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Stacja wy³adowcza dla wagonów zbiornikowych (cystern)

Zalety:

•	uproszczone	postêpowanie	s³u¿¹ce	uzyskaniu	zezwolenia		

(dopuszczenie nadzoru budowlanego wydane przez Niemiecki Instytut Techniki  

Budowlanej w Berlinie)

•	spe³nienie	wymagañ	jakoœciowych	poprzez	odpowiednie	wykonanie

•	pow³oka	odporna	na	dzia³anie	czynników	atmosferycznych	na³o¿ona	

w	fabryce

•	dostarczenie	wraz	z	oœwiadczeniami	producenta	i	dokumentami	

potwierdzaj¹cymi	jakoœæ	produktu

•	prosty	i	szybki	monta¿	na	powstaj¹cym	na	budowie	torowisku

•	dopuszczenie	na	gruncie	ustawy	o	gospodarce	wodnej	do	monta¿u	

korytek	zbieraj¹cych

SYSTEMY	ZBIERAJ¥CE

(WYCHWYTUJ¥CE)	 ZGODNIE	 Z	 USTAW¥	 O			

GOSPODARCE	WODNEJ	(WHG)

Od	 roku	 1993	 firma	 B+F	 Lauchhammer	 w	

Brandenburgii	 zatrudniaj¹ca	 ponad	 80	

wyspecjalizowanych	 pracowników	 produkuje	

w	 konkurencyjnej	 cenie	 systemy	 zbieraj¹ce	

(wychwytuj¹ce)	zgodnie	z	ustaw¹	o	gospodarce	

wodnej	(WHG).

Korytka	 zbieraj¹ce	 s³u¿¹	 do	 zabezpieczenia	

przed	 zanieczyszczeniami	 gleby	 i	 wód	

powierzchniowych	 przy	 obchodzeniu	 siê	 z	

paliwem	 silnikowym,	 chemikaliami	 i	 innymi	

substancjami	 szkodliwymi	 dla	 wody.	 Znajduj¹	

zastosowanie	wszêdzie	tam,	gdzie	magazynuje	

siê	lub	prze³adowuje	w/w	materia³y.

Do	 programu	 dostaw	 nale¿¹	 korytka	

zabezpieczaj¹ce	 do	 pojazdów	 szynowych	 i	

drogowych,	jak	te¿	zbiorniki	oraz	powierzchnie	

odprowadzaj¹c

Korytka	 zbieraj¹ce	 firmy	 B+F	 z	 Lauchhammer	

s¹	 wykonywane	 wy³¹cznie	 z	 wysokiej	 jakoœci	

¿elbetonu	 (C35/45	 FDE	 zgodnie	 z	 norm¹	 DIN	

1045-2)	 i	mog¹	zostaæ	ju¿	w	zak³adzie	pokryte	

pow³ok¹	 lub	 wy³o¿one	 zgodnie	 z	 ¿yczeniem	

klienta	 (przy	 zastosowaniu	 materia³ów	 silnie	

reaguj¹cych	z	betonem	i	przenikaj¹cych).

Korytka	zbieraj¹ce	niepokryte	pow³ok¹	nadaj¹	

siê	 do	 zastosowania	 w	 przypadku	 wszystkich	

mediów	nie	wchodz¹cych	w	reakcjê	z	betonem	

zgodnie	z	wydrukami	kontrolnymi	 Niemieckie-

go	Instytutu	Techniki	Budowlanej	(DIBT,	Berlin).	

Poprzez	dodanie	Mowilith	chroni	siê	niepokryte	

pow³okami	korytka	zbieraj¹ce	przed	kwasami	i	

³ugiem.



Pojazdów	szynowych:

➤	 zabezpieczenie	urz¹dzeñ	zaopatruj¹cych	

w	paliwo	i	urz¹dzeñ	prze³adunkowych	

wagonów	zbiornikowych

Zastosowanie do ...

Stacja wy³adowcza dla wagonów zbiornikowych (cystern)

Zalety:

•	uproszczone	postêpowanie	s³u¿¹ce	uzyskaniu	zezwolenia		

(dopuszczenie nadzoru budowlanego wydane przez Niemiecki Instytut Techniki  

Budowlanej w Berlinie)

•	spe³nienie	wymagañ	jakoœciowych	poprzez	odpowiednie	wykonanie

•	pow³oka	odporna	na	dzia³anie	czynników	atmosferycznych	na³o¿ona	

w	fabryce

•	dostarczenie	wraz	z	oœwiadczeniami	producenta	i	dokumentami	

potwierdzaj¹cymi	jakoœæ	produktu

•	prosty	i	szybki	monta¿	na	powstaj¹cym	na	budowie	torowisku

•	dopuszczenie	na	gruncie	ustawy	o	gospodarce	wodnej	do	monta¿u	

korytek	zbieraj¹cych

Pokrycie rusztem kratowym

Stacja benzynowa dla pojazdów szynowych

Stacja wy³adowcza z ustrojem stacji
rozrz¹dowej o napêdzie liniowym

Wy³adunek nafty œwietlnej

Korytka	zbieraj¹ce	do	pojazdów	szynowych

Aby	u³atwiæ	odwodnienie,	noœne	korytka	torowe	

firmy	B+F	mog¹	zostaæ	wyposa¿one	w	ró¿nego	

rodzaju	mo¿liwoœci	dokonania	po³¹czeñ	(HDPE,	

stal	szlachetna	lub	St	37).

Oczywistym	 jest,	 i¿	 mo¿na	 ³¹czyæ	 ze	 sob¹	

korytka	noœne	tak	torowe,	jak	do	samochodów	

ciê¿arowych	i	w	dowolnej	iloœci	uk³adaæ	je	obok	

siebie.

Systemy	 zbieraj¹ce	 z	 prefabrykowanych	

elementów	 betonowych	 gwarantuj¹	 szybki	

monta¿,	 niewielkie	 koszty	 budowy	 i	 wysok¹	

rentownoœ¿.

Obszar	 zbieraj¹cy	 mo¿e	 zostaæ	 pokryty	

umo¿liwiaj¹cym	 chodzenie	 lub	 przejezdnym	

rusztem	 kratowym	 lub	 p³ytami	 betonowymi.

Powierzchnie	odprowadzaj¹ce	stanowi¹	dalsze	

satysfakcjonuj¹ce	 uzupe³nienie	 wszystkich	

urz¹dzeñ	zaopatruj¹cych	w	paliwo.

Korytka	zbieraj¹ce	do
pojazdów

	szynow
ych



Bezpieczne nape³nianie zbiorników chemikaliami

Zak³adowa stacja benzynowa

Plac wy³adowczy do oleju drzewnego

Korytka	zbieraj¹ce	do	pojazdów	drogowych

Systemy	 zbieraj¹ce	 s³u¿¹	 w	 istotnej	 mierze	

zabezpieczeniu	przed	zanieczyszczeniami	gleby	

i	 wód	 powierzchniowych	 przy	 u¿ytkowaniu	

zak³adowych	 i	 niewielkich	 urz¹dzeñ	

zaopatruj¹cych	 w	 paliwo,	 m.in.	 urz¹dzenia	

prze³adunkowe.

Chocia¿	 wymagania	 dotycz¹ce	 korytek	

zbieraj¹cych	do	pojazdów	drogowych	dotycz¹ce	

ochrony	 œrodowiska	 s¹	 dla	 ka¿dego	 z	 nich	

identyczne,	 to	 jednak	 okolicznoœci	 zwi¹zane	 z	

dan¹	budow¹	ró¿ni¹	siê	znacznie..

Systemy	 zbieraj¹ce	 do	 pojazdów	 drogowych	

zosta³y	 tak	 przygotowane,	 by	 pojazdy	

transportowe	mog³y	przejechaæ	bezpoœrednio	

przez	korytko	zbieraj¹ce	najbli¿ej	niecki	jak	to	

jest	mo¿liwe	–

podk³ady	 przejazdowe	 tworz¹ce	 rampê	 s¹	

umieszczone	w	sposób	przejezdny.	

Celem	pokrycia	przestrzeni	zbieraj¹cej	stosuje	

siê	 p³yty	 betonowe	 lub	 te¿	 odpowiednie	

o	 wysokim	 wspó³czynniku	 obci¹¿alnoœci	

konstrukcje	 z	 siatki.	 Typowe	 dostarczane	

konstrukcje	wytrzymuj¹	obci¹¿enia	do	100	kN.



Pojazdów	drogowych:

➤	 zabezpieczenie	urz¹dzeñ	

prze³adunkowych	przy	u¿ytkowaniu	

zak³adowych	i	niewielkich	urz¹dzeñ	

zaopatruj¹cych	w	paliwo

Zastosowanie	do	...

Korytko torowe z przejezdnym pokryciem betonowym

Stacja wy³adowcza dla samochodów ciê¿arowych na bio-etanol

Wariant	 z	 u¿yciem	 siatki	 stanowi	 rozwi¹zanie	

kompromisowe	 na	 obszarze	 wystêpowania	

materia³ów	 szczególnie	 agresywnych,	 które	

mog¹	 ju¿	 podczas	 krótkiego	 pobytu	 na	

tym	 obszarze	 	 w	 trakcie	 nape³niania	 wzgl.	

tankowania	 zniszczyæ	 ogumienie	 pojazdów	

drogowych.

Ruszty	 kratowe	 mo¿na	 u¿ywaæ	 w	 przypadku	

³¹czonych	korytek	zbieraj¹cych	torowych	i	dla	

samochodów	ciê¿arowych.

W	 przypadku	 korytek	 zbieraj¹cych	 z	 p³ytami	

betonowymi	wiod¹ce	znaczenie	ma	wbudowany	

spadek	 mediów	 obci¹¿aj¹cych	 substancjami	

szkodliwymi	 w	 kierunku	 centralnego	 korytka	

odp³ywowego	(œcieku),	które	jest	pokryte	ciê¿kim	

rusztem	kratowym.

Ciecze	szkodliwe	dla	œrodowiska	s¹	wychwytywane	

w	 sposób	 pewny	 i	 przesy³ane	 przez	 korytko	

(œciek)	 w	 obszarze	 zbieraj¹cym	 do	 otworów	

odp³ywowych.

Dostarczane	 odp³ywy	 mog¹	 byæ	 wykonane	

odpowiednio	z	HDPE	lub	stali	szlachetnej.

Tak¿e	 i	 uformowanie	 powierzchni	 korytek												

–	 oszalowane	 na	 g³adko	 lub	 o	 konkretnej	

strukturze	 i	 przeciwdzia³aj¹ce	 osuwaniu	 siê	

–	 powinno	 zostaæ	 optymalnie	 dopasowane	 do	

danych	 ¿¹dañ,	 wymagañ	 i	 ¿yczeñ	 ze	 strony	

klientów.

Korytka	zbieraj¹ce	do
pojazdów

	drogow
ych



Kolejowe	urz¹dzenia	myj¹ce:

➤	 bezpieczne	instalacje	myj¹ce	

niezanieczyszczaj¹ce	wód	

powierzchniowych

Zastosowanie	do	...

Kolejowe urz¹dzenia myj¹ce

W	 przypadku	 korytek	 torowych	 u¿ywanych	

przy	kolejowych	urz¹dzeniach	myj¹cych	mo¿na	

zrezygnowaæ	na	ogó³	ze	stosowania	pokrycia.

Zabrudzone	 pop³uczyny	 zostaj¹	 wychwycone	

przez	 uformowane	 w	 kszta³cie	 korytek	 i	

powleczone	 prefabrykowane	 elementy	

betonowe	 i	 korzystaj¹c	 z	 nachylenia	 zostaj¹	

skierowane	do	otworów	odp³ywowych.

Wszystkie	korytka	torowe	dysponuj¹	ogromn¹	

objêtoœci¹	na	spiêtrzaj¹c¹	siê	wodê,	której	iloœæ	

mo¿e	 ulec	 znacznemu	 zwiêkszeniu	 poprzez	

zastosowanie	 dodatkowych	 studni	 zbiorczych	

lub	kolejnych	zbiorników	wychwytuj¹cych.
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Naczynia	zbiorników:

➤	 zabezpieczenie	urz¹dzeñ	zbiorników

Zastosowanie	do	...

Powierzchnie	odprowadzaj¹ce	ciecz:	

➤	 Odwadnianie	powierzchniowe	zgodnie	z	

ustaw¹	WHG	w	sk³adach	ze	zbiornikami	i	

urz¹dzeniami	chemicznymi

Zastosowanie	do	...

Sk³ad zbiorników z chemikaliami

Powierzchnie odprowadzaj¹ce ciecz do wy³adowywania nafty lotniczej
(Fracht lotniczy DHL lotnisko Lipsk/Halle)

Naczynia zbiorników

Celem	 zabezpieczenia	 przechowywania	

zbiorników	 i	 ich	 urz¹dzeñ	 stosuje	 siê	 naczynia	

zbiorników	firmy	B+F	Lauchhammer.

Ju¿	przy	projektowaniu	zwraca	siê	uwagê	na	to,	

aby	 powstaj¹ce	 z	 jednego	 kawa³ka	 pojemniki	

zbieraj¹ce	 o	 wymiarach	 do	 5	 m	 szerokoœci	 i									

12	m	d³ugoœci	nie	przekracza³y	³¹cznej	wagi	50	t	

–	z	powodu	kosztów	transportu	i	monta¿u.

W	 razie	 potrzeby	 mo¿na	 wykonaæ	 równie¿	

i	 wiêksze	 naczynia	 zbiorników	 –	 poprzez	

zestawienie	 wiêkszej	 iloœci	 pojedynczych	

elementów.

Powierzchnie odprowadzaj¹ce ciecz

Powierzchnie	 odprowadzaj¹ce	 ciecze	 z	

Lauchhammer	 oferuje	 siê	 celem	 zapewnienia	

bezpiecznego	 odwadniania	 powierzchni	 przy	

niskich	kosztach	zgodnie	z	ustaw¹	WHG. Powierzchnia	zbieraj¹ca	zostaje	przekszta³cona	

w	zmodyfikowany	kana³	korytkowy	–	wymiary	i	

waga	zostaj¹	ustalone	zgodnie	z	zamówieniem	i	

dan¹	nawierzchni¹.
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B+F	Beton-	und	Fertigteilgesellschaft	mbH	Lauchhammer		
Bockwitzer Straße 85, 01979 Lauchhammer
Telefon: +49 3574 7804-0 · Fax: +49 3574 2820
E-Mail: info@bfl-gmbh.de · Internet: www.bfl-gmbh.de 

Biuro Handlowe w Polsce
ul. Armii Krajowej 7, 45-071 Opole
Telefon: 0 77 402 17 87· Mobil: 666 900 733
E-Mail: biuro@bfl-gmbh.com 

Ein Unternehmen
der Spezialtechnik-Gruppe Dresden 
 
A Company of 
General Atomics Group San Diego

Zaopatrzenie	i	usuwanie	odpadów
szyby, komory, kana³y ramowe/korytkowe, korytka odwadniaj¹ce
Ochrona	œrodowiska
powierzchnie odprowadzaj¹ce, korytka odp³ywowe, kana³y korytkowe, szyby, wychwytuj¹ce 
korytka torowe, do samochodów ciêŸarowych
Komunikacja
szyby, skrzynki odga³êŸne, kana³y kablowe, budynki rozdzielni/nastawni
Transport
budynki z elementów prefabrykowanych, œcianki ochronne zanurzone, stacje podgrzewaj¹ce 
zwrotnice, wagi pomostowe, noœne p³yty torowe
Budownictwo	in¿ynieryjne
dŸwigary mostowe, fundamenty, œcianki oporowe, elementy specjalne




