal

Kształt Pala:

Okrągły

Kwadratowy

Dwuteowy

Kondycja Pala:

Popękany

Ukruszony

Zardzewiały

Inna _______________

Pirs

Inny _______________________________
Inny _______________

Ośmiokątny

Inna _______________________________

% (Procentowy ubytek przekroju poprzecznego)

Ubytek przekroju:

FX-70® - Informacje Osłony
Wymagana Ilość:____________
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Kształt osłony:

Okrągły

Kwadratowy

Wymiar (cm):

Średnica:

Bok:

Długość osłony:

Ilość metrów na osłonę:

Dwuteowy
Dwuteownik:

Inny ____________________

Ośmiokątny
Ośmiokąt:

Inny ________________________

Różne długości: (Jeżeli pojawiają się różne długości, należy
opisać je osobno)

Grubość osłony:

3 mm

5 mm

Inna ______________________________________________________

Liczba pionowych
połączeń:

Brak

1

2

3

Wkładki dystansowe:

15 mm
Dystanse

25 mm
Dystanse

50 mm
Dystanse

Inne _____________________________________

Rozmiar pustki:

15 mm

20 mm

25 mm

50 mm

Materiał wypełniający:

FX-70-6MP™

FX-225

4

100 mm

Inna

Inny _______

Inny _____________________

Ten formularz jest również dostępny na naszej stronie internetowej.
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Od 2012 S&P jest częścią Simpson Strong-Tie,
międzynarodowej korporacji produkującej materiały
budowlane z siedzibą w Californi i wieloma oddziałami
na terenie całej Europy.
Simpson Strong-Tie został założony w 1956 i zasłynął jako światowy
lider w produkcji połączeń drewna z drewnem, betonem i stalą.
Firma angażuje się w pomoc klientom w odniesieniu do ich indywidualnych potrzeb, oferując
wyjątkowe produkty wymienione w katalogach, kompleksową obsługę inżynieryjno-techniczną,
obsługę produktów, testowanie produktów i szkolenia, a także dostarczanie produktów na czas.
Dzięki przejęciu firmy S & P, firma Simpson Strong-Tie nadal poszerza swoją ofertę o całą
gamę napraw, rozwiązań zabezpieczających i wzmacniających związanych z konstrukcjami
betonowymi. Łącząc mocne strony obu marek, Simpson Strong-Tie i S & P mogą zaoferować
najwyższy poziom jakości i usługi, aby zaspokoić wszystkie Twoje potrzeby związane z
naprawą, wzmocnieniem i odbudową. Czekamy na współpracę z Państwem przy następnym
projekcie.
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