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XVIII KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA
REOLOGIA W TECHNOLOGII BETONU

Warszawa 2019

Piotr Woyciechowski1 
Grzegorz Adamczewski2

WSPÓŁCZESNA PREFABRYKACJA 
W BUDOWNICTWIE

1. Wstęp

Wykorzystanie betonu cementowego jako materiału budowlanego jest 
kluczowym czynnikiem kształtującym współczesną cywilizację. Roczna pro-
dukcja betonu wynosi 14 mld ton w skali światowej i ma duży udział w zuży-
ciu energii i emisji dwutlenku węgla w sektorze budowlanym. Idea  zrówno-
ważonego rozwoju w budownictwie zmusza do działań na rzecz ograniczenia 
negatywnego oddziaływania produkcji wyrobów i realizacji obiektów bu-
dowlanych na środowisko w całym cyklu życia przez m.in. stosowanie recy-
klingu odpadów, świadome kształtowanie oddziaływania wyrobów w całym 
cyklu ich życia a także przez zwiększenie ich trwałości przy jednoczesnym 
ograniczeniu pracochłonności procesu budowy. Prefabrykacja betonowa 
wpisuje się szczególnie dobrze w kierunki wyznaczane przez zrównoważony 
rozwój dzięki optymalizacji nakładów na materiały i robociznę w kontekście 
jakości końcowej, zwiększenie trwałości elementów a tym samym wydłuże-

1 dr hab. inż. prof. PW, Politechnika Warszawska, Wydz. Inż. Lądowej, Al. Armii Ludowej 
16, 00-637 Warszawa, 

2 dr inż. Politechnika Warszawska, Wydz. Inż. Lądowej, Al. Armii Ludowej 16, 00-637  
Warszawa/Stowarzyszenie Producentów Betonu
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nie czasu bezawaryjnego użytkowania oraz ograniczenie uciążliwości proce-
sów budowlanych dla otoczenia. Wyroby prefabrykowane można podzielić 
wg różnych kryteriów, w tym w zależności od kształtu, stopnia wykończenia, 
rodzaju rozwiązania konstrukcyjnego lub materiałowego a także w zakresu 
stosowania w budownictwie. W uogólnieniu można przyjąć, że prefabryka-
ty z betonu znajdują zastosowanie w budownictwie publicznym, przemysło-
wym, infrastrukturalnym oraz mieszkaniowym (tabela 1). W budownictwie

Tabela 1. Zastosowanie prefabrykatów w budownictwie

Przeznaczenie obiektu Przykładowe elementy prefabrykowane w konstrukcji

Budownictwo publiczne

Stadiony słupy, belki podtrybunowe, płyty audytoryjne, pale, schody, podesty

Parkingi
wielootworowe sprężone płyty kanałowe, płyty TT, słupy, belki, płatwie, 
ściany żelbetowe, ściany warstwowe typu „sandwich”, ściany podwalino-
we, stopy fundamentowe, kompletne systemy garażowe, schody, podesty

Kościoły dźwigary i inne elementy konstrukcyjne według indywidualnych zamó-
wień

Budownictwo przemysłowe

Hale fabryczne i magazynowe
Wielootworowe sprężone płyty kanałowe, płyty TT, belki stropowe, dźwi-
gary dachowe, słupy, ściany warstwowe, ściany żelbetowe, rury, podwali-
ny, stopy kielichowe

Zbiorniki  kręgi, elementy przestrzenne, płyty

Kontenery wielofunkcyjne elementy przestrzenne, płyty, ściany oporowe „L” i „T”

Budownictwo infrastrukturalne

Drogi i mosty przyczółki mostowe, belki typu „Kujan”, belki „T” i „KNG”, przepusty, 
wyspy i bariery drogowe, ekrany antyhałasowe, ściany oporowe

Tunele żelbetowe płyty teowe, bloki łupinowe, tubingi płytowe i kasetonowe 

Energetyka żelbetowe i sprężone żerdzie oraz słupy

Sanitarne i kanalizacyjne rury żelbetowe lub sprężone, studzienki kanalizacyjne, obudowy przepom-
powni ścieków

Budownictwo mieszkaniowe

Budynki jednorodzinne Wielootworowe sprężone płyty kanałowe, stropy typu filigran, garaże

Budynki wielorodzinne
wielootworowe sprężone płyty kanałowe, stropy typu filigran, ściany jed-
nowarstwowe  i wielowarstwowe typu „sandwich”, cokoły, biegi i stopnie 
schodowe, balkony i galerie, szyby dźwigowe, garaże
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infrastrukturalnym dominacja prefabrykacji jest niekwestionowana z wyłą-
czeniem elementów konstrukcyjnych dużych inżynierskich obiektów drogo-
wo-mostowych. Wynika to z charakterystyki tej gałęzi budownictwa, która 
polega na powtarzalności elementów infrastruktury liniowej. W budownic-
twie przemysłowym prefabrykaty z betonu z powodzeniem konkurują ze sta-
lą. W budownictwie publicznym, które z reguły jest mocno zindywidualizo-
wane, rozwiązania materiałowe i technologiczne dostosowywane są do wizji 
architektów, ale i w tym sektorze obserwuje się rosnącą popularność prefa-
brykatów z betonu. Ostatni okres pokazuje powrót zainteresowania prefabry-
kacją w mieszkalnictwie, zarówno w kontekście budowy mieszkań w ramach 
programów socjalnych jak i projektów budynków o wysokich standardach 
technicznych funkcjonalnych i architektonicznych.

2.  Nowoczesne narzędzia kształtowania obiektów z prefabrykatów

Modelowanie obiektów w technologii BIM na etapie produkcji prefabry-
katów stanowi szansę zwiększenia atrakcyjności oferty producentów i ich 
konkurencyjności wobec technologii monolitycznych. Wirtualna biblioteka 
modeli wyrobów oraz elastyczność ich indywidualnego przeprojektowywa-
nia pod potrzeby danej realizacji prowadzić może do urzeczywistnienie idei 
prefabrykacji jako budowania z gotowych „klocków” z pełną kontrolą pro-
cesu budowy znacząco minimalizując prawdopodobieństwo popełnienia błę-
dów wykonawczych, w szczególności obejmujących kolizje branżowe czy 
opóźnienia harmonogramu. Warunkami realizacji tej idei jest dostępność dla 
wszystkich uczestników procesu budowlanego cyfrowych modeli elementów 
ze szczególnym uwzględnieniem akcesoriów umożliwiających szybki mon-
taż i trwałość połączeń.

BIM we współczesnej prefabrykacji 
Akronim BIM (Building Information Modeling) tłumaczony jako modelo-

wanie informacji o budynku, polega na tworzeniu wirtualnego modelu obiek-
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tu obejmującego jak największą ilości informacji. Informacje o konstrukcji, 
materiale, geometrii itp., mogą być wykorzystane na każdym etapie procesu 
inwestycyjnego, nie tylko przez konstruktorów, lecz wszystkich branżystów, 
wykonawców oraz inwestora, ale także przez dostawców wyrobów budowla-
nych. Z punktu widzenia producentów prefabrykatów obecnie BIM ma naj-
większe zastosowanie w następujących relacjach: 
- na linii inwestor – konstruktor ze względu na projekty koncepcyjne obra-

zujące docelowy efekt procesu inwestycyjnego, przygotowanie przedmia-
rów, szacowanie kosztów, przygotowywanie ofert 

-  na linii architekt – konstruktor ze względu na koordynację projektu w za-
kresie branży i wprowadzanie bieżących zmian.
Dla konstruktorów, BIM to przede wszystkim integracja programów 

przeznaczonych do modelowania geometrii, obciążeń, połączeń elementów 
i nadawania charakterystyk obiektom, z programami obliczeniowymi, do 
których importuje się ww. dane dot. obiektu w formie modelu 3D wraz ze 
wszystkimi informacjami o elementach. Pozwala to wówczas przeprowadzić 
obliczenia i wymiarowanie konstrukcji. Jak wynika z powyższego BIM nie 
jest zatem wyłącznie modelem bryłowym, lecz zestawem informacji sprzę-
żonych z poszczególnymi elementami, z których mogą korzystać wszyscy 
uczestnicy procesu inwestycyjnego (rys.1, 2).

Dzięki możliwości swobodnego przepływu informacji między programa-
mi, na wymodelowanym obiekcie bryłowym zaimportowanym do programu 
obliczeniowego wykorzystującym MES (metoda elementów skończonych) 
można przeprowadzić wymiarowanie konstrukcji. Przy pomocy MES można 
przeprowadzić szereg analiz statyczno-wytrzymałościowych obiektów bu-
dowlanych (i nie tylko) w określonym środowisku i w konkretnie określo-
nych warunkach pracy. Wyniki wymiarowania eksportowane są z powrotem 
do programu przeznaczonego do opracowywania rysunków konstrukcyjnych 
i zestawień materiałowych. Modelowanie bryłowe ma szereg zalet na eta-
pie przygotowywania dokumentacji, opisu obiektu i wprowadzania zmian., 
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Dzięki temu, że praca polega na wprowadzaniu brył, rzuty i przekroje po-
wstają w oparciu o wymodelowaną geometrię elementu, dlatego wprowadza-
ne zmiany automatycznie pojawiają się na wszystkich widokach płaskich. 
Modele 3D dają lepszy obraz rzeczywistej geometrii niż rysunki opisane na 
dokumentacji płaskiej, są łatwiejsze w interpretacji, pozwalają sprawniej wy-
kryć ewentualne kolizje branż już na etapie projektowania, zatem minimali-
zują ryzyko powstania błędów, które mogłyby się pojawić na etapie realizacji 
obiektu i owocować dodatkowymi, nieplanowanymi kosztami i opóźnienia-
mi. BIM to także kompletne narzędzie, które po całym procesie projektowa-
nia i wznoszenia obiektu pozwali w prosty i precyzyjny sposób zarządzać 
obiektem inwestorowi lub jego administratorowi, także w zakresie eksploata-
cji tzn. np. terminów serwisowania poszczególnych elementów obiektu lub 
budynku.

Obecnie w Polsce współistnieją dwie metody modelowania konstrukcji: 
metoda 2D oraz metoda 3D. Pierwsza z nich opiera się na rozważeniu płaskich 
przekrojów i doborze odpowiedniego oprogramowania do przeprowadzenia 
obliczeń w oparciu o metodę elementów wydzielonych oraz przygotowania 
płaskiej dokumentacji (rzuty, kłady, przekroje) Z kolei metoda 3D oparta jest 
na technologii BIM, która polega na przestrzennym modelowaniu konstrukcji 
do obliczeń, koordynacji międzybranżowej i przygotowania dokumentacji. 
Metoda 2D stosowane jest w szczególności do mniejszych obiektów o nie-
skomplikowanym projekcie, natomiast większe realizacje coraz częściej wy-
konywane są z użyciem BIM.

Technologia BIM umożliwia tworzenie jednego wspólnego modelu 
wszystkich branż, co oznacza, że każda z branż tworzy swój plik lokalny, 
w którym wykonuje projekt, a następnie plik synchronizuje z modelem głów-
nym, dzięki czemu naniesione zmiany stają się widoczne dla pozostałych 
uczestników. Możliwe jest również rozwiązanie, w którym wszystkie branże 
tworzą swoje modele oraz kontrolują i nanoszą zmiany, które wprowadzają 
inne branże w swoich modelach.
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Rys. 1. Model obiektu zaprojektowany z wykorzystaniem BIM oraz jego realizacja  
(źródło: archiwum COMFORT S.A.)

Rys. 2. Model elementu



11

PREFABRYKACJA WE WSPÓŁCZESNYM BUDOWNICTWIE

Współpraca taka polega zwykle na wykorzystywaniu modelu konstrukcji 
jako podkładu dla poszczególnych branż. Oczywistym jest jednak, że pierw-
szy sposób współpracy jest korzystniejszy, ponieważ w największym stopniu 
wyklucza powstawanie jakichkolwiek niespójności w projekcie. Niestety ist-
nieje szereg utrudnień, które sprawiają, że drugi model współpracy jest nadal 
częściej stosowany. Trudności wynikają z konieczności pracy na serwerze 
dostępnym dla wszystkich branż w jednym czasie oraz korzystania z tego 
samego oprogramowania przez wszystkie branże zaangażowane w danym 
projekcie. Ponadto pojawia się problem braku ustalonego jednego szablonu 
(standardu) i zasad współpracy podczas pracy nad projektem przez wszyst-
kich uczestników procesu projektowego. Kolejna bariera związana jest z po-
trzebą odpowiedniego przeszkolenia kadry.

Rozwiązania nowoczesnych połączeń w budownictwie prefabrykowanym
Połączenia między elementami są newralgiczne dla efektywności montażu 

oraz bezpieczeństwa, niezawodności i trwałości konstrukcji. Połączenia te 
muszą przenosić pomiędzy elementami siły wynikające z charakteru pracy 
konstrukcji. Połączenia we współczesnej konstrukcji prefabrykowanej muszą 
spełniać następujące kryteria:
-  niezawodność pracy i trwałość - maksymalnie dokładne odwzorowanie 

zadanego charakteru pracy konstrukcji oraz zachowanie niezawodności 
pracy ustroju konstrukcyjnego w okresie „życia” obiektu

-  prostota realizacji węzła - mająca zasadniczy wpływ na prawidłowość 
i nakład pracy na jego wykonanie,

-  koszt wykonania - rozumiany jako koszt materiałowy, koszt aplikacji 
w konstrukjcę oraz ew. koszt utrzymania w przyszłości.

-  estetyka - w coraz większym stopniu konstrukcja żelbetowa spełnia rów-
nież funkcję architektoniczną, a same węzły połączeń pozostają widoczne 
dla użytkownika,
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W aktualnie stosowanych rodzajach połączeń nie wykorzystuje się stosun-
kowo skomplikowanych do realizacji połączeń spawanych z użyciem zako-
twionych w betonie marek stalowych, lub połączeń z wykorzystaniem łączenia 
zbrojenia stykających się elementów konstrukcyjnych i monolityzowania węzła 
łączonego na budowie, co jest uciążliwe i wymaga zapewnienia korzystnych 
warunków atmosferycznych. Większość współczesnych połączeń opiera się 
na wykorzystaniu prostych złączy skręcanych (przy zapewnieniu stosunkowo 
dużej tolerancji montażowej) lub prostych złączy wtykanych.

Typowe połączenia w obiektach prefabrykowanych obejmują połączenia 
słupa ze stopą fundamentową, połączenia słupa z ryglem, oparcia spoczni-
ków i biegów schodowych, oparcia płyt stropowych, połączenia ścian prefa-
brykowanych, połączenia w dylatacjach obiektu, oparcia belek i dźwigarów 
na słupach żelbetowych.

Najprostszym przykładem połączenia jest sztywny węzeł pomiędzy słu-
pem a prefabrykowanym ryglem (rys. 3). W takim przypadku stosuje się naj-
częściej zakotwione w jednym elemencie (np. w słupie) trzpienie z gwintowa-
ną końcówką (mufą), a w drugim zakotwiony element okucia z odpowiednim 
otworem (przy zadanej tolerancji montażowej) gwintowanego sworznia 
łączącego. Samo złącze po skręceniu przenosi obciążenia montażowe, na-
tomiast po jego wypełnieniu zaprawami montażowymi uzyskuje docelową 
nośność eksploatacyjną. 

W przypadku realizacji węzłów przegubowych istotną zasadą jest prze-
niesienie obciążeń na element konstrukcyjny ściśle wg założonego schematu 
statycznego. W tego typu połączeniach stosowane są podkładki elastomerowe 
lub kompozytowe na bazie elastomeru, które umożliwiają zapewnienie kon-
strukcji projektowanych stopni swobody oraz przekazanie obciążeń pomię-
dzy łączonymi elementami w ściśle określonym punkcie (rys. 4). Materiały 
te są odporne na starzenie się oraz substancje ropopochodne, a po wykonaniu 
otulenia wełną mineralną spełniają również najwyższe parametry odporności 
ogniowej.
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Rys. 3. Przykłady połączeń sztywnych belek i słupów

Rys. 4. Schemat pracy połączenia belki ze wspornikiem słupa opartej  
na podkładce elastomerowej

Do kolejnych przykładów tego typu połączeń należą trzpienie dylatacyjne 
(rys. 5). Realizują zadanie przenoszenia sił tnących w połączeniu z równocze-
snym zagwarantowaniem możliwości przemieszczeń wzajemnie oddylato-
wanych części konstrukcji. Połączenie to bazuje na zasadzie pracy dokładnie 
dopasowanego trzpienia stalowego w tulei ze stali nierdzewnej wypełnionej 
specjalnym smarem – minimalizującym współczynnik tarcia. Eliminuje to 
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powstawanie ewentualnych dodatkowych sił poziomych w złączu na skutek 
przemieszczeń elementów. Na szczególną uwagę zasługują tutaj podwójne 
trzpienie dylatacyjne, które nadają połączeniu dodatkową sztywność – tak 
istotną dla minimalizacji odkształceń łączonych elementów konstrukcyjnych. 

Rys. 5. Dylatacja elementów konstrukcyjnych z wykorzystaniem podwójnych trzpieni

Wkłady stalowe współpracujące ze zbrojeniem kotwiącym – zwane popu-
larnie podkładami stalowymi (rys. 6) - umożliwiają realizację oparcia stro-
pów sprężonych o dużej rozpiętości (tzw. płyt π) zwiększając grubość stro-
pu o zaledwie 16 cm w stosunku do wysokości żebra. Powoduje to istotne 
zmniejszenie wysokości konstrukcyjnej stropów przy minimalizacji objętości 
konstrukcji podciągów lub belek. 

Połączenia pionowych elementów betonowych, wykonuje się za pomo-
cą łączników wykorzystujących giętkie liny stalowe (rys. 7). Elementy roz-
mieszczone są w odpowiednich odstępach i zamocowane w specjalnym zam-
ku z tworzywa, gwarantującym zachowanie geometrii układu. Połączenie 
tego typu jest powszechne stosowanie w konstrukcjach prefabrykowanych, 
ponieważ znacznie minimalizuje potrzebę odginania prętów w tradycyjnych 
połączeniach.
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Rys. 6. Oparcie płyt stropowych typu π za pomocą podkładów stalowych

Rys. 7. Połączenia ścian prefabrykowanych za pomocą łączników wykorzystujących  
giętkie liny stalowe

Interesującym rozwiązaniem połączeń są dyskretne połączenia o podwyż-
szonej estetyce. Wykorzystują one prostą zasadę zakotwienia odpowiednich 
wkładów stalowych w elemencie podpierającym (słup, ściana, belka) oraz 
wkładu z tzw. wysuwanym nożem kotwiącym w elemencie podpieranym 
(belka, podest klatki schodowej), dzięki czemu połączenie  „ukryte” jest 
w elemencie. Połączenia tego typu najczęściej stosowane są w połączeniach 
belek i słupów a także biegów schodowych (rys. 8).
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Rys. 8. Oparcie spoczników schodowych na podporach z nożem kotwiącym

Przykładem nowoczesnych rozwiązań połączeń, istotnym z punktu widze-
nia minimalizacji zapotrzebowania energetycznego obiektów budowlanych, 
są złącza pomiędzy zewnętrznymi elementami konstrukcyjnymi jak np. bal-
kony, galerie a konstrukcją nośną obiektu. W tym celu wykorzystywane są 
połączenia z koszyków izolacyjnych (rys. 9). Siły rozciągające lub ścinające 
przenoszą w złączu zgrzewane pręty ze stali zbrojeniowej czarnej i nierdzew-
nej a izolacyjność zapewniają wkładki termoizolacyjne. 

Rys. 9. Systemowy łącznik balkonowy
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3. Nowoczesny zakład produkcji

Ogromny postęp jaki miał miejsce w dziedzinie prefabrykacji w ostatnich 
dekadach związany jest m.in. z rozwojem technik komputerowych, zwięk-
szeniem wiedzy o betonie oraz ogólnym wzrostem świadomości ekonomicz-
no-ekologicznej. 

Nowoczesny zakład prefabrykacji można scharakteryzować następujący-
mi cechami:
-  posiada przyzakładowe biuro projektowe przystosowane do pracy z wyko-

rzystaniem narzędzi BIM;
-  jest samowystarczalny w zakresie prowadzenia procesów pomocniczych 

(wykonywanie zbrojeń elementów, projektowanie i wytwarzanie miesza-
nek betonowych);

-  jest zoptymalizowany w zakresie wykorzystania przestrzeni i zarządzania 
energią;

-  ogranicza nakłady pracy fizycznej oraz ogranicza liczbę pracowników,
-  w przypadku elementów masowo produkowanych stosuje automatyzację 

produkcji;
-  jest elastyczny w zakresie produkcji rożnych wariantów elementów po-

dobnych technologicznie;
-  stosuje innowacyjne metody przygotowania produkcji i sterowania nią;
-  stosuje inteligentne zarządzanie elementami.

Przygotowanie się do produkcji elementów prefabrykowanych jest zbio-
rem działań poprzedzających wykonanie elementów i wbudowanie ich 
w przewidywanej inwestycji. Działania te obejmują w szczególności kalku-
lacje ekonomiczne wraz z doborem koncepcji rozwiązania konstrukcyjnego 
oraz szczegółowe obliczenia konstrukcyjne. Wykonanie elementów w wa-
runkach fabrycznych obejmuje z kolei przygotowanie niezbędnych do pro-
dukcji składników, takich jak różnego rodzaju formy, zbrojenia oraz mieszan-
ki betonowe, akcesoriów umożliwiających bezpieczny montaż i prawidłowy 
transport a także  akcesoriów elektrycznych i sanitarnych.  
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Ze względu na całkowite koszty elementów dostarczonych do odbiorcy, 
znaczenie szczególne mają wykorzystywane w produkcji formy.

Konkurencyjność prefabrykacji w stosunku do innych metod budowania 
zależy od rozsądnego kompromisu między typowością i powtarzalnością, 
a wymogami architektonicznej i funkcjonalnej różnorodności. Osiągnięciu 
tego kompromisu służą formy uniwersalne, gdzie stałym elementem jest 
konstrukcja nośna formy, a zmiennym zabudowa powierzchni szalunkowej. 
Przyjmując żywotność formy ze sklejki laminowanej na 20 – 40 powtórzeń, 
a z blach stalowych na ponad 100, w zależności od ilości powtórzeń dobiera 
się materiał formy, przy czym w przypadku elementów projektowanych in-
dywidualnie, czy o krotności poniżej 10 trudno jest osiągnąć zadowalający 
efekt ekonomiczny.  Należy również dążyć do wprowadzania powtarzalno-
ści rozwiązań detali, takich jak otwory okienne, drzwiowe i technologiczne 
w ścianach, zamki połączeniowe, detale elewacyjne itp., co pozwala na wpro-
wadzenie powtarzalnych szalunków np. metalowych, lub przeciwnie, jedno-
razowych matryc tłoczonych ze styropianu, lub innych tworzyw.  

Sztywna i wielkoprzestrzenna konstrukcja formy (rys. 10), w połączeniu 
ze stacjonarnym podłożem w postaci stołów stalowych, rusztów i stanowisk 
produkcyjnych pozwala na wyeliminowanie ściągów szalunkowych na całej 
powierzchni prefabrykatu (kotwienie formy dołem do podłoża + ściągi po-
nad elementem), co jest nie do osiągnięcia w budownictwie monolitycznym. 
Dotyczy to zarówno form do produkcji elementów prętowych (belki, słupy, 
dźwigary), jak i płyt ściennych produkowanych w pozycji pionowej w for-
mach bateryjnych.

Produkcja elementów ściennych na stołach obrotowych w pozycji pozio-
mej pozwala na uzyskanie wysokiej jakości powierzchni dennej „od szalun-
ku”- gładkich, strukturalnych,  praktycznie pozbawionej kawern i pęcherzy 
powietrznych, czy np. ceramicznych, co nie jest do osiągnięcia w formie 
pionowej. Stoły uchylne i obrotowe umożliwiają również wykonanie kom-
pletnych ścian wielowarstwowych z gotowa fakturą, warstwą izolacji ter-
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micznej i warstwą konstrukcyjną  z możliwością zatopienia w niej instalacji 
elektrycznych i sanitarnych. Powierzchnia „od zalewania” podlega wyrów-
naniu i zacieraniu, jak posadzka. Obrót stołu do rozformowania ogranicza 
ilość zbrojenia na fazę produkcyjną (rozformowanie i transport w pozycji 
wbudowania). Na stołach obrotowych wykonuje się jedynie szalunek na gru-
bość płyty, przy czym stałe burty dolne i jedna boczna ułatwiają zachowanie 
geometrii płyty a uchwyty magnesowe zapewniają skuteczne mocowanie do 
metalowej powierzchni stołu.

Formy wysokospecjalistyczne są stosowane przy produkcji wielkoseryj-
nej. Dotyczy to przede wszystkim elementów stropowych (płyty dwuże-
browe TT, sprężone stropy kanałowe), ale i tu, przy narzuceniu ograniczeń 
(szerokość płyty, rozstaw żeber nośnych) istnieje spory margines możliwości 
dostosowań do indywidualnych wymogów.

4. Technologia betonów

Specyfika produkcji elementów z betonu w warunkach fabrycznych jest 
odmienna niż w przypadku betonów wbudowywanych in situ. Ze względu na 
możliwości stosowania dowolnych technik transportu i zagęszczania w prefa-

Rys. 10. Forma do słupów lub belek – widoczna konstrukcja nośna z wibratorami 
oraz powierzchnia szalunkowa ze sklejki laminowanej (po lewej); szalunek ściany 

trójwarstwowej na stole obrotowym – widoczne mocowanie boków szalunku i otworów 
drzwiowych magnesami do płyty stołu, oraz przyklejone akcesoria elektryczne  

(pomiędzy drzwiami) i rozłożone podkładki dystansowe (po prawej)
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brykacji stosowane są mieszanki betonowe o szerokim spektrum konsystencji 
– od mieszanek suchych po samozagęszczalne. W zasadzie we wszystkich 
rodzajach betonów wykorzystywane są nowoczesne reduktory wody zaro-
bowej, przy czym dostępne są domieszki specjalistyczne przeznaczone rów-
nież do mieszanek o niskim stopniu ciekłości. Zastosowanie innych rodza-
jów domieszek jest niewielkie. Istotnym aspektem wytwarzania mieszanki 
betowej jest brak szczególnych wymagań co do długiego czasu zachowania 
urabialności. Dobór składu betonu uwzględnia charakterystykę linii produk-
cyjnej oraz szczegółowe wymagania co do wyrobu końcowego w zakresie 
np. jakości powierzchni lub sposobu jej wykończenia. Specyficzne wymaga-
nia w specyfikacji betonu prefabrykatów mogą być związane np. z: wczesną 
wytrzymałością (rozformowania, transport wewnątrzprodukcyjny, sprężenie 
strunobetonu), przydatnością do obróbki cieplnej. 

Tabela 2. Przykładowe składy mieszanek betonowych

Składnik mieszanki

Płyta  
kanałowa

Płyta typu 
filigran  

- żelbetowa

Płyta typu 
filigran - 
sprężona

Belki sprężone 
do stropów gę-
stożebrowych 

Podciągi stru-
nobetonowe

beton suchy, 
ekstrudowany

beton  
wibrowany 

beton  
wibrowany

beton  
wibrowany

beton samo-
zagęszczalny

Powietrze [%] 1% 1% 1% 1% 1%

Cement,[kg/m3] 350 270 390 440 365

Dodatki kg/m3] - - - - 125

Piasek [kg/m3] 960 870 795 830 750

Kruszywo[kg/m3] 1100 1080 1050 935 960

Superplastyfikator [kg/m3] - 2 2 2,5 4,5

Woda [kg/m3] 110 175 175 190 185

Analiza przykładowych składów betonów stosowanych do produkcji pre-
fabrykatów w nowoczesnym zakładzie europejskim pokazuje, ze zawartość 
masowa cementu jest relatywnie wysoka. Wynika to głównie ze względu na 
potrzebę zapewnienia wydajności produkcji (wczesne rozformowanie lub 
sprężanie) lub ze względów technologicznych (uzyskanie mieszanek SCC). 
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Powyższe względy przesądzają, że w większości przypadków nie stosuje 
się dodatków mineralnych, a wykorzystywany cement jest rodzaju CEM I. 
W analizowanym przypadku jako dodatek mineralny użyto mączkę wapien-
ną, co jest dość częstą praktyka w prefabrykacji.

5. Wyzwania na przyszłość

Materiałowe i funkcjonalne innowacje w prefabrykacji

Ze względu na to, że technologia betonu w prefabrykacji stanowi dobry 
„poligon testowy” dla rozwiązań nietypowych, rola prefabrykacji może być 
wiodąca w rozwoju innowacyjnej myśli technicznej. Dotyczy to głównie no-
wych materiałów i niekonwencjonalnych technologii produkcji ale obejmuje 
również kształtowanie możliwości rozwoju niestandardowych funkcji użyt-
kowych konstrukcji obiektu. Poniżej omówiono najbardziej, zdaniem auto-
rów, interesujące i perspektywiczne kierunki rozwoju i wyzwania dla prefa-
brykacji.

Betony geopolimerowe
Alkalicznie aktywowane spoiwa glinowo – krzemowe znane są od lat pięć-

dziesiątych XX wieku. Pojęcie geopolimeru zostało natomiast wprowadzone 
w 1978 roku przez Josepha Davidovitsa, który w swoich publikacjach skupiał 
uwagę na nowej technologii niskowapniowych spoiw mineralnych opartych 
na związkach glinowo krzemowych - polisialanach (ang. polysialates) [3]. 
Określenie to wskazuje na podobieństwo składu chemicznego otrzymanych 
materiałów do składu naturalnych minerałów – zeolitów oraz na ich zdolność 
do polikondensacji przypominającej proces polimeryzacji związków orga-
nicznych [3].

Kompozyty geopolimerowe dzięki dobrym właściwościom mechanicz-
nym oraz zdolności do szczelnego wypełniania form mogą być stosowane 
w prefabrykacji. Geopolimerowy beton jest wykorzystywany zarówno do 
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wykonywania niewielkich, często dekoracyjnych, elementów (np. kostki bru-
kowej, płytek podłogowych, parapetów), jak i konstrukcyjnych fragmentów 
obiektów budowlanych (rys. 11). Posiada on dużą wytrzymałość na ściska-
nie, zginanie i rozciąganie oraz jest materiałem trwalszym od tradycyjnego 
betonu z cementu portlandzkiego. 

Jedną z najważniejszych cech geopolimerów predestynujących je do za-
stosowań w prefabrykacji jest zdolność do szybkiego wiązania i twardnie-
nia. Szacuje się, że mogą one uzyskiwać do 70% ostatecznej wytrzymałości 
ma ściskanie już po 4 godzinach po związaniu [4]. Spoiwo geopolimerowe, 
twardniejąc w temperaturze pokojowej (20ºC), po 4 godzinach potrafi osią-
gnąć wytrzymałość na ściskanie o ok. 20 MPa i ok. 70-100 MPa po 28 dniach. 
Znaczna część wytrzymałości 28-dniowej jest osiągana już w czasie dwóch 
pierwszych dni pielęgnacji [7].Kolejną cechą wyróżniającą materiały na ba-
zie geopolimerów od dotychczas stosowanych spoiw jest nieporównywalnie 
lepsza odporność ogniową oraz odporność na działanie wysokiej tempera-
tury (rys. 8). Ich wytrzymałość na ściskanie zaczyna się stopniowo obniżać 
w temperaturze 250ºC, ale po dalszym ogrzewaniu pozostaje praktycznie na 
tym samym poziomie. Większy spadek wytrzymałości następuje w przedzia-
le temperatur od 600ºC do 700ºC [5]. Ostatecznie geopolimer zachowuje jed-
nak pewną część początkowej wytrzymałości nawet w temperaturze przekra-
czającej 1000ºC. Ponadto beton geopolimerowy w wysokiej temperaturze nie 
ulega kruchemu zniszczeniu, lecz wykazuje najpierw wyraźne odkształcenie 
plastyczne, a następnie stopniowe pojawienie się rys [5]. Geopolimery wy-
kazują lepsze właściwości w porównaniu z tradycyjnymi spoiwami zarówno 
w przypadku narażenia na korozję chemiczną, cykliczne zamarzanie i rozma-
rzanie, jak i narażenie na skutki karbonatyzacji ze względu na swoją szczelną 
strukturę [6]. 
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Rys. 11. Budynek Instytutu ds. Zmian Globalnych Uniwersytetu Queensland oraz jeden 
z zastosowanych tam geopolimerowych prefabrykatów [13]

W 2013 roku w Brisbane (Australia) wzniesiono pierwszy budynek wyko-
rzystujący prefabrykowane elementy konstrukcyjne z betonu geopolimero-
wego (rys. 11). Komercyjny beton geopolimerowy został tutaj zastosowany 
do wykonania prefabrykowanych belek stropowych. 

Betony zawierające materiały odpadowe
Rozwiązaniem powszechnie stosowanym w celu obniżenia śladu węglo-

wego betonu jest zmniejszenie ilości klinkieru stosowanego w cemencie i za-
stąpienie go materiałami mineralnymi o znacznie niższym wskaźniku emisji. 
Wiele takich zamienników jest stosowanych zarówno jako zamienniki klin-
kieru jak i cementu, zgodnie z PN-EN 197-1 i PN-EN 206. W realiach krajo-
wych zamiennikiem powszechnie stosowanym jest popiół lotny. Ze względu 
na odpadowe pochodzenie emisja CO2 wynikająca z jego użytkowania jest 
niemal zerowa. Ważne jest, aby stosowany zamiennik wykazywał takie ce-
chy aby uzyskany cement miał odpowiednie właściwości a zawierający go 
beton charakteryzował się odpowiednią trwałością, rozumianą jako zdolność 
do spełniania wymagań użytkownika w określonych warunkach przez okre-
ślony czas, w warunkach użytkowania danego obiektu. Stosowanych jest tak-
że szereg innych odpadów mineralnych (żużel wielkopiecowy, mikrokrze-
mionka i inne sztuczne pucolany). Tego rodzaju modyfikacje nie są jednak 
rozwiązaniem idealnym w prefabrykacji, ponieważ ograniczają w pewnym 
zakresie wydajność produkcji z uwagi na inną charakterystykę rozwoju wy-
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trzymałości substytutów spoiwa. Ograniczenia co do stosowalności materia-
łów odpadowych są podyktowane również wymaganiami stawianymi przez 
klasy ekspozycji betonu, a użyteczność materiału powinna być każdorazowo 
weryfikowana w kontekście jego trwałości. Rosnące znaczenie zagadnień 
zrównoważonego rozwoju w budownictwie sprawia, że problematyka stoso-
wania odpadów w prefabrykacji jest w dużym stopniu nieunikniona i będzie 
rozwijana perspektywie najbliższych lat, również w zakresie prób wykorzy-
stania odpadów innych niż wymienione. W tym kontekście znaczenia nabie-
rają nowe metody aktywacji dodatków mineralnych w betonie, które pozwolą 
zwiększyć ich atrakcyjność dla prefabrykacji z uwagi na szybszy rozwój wy-
trzymałości. Do takich metod można zaliczyć np. aktywację chemiczną lub 
mechaniczną żużla lub wprowadzenie zaawansowanych chemicznie nanoma-
teriałów jak np. grafen.

Betony ze zbrojeniem niemetalicznym
Obok stosowanych obecnie w prefabrykacji włókien szklanych (GFRC, 

ang.: Glass Fiber Rainforced Concrete) można zaobserwować tendencję wy-
korzystania również innych rodzajów włókien niemetalicznych. Szczególne 
zainteresowanie budzą stosowane w betonach włókna bazaltowe (BFRC) 
oraz węglowe (CFRC), stosowane jako zbrojenie rozproszone lub również 
zbroje główne w elementach prefabrykowanych (rys. 12, 13).

Rys. 12. Elementy elewacyjne wzmacniane siatkami z włókien węglowych [14]
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Rys. 13. Siatka wzmacniająca z włókien węglowych w elemencie słupowym [15]

Wprowadzenie zbrojenia rozproszonego pozwala znacząco zwiększyć 
wytrzymałość betonu na zginanie i rozciąganie. Poprawa tych cech wyko-
rzystywana jest podczas kształtowania projektowanych na indywidualnie po-
trzeby wyrobów tzw. wyrobów „szytych na miarę” (Tailor Made Products). 
Przykładem takich wyrobów mogą być lekkie (redukcja grubości przy jed-
noczesnym zwiększeniu pozostałych wymiarów) i trwałe płyty elewacyjne 
o wysokich walorach architektonicznych (rys. 12). Wzmocnienie elementów 
elewacyjnych może odbywać się również za pomocą siatek z włókien (rys. 13). 
Dzięki temu możliwe było wykonanie elementów o wymiarach 865x1620mm 
przy grubości elementu 26mm [14]. Analogiczny element ze zbrojeniem tra-
dycyjnym (stalowym) musiałby mieć grubość minimum ok. 100mm z uwagi 
na zachowanie wymaganej trwałości elementu (grubość otuliny). Ponadto 
zastosowanie siatki zbrojącej z włókien niemetalicznych sprzyja podwyż-
szeniu odporności wyrobu na powstawanie zarysowań – a w przypadku ich 
powstania ogranicza ryzyko odłupania otuliny w skutek korozji zbrojenia 
[8]. Niemetaliczne zbrojenie może być również z powodzeniem stosowane 
w postaci siatek przeciwskurczowych jako zbrojenie główne. W elementach 
warstwowych (np. prefabrykowane elementy ścienne) zastosowanie znajdują 
niemetaliczne łączniki, których przewagą nad łącznikami konwencjonalnymi 
są większa wytrzymałości i sztywność a także w szczególności korzystnie 
obniżony w stosunku do stali współczynnik przewodności cieplnej.
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Betony architektoniczne
Od współczesnej prefabrykacji coraz częściej oczekuje się oprócz jako-

ści technicznej spełniania także funkcji i wymagań estetycznych. Warunki 
fabryczne produkcji wyrobu sprzyjają stosowaniu rozwiązań materiałowych 
i technologicznych trudnych lub nieopłacalnych w technologii monolitycznej. 
Oprócz tradycyjnych już sposobów kształtowania urozmaiconej powierzch-
ni betonu za pomocą indywidualnie projektowanych form i matryc a także 
ekspozycji kruszywa i stosowania domieszek barwiących, architekci coraz 
częściej oczekują możliwości zdobienia powierzchni betonu na inne sposoby 
na inne wymyślne sposoby, do których należą różne odmiany fotobetonu lub 
np. beton transparentny.

Technologia fotobetonu znana jest w zasadzie już od połowy lat 80-tych. 
Jednakże nadal można obserwować jej intensywny rozwój, który związany 
jest z możliwościami nowoczesnych betonów, w tym także betonów geopo-
limerowych, postępem technologii wykonywania skomplikowanych form 
a także dostępnością zaawansowanej chemii do mieszanek betonowych. 
Wzory widoczne na powierzchni fotobetonu mogą być uzyskiwane za pomo-
cą układu żłobień (rys. 14a) lub uzyskiwane techniką podobną do sitodruku 
(rys. 14b). Najnowszym jednak trendem jest wykonywanie trwałych, odpor-
nych na działanie czynników zewnętrznych jak np. promienie UV, nadruków 
o dowolnych kształtach i urozmaiconej kolorystyce (rys. 14c). Beton transpa-
rentny (rys. 15) opatentowany został stosunkowo niedawno. Idea uzyskania 
betonu „przeźroczystego” polega na wprowadzeniu do matrycy betonowej 
ciągłych włókien (światłowody) lub innych przejrzystych elementów (np. 
pręciki szklane) w układzie uporządkowanym lub losowo zmiennym – zależ-
nie od koncepcji architekta. 

Obie te technologie stosowalne są jedynie w warunkach prefabrykacji, co 
dodatkowo podnosi jej walory użyteczności wychodząc naprzeciw nawet wy-
górowanym oczekiwaniom architektów. Popularność tych rozwiązań rośnie 
pomimo relatywnie wysokich kosztów.
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Rys. 14. Powierzchnia fotobetonu betonu wykonanego w technice (a) żłobień [16],  
(b)sitodruku [17], (c) nadruku na powierzchni betonu [18]

Rys. 15. Prefabrykowane elementy z betonu transparentnego wykonane z wykorzystaniem 
światłowodów w celu uzyskania efektu częściowej przejrzystości [18]
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Betony samoobsługowe
W podejściu tradycyjnym kształtowanie właściwości materiału ma m.in. 

na celu zapobieganie powstawaniu uszkodzeń („Damage Prevention”), na-
tomiast koncepcja samonaprawy zakłada podejście oparte na spostrzeżeniu, 
że uszkodzenia są naturalną i dopuszczalną cechą materiału, dopóki jest im 
przeciwstawiony proces samoistnej regeneracji struktury („Damage Manage-
ment”) [9]. Realizacja idei samonaprawialności może polegać na umieszcze-
niu materiału naprawczego wewnątrz kompozytu już na etapie wytwarzania, 
czyli zanim doszło do uszkodzenia. Dzięki temu środek naprawczy jest do-
stępny w miejscu i czasie, kiedy staje się niezbędne odtworzenie struktury 
kompozytu. Pozwala to wyeliminować podstawowy problem, jaki należy 
rozwiązać podczas naprawy elementu betonowego, to znaczy wprowadzanie 
materiału naprawczego do wnętrza elementu (rys. 16), a także pozwala doko-
nać naprawy struktury na wczesnym etapie degradacji (rys. 17), zanim doszło 
do nieodwracalnego jej uszkodzenia [10].

Rys. 16. Idea wprowadzania materiału naprawczego za pomocą systemu połączonych 
kanalików doprowadzających substancję naprawczą [9,10]
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Rys. 17. Przykład rys naprawionych wskutek samonaprawy oraz obraz mikrostruktury 
w miejscu uszkodzenia [G.Adamczewski]

Rys. 18. Schemat koncepcji samooczyszczania betonu wraz z przykładem realizacji  [16]
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Właściwości samoobsługowe wykazuje również beton zawierający w swo-
im składzie związki tytanu. Ze względu na swoje właściwości tlenki tytanu 
katalizują procesy rozpadu zanieczyszczeń, przedostających się z atmosfery 
na powierzchnię betonu, na proste związki takie jak tlen, woda, dwutlenek 
węgla azotany i siarczany (rys. 18). Koncepcja samooczyszczenia zakłada, 
że produkty te usuwane są z powierzchni betonu – gazowe samoistnie, stałe 
zmywane są przez wodę opadową. Powierzchnia betonu w ten sposób nie 
jest doprowadzana do zabrudzenia tak szybko jak ma to miejsce w przypad-
ku betonu tradycyjnego, co pozwala dłużej zachować walory architektonicz-
ne powierzchni bez dodatkowych czynności czyszczących. Niektóre źródła 
wskazują również, że opisane zjawisko samooczyszczania można jednocze-
śnie interpretować jako proces oczyszczania powietrza z zanieczyszczeń. 
Trudno jest jednakże jednoznacznie określić wymierne korzyści ekologiczne, 
ze względu choćby na to, że produkty rozkładu zanieczyszczeń wpłukiwane 
są do gleby, wracając w ten sposób do obiegu w przyrodzie.

Technologia betonu samozagęszczalnego znana jest od początku lat dzie-
więćdziesiątych, a jej kariera w Europie zaczęła się właśnie od prefabrykacji. 
Wynikało to z przyczyn formalnych – w tamtym okresie nie istniały doku-
menty odniesienia (normy, wytyczne, rekomendacje), które mogły by sta-
nowić podstawę deklaracji zgodności towarowej mieszanki samozagęszczal-
nej. W produkcji prefabrykatów problem ten znikał. Jednak w szczególności 
względy techniczne spowodowały entuzjastyczne wdrożenie tej technologii 
w prefabrykacji w wielu krajach Europy w tym także w Polsce.

Prefabrykaty w służbie efektywnego gospodarowania energią 
eksploatacyjną budynku
Jednym z aktualnych kierunków rozwoju prefabrykacji jest optymali-

zacja efektywności energetycznej obiektu przez modyfikację tradycyjnych 
wyrobów np. typu kanałowe płyty stropowe lub drążone elementy ścienne. 
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Zjawiskiem wykorzystywanym w tym celu jest akumulacja ciepła (BITES: 
Building-Integrated Thermal Energy Storage, rys. 19) w masie betonowych 
elementów, które jest transportowane w skutek cyrkulacji powietrza w obiegu 
sterowanym przez czujniki obiektu.

Takie rozwiązanie sprzyja oszczędności energii wymaganej do zapewnie-
nia komfortu cieplnego użytkownikom, a także pozwala zaoszczędzić miej-
sce na instalacje, które znajdują się niejako wewnątrz konstrukcji nośnej. 
Uzyskana w ten sposób oszczędność miejsca może być spożytkowana na wy-
konanie wyższych kondygnacji lub w przypadku ograniczeń wynikających 
z warunków zabudowy – zwiększyć liczbę kondygnacji przy zachowaniu 
maksymalnej wysokości budynku.

Innowacyjne rozwiązania w zakresie fizyki budowli mogą być wykorzy-
stywane również w zakresie materiałów izolacji termicznej obiektu. Rozwój 
technologii materiałów o jak najlepszych parametrach izolacyjności termicz-
nej pozwala aktualnie zwracać się w kierunku materiałów dotychczas nie-
dostępnych ze względu na koszty produkcji. Wskazać tu można przykład 
aerożeli – materiałów będących rodzajem „sztywnej piany” o wyjątkowo 
małej gęstości, wynoszącej nawet ok. kilku kilogramów na metr sześcienny 
– taki innowacyjny materiał może w przyszłości znaleźć powszechniejsze 
zastosowanie np. w ściennych elementach warstwowych. Aktualnie w takich 
elementach podejmowane są próby wykorzystania próżni do zapewnienia 
izolacyjności termicznej przegrody (rys. 20). Gotowe elementy tego typu mo-
głyby osiągać przy grubości elementu ok. 27 cm wartości U wynoszące na-
wet 0,15W/m2K. Wymusza to szczególne wymagania w zakresie zachowania 
szczelności komory próżniowej w czasie, przez co można spodziewać się, że 
tego typu rozwiązanie nie będzie raczej powszechnie stosowane w prefabry-
kacji w najbliższej przyszłości.
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Rys. 19. Schemat wykorzystania prefabrykowanych elementów kanałowych w zaopatrzeniu 
obiektu w energię [17]
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Rys. 20. Prefabrykowany element ścienny (tzw. trójwarstwowy), w którym tradycyjny 
materiał termoizolacyjny zastąpiony został próżnią [16]

Produkcja z wykorzystaniem druku 3D
Koncepcja wytwarzania metodą drukowania 3D powstała na początku lat 

80-tych, natomiast w roku 1986 pojawiają się pierwsze patenty tej techno-
logii. Komercyjnie dostępne urządzenia pojawiają się jednak dopiero 20 lat 
później. Początkowo technologia druku 3D ograniczona była do zastosowa-
nia jako tworzywa metali oraz tworzyw sztucznych. Pierwsze udane próby 
wykorzystania betonu do druku w skali przemysłowej miały miejsce niedaw-
no, ponieważ nieskomplikowana co do idei koncepcja trudna była do wdro-
żenia w praktyce ze względu na ograniczenia technologiczne w zakresie wła-
ściwości mieszanki betonowej i betonu oraz technik układania. Wytwarzanie 
prefabrykatów z wykorzystaniem techniki druku 3D zdaje się być stworzo-
ne wręcz dla potrzeb współczesnej prefabrykacji, umożliwiając wytwarza-
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nie elementów o skomplikowanym kształcie (rys. 21a,b) – w tradycyjnych 
technikach formowania do wykonania nie możliwym lub nie opłacalnym. 
Ograniczenia technologii wynikają jednak z konieczności posiadania specja-
listycznych urządzeń przeznaczonych do drukowania z betonu, dostosowania 
właściwości mieszanek betonowych w zakresie reologii sprzyjającej druko-
waniu w tej technologii a także ograniczonych możliwości „zadrukowania” 
mieszanką betonową przestrzennego szkieletu zbrojenia.

Innym przykładem zastosowania technik druku 3D w prefabrykacji jest 
produkcja form z tworzyw sztucznych. W celu wykonania formy powstaje 
najpierw model wykonany techniką 3D, który następnie służy do przygo-
towania, najczęściej silikonowej, formy do wytworzenia zaprojektowanego 
elementu (rys. 21c).

Rys. 21. Proces drukowania z betonu (a) elementu prefabrykowanego (b) oraz forma (c) 
z tworzywa sztucznego wykonana metodą druku 3D [18]
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6. Podsumowanie

Współczesny rynek wysoko stawia poprzeczkę przed producentami wyro-
bów prefabrykowanych, ze względu na systematycznie rosnące wymagania 
w zakresie szeroko rozumianej ekologii, a także przez wzgląd na oczekiwa-
nia inwestorów i użytkowników w zakresie ekonomiczności oraz użytecz-
ności i estetyki. Wyzwania te przekładają się w produkcji na konieczność 
wdrażania nowych technologii obejmujących zastosowanie innowacyjnych 
materiałów budowlanych lub produktów recyklingu a także implementowa-
nie w wyrobach nowych funkcji. Koniecznością jest również wprowadzanie 
nowych technologii produkcji mających na celu nie tylko podniesienie wy-
dajności ale w szczególności spełnienie wysokich oczekiwań jakościowych 
co do produktu finalnego. 

W artykule przedstawiono najciekawsze zdaniem autorów rozwiązania 
materiałowe i technologiczne we współczesnej prefabrykacji, jednakże nie 
wszystkie w równym stopniu są atrakcyjne do stosowania ze względu na 
stopień skomplikowania technologii, aspekty ekonomiczne lub ograniczenia 
rozpowszechnienia „know-how”.

Można się spodziewać rozwoju technologii mieszanek betonowych prze-
znaczonych do drukowania 3D, wykorzystania najnowszych osiągnięć chemii 
budowlanej, czy też szerszego zastosowania niekonwencjonalnych rodzajów 
zbrojenia. Przewiduje się również dalszy rozwój technologii wpisujących się 
w kierunki wyznaczane przez wymagania systemów certyfikacji środowisko-
wej budynku (BREEAM i LEED), do których należą technologie wykorzy-
stujące recykling, reusing i zastosowanie odpadów przemysłowych. Zaryso-
wane w artykule nowatorskie rozwiązania materiałowe, jakkolwiek z reguły 
przydatne również w konstrukcjach monolitycznych, są  jednak szczególnie 
predestynowane do wdrażania i weryfikacji w przemysłowej prefabrykacji, 
która stanowi dobry poligon doświadczalny do testowania innowacyjnych 
materiałów, m.in. z uwagi na eliminację czynników losowych typowych dla 
prowadzenia robót monolitycznych.
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1. Wprowadzenie

Beton stosowany w budowie nawierzchni drogowych poddawany jest 
dużym obciążeniom mechanicznym oraz oddziaływaniu warunków atmos-
ferycznych, jak i środków odladzających, dlatego musi charakteryzować się 
wysoką odpornością i trwałością. Uzyskanie tych parametrów wymaga od-
powiedniej staranności podczas jego projektowania i wykonywania, a także 
przy transporcie i zabudowie [1÷4].

W artykule, przedstawiono wymagania dotyczące składników i betonu 
w świetle wymagań zaktualizowanej w czerwcu 2018 roku przez General-
ną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej (OST) „Nawierzchnia z betonu cementowego”[5] oraz praktycz-
ne jej zastosowanie na przykładzie realizacji obwodnicy miejscowości Malni 
i Choruli zlokalizowanej w ciągu drogi wojewódzkiej DW423 realizowanej 
w technologii nawierzchni betonowej.

1 Budpol Sp. z o.o., ul. Kopalniana 12J, 42-271 Częstochowa
2 mgr inż., Górażdże Beton Sp. z o.o., ul. Cementowa 1, Chorula, 47-316 Górażdże 
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2. Kryteria doboru składników betonu drogowego 

2.1. Dobór cementu
Dobór odpowiedniego cementu ma szczególny wpływ na trwałość betonu. 

Według nowej OST [5] przy doborze cementu betonu dla nawierzchni drogo-
wych należy uwzględnić warunki środowiskowe (klasy ekspozycji i katego-
rie środowiskowe), w jakich nawierzchnia będzie użytkowana. Dodatkowo, 
wymagania dla cementu, jako składnika betonu nawierzchniowego uzależ-
nione są od rodzaju nawierzchni (jednowarstwowa, dwuwarstwowa, dwu-
warstwowa z eksponowanym kruszywem w warstwie górnej) oraz założonej 
kategorii ruchu (KR1÷KR7). Należy stosować cementy klasy wytrzymałości 
32,5 lub 42,5 o normalnej wczesnej wytrzymałości N lub wysokiej wczesnej 
wytrzymałości R, przy czym do betonu w dolnej i górnej warstwie należy 
stosować ten sam rodzaj i klasę cementu. Szczegółowe wymagania dotyczące 
właściwości cementu do betonowych nawierzchni drogowych przedstawiono 
w tabelach 1 i 2. Najistotniejszą zmianą w odniesieniu do dotychczasowych 
zapisów Rozporządzenia [6] jest dopuszczenie do stosowania w betonie na-
wierzchniowym cementów portlandzkich CEM I o zawartości alkaliów Na-

2Oeq. ≤ 0,80%,  cementów portlandzkich wieloskładnikowych CEM II oraz 
cementów hutniczych CEM III. 

Nowa specyfikacja dla nawierzchni betonowych podaje zasady stosowa-
nia cementów o właściwościach  specjalnych, tj.:
- cementów niskoalkalicznych NA wg normy PN-B-19707 [7], któ-

re należy stosować jeżeli wyniki badania reaktywności kruszywa będą 
niejednoznaczne (wyniki na górnej granicy kategorii R0 – kruszywo nie-
reaktywne lub w kategorii R1 – kruszywo umiarkowanie reaktywne), 

- cementów odpornych na siarczany SR wg normy PN-EN 197-1 [8] lub 
HSR wg normy PN-B 19707 [7], które należy stosować, jeżeli w trakcie 
użytkowania nawierzchni betonowej może zaistnieć ryzyko wystąpienia 
agresji siarczanowej – klasy ekspozycji XA2 i XA3 wg PN-EN 206 [9].
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Tabela 1. Wymagania OST odnośnie rodzaju cementu dla betonu nawierzchniowego 
w kategoriach ruchu KR5÷KR7 i kategorii środowiska E3

Rodzaj nawierzchni Rodzaj cementu Wymagania specjalne

K
at

eg
or

ie
 

ru
ch

u

Nawierzchnia dwu-
warstwowa, gdy 
górna i dolna war-
stwa są z różnych 
mieszanek, a górna 
warstwa jest z kru-
szywem odkrytym.

Nawierzchnia dwu-
warstwowa gdy 
górna i dolna war-
stwa są z tej samej 
mieszanki.

Nawierzchnia jed-
nowarstwowa

Cement portlandzki:
- CEM I 32,5 N
- CEM I 32,5 R

Początek wiązania wg PN-EN 196-3≥120min
Stopień zmielenia wg PN-EN 196-6≤3500cm2/g
Zawartość alkaliów wg PN-EN 196-2 Na2Oeq≤0,80 %

K
R

5÷
K

R
7

Cement portlandzki:
- CEM I 42,5 N
- CEM I 42,5 R

Początek wiązania wg PN-EN 196-3 ≥ 90 minut 
Stopień zmielenia wg PN-EN 196-6: ≤ 3800 cm2/g
Zawartość alkaliów wg PN-EN 196-2 Na2Oeq ≤0,80 %

Cement portlandzki 
żużlowy  
CEM II/A-S Początek wiązania wg PN-EN 196-3 ≥120 minut 

Zawartość alkaliów wg PN-EN 196-2 Na2Oeq≤0,80 %Cement portlandzki 
żużlowy  
CEM II/B-S 

1) jeśli nawierzchnia nie będzie poddawana działaniu środków odladzających; strata prażenia popiołu lotnego 
użytego do produkcji cementu nie więcej niż 5% (kategoria A wg PN-EN 450-1 ) 

2) min. klasa wytrzymałości cementu 42,5
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Tabela 2. Wymagania OST odnośnie rodzaju cementu dla betonu nawierzchniowego 
w kategoriach ruchu KR1÷KR4 i kategorii środowiska E3

Rodzaj na-
wierzchni Rodzaj cementu Wymagania specjalne

K
at

eg
or

ie
 ru

ch
u

Nawierzchnia 
dwuwarstwowa, 
gdy górna i dolna 
warstwa są z tej 
samej mieszanki.

Nawierzchnia 
jednowarstwowa.

Cement portlandzki:
- CEM I 32,5 N
- CEM I 32,5 R 

Początek wiązania wg PN-EN 196-3 ≥120 minut 
Stopień zmielenia wg PN-EN 196-6: ≤ 3500 cm2/g
Zawartość alkaliów wg PN-EN 196-2 Na2Oeq≤0,80 %

K
R

1÷
K

R
4

Cement portlandzki:
- CEM I 42,5 N
- CEM I 42,5 R 

Początek wiązania wg PN-EN 196-3 ≥ 90 minut 
Stopień zmielenia wg PN-EN 196-6: ≤ 3800 cm2/g
Zawartość alkaliów wg PN-EN 196-2 Na2Oeq≤0,80 %

Cement portlandzki 
żużlowy CEM II/A-S Zawartość alkaliów wg PN-EN 196-2 Na2Oeq≤0,80 %

Cement portlandzki 
wapienny 
CEM II/A-LL

Zawartość alkaliów wg PN-EN 196-2 Na2Oeq≤0,80 %

K
R

1÷
K

R
3Cement portlandzki 

popiołowy

CEM II/A-V1)

Zawartość alkaliów wg PN-EN 196-2 Na2O≤1,20 %

Cement portlandzki wie-
loskładnikowy
CEM II/A-M (S-V)1)

Zawartość alkaliów wg PN-EN 196-2 Na2O≤1,20 %

Cement portlandzki żuż-
lowy CEM II/B-S

Zawartość alkaliów wg PN-EN 196-2 Na2O≤0,90 %

K
R

1÷
 K

R
4

Cement portlandzki wie-
loskładnikowy
CEM II/A-M (S-LL)

Zawartość alkaliów wg PN-EN 196-2 Na2O≤0,80 %

Cement hutniczy
CEM III/A2)

Zawartość alkaliów wg PN-EN 196-2 Na2O≤1,05 %

1) jeśli nawierzchnia nie będzie poddawana działaniu środków odladzających; strata prażenia popiołu lotnego 
użytego do produkcji cementu nie więcej niż 5% (kategoria A wg PN-EN 450-1) 

2) min. klasa wytrzymałości cementu 42,5
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2.2 Dobór kruszywa
Ze względu na znaczący udział kruszywa w składzie betonu jego właści-

wości w istotny sposób wpływają na kształtowanie właściwości mieszanki 
betonowej i betonu stwardniałego. W przypadku betonu nawierzchniowego 
wg nowej OST maksymalny wymiar ziaren kruszywa nie powinien przekra-
czać 1/4 grubości warstwy nawierzchni. Dla nawierzchni betonowych dyla-
towanych zbrojonych i dla nawierzchni o zbrojeniu ciągłym, maksymalny 
wymiar kruszywa nie powinien przekraczać 1/3 długości przestrzeni pomię-
dzy podłużnymi prętami zbrojeniowymi. Krzywa uziarnienia mieszanki mi-
neralnej (kruszywowej) powinna się mieścić w obszarze dobrego uziarnienia 
wyznaczonego przez krzywe graniczne dla mieszanek o ciągłym lub o niecią-
głym uziarnieniu (rys. 1).

OST stawiają dodatkowe wymagania dla górnej warstwy nawierzchni be-
tonowej o odkrytym kruszywie. Mają one na celu zapewnienie odpowied-
niej makrotekstury nawierzchni oraz współczynnika tarcia. W celu spełnienia 
tych wymagań zaleca się stosowanie mieszanki kruszywowej 0/8 mm o nie-
ciągłym uziarnieniu (rys. 1a). W przypadku nawierzchni dwuwarstwowych, 
do górnej warstwy zaleca się stosowanie mieszanki kruszywowej o uziarnie-
niu 0/16 lub 0/22 mm (rys. 1 b, c).

Rys. 1. Zalecane graniczne krzywe uziarnienia kruszywa do betonu wg OST
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Nowe wydanie OST kładzie nacisk na stosowanie w betonie nawierzch-
niowym kruszyw niereaktywnych lub umiarkowanie reaktywnych alkalicz-
nie. Kruszywa z uwagi na reaktywność alkaliczną klasyfikowane są zgodnie 
z kryteriami przedstawionymi w tabeli 3. W myśl zapisów nowej Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej kruszywo niereaktywne (kategoria R0) może być 
stosowane bez ograniczeń, natomiast kruszywo umiarkowanie reaktywne 
(kategoria R1) może być stosowane pod warunkiem ograniczenia zawarto-
ści alkaliów i/lub stosowania dodatków o właściwościach hydrauliczno-pu-
colanowych w betonie (można także stosować cementy CEM II/A,B÷CEM 
III/A NA), zgodnie z wymaganiami zawartymi w tabeli 4. Należy przy tym 
zaznaczyć, że kruszywa silnie (kategoria R2) i bardzo silnie reaktywne (kate-
goria R3) według zapisów nowych OST nie mogą być stosowane jako skład-
nik w betonu nawierzchniowego.

Tabela 3. Klasyfikacja kruszyw do betonu i kryteria ich oceny z punktu widzenia ich 
podatności na ryzyko reakcji z alkaliami w betonie

Metoda badawcza Jednostka

Klasyfikacja kruszywa naturalnego w stosunku do jego podatności 
na ryzyko reakcji AAR

(wartości wyznaczone eksperymentalnie)

Niereaktywne 
R0

Umiarkowanie 
reaktywne  

R1

Silnie  
reaktywne  

R2

Bardzo silnie 
reaktywne  

R3

Przyspieszona metoda 
pomiaru ekspansji zaprawy 
wg ASTM C1260-14[10] 
i RILEM AAR-21)[11] 

% długości ≤ 0,100 > 0,100 ≤ 0,300
> 0,300 
≤ 0,450

> 0,4501)

Długoterminowa metoda 
pomiaru ekspansji betonu 
wg ASTM C1293[12] 
i RILEM AAR-32)[13] 

% długości ≤ 0,040 > 0,040 ≤ 0,120
> 0,120 
≤ 0,240

> 0,2402)

Analiza petrograficzna kru-
szywa wg ASTM 295 [14] 

- Dokładny opis petrograficzny wszystkich pobranych próbek

1) opis metodyki badań stanowi załącznik nr 1 do OST „Nawierzchnia z betonu cementowego” 
2) opis metodyki badań stanowi załącznik nr 2 do OST „Nawierzchnia z betonu cementowego” 
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Tabela 4. Warunki zastosowania naturalnego kruszywa do betonu w zależności od  
poziomu ryzyka E (klasy środowiska), reaktywności kruszywa R i zawartości alkaliów 

(Na2Oeq) w betonie.

Poziom ryzyka  
w przypadku kruszywa

Niereaktywne R0
Umiarkowanie  

reaktywne  
R1*)

Silnie  
reaktywne  

R2

Bardzo silnie 
reaktywne  

R3

zawartość Na2Oeq na 1 m3 betonu

Klasa 
środowiska

E2 maks. 3,0 kg/m3 maks. 2,4 kg/m3 Nie ma zastosowania

E3 maks. 3,0 kg/m3 maks. 1,8 kg/m3 + 
SCM**) kg/m3 Nie ma zastosowania

* - wymaganą przy stosowaniu kruszyw umiarkowanie reaktywnych R1 obniżoną zwartość alkaliów Na2Oeq 
w betonie zapewnia stosowanie cementów specjalnych niskoalkalicznych NA wg normy PN-B-19707 [7], 
w tym cementów portlandzkich CEM I NA, cementów portlandzkich wieloskładnikowych z grupy CEM II NA 
i cementów hutniczych CEM III/A NA z dodatkiem granulowanego żużla wielkopiecowego.
** - SCM – dodatki hydrauliczno-pucolanowe np. popiół lotny

3. Skład betonu nawierzchniowego

OST dla nawierzchni drogowych z betonu cementowego narzuca nastę-
pujące ograniczenia, w zakresie doboru jakościowego i ilościowego składu 
betonu, tj.:
- zawartość cementu w betonie dla nawierzchni w kategorii ruchu KR5÷KR7 

nie może być mniejsza niż 360 kg/m3,
- zawartość cementu w betonie, w górnej warstwie nawierzchni z odkrytym 

kruszywem nie może być mniejsza niż 420 kg/m3, 
- sumaryczna zawartość cementu i ziaren frakcji do 0,25 mm powinna się 

mieścić w przedziale 450÷520 kg/m3,
- stosunek woda/cement (w/c) nie może przekroczyć wartości 0,45,
- niedopuszczalne jest doliczanie dodatków mineralnych do zawartości ce-

mentu i stosunku woda/cement, za wyjątkiem kategorii ruchu KR1÷KR4, 
gdzie dopuszcza się stosowanie dodatków typu II wg zasad zawartych 
w normie PN-EN 206 [9],

- domieszki do betonu muszą spełniać wymagania norm PN-EN 934-1 [15] 
i PN-EN 934-2 [16], być kompatybilne z cementem, a w przypadku stoso-
wania więcej niż jednej domieszki – kompatybilne z sobą,
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- nie dopuszcza się stosowania równocześnie więcej niż trzech rodzajów 
domieszek, przy czym wymaga się, aby pochodziły od jednego producen-
ta,

- woda stosowana do produkcji i pielęgnacji betonowej nawierzchni drogo-
wej musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-EN 1008 [17], przy 
czym nie dopuszcza się stosowania wody pochodzącej z recyklingu.

4.  Właściwości mieszanki betonowej

Konsystencja mieszanki betonowej powinna być dostosowana do warun-
ków transportu oraz technologicznych warunków układania i zagęszczania. 
Ogólna specyfikacja techniczna dla nawierzchni z betonu cementowego do-
puszcza następujące metody badania i klasy konsystencji mieszanki betono-
wej:
- S1÷S2 wg PN-EN 12350-2 (metoda opadu stożka)[18],
- V2÷V4 wg PN-EN 12350-3 (metoda Vebe) [19],
- C1÷C2 wg PN-EN 12350-4 (metoda stopnia zagęszczalności) [20].

Wymagania dla zawartości powietrza w mieszance betonowej oznacza-
nej zgodnie z PN-EN 12350-7 [21], wzorem krajowego uzupełnienia PN-B-
06265 [22] do normy PN-EN 206 [9], uzależniono od maksymalnego wymia-
ru ziaren kruszywa (tabela 5). 

Tabela 5. Wymagana zawartość powietrza w mieszance betonowej

Maksymalny wymiar 
ziaren kruszywa

Etap wykonywania badań

Projektowanie składu 
mieszanki betonowej

Zatwierdzanie recepty, próba technologiczna, kontrola 
jakości robót

mm % objętości % objętości

8,0 5,0 ÷ 6,5

Wartości z projektowania składu mieszanki (kol.2) 
z uwzględnieniem tolerancji pomiarowej :-0,5; +1,0

16,0; 22,4 4,5 ÷ 6,0

31,5 4,0 ÷ 5,5
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5. Właściwości betonu nawierzchniowego 

Nowe Ogólne Specyfikacje Techniczne stawiają szereg wymagań wzglę-
dem betonu nawierzchniowego (tabela 6). Wymagania te odnoszą się zarów-
no do właściwości fizycznych, mechanicznych, jak i trwałościowych. Uza-
leżnione są od projektowanej kategorii ruchu (kryteria dla wytrzymałości) 
i rodzaju nawierzchni (kryteria dla mrozoodporności). Kryteria oceny odno-
szą się do metodyki badawczej opisanej w przywołanych normach przedmio-
towych (tabela 6). 

Metodykę badania mrozoodporności betonu uzależniono od rodzaju na-
wierzchni tj.:
- dla nawierzchni jednowarstwowej (JWN) określa się odporność betonu na 

działanie mrozu wg PN-B-06265 [22] i odporność na zamrażanie/rozmra-
żanie w obecności soli odladzających wg PKN-CEN/TS EN 12390-9 [23],

- dla nawierzchni dwuwarstwowej określa się:
	dla górnej warstwy nawierzchni (GWN) tylko odporności na zamra-

żanie/rozmrażanie w obecności soli odladzających wg PKN-CEN/TS  
EN 12390-9 [23],

	dla dolnej warstwy nawierzchni (DWN) odporność betonu na działanie 
mrozu według PN-B-06265 [22].

Dla betonu do nawierzchni wykonanych w technologii odkrytego kruszy-
wa nowa OST zaostrza kryteria oceny odporności betonu na zamrażanie/roz-
mrażanie z udziałem soli odladzających (tabela 8). Kryteria te uzależnione są 
od lokalizacji drogi i związanej z tym strefy rozpoczęcia sezonu zimowego 
w Polsce (tabela 9, rys. 2). Przyjęcie zaostrzonych kryteriów mrozoodporno-
ści ma na celu zapewnienie wysokiej trwałości betonowej nawierzchni dro-
gowej, na drogach kategorii ruchu KR5÷KR7 (autostrady, drogi ekspresowe), 
a więc na strategicznie ważnych drogach w krajowej sieci transportowej.
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Tabela 6. Wymagania dla betonu nawierzchniowego

Właściwości betonu nawierzchniowego Wymagania

Gęstość, tolerancja w stosunku do betonu wg zatwierdzonej recepty oznaczana zgodnie 
z PN-EN 12390-7 [24] ± 3,0 %

Klasa wytrzymałości na ściskanie w 28 dniu1) wg
PN-EN 206 [9] oznaczana wg PN-EN 12390-3 [25]:
	dla kategorii ruchu KR1÷KR4
	dla kategorii ruchu KR5÷KR7

≥ C30/37
≥ C35/45

Wytrzymałość betonu na zginanie w 28dniu 1) twardnienia (średnia z trzech próbek) 
oznaczana zgodnie z PN-EN 12390-5 [26]:
	dla kategorii ruchu KR1÷KR4
	dla kategorii ruchu KR5÷KR7

≥ 4,5 MPa
≥ 5,5 MPa

Wytrzymałość betonu na rozciąganie przy rozłupywaniu w 28 dniu1) twardnienia (średnia 
z trzech próbek sześciennych) oznaczana zgodnie z PN-EN 12390-6 [27]:
	dla kategorii ruchu KR1÷KR4
	dla kategorii ruchu KR5÷KR7

≥ 3,0 MPa
≥ 3,5 MPa

Kategoria mrozoodporności w 28 dniu1) wg PN-EN 13877-2 [28] (dla GWN oraz JWN) 
oznaczana zgodnie z PKN-CEN/TS EN 12390-9 [23], nie niższa niż:
	dla betonów w klasie ekspozycji XF4 dla nawierzchni z innym rodzajem uszorstnienia 

niż kruszywo odkryte (Tabela 7)
	dla betonów w klasie ekspozycji XF4 dla nawierzchni z kruszywem odkrytym 

(w poszczególnych strefach)

FT2

Tabela 8

Charakterystyka porów powietrznych w betonie zgodnie z PN-EN 480-11 [29]:
	zawartość mikroporów o średnicy poniżej 0,3mm (A300),
	wskaźnik rozmieszczenia porów w betonie (L).

≥ 1,5 %
≤ 0,200 mm

Odporność na wnikanie benzyny i oleju2) oznaczana wg PN-EN 13877-2 zał. B [28] ≤ 30mm

Mrozoodporność F150, przy badaniu odporności betonu na działanie mrozu w 28 dniu1) 
(dla DWN i JWN w kategoriach ruchu KR4÷KR7) oznaczana zgodnie z PN-B-06265 
[22]:
	ubytek masy próbki,
	spadek wytrzymałości na ściskanie.

≤ 5 %
≤ 20 %

1) lub w czasie równoważnym w stosunku do 28 dni twardnienia, wynikającym z charakterystyki użytego 
cementu,
2) wymaganie odnosi się tylko do nawierzchni betonowych o wysokim ryzyku pojawienia się na nich paliwa 
lub oleju np. punkty poboru opłat, stacje benzynowe, parkingi, miejsca obsługi podróżnych.
JWN – nawierzchnia jednowarstwowa
GWN – górna warstwa nawierzchni
DWN – dolna warstwa nawierzchni 
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Tabela 7. Kategorie odporności na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem  
soli odladzającej według PN-EN 13877-2 [28]

Kategoria Ubytek masy po 28 cyklach (m28) Ubytek masy po 56 cyklach (m56)
Stopień ubytku 

m56/m28

FT1 Wartość średnia ≤ 1,0 kg/m2, przy czym 
żaden pojedynczy wynik >1,5 kg/m2 Brak wymagań Brak wymagań

FT2 Średnia ≤ 0,5 kg/m2

Wartość średnia
≤ 1,0 kg/m2, przy czym żaden 
pojedynczy wynik >1,5 kg/m2

≤ 2

Tabela 8. Kategorie odporności na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzającej

Lokalizacja
nawierzchni betonowej

z „odkrytym kruszywem”

Ubytek masy po
28 cyklach (m28)

Ubytek masy po
56 cyklach (m56)

Stopień ubytku 
m56/m28

nawierzchnia betonowa
w strefie I÷II

wartość średnia  
≤ 0,2 kg/m2,

przy czym żaden 
pojedynczy wynik

> 0,4 kg/m2

wartość średnia 
≤ 0,4 kg/m2

przy czym żaden 
pojedynczy wynik

> 0,8 kg/m2

brak wymagań

nawierzchnia betonowa
w strefie III÷VI

wartość średnia
≤ 0,250 kg/m2,  

przy czym żaden 
pojedynczy wynik 

> 0,5 kg/m2

wartość średnia
≤ 0,50 kg/m2,

przy czym żaden 
pojedynczy wynik

> 1,0 kg/m2

≤ 2

Tabela 9. Charakterystyka stref rozpoczęcia sezonu zimowego  
w Polsce w okresie 1981-2013

Strefa
Średnia data 

początku sezonu 
zimowego

Średnia data 
końca sezonu 

zimowego

Średnia 
długość sezonu 

zimowego

Data pierwszego 
dnia z

Tśr. < 0 
°C

Data ostatniego 
dnia z

Tśr. < 0 
°C

I 16.11 22.03 127 4.10 30.04

II 25.11 15.03 94 1.10 30.04

III 4.12 03.03 77 15.10 24.04

IV 13.12 04.03 70 14.10 16.04

V 22.12 23.02 55 18.10 13.04

VI 01.01 22.02 32 1.11 13.04
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Rys. 2. Mapa stref rozpoczęcia sezonu zimowego w Polsce  
wg Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej [5] 

W ślad za krajowym uzupełnieniem PN-B-06265 [22] do normy PN-EN 
206 [9] nowa OST wprowadzaj zasadę oceny właściwości stwardniałego 
betonu w czasie równoważnym dojrzewania betonu w zależności od zasto-
sowanego cementu (tabela 10). Przyjęte kryteria oceny właściwości betonu 
nawierzchniowego w nowej OST uwzględniają różnice we właściwościach 
cementów zawierających nieklinkierowe składniki główne, tj. CEM II i CEM 
III w  porównaniu do cementów portlandzkich CEM I. W zależności od ro-
dzaju zastosowanego cementu ocenę właściwości betonu należy wykonać po 
28, 56 lub 90 dniach (tabela 10). 
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Tabela 10. Czas wykonywania badań w zależności od zastosowanego cementu wg OST [5] 

Rodzaj cementu Czas równoważny [dni]

CEM I (R), CEM II/A-S (R) 28 dni

CEM I (N), CEM II/A-S (N), CEM II/B-S (N,R), CEM II/A-LL, 
CEM II/A-V, CEM II/A-M (S-V), CEM II/A-M (S-LL)

56 dni

CEM III/A 90 dni

6. Obwodnica miejscowości Malni i Choruli w ciągu drogi 
wojewódzkiej nr 423

6.1. Opis inwestycji
Przykładem zastosowania zapisów zaktualizowanej Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej jest wykonywana w technologii nawierzchni betonowej obwod-
nica miejscowości Malni i Choruli. Trasa jest poprowadzona nowym śladem 
drogi wojewódzkiej nr 423 (DW 423) (rys. 3).

Rys. 3. Przebieg obwodnicy m. Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej  
nr 423 – linia z rondami (najwyżej) [30]

Droga wojewódzka nr 423 stanowi ważny szlak komunikacyjny w woje-
wództwie opolskim, łączący dwie największe miejscowości Opolszczyzny, 
stolicę regionu Opole ze stolicą powiatu Kędzierzynem-Koźlem. Głównym 
celem budowy obwodnicy jest przejęcie ruchu pojazdów ciężarowych jadą-
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cych głównie do i z Cementowni Górażdże (znajdującej się w miejscowości 
Chorula) i dalej w kierunku Opola, w tym aut zjeżdżających z autostrady 
A4. Przedsięwzięcie pozwoli na znaczne zmniejszenie natężenia ruchu pojaz-
dów poruszających się obecnie przez centra miejscowości Malnia i Chorula. 
Odciążenie terenów zabudowanych od ruchu kołowego (zwłaszcza ciężkie-
go) w znacznym stopniu wpłynie na usprawnienie komunikacji drogowej re-
gionu, płynność ruchu, bezpieczeństwo użytkowników i mieszkańców oraz 
komfort jazdy. 

Przedsięwzięcie realizowane będzie wraz z pełną infrastrukturą techniczną 
niezbędną dla eksploatacji i obsługi trasy drogowej i jej użytkowników wraz 
z urządzeniami ochrony środowiska (ekranów akustycznych, osadników i se-
paratorów wód spływających z powierzchni drogi), elementami wpływający-
mi na bezpieczeństwo ruchu drogowego (chodniki, ciągi pieszo-rowerowe, 
azyle dla pieszych, płyty integracyjne, krawężnikowe punktowe elementy od-
blaskowe, wyspy  spowalniające ruch, odpowiedniego rodzaju skrzyżowania, 
w tym 3 ronda oraz 6 przepustów w tym jeden ekologiczny – umożliwiający 
migrację niewielkich zwierząt oraz płazów.

Inwestorem drogi jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu. Wartość za-
dania to ponad 50 mln złotych [31].

Obwodnica Malni i Choruli jest drogą klasy G1/2. Drogę główną o prze-
kroju jednojezdniowym tworzą dwa pasy ruchu. Szosa ma następujące para-
metry [30]: 
- długość trasy obwodnicy - 6,06 km,
- szerokość pasa ruchu - 3,5m,
- szerokość opaski - 0,25m,
- szerokość ulepszonego pobocza gruntowego - 1,25 m,
- prędkość projektowa - 70 km/h,
- kategoria ruchu - KR5,
- drogę zaprojektowano jako zdolną  do przenoszenia ruchu pojazdów  

o nacisku115 kN/oś.
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6.2. Wymagania Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót  
 Budowlanych (WSTWiORB) dla cementu, kruszyw i betonu

Na nawierzchnię drogi zaprojektowano beton klasy C35/45. Nawierzch-
nia  wykonywana jest w technologii dwuwarstwowej z odkrytym kruszywem 
w warstwie górnej i układana metodą „mokre na mokre”. Warstwa dolna ma 
grubość 21 cm zaś warstwa górna 5 cm. Poniżej przedstawiono wymagania 
ST dotyczące min. cementu i kruszyw [32].

6.2.1. Cement
ST stanowi iż do betonu klasy C35/45 stosuje się cementy portlandzki 

CEM I klasy 42,5 N(R) lub portlandzki żużlowy CEM II B-S 42,5 N(R), od-
powiadający wymaganiom zawartym w PN-EN 197-1 (tabela 11).

Tabela 11. Wymagania dla cementu klasy 42,5 N lub 42,5 R [32]

Właściwości Wymagania

Wytrzymałość normowa po 28 dniach, MPa 42,5<R<62,5

Początek wiązania, min, ≥ 120

Stałość objętości (rozszerzalność), mm ≤ 10

Właściwa ilość wody ≤ 28,0%

Strata prażenia ≤ 5,0%

Zawartość alkaliów Na2Oeq przy stosowaniu cementu CEM I 42,5N (R) ≤ 0,80%

Zawartość alkaliów Na2Oeq przy stosowaniu cementu CEM II/B-S 42,5 N (R) ≤ 0,90%

6.2.2. Kruszywo
Do wykonywania mieszanek betonowych do nawierzchni drogowych 

WSTWiORB zaleca stosowanie kruszyw łamanych, żwirowych i piasku 
o maksymalnym wymiarze ziaren do 16 mm według norm PN-EN 13043:2004 
[33] i spełniające wymagania zawarte w WSTWiORB (tabela 12). Wykona-
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nie nawierzchni dwuwarstwowej wymaga zastosowania do warstwy górnej 
kruszywa łamanego i/lub żwirowego płukanego, o maksymalnym wymiarze 
ziaren do 8 mm oraz 16 mm w warstwie konstrukcyjnej. Udział kruszywa 
łamanego w mieszance o uziarnieniu do 8 mm powinien wynosić co najmniej 
50% a w mieszance powyżej 8 mm co najmniej 35%.

Kruszywo łamane powinno odpowiadać zerowemu stopniowi potencjalnej 
reaktywności alkalicznej wg normy PN-B-06714-46:1992 [34]. W przypadku 
gdy kruszywo nie odpowiada zerowemu stopniowi należy przeprowadzić do-
datkowe badania według norm PN-B-06714-34: 1991 [35].

Tabela 12. Wymagane właściwości kruszywa do nawierzchni z betonu cementowego [32]

Materiał Wymagania

Uziarnienie wg PN-EN 933-1, kategoria nie nisza niż
- kruszywo grube
D/d ≤ 2 lub D ≤ 11,2 mm
D/d ≥ 2iD ≥ 11,2 mm
- kruszywo drobne - D ≤ 4 mm i d = 0
- kruszywo naturalne 0/8 - D = 8 mm i d = 0

Gc 85/20
Gc 90/15

GF85

GNG90

Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie większe niż wg kat. wg PN-EN 12620+A1

Zawartość pyłów wg PN-EN 933-1; kat. nie wyższa niż
- kruszywo grube
- kruszywo drobne - D ≤ 4 mm i d = 0
- kruszywo naturalne 0/8 - D = 8 mm i d = 0

f1,5

f3

f3

Kształt kruszywa grubego wg PN-EN 933-3 lub wg PN-EN 933-4, kat. nie 
wyższa niż FI20 lub SI20

Odporność kruszywa grubego na rozdrabnianie
wg PN-EN 1097-2, rozdz. 5; kat. nie wyższa niż LA25

Gęstość ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7,8 lub 9 deklarowana przez producenta

Gęstość nasypowa wg PN-EN 1097-3 deklarowana przez producenta

Nasiąkliwość wg PN-EN 1097-6, zał. B, kategoria WA24

Mrozoodporność wg PN-EN 1367-1, kat. nie wyższa niż F1 lub MS18

Zawartość siarczanów rozpuszczalnych w kwasie,
wg PN-EN 1744-1+A1, kategoria AS0,2

Skład chemiczny – uproszczony opis petrograficzny 
wg PN-EN 932-3 deklarowana przez producenta
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6.2.3. Beton
Zgodnie w wymaganiami WSTWiORB beton powinien odpowiadać kla-

sie wytrzymałości na ściskanie C35/45 oraz klasie ekspozycji XF4 wg PN-
-EN 206. Badanie właściwości betonu należy przeprowadzić na próbkach 
sześciennych o boku 150mm lub na próbkach walcowych o średnicy 150mm 
i wysokości 300mm (tabela 13).

Tabela 13. Wymagania dla betonu nawierzchniowego [32]

Właściwości Wymagania

Klasa wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach dojrzewania, nie mniejsza niż C 35/45

Wytrzymałość na zginanie, po 28 dniach dojrzewania, nie mniejsza niż 5,5 MPa

Mrozoodporność po 150 cyklach, przy badaniu bezpośrednim:
- ubytek masy, nie więcej niż:
- spadek wytrzymałości na ściskanie, nie więcej niż

5,0 %
20 %

Odporność na działanie soli odladzających po 50 cyklach w 3% NaCl FT2

Wskaźnik rozmieszczenia porów w betonie, nie więcej niż 0,200 mm

6.3. Właściwości zaprojektowanej mieszanki betonowej i betonu
Nawierzchnia wykonana została z betonu klasy C35/45 w technologii 

dwuwarstwowej z odkrytym kruszywem warstwy górnej. Na górną (ścieral-
ną) i dolną (konstrukcyjną) warstwę zaprojektowano różne mieszanki beto-
nowe. W tabelach 14-17 przedstawiono składy oraz wybrane właściwości  
mieszanki betonowej i betonu które uzyskano w trakcie zarobów próbnych 
dopuszczających receptury do akceptacji Inwestora.
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Tabela 14. Składy mieszanek betonowych warstwy dolnej i górnej  
wg. PN-EN 206+A1:2016

Składnik
Warstwa dolna

C35/45
XF4, V3, 0-16 mm

Warstwa górna
C35/45

XF4, V3, 0-8 mm

Piasek 0/2 tak tak

Amfibolit 2/5 tak tak

Amfibolit 5/8 tak tak

Amfibolit 8/16 tak nie

CEM I 42,5N-NA Górażdże tak tak

Woda tak tak

Plastyfikator tak tak

Domieszka napowietrzająca tak tak

Zawartość powietrza 5,0% 6,0%

W/C 0,37 0,37

Tabela 15. Wybrane właściwości mieszanek betonowych

Właściwości Warstwa dolna
(wartości średnie)

Warstwa górna
(wartości średnie)

Klasa zaw. chlorków Cl0,2 Cl0,2

Punkt piaskowy 29,6 % 28,7 %

Konsystencja Ve-Be
po 5 min
po 20 min

8 s
10 s

8 s
9 s

Zawartość powietrza
po 5 min
po 20 min

5,5 %
5,0 %

6,5 %
5,5 %
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Tabela 16. Wybrane właściwości stwardniałego betonu

Właściwości
Warstwa dolna

(wartości średnie)
Warstwa górna

(wartości średnie)

Wytrzymałość na ściskanie po 7d 56,4 MPa 48,2 MPa

Wytrzymałość na ściskanie po 28d 58,8 MPa 56,2 MPa

Wytrzymałość na rozciągnie
przy rozłupywaniu po 7d 3,5 MPa 3,8 MPa

Wytrzymałość na rozciągnie
przy rozłupywaniu po 28d 4,5 MPa 4,8 MPa

Wytrzymałość na zginanie po 28d 6,1 MPa 6,1 MPa

Mrozoodporność betonu po 150 cyklach 
– metoda zwykła:
- wytrzym. próbek porównawczych
- wytrzym. próbek po badaniu
- ubytek masy
- ubytek wytrzymałości

73,3 MPa
70,3 MPa

0,0 (kryt. F150 spełnione)
4,1 (kryt. F150 spełnione)

66,7 MPa
64,1 MPa

0,0 (kryt. F150 spełnione)
3,9 (kryt. F150 spełnione)

Odporność betonu na cykliczne
zamrażanie-odmrażanie
w obecności soli odladzających
po 7d
- ilość cykli 28

- ilość cykli 56

- m56/m28

złuszczenie 0,06 kg/m2

(kryt. ≤ 0,5 kg/m2 spełnione)
złuszczenie 0,06 kg/m2

(kryt. ≤ 1 kg/m2 spełnione)
złuszczenie 1 kg/m2

(kryt. ≤ 2 kg/m2 spełnione)

Spełnia wymagania klasy FT2

złuszczenie 0,19 kg/m2

(kryt. ≤ 0,5 kg/m2 spełnione)
złuszczenie 0,23 kg/m2

(kryt. ≤ 1 kg/m2 spełnione)
złuszczenie 1,21 kg/m2

(kryt. ≤ 2 kg/m2 spełnione)

Spełnia wymagania klasy FT2

Odporność betonu na cykliczne
zamrażanie-odmrażanie
w obecności soli odladzających
po 28d
- ilość cykli 28

- ilość cykli 56

- m56/m28

złuszczenie 0,04 kg/m2

(kryt. ≤ 0,5 kg/m2 spełnione)
złuszczenie 0,05 kg/m2

(kryt. ≤ 1 kg/m2 spełnione)
złuszczenie 1 kg/m2

(kryt. ≤ 1,25 kg/m2 spełnione)

Spełnia wymagania klasy FT2

złuszczenie 0,08 kg/m2

(kryt. ≤ 0,5 kg/m2 spełnione)
złuszczenie 0,14 kg/m2

(kryt. ≤ 1 kg/m2 spełnione)
złuszczenie 1,75 kg/m2

(kryt. ≤ 2 kg/m2 spełnione)

Spełnia wymagania klasy FT2
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Tabela 17. Charakterystyka rozkładu porów w betonie

Właściwości Warstwa konstrukcyjna
(wartości średnie)

Warstwa ścieralna
(wartości średnie)

Gęstość 2424 kg/m3 2383 kg/m3

Całkowita zaw. powietrza 6,78 % 5,84 %

Powierzchnia właściwa systemu
porów powietrznych 30,26 mm-1 35,44 mm-1

Wskaźnik rozmieszczenia 0,149 mm 0,145 mm

Zawartość mikroporów 3,21 % 2,94 %

6.4. Realizacja zadania
Wykonawcą drogi jest konsorcjum firm: Drog-Bud Sp. z o.o. i Budpol Sp. 

z o.o. przy czym podbudowę drogi i jej nawierzchnię wykonuje firma firma 
Budpol Sp. z o.o. Dostawcą mieszanki betonowej na nawierzchnię jest Gó-
rażdże Beton Sp. z o.o. 

Do produkcji mieszanki wykorzystano wytwórnię mobilną firmy Elkon 
Mobile Master – 150 Elephant. Wytwórnia wyposażona jest w dwuwałowy 
mieszalnik o pojemności 4500 dm3. Wydajność wytwórni wynosi 150 m3 be-
tonu na godzinę (fot. 1). 

Fot. 1. Wytwórnia mobilna Elkon Mobile Master – 150 Elephant [36]
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Transport mieszanki betonowej odbywał się z zastosowaniem ciężarówek 
samowyładowczych trzy- i czteroosiowych o ładownościach odpowiednio 8 
i 12 m3. Maksymalna odległość na którą transportowano mieszankę betono-
wą wynosiła ok. 6,5 km.

Na dzień pisania tego artykułu wykonana została podbudowa drogi. Ukła-
danie nawierzchni betonowej planowane jest na przełom marca / kwietnia 
2019 i w dużej mierze uzależnione będzie od panujących warunków atmos-
ferycznych. Prezentacja fotografii 2 i 3 z poprzednich realizacji firmy Budpol 
jest symbolem oczekiwania autorów na budowę przedmiotowej drogi.

Fot. 2. Rozściełacz w trakcie pracy [36]
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Fot. 3. Rozściełacz w trakcie pracy [36]

7. Podsumowanie

Nowe wydanie Ogólnej Specyfikacji Technicznej GDDKiA [5] wprowa-
dza wymagania i kryteria doboru składników betonu nawierzchniowego do-
stosowane do obecnego stanu wiedzy. Szczególny nacisk położono na zapew-
nienie trwałości betonowej nawierzchni drogowej, np. poprzez wprowadzenie 
kryteriów oceny reaktywności alkalicznej kruszyw i zasad dopuszczenia ich 
do stosowania w betonie nawierzchniowym, czy zaostrzonych kryteriów oce-
ny odporności betonu na działanie mrozu, szczególnie w obecności środków 
odladzających. Wymagania WSTWiORB dotyczące składników, mieszanki 
betonowej i betonu przeznaczonych do budowy drogi wojewódzkiej DW 423 
w technologii nawierzchni betonowej stanowią doskonały przykład praktycz-
nego zastosowania nowych zapisów OST w praktyce.
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OCENA REAKTYWNOŚCI ALKALICZNEJ KRUSZYW

1. Wprowadzenie

Zgodnie z PN-EN 206, jeżeli kruszywo zawiera odmiany krzemionki po-
datne na reakcję z alkaliami pochodzącymi z cementu, środków odladzają-
cych lub innych źródeł, a beton narażony jest na działanie środowiska wilgot-
nego, trzeba przeciwdziałać szkodliwym skutkom reakcji alkalia-krzemionka 
(ang. alkali-silica reaction, ASR). Reakcja alkalia-kruszywo zachodzi między 
roztworem w porach betonu i reaktywnymi minerałami w ziarnach kruszywa, 
ewentualnie prowadząc do ekspansji i znacznych spękań betonu [1, 2]. Z licz-
nych badań wynika [3, 4], że do reaktywnych kruszyw krajowych można 
zaliczyć niektóre piaski i żwiry zawierające opal i chalcedon, piaskowiec, 
wapień krzemionkowy. Również niektóre kruszywa ze skał litych wykazują 
podatność na reakcję z wodorotlenkami alkalicznymi w betonie, np. kruszy-
wa produkowane z następujących skał: rogowców, łupków ilasto-mikowych, 
gnejsów granitowych i granitowo-diorytowych, szarogłazów i kwarcytów. 
Przeciwdziałanie występowaniu reakcji polega przede wszystkim na selekcji 
kruszywa niereaktywnego oraz ograniczeniu właściwości składników betonu 
stosownie do zagrożenia. 

1 prof. dr hab. inż., Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, ul. Pawińskiego 5 B, 
02-106 Warszawa; email: mglinic@ippt.pan.pl
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Stosowana dotąd w Polsce metodyka oceny reaktywności kruszyw mine-
ralnych opiera się na zestawie procedur ujętych w normach PN [5-7], stoso-
wanych od początku lat 90. XX wieku, ale wycofanych ze zbioru PKN w roku 
2002, za wyjątkiem normy [5]. Pierwowzorem krajowych norm były m.in. 
ówczesne wersje norm ASTM C227 i ASTM C 289, obie wycofane ze zbio-
ru ASTM, jako niezgodne z aktualnym stanem wiedzy i techniki. Sprzecz-
ność oceny reaktywności niektórych kruszyw krajowych metodą chemiczną 
ASTM C289 i metodami o większej wiarygodności wykazano w odniesieniu 
do kruszyw z litych skał magmowych i osadowych [2]. Również w przypad-
ku niektórych krajowych kruszyw żwirowych i węglanowych [1] wykazano 
niezgodność oceny reaktywności metodami PN-EN i bardziej nowoczesnymi 
metodami RILEM. W licznych przypadkach zerowy stopień reaktywności 
alkalicznej uznaje się za niedostatecznie wiarygodne określenie braku podat-
ności kruszywa na reakcję z wodorotlenkami alkalicznymi w betonie.

2. Rozpoznanie reaktywności kruszywa

Bogate doświadczenia praktyczne zgromadzone na kontynencie amery-
kańskim i w Europie pozwoliły na opracowanie strategii rozpoznawania kru-
szyw reaktywnych i przeciwdziałania szkodliwym skutkom reakcji. Zgodnie 
z normą ASTM C 1778 [8] oraz zaleceniami RILEM [9] odpowiednie postę-
powanie przy selekcji kruszywa polega na zastosowaniu metod badawczych 
wymienionych w tabeli 1.

Tabela 1. Metody rozpoznania podatności kruszywa na reakcję alkalia-krzemionka 
w betonie zgodnie z zaleceniami ASTM i RILEM

Metody rozpoznania podatności kruszywa na reakcję

1 Analiza petrograficzna kruszywa na cienkich szlifach

2 Badanie ekspansji próbek zaprawy z kruszywem w 1 N roztworze NaOH w temperaturze 80 °C

3
Badanie ekspansji próbek betonu z kruszywem w środowisku wysokiej wilgotności RH>98% w tempera-
turze 38 °C lub 60 °C



63

OCENA REAKTYWNOŚCI ALKALICZNEJ KRUSZYW

Analiza petrograficzna kruszywa jest badaniem rozpoznawczym, które 
ma na celu identyfikację potencjalnie reaktywnych minerałów w kruszywie, 
zwłaszcza za pomocą obserwacji mikroskopowych na zgładach i cienkich 
szlifach [10-11]. Rozpoznanie minerałów i skał dokonuje się przez odnie-
sienie do lokalnych baz danych oraz doświadczenia petrografa. Badania są 
ukierunkowane na identyfikację obecności minerałów reaktywnych, takich 
jak: opal, krystobalit, trydymit, szkliwo krzemionkowe, chalcedon, krypto- 
oraz mikrokrystaliczny kwarc, oraz kwarc w stanie naprężeń. Zależnie od 
wyników badania, kruszywo przypisuje się do jednej z trzech kategorii reak-
tywności, z uwzględnieniem dominującego składnika kruszywa (kruszywo 
krzemionkowe S, kruszywo węglanowe C, kruszywo krzemionkowo-węgla-
nowe SC):
− kategoria I: kruszywo niereaktywne;
− kategoria II: kruszywo potencjalnie reaktywne (niepewność rozpoznania 

reaktywności);
− kategoria III: kruszywo reaktywne.

Zaleca się wykonanie dalszych badań kruszywa z wykorzystaniem pozo-
stałych metod, wymienionych powyżej

W roku 2018 metody wymienione w tabeli 1, dostosowane do warun-
ków wykorzystania w kraju, zostały wprowadzone do stosowania w Polsce 
na podstawie instrukcji zamieszczonych w Załącznikach 1 i 2 do „Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej D - 05.03.04 Nawierzchnie z Betonu Cementowe-
go” [12], wydanej przez GDDKiA. Obie instrukcje dotyczą oceny reaktyw-
ności kruszyw mineralnych z wodorotlenkami sodu i potasu występującymi 
w cieczy porowej betonu. Sposób badania ekspansji próbek zaprawy z kru-
szywem w 1 N roztworze NaOH w temperaturze 80 °C  jest zgodny z metodą  
przedstawioną w normie ASTM C1260-14 oraz RILEM AAR-2. Umożliwia 
stwierdzenie wystąpienia szkodliwej reakcji alkalia-kruszywo w ciągu 16 dni 
na podstawie oznaczenia zmiany długości próbek zaprawy cementowej z ba-
danym kruszywem. Jest to tzw. przyspieszona metoda badania ekspansji pró-
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bek. Metoda długotrwałego badania ekspansji próbek betonu jest oparta na 
zasadach opisanych w normie ASTM C1293 z modyfikacjami wymaganymi 
w warunkach krajowych, zgodnie ze wskazówkami RILEM AAR-3. Umoż-
liwia stwierdzenie wystąpienia szkodliwej reakcji alkalia-kruszywo w ciągu 
365 na podstawie oznaczenia zmiany długości próbek betonu z badanym kru-
szywem. Przyjęte kryteria oceny reaktywności kruszywa podane są w tabeli 2. 

Tabela 2. Ocena reaktywności kruszywa grubego i drobnego na podstawie średniej zmiany 
długości próbek zaprawy lub próbek betonu zgodnie z procedurami w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej D - 05.03.04 Nawierzchnie z Betonu Cementowego, GDDKiA 2018

Kategoria reaktyw-
ności kruszywa

Opisowe określenie 
reaktywności

14-dniowa zmiana długo-
ści próbek zaprawy, %

365-dniowa zmiana długości 
próbek betonu, %

R0
R1
R2
R3

niereaktywne
umiarkowanie reaktywne
silnie reaktywne
bardzo silnie reaktywne

≤ 0,10 (0,15*)
>0,10 (0,15*); ≤ 0,30

>0,30 ; ≤ 0,45
>0,45

≤ 0,04
>0,04 ; ≤ 0,12
>0,12 ; ≤ 0,24

>0,24

*) kruszywo drobne

3. Strategia zapobiegania szkodliwym skutkom reakcji

Strategia zapobiegania uszkodzeniom betonu wskutek ASR polega przede 
wszystkim na rozpoznaniu ryzyka obniżenia funkcjonalności konstrukcji, 
związanego z jej wystąpieniem. Ryzyko jest związane z czynnikami pro-
wokujących reakcję alkalia-kruszywo w betonie oraz ważnością konstruk-
cji, wynikającą z ewentualnych środowiskowych lub społecznych skutków 
jej uszkodzenia. Na tej podstawie przyjmuje się odpowiednie ograniczenia 
właściwości składników i składu betonu. Jest to tzw. podejście recepturowe, 
które zostało systematycznie przedstawione w normach ASTM C1778:2016, 
AASHTO R-80: 2018 i RILEM AAR-7.1:2016 oraz zaadoptowane w wy-
tycznych technicznych GDDKiA.
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Tabela 3. Klasyfikacja konstrukcji budowlanych i inżynierskich na podstawie dotkliwości 
konsekwencji wystąpienia reakcji alkalia–kruszywo w betonie

K
la

sa Konsekwencje
ASR

Możliwość 
akceptacji ASR

Przykłady elementów obiektów budowlanych

S1

Pomijalne konsekwencje 
ekonomiczne lub środowi-
skowe albo dla bezpieczeń-
stwa

Pewne uszkodzenia 
wskutek ASR mogą 
być tolerowane

– nienośne element konstrukcji wewnątrz 
budynków
– konstrukcje tymczasowe, np. o projektowa-
nym okresie eksploatacji do 5 lat

S2

Nieznaczne konsekwencje 
ekonomiczne, środowisko-
we lub dla bezpieczeństwa 
w przypadku znacznych 
uszkodzeń

Akceptowalne 
umiarkowane ryzy-
ko uszkodzeń wsku-
tek ASR

– chodniki, krawężniki, ścieki 
– elementy konstrukcji, które łatwo wymienić

S3

Znaczące konsekwencje 
ekonomiczne, środowisko-
we lub dla bezpieczeństwa 
nawet przy niewielkich 
uszkodzeniach

Akceptowalne 
niewielkie ryzyko 
uszkodzeń wskutek 
ASR 

– nawierzchnie dróg lokalnych i o mniejszym 
znaczeniu
– ściany oporowe, fundamenty
– bariery autostradowe
– projektowany okres eksploatacji do 50 lat

S4

Bardzo poważne konsekwen-
cje ekonomiczne, środowi-
skowe lub dla bezpieczeń-
stwa nawet przy niewielkich 
uszkodzeniach 

Nietolerowane 
ryzyko uszkodzeń 
wskutek ASR 

– nawierzchnie dróg o wysokiej jakości*, dróg 
klasy A, S i GP,
– drogowe obiekty mostowe i przepusty, tunele ** 
– obiekty energetyki jądrowej
– zapory wodne
– newralgiczne elementy konstrukcji bardzo 
trudne do wymiany lub naprawy
– projektowany okres eksploatacji do 100 lat

*) drogi na strategicznie ważnych odcinkach sieci transportowej, zwłaszcza transeuropejskiej sieci transporto-
wej, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej
**) wg eurokodów orientacyjny projektowy okres użytkowania mostów i innych konstrukcji inżynierskich 
wynosi do 100 lat

Pierwszy etap postępowania polega na określeniu tzw. klasy obiektu czy-
li klasyfikacji konstrukcji betonowej w odniesieniu do znaczenia potencjal-
nych skutków uszkodzeń. W tabeli 3 przedstawiono klasyfikację konstrukcji 
na podstawie dotkliwości konsekwencji wystąpienia reakcji. Nie toleruje się 
uszkodzeń wskutek ASR w przypadku takich obiektów betonowych, któ-
rych nawet niewielkie uszkodzenia mogą wywołać poważne konsekwencji 
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ekonomiczne lub zagrozić bezpieczeństwu użytkowników. Umiarkowane 
ryzyko uszkodzeń wskutek ASR można akceptować w elementach elemen-
ty konstrukcji, które łatwo wymienić, a jeszcze większe uszkodzenia można 
tolerować w konstrukcjach tymczasowych. O istotności uszkodzeń wskutek 
ASR w danym obiekcie decyduje projektant na podstawie programu funk-
cjonalno-użytkowego, przygotowanego przez inwestora lub zarządcę obiek-
tu. Zasadniczym parametrem klasyfikacji obiektów jest projektowany okres 
użytkowania i społeczne znaczenie obiektu.

Kolejnym krokiem postępowania, niezależnie od stosowania normowych 
klas agresywności środowiska wg PN-EN 206, jest określenie warunków od-
działywania środowiska na beton w konstrukcji. Klasyfikuje się je zgodnie 
z tabelą 4, w związku z zagrożeniem występowania reakcji alkalia-kruszywo. 
Kategorie E1, E2 i E3 nadaje się zgodnie z CEN/TR 16349. Kategoria E3, 
określająca najwyższe zagrożenie wystąpieniem ASR, odpowiada warunkom 
ekspozycji betonu np. w nawierzchniach autostrad i dróg krajowych, na których 
stosuje się sole odladzające do zimowego utrzymania. Oddziaływanie środowi-
ska na beton wewnątrz budynków w miejscach suchych podczas eksploatacji 
odpowiada kategorii E1. W takim środowisku reakcja ASR nie występuje.

Tabela 4. Kategorie środowiska wg ramowych specyfikacji CEN/TR 16349 związane 
z zagrożeniem wystąpienia szkodliwej reakcji alkalia–kruszywo

Klasa Opis środowiska Umiejscowienie betonu w konstrukcji

E1
warunki suche, osło-
nięte od wilgoci 

beton wewnątrz budynków w miejscach suchych podczas eksploatacji

E2 warunki wilgotne 
– betonu wewnątrz budynków miejscach wysokiej wilgotności
– beton narażony na wilgoć z zewnętrz, nieagresywne wody gruntowe lub 
zanurzony w wodzie 

E3

warunki wilgotne 
oraz dodatkowe ne-
gatywne czynniki 
środowiskowe 

– beton narażony na działanie soli odladzających
– beton narażony na moczenie i suszenie wodą morską lub na mgłę solną
– beton wilgotny narażony na zamrażanie i rozmrażanie 
– beton wilgotny narażony na długotrwałe oddziaływanie podwyższonej tem-
peratury 
– beton nawierzchni drogowych poddanych obciążeniom dynamicznym  
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Trzecim zasadniczym etapem strategii przeciwdziałania szkodliwym 
skutkom ASR jest szczegółowe rozpoznanie składu mineralnego kruszywa 
i ocena jego reaktywności. Jak objaśniono w poprzednim rozdziale, polega 
na przeprowadzeniu analizy petrograficznej kruszywa i badania wydłużenia 
próbek zaprawy lub betonu z danym kruszywem, przechowywanych w wa-
runkach normowych, promujących wystąpienie reakcji alkalia-krzemionka. 
W konsekwencji przyjmuje się kategorię reaktywności kruszywa R0, R1, R2 
lub R3.

Warunki zastosowania kruszywa do betonu w przypadku obiektów kla-
sy S4, S3, S2 i S1, w kategoriach środowiska, E2 i E3, oraz przy kategorii 
reaktywności kruszywa R0, R1, R2, R3 podano poniżej. W przypadku be-
tonowych nawierzchni dróg i drogowych obiektów inżynierskich kategoria 
oddziaływań środowiska E1 nie ma zastosowania. Z uwagi na brak odpo-
wiednich doświadczeń krajowych Wytyczne Techniczne [13] całkowicie wy-
kluczają użycie kruszyw R2 i R3 w betonie nawierzchniowym i w drogowych 
obiektach inżynierskich.

W zależności od reaktywności kruszywa i kategorii oddziaływania śro-
dowiska dobrane zostały środki zapobiegające szkodliwym skutkom reakcji 
alkalia-kruszywo w betonie odpowiednie dla danej klasy obiektu. Przyjmuje 
się następujące rozwiązania zapobiegawcze:
- ograniczenie całkowitej zawartości alkaliów (Na2Oeq) w mieszance beto-

nowej do 3,0; 2,4 lub 1,8 kg/m3;
- zastosowanie odpowiedniej ilości dodatków mineralnych do mieszanki 

betonowej: popiołu lotnego krzemionkowego lub mielonego granulowa-
nego żużla wielkopiecowego, wprowadzanych jako składniki główne ce-
mentu lub jako dodatki typu II wg PN-EN 206;

- jednoczesne ograniczenie zawartości alkaliów w betonie i zastosowanie 
dodatków mineralnych. 
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Warunki zastosowania kruszyw mineralnych do betonu w zależności od 
kategorii oddziaływania środowiska oraz kategorii reaktywności kruszywa 
są następujące:
a) w obiekcie klasy S4 według Tabeli 3

– środowisko E2 + kruszywo R0  zawartość Na2Oeq w betonie maks. 
3,0 kg/m3

– środowisko E3 + kruszywo R0  zawartość Na2Oeq w betonie maks. 
2,4 kg/m3

– kruszywo R1, R2,R3  - nie ma zastosowania
b) w obiekcie klasy S3 według Tabeli 3

– środowisko E2 + kruszywo R0  bez ograniczeń
– środowisko E3 + kruszywo R0  zawartość Na2Oeq w betonie maks. 

3,0 kg/m3

– środowisko E2 + kruszywo R1  zawartość Na2Oeq w betonie maks. 
2,4 kg/m3 i dodatek mineralny min. 20%FA albo min. 30%GGBS 

– środowisko E3 + kruszywo R1  zawartość Na2Oeq w betonie maks. 
1,8 kg/m3 i dodatek mineralny min. 20%FA albo min. 30%GGBS (wy-
magane potwierdzenie eksperta)

– kruszywo R2,R3  - nie ma zastosowania
c) w obiekcie klasy S2 według Tabeli 3

– środowisko E2 + kruszywo R0  bez ograniczeń
– środowisko E3 + kruszywo R0  zawartość Na2Oeq w betonie maks. 

3,0 kg/m3

– środowisko E2 + kruszywo R1  zawartość Na2Oeq w betonie maks. 
3,0 kg/m3 lub dodatek mineralny min. 20%FA albo min. 30%GGBS 

– środowisko E3 + kruszywo R1  zawartość Na2Oeq w betonie maks. 
2,4 kg/m3 lub  dodatek mineralny min. 20%FA albo min. 30%GGBS

– kruszywo R2,R3  - nie ma zastosowania
Osiągnięcie wymaganego poziomu zabezpieczenia przed wystąpieniem 

negatywnych efektów reakcji ASR jest możliwe poprzez zastosowanie w skła-
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dzie cementu lub w składzie betonu dodatków mineralnych: popiołu lotnego 
krzemionkowego (FA) spełniającego wymagania normy PN-EN 450-1:2012 
lub granulowanego żużla wielkopiecowego (GGBS) zgodnego z wymagania-
mi PN-EN 15167-1:2007. Popiół lotny krzemionkowy jako dodatek aktywny 
do mieszanki betonowej powinien spełniać wymagania dla popiołu katego-
rii A i kategorii N wg normy PN-EN 450-1.  Całkowitą zawartość alkaliów 
w mieszance betonowej wyznacza się biorąc pod uwagę alkalia w cemencie, 
w dodatkach mineralnych oraz domieszkach. Odpowiednie przykłady wy-
znaczania zawartości alkaliów w mieszance betonowej podano w [13].

4. Podsumowanie

Uszkodzenia betonu wskutek reakcji alkalia-kruszywo wystąpić mogą już 
po kilku- lub kilkunastu latach użytkowania, jeżeli spełnione są równocześnie 
następujące warunki: 
– w kruszywie występują minerały reaktywne, 
– w cieczy porowej betonu występuje wysokie stężenie alkaliów,
– beton ma wysoką wilgotność podczas eksploatacji obiektu. 

Aby skutecznie zapobiegać uszkodzeniom betonu w wyniku reakcji alka-
lia-kruszywo należy wyeliminować skutecznie jeden z wyżej wymienionych 
czynników. Wyniki badań dowodzą, że ekspansja wywołana reakcją alkalia-
-kruszywo zmniejsza się lub nie występuje, jeżeli wilgotność względna RH 
w porach betonu spada poniżej 80%. Zmniejszenie wilgotności betonu ma 
ograniczone znaczenie praktyczne, zwłaszcza w elementach masywnych, 
betonowych nawierzchniach dróg lub drogowych obiektach inżynierskich. 
Dlatego zasadniczym sposobem przeciwdziałania uszkodzeniom jest selekcja 
kruszywa niereaktywnego oraz ograniczenie całkowitej zawartości alkaliów 
w betonie. Zrównoważone wykorzystanie dostępnych kruszyw do produkcji 
betonu, a jednocześnie wyeliminowanie lub ograniczenie skutków szkodli-
wej reakcji ASR, wymaga podjęcia określonych środków zapobiegawczych. 
Środki te są obejmują m.in. zastosowanie aktywnych dodatków mineralnych 
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do betonu lub jako składników głównych cementu. Środki dobierane są od-
powiednio do wyników analizy zagrożeń wystąpienia szkodliwych skutków 
reakcji alkalia-kruszywo.
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1. Wprowadzenie

Impulsem do opracowania betonów samozagęszczalnych było dążenie do 
poprawy jakości betonu poprzez zminimalizowanie wpływu czynnika ludz-
kiego na proces zagęszczania, poprawy warunków pracy poprzez wyelimi-
nowanie zagrożenia wibracją i hałasem oraz zmniejszenia pracochłonności 
i energochłonności robót betonowych. Zalety i możliwe do uzyskania ko-
rzyści ze stosowania betonów samozagęszczalnych potwierdza znaczna licz-
ba ich zastosowań [1,2]. Istotą technologii betonu samozagęszczalnego jest 
uzyskanie mieszanki, która oprócz zdolności do szczelnego wypełnienia for-
my i otulenia zbrojenia posiada także zdolność do zagęszczenia bez potrzeby 
zagęszczania mechanicznego, poprzez samoczynne wydalenie z jej objętości 
powietrza schwytanego przypadkowo podczas jej wytwarzania i transportu, 
z zachowaniem jednorodności i stabilności struktury czyli braku segregacji. 
Zgodnie z normą PN-EN 206:2016  beton samozagęszczalny definiuje się 
jako beton, który pod własnym ciężarem rozpływa się i zagęszcza, wypeł-

1 prof. dr hab. inż., Politechnika Śląska, Wydział Budownictwa, ul. Akademicka 5, 44-100 
Gliwice, email: jacek.golaszewski@polsl.pl
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nia deskowanie ze zbrojeniem, kanały, ramy itp., zachowując jednorodność. 
Ogólnie technologia wykonania betonów samozagęszczalnych opiera się na 
tych samych zasadach co technologia betonów zagęszczanych mechanicznie. 
Beton samozagęszczalny różni się tym, że dobór jego składu i składników 
podporządkowany jest konieczność uzyskania specyficznych właściwości 
reologicznych mieszanki umożliwiających spełnienie warunków podanych 
w powyższej definicji. Tak więc zasadnicze różnice dotyczą wymagań kon-
systencji mieszanki i metod jej badania oraz specyfiki składu betonu samo-
zagęszczalnego. W niniejszym referacie skoncentrowano się na normowym 
wg PN-EN 206:2016 ujęciu betonu samozagęszczalnego, w tym zwłaszcza 
wymaganiom względem konsystencji i urabialności, metodom badania kon-
systencji oraz specyfice jego projektowania.

2. Wymagania urabialności samozagęszczalnej mieszanki betonowej

Na podstawie normowej definicji betonu samozagęszczalnego można 
stwierdzić, że na odpowiednie właściwości jego mieszanki składają się: 
– płynność mieszanki zapewniająca całkowite i szybkie wypełnienie formy 

(deskowania) oraz samozagęszczenie poprzez wydalenie z mieszanki, na 
zasadzie wyporu hydrostatycznego, pęcherzyków powietrza przypadkowo 
schwytanego podczas jej produkcji i transportu. Norma definiuje tę wła-
ściwość mieszanki samozagęszczalnej jako zdolność do płynięcia pod cię-
żarem własnym. Jako cechę związaną z płynnością mieszanki traktuje się 
również jej lepkość, czyli opór stawiany przez rozpływającą się mieszankę 
betonową. Lepkość bywa również traktowana jako odrębna od płynności, 
samodzielna cecha mieszanki.

– stabilność struktury mieszanki betonowej, przy jej odpowiedniej płynności. 
Jest to drugi, istotny wymóg urabialności betonu samozagęszczalnego. Przez 
stabilność mieszanki betonowej w przypadku betonu samozagęszczalnego 
rozumie się jej odporność na segregację wewnętrzną. Odporność na tę se-
gregację oznacza brak zarówno sedymentacji ziaren kruszywa w mieszance 
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jak i brak wydzielania się z niej zaczynu. Norma definiuje tę właściwość 
mieszanki samozagęszczalnej jako zdolność zachowania jednorodności.

– zdolność do przepływu przez zbrojenie oznaczająca łatwość przepływu 
mieszanki pomiędzy prętami zbrojenia bez utraty jednorodności. Utrata 
jednorodności w tym przypadku polega na zróżnicowaniu koncentracji 
największych ziaren kruszywa po obu stronach warstwy prętów zbroje-
niowych, na kierunku przepływu mieszanki. Jest to tzw. blokowanie prze-
pływu przez zbrojenie ziarnami grubego kruszywa. Norma definiuje tę 
właściwość mieszanki samozagęszczalnej jako zdolność wypełnienia de-
skowania ze zbrojeniem, kanałów, ram bez segregacji lub blokowania.
Warunki płynności i stabilności zalicza się do warunków reologicznych. Ich 

spełnienie sprawia największą trudność przy projektowaniu mieszanki. Przyj-
muje się, że mieszanka powinna charakteryzować się możliwie dużą płynno-
ścią a jednocześnie tak kształtuje się jej lepkość, aby uzyskać zadowalająco 
szybkie wypełnienie formy i odpowietrzenie mieszanki przy jak najmniejszej 
prędkości osiadania ziaren kruszywa. Spełnienie warunku stabilności mieszan-
ki wymaga również przyjęcia ziaren kruszywa o odpowiedniej wielkości. Od 
przyjęcia ziaren kruszywa o odpowiedniej wielkości zależy również spełnienie 
warunku zdolności do przepływu mieszanki przez zbrojenie. Warunek prze-
pływu przez zbrojenie jest przy tym w stosunkowo małym stopniu zależny od 
właściwości reologicznych mieszanki. Warto tutaj zwrócić uwagę, że żaden 
z powyższych warunków nie odnosi się bezpośrednio do zdolności mieszanki 
do samozagęszczenia. Zakłada się natomiast, że ich jednoczesne spełnienie za-
pewnia uzyskanie betonu o oczekiwanym stopniu zagęszczenia. Choć można 
z tym założeniem dyskutować, dotychczasowe doświadczenia stosowania be-
tonów samozagęszczalnych potwierdzają jego słuszność. 

Czasami wyszczególniane są dodatkowe wymagania, które dotyczą wła-
ściwości mogących mieć znaczenie z punktu widzenia stosowania beto-
nu samozagęszczalnego np.: pompowalność, samopoziomowalność górnej 
powierzchni czy wykańczalność powierzchni licowych. Z braku ogólnie 
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przyjętych kryteriów ich oceny i/lub metod ich pomiaru uwzględnianie ich 
jest jednak problematyczne.

3. Metody badania właściwości BSZ

Wymagane właściwości samozagęszczalnej mieszanki betonowej tak bardzo 
różnią się od właściwości mieszanek zagęszczanych wibracyjnie, że metody ba-
dania właściwości mieszanek zagęszczanych wibracyjnie są w ich przypadku 
całkowicie nieprzydatne. W początkowym okresie stosowania betonu samoza-
gęszczalnego do badań i oceny właściwości mieszanki betonowej opracowano 
i stosowano z różnym powodzeniem wiele metod, przy czym żadna z nich nie 
była uniwersalna i nie umożliwiała jednoczesnej oceny wszystkich trzech pod-
stawowych właściwości mieszanki samozagęszczalnej. Z konieczności zatem, 
w wyniku szeregu międzynarodowych projektów badawczych finansowanych 
przez EU i współpracy z RILEM, rekomendowano zestaw specyficznych, najbar-
dziej przydatnych i miarodajnych metod badania właściwości samozagęszczal-
nej mieszanki betonowej. Zakładano przy tym, że standardowe metody powinny 
umożliwiać ocenę przynajmniej jednej z powyższych właściwości, w możliwie 
prosty i bezpośredni sposób, poprzez zachowanie się mieszanki w symulowanych 
metodą badań warunkach rzeczywistych (a więc metoda winna być skorelowa-
na z praktyczną sytuacją). W efekcie w normie PN-EN 206:2016 uwzględniono 
specjalne metody do badania właściwości mieszanki samozagęszczalnej; metody 
te zestawiono w tabeli 1. Z tych metod podstawową jest metoda rozpływu stożka, 
pozostałe natomiast mogą być wykonywane dodatkowo w zależności od potrzeb 
i aplikacji betonu. Oprócz metod normowych wg PN-EN 206:2016 występują 
także inne, omówiono je np. w [1,2,3]. Informacje o zakresie i zasadach badania, 
stosowanych aparatach i sprzęcie, procedurach przygotowania próbek i badania, 
wynikach badania ich powtarzalności i odtwarzalności można znaleźć w poda-
nych dla każdej z omawianych metod normach lub w pracach [1,2]. Na osobny 
komentarz zasługują metody reometryczne stosowane często w badaniach na-
ukowych. Są one bardzo przydatne ze względu na fizykalną interpretację właści-
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wości reologicznych mieszanek betonowych. W praktyce ich zastosowanie jest 
jednak bardzo ograniczone. Po pierwsze, ponieważ reometry do takich pomiarów 
są bardzo kosztowne i wymagają specjalistycznej obsługi. Po drugie, ze wzglę-
du na brak standardowego reometru i brak zgodności wyników uzyskiwanych 
różnymi reometrami niemożliwa jest specyfikacja pożądanych cech mieszanki 
BSZ w ujęciu jej parametrów reologicznych. Niemniej jednak opracowano kilka 
reometrów do stosowania w warunkach polowych [1,2].

Tabela 1. Badania właściwości mieszanki samozagęszczalnej wg PN-EN 206:2016

Właściwość Norma Oznaczana cecha, jednostka Klasa

Płynność PN-EN 12350-8:2012 Badania 
mieszanki betonowej – Część 8: 
Beton samozagęszczalny – Bada-
nie metodą rozpływu stożka

Rozpływ, mm
SF1 - 550 ÷ 650 mm
SF2 - 660 ÷ 750 mm
SF3 - 760 ÷ 850 mm

Lepkość
Czas rozpływu do osią-
-gnięcia średnicy 500 mm, s

VS1 - < 2 s
VS2 - > 2 s

Lepkość

PN-EN 12350-9:2012 Badania 
mieszanki betonowej – Część 9: 
Beton samozagęszczalny – Bada-
nie metodą V-lejka

Czas wypływu, s
VF1 - < 8 s

VF2 - > 9 ÷ 25 s

Zdolność do 
przepływu 
przez zbro-
jenie

PN-EN 12350-10:2012 Badania 
mieszanki betonowej – Część 10: 
Beton samozagęszczalny – Bada-
nie metodą L-pojemnika

Czas wypływu potrzebny 
mieszance na osiągnięcie 
odległości 20 i 40 cm od 
otworu wypływowego, s

3 - 6 s

Stosunek tamowania - 
stosunek wysokości przy 
przeszkodzie z prętów i na 
końcu skrzynki, -

PL1 - ≥ 0,80 dla 2 prętów
PL2 - ≥ 0,80 dla 3 prętów

PN-EN 12350-10:2012 Badania 
mieszanki betonowej – Część 12: 
Beton samozagęszczalny – Bada-
nie metodą J-pierścienia

Współczynnik blokowania
PJ1 ≤ 10 mm z 10 prętami
PJ2 ≤ 10 mm z 16 prętami

Rozpływ, mm -

Czas rozpływu do osiągnię-
cia średnicy 500 mm, s

-

Stabilność, 
odporność 
na segre-
gację

PN-EN 12350-11:2012 Badania 
mieszanki betonowej – Część 11: 
Beton samozagęszczalny – Bada-
nie segregacji sitowej

Udział segregacji, %
SR1 ≤ 20
SR2 ≤ 15

Klasyfikacji nie stosuje się do betonu z kruszywem o Dmax większym niż 40 mm, a w przypadku lejka V nie 
większym niż 22,4 mm
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4. Projektowanie betonu samozagęszczalnego

Projektowanie betonu samozagęszczalnego jest generalnie analogiczne 
jak projektowanie betonu zagęszczanego wibracyjnie. Jest to jednak zadanie 
trudniejsze, stwarzające więcej problemów i wymagające od projektujące-
go znacznie większego doświadczenia i zaawansowania technologicznego. 
Problemem stwarzającym największe trudności jest uzyskanie wyważonego 
składu zapewniającego uzyskanie płynnej i stabilnej mieszanki oraz wyma-
ganych właściwości stwardniałego betonu. Beton BSZ jest zwykle materia-
łem o większej liczbie składników niż beton zagęszczany wibracyjnie, przy 
doborze jakościowym składników należy uwzględnić ich współdziałanie 
(zwłaszcza w aspekcie efektów działania domieszek), przy doborze ilościo-
wym składników obok udziałów wagowych uwzględnia się również udział 
objętościowych niektórych z nich (np. zaczynu spoiwowego, dodatków mi-
neralnych), a na właściwości mieszanki samozagęszczalnej bardzo istotny 
wpływ ma niewielka nawet zmienność właściwości i ilości składników. 

Projektowanie betonu samozagęszczalnego, tak jak każdego innego, roz-
poczyna się od sprecyzowania i doboru jego właściwości. W przypadku 
właściwości stwardniałego betonu samozagęszczalnego postępowanie to 
nie różni się od stosowanego dla innych betonów - określa się wymagania 
wytrzymałości wynikające z projektu konstrukcji (klasa betonu i ew. inne 
właściwości) i wymagania trwałości wynikające z warunków pracy betonu 
w konstrukcji (klasa(y) ekspozycji). W przypadku właściwości mieszanki be-
tonowej różnice są jednak istotne. Wymagane właściwości określa się klasa-
mi konsystencji według wartości pomiaru odpowiednimi metodami (testami), 
dobranymi z przedstawionych w tabeli 1. Podstawowym specyfikowanym 
wymogiem jest klasa rozpływu, pozostałe wymagania są opcjonalne. Moż-
liwe jest również zastąpienie określonej klasy zadaną wartością pomiaru wg 
odpowiedniego testu, z uwzględnieniem tolerancji wg tabeli 2. Wymaganą 
konsystencję mieszanka BSZ musi posiadać w czasie betonowania konstruk-
cji. Należy tutaj zaznaczyć, że choć norma określa klasę rozpływu SF jako 
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podstawową, poprzestanie na jej specyfikacji i badaniu jest niewystarczające. 
Dobór metod powinien umożliwiać ocenę wszystkich trzech zasadniczych 
właściwości mieszanki samozagęszczalnej. 

Tabela 2. Tolerancje dla zadanych wartości konsystencji wg PN-EN 206:2016

Kryteria zgodności Tolerancje wyniku pojedynczego testu

Rozpływ stożka

Tolerancja w mm ± 50

t500

Tolerancja w s ± 1

V-funnel

Zadana wartość w s <9 ≥9

Tolerancja w s ± 3 ± 5

Ogólne wskazania doboru klas mieszanek samozagęszczalnych do okre-
ślonych zastosowań pokazano w tabeli 3 i na rys. 1. Wynika z nich, że do-
bór odpowiednich klas konsystencji mieszanki samozagęszczalnej wymaga 
analizy projektu konstrukcji. Są one bowiem zależne od rodzaju elementu 
konstrukcji, ich przekroju i wysokości oraz ilości/gęstości zbrojenia. W przy-
padku konstrukcji o wymiarze najmniejszego obszaru przepływu mniejszym 
niż 60 mm, konieczne mogą być badania próbne z zastosowaniem modelu 
naturalnej wielkości.
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Tabela 3. Wskazania doboru klas mieszanek BSZ

Klasa Zastosowanie

Płynność i lepkość

SF1 
550 - 650 mm

Elementy nie zbrojone lub słabo zbrojone, elementy pionowe (słupy, ściany) o dużej wy-
sokości betonowane od góry, elementy poziome (płyty) o niewielkich rozmiarach. Utrud-
nione wykończenie powierzchni elementu.

SF2  
660 – 750 mm

Formowanie elementów poziomych i pionowych o normalnym zbrojeniu i dowolnych 
wymiarach

SF3  
760 - 850 mm

Formowanie elementów poziomych, gęstozbrojonych, formowanie elementów o skompli-
kowanych kształtach, pompowanie mieszanki od dołu. Nie zalecane w przypadku elemen-
tów pionowych o dużej wysokości, ze względu na możliwość wystąpienia dużego parcia 
na deskowania. Stosowane kruszywo nie może być większe od 16 mm

> 850 mm
Zadany, zamiast klasy, rozpływ większy niż 850 mm może być specyfikowany w specjal-
nych przypadkach jak klasa SF3, ale wymaga to zwrócenia szczególnej uwagi na zapobie-
ganie segregacji. Stosowane kruszywo nie może być większe od 8 mm

VS1<2s 
VF1<9s

Elementy z gęstym i normalnym zbrojeniem, konieczność wypoziomowania powierzch-
ni  i dobre jej wykończenie. Zwiększone niebezpieczeństwo segregacji oraz możliwość 
zwiększonego parcia na deskowania. Zalecane przy betonowaniu elementów poziomych 
i pionowych o umiarkowanej wysokości.

VS2>2
VF2 (9 – 25s)

Im czas rozpływu większy tym mniejsze parcie mieszanki na deskowania w elementach 
pionowych oraz większa jej odporność na segregację. Utrudnione dobre wykończenie po-
wierzchni. Możliwe problemy z uzyskaniem ciągłej konstrukcji przy wystąpieniu przerw 
w betonowaniu. Zalecane w przypadku betonowania elementów pionowych o dużej wy-
sokości.

Zdolność 
do przepływu

W doborze klasy tej właściwości należy rozpatrzyć geometrię i gęstość zbrojenia, płyn-
ność mieszanki i maksymalną wielkość kruszywa. Dla cienkich płyt gdzie rozstaw prętów 
jest większy niż 80 mm i innych konstrukcji gdzie jest on większy niż 100 mm nie jest 
wymagana specyfikacja zdolności przepływu

PL 1 ≥ 0,80 
dla 2 prętów
PJ1≤ 10 mm 
z 12 prętami

Są wskazane do konstrukcji z rozstawem prętów 80 do 100 mm, (np. budynki i konstruk-
cje pionowe).

PL 2≥ 0,80 
dla 3 prętów
PJ2≤ 10 mm 
z 16 prętami

Są wskazane do konstrukcji z rozstawem prętów 60 mm do 80 mm, (obiekty inżynierii 
lądowej).

Stabilność

Odporność na segregację jest ważnym parametrem dla wyższych klas płynności i niższych 
klas lepkości, lub jeśli warunki układania mogą wywołują segregację - Segregacja zacho-
dząca po ułożeniu jest najbardziej szkodliwa w elementach wysokich, ale także w cienkich 
płytach. Jeśli żaden z tych przypadków nie ma miejsca specyfikacja odporności na segre-
gację nie jest potrzebna.

SR1 Jest wskazana do konstrukcji słabo zbrojonych lub niezbrojonych, w przypadkach klasy 
płynności SF1i SF2 oraz klasie lepkości VS2

SR2 Jest wskazana do konstrukcji średnio i silnie zbrojonych, w przypadkach klasy płynności 
SF3 oraz klasie lepkości VS1.
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Rys. 1. Właściwości mieszanki BSZ dla różnych rodzajów elementów konstrukcji.

Drugim etapem projektowania jest jakościowy dobór składników i składu 
mieszanki betonowej. W przypadku betonów BSZ w zasadzie nie ma spe-
cjalnych wymagań co do rodzaju składników, aczkolwiek na ich dobór mogą 
mieć wpływ wymagania samozagęszczalności, o czym dalej.

W trzecim i ostatnim etapie projektowania dobiera się i optymalizuje skład 
betonu samozagęszczalnego. Jak wiadomo nie ma standardowej metody 
projektowania składu betonu, w tym również betonu samozagęszczalnego. 
W odróżnieniu od betonu zwykłego, skład betonu samozagęszczalnego wa-
runkuje konieczność spełnienia wymagań samozagęszczalności. W związku 
z tym proporcje jego składników różnią się od tradycyjnej mieszanki (rys. 2 
i 3), stwarzając przy tym warunki do uzyskania betonu o dużej wytrzyma-
łości i trwałości. Ze względu na warunek odporności na segregację, betony 
samozagęszczalne charakteryzują się: zawartością frakcji pyłowych p (ce-
ment, dodatki mineralne, kruszywo frakcji < 0,125 mm) od 400 do 600 kg/m3, 
 wskaźnikiem w/p < 0,50 oraz objętością zaczynu od 300 do 450 dm3/m3. 
Kruszywo do betonów samozagęszczalnych powinno mieć ziarna o wielkości 
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do 16 mm i regularnych kształtach, a jego punkt piaskowy powinien zawierać 
się w przedziale od 40 do 50%. Dodatki mineralne zwiększają ilość zaczy-
nu bez potrzeby zwiększania ilości cementu ponad konieczne minimum. Do 
betonów stosowanych do wykonania elementów o mniejszych wymaganiach 
względem wytrzymałości najlepiej stosować mączki kamienne (np. zmielony 
wapień, dolomit). Dodatki typu II - żużel, popiół lotny czy pył krzemion-
kowy - zwykle stosuje się wtedy, gdy wymagana jest wysoka odporność na 
oddziaływanie środowiska. Odpowiednią płynność mieszanki samozagęsz-
czalnej uzyskuje się stosując dodatek superplastyfikatora, najlepiej na bazie 
polikarboksylanów. Dobrze dobrany superplastyfikator powinien zapewniać 
utrzymanie wymaganych właściwości mieszanki przez co najmniej 1 - 1,5 
h. Ponadto, może zachodzić potrzeba zastosowania domieszki zwiększają-
cych lepkość mieszanki ze względu na segregację, domieszki tiksotropowej 
ze względu redukcję parcia mieszanki na deskowanie, czy domieszki reduku-
jącej napowietrzenie wywołane dodatkiem niektórych superplastyfikatorów. 
Inne domieszki można stosować do betonów samozagęszczalnych podobnie 
jak do betonów zagęszczanych wibracyjnie, należy jednak uwzględnić ich 
możliwy wpływ na konsystencję mieszanki i efekty działania superplasty-

Rys. 2. Specyfika składu betonu zwykłego i samozagęszczalnego
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fikatora. Trudności w doborze jakościowym i ilościowym składników beto-
nu samozagęszczalnego sprawia kwestia ich współdziałanie ze względu na 
właściwości mieszanki i betonu. Składają się na to m. in.: kompatybilność 
superplastyfikatora z cementem w obecności dodatków mineralnych, dobór 

Rys. 3. Zmiany właściwości reologicznych mieszanki w wyniku modyfikacji jej składu
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ilości superplastyfikatora przy uwzględnieniu wpływu innych stosowanych 
domieszek (np. napowietrzającej) na wymagane upłynnienie mieszanki przy 
założonym w/c, czy uzyskanie wymaganej mrozoodporności przy szczegól-
nie trudnym do kontrolowania napowietrzeniu betonu domieszką napowie-
trzającą. Złożony wpływ składników i składu na właściwości reologiczne 
mieszanki samozagęszczalnej ilustruje rys. 3. Kwestie doboru składu i skład-
ników dla betonów samozagęszczalnych omówiono szeroko np. w [1,2,4,5].

Bardzo istotnym problemem w przypadku produkcji i wykonania beto-
nu samozagęszczalnego jest jego wrażliwość na zmiany składu, właściwości 
składników oraz warunków technologicznych wykonania (np. intensywność 
mieszania czy temperatura). Uwagę należy zwracać na uziarnienie kruszywa 
i jego wilgotność oraz wodożądność cementu i dodatków mineralnych. Każ-
da ich zmiana powoduje zmianę ilości wody wolnej w mieszance, co może 
istotnie wpływać na właściwości mieszanki, skutkując zmianami, z osob-
na lub łącznie, płynności, zdolności przepływu i odporności na segregację. 
Oczywiście podobny efekt powodują zmiany w ilości i proporcjach składni-
ków. Doświadczenia praktyczne wykazują [5], ze najczęściej spotykanymi 
wadami mieszanki samozagęszczalnej jest mniejsza niż wymagana płynność 
lub zbyt mała odporność na segregację. W pierwszym przypadku konsekwen-
cją są trudności z szczelnym wypełnieniem deskowania zwłaszcza elemen-
tów o skomplikowanych kształtach. Zaś w drugim przypadku problemem jest 
utrata jednorodności betonu w wykonanej konstrukcji. Możliwości korekty 
właściwości mieszanki samozagęszczalnej na budowie są bardzo problema-
tyczne i w praktyce nie do zaakceptowania. Wspomaganie procesu układania 
mieszanki samozagęszczalnej wibratorami również nie może być stosowane, 
gdyż zawsze prowadzi do segregacji mieszanki. 

Uważa się, że dobrze zaprojektowana mieszanka BSZ toleruje zmiany za-
wartości wody w granicach 5 - 10 % i temperatury w zakresie ± 3oC, bez 
zmiany jej wymaganej klasy lub właściwości. Pozwala to na uniknięcie moż-
liwości wystąpienia problemów technologicznych na placu budowy. Tole-
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rancja ta może być przede wszystkim uzyskana przez zapewnienie stałych, 
sprawdzonych źródeł zaopatrzenia w podstawowe składniki co gwarantuje 
minimalną zmienność ich właściwości oraz zapewnienie powtarzalnych wa-
runków procesów produkcji i układania mieszanki. Skład mieszanki ma tutaj 
znaczenie mniejsze, jednak warto zaznaczyć, że mieszanki o wyższym wskaź-
niku w/p (większej ilości wody) i/lub zawierające domieszki modyfikujące 
lepkość lepiej tolerują zmiany. Tolerancję mieszanki na zmiany sprawdza się 
określając jakie zmiany w stosunku do specyfikacji klas lub zadanych warto-
ści wyników testów spowoduje zmiana „in plus” lub „in minus” ilości wody 
w mieszance o 5 – 10 dm3 / m3  betonu.

Ponieważ właściwości mieszanki samozagęszczalnej zależą od intensyw-
ności mieszania oraz objętości zarobu, w ostatnim etapie projektowania we-
ryfikuje się skład mieszanki przeprowadzając próby w wytwórni i w warun-
kach technicznych budowy. Przed rozpoczęciem produkcji należy również 
sprawdzić, czy mieszanka w warunkach rzeczywistych spełnia założone wy-
magania konsystencji z odpowiednią tolerancją.

5. Ocena i kontrola jakości betonu samozagęszczalnego

Dobrze zaprojektowany beton samozagęszczalny posiada wszystkie wy-
magane specyfikacją właściwości mieszanki betonowej i betonu. Tylko dzię-
ki temu możliwe jest wykorzystania wszystkich zalet wynikających z jego 
stosowania. W przypadku mieszanki samozagęszczalnej szczególnie waż-
nym jest by posiadała ona w czasie betonowania odpowiednią konsystencję. 
Dlatego na placu budowy kontrola zgodności konsystencji mieszanki z spe-
cyfikacją musi być prowadzona częściej niż w przypadku betonów zwykłych. 
Zgodność wskazanych właściwości mieszanki samozagęszczalnej należy 
określać co najmniej raz dziennie, przy każdym pobieraniu próbek do bada-
nia wytrzymałości i/lub zawartości powietrza oraz w przypadku wystąpienia 
wątpliwości. W przypadku dostawy mieszanki betonowej w betoniarce sa-
mochodowej lub w urządzeniu mieszającym, jej właściwości należy badać 
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stosując albo próbkę złożoną (uśrednioną z próbek punktowych) albo próbkę 
punktową zgodnie z PN-EN 12350-1.

Z punktu widzenia kontroli jakości i skutecznego stosowania technolo-
gii betonu samozagęszczalnego szczególnie ważne jest gromadzenie syste-
matycznych danych o właściwościach składników, warunkach wykonania 
betonowania oraz właściwościach mieszanki i stwardniałego betonu. Zasad-
niczo wszelkie dane zebrane podczas procesu kontroli jakości, niezależnie 
od tego, czy pochodzą z badań składników czy betonu, służą dwóm celom. 
Pierwszym jest zapewnienie możliwie szybkiego wskazania, czy wymaga-
ne właściwości składników lub betonu są spełnione, co umożliwia podjęcie 
stosownych dalszych działań. Drugim jest gromadzenie danych o efektach 
stosowania składników o różnych właściwościach oraz zmianach warunków 
produkcji i wykonania betonu w odniesieniu do właściwości betonu. Ten dru-
gi cel jest nie daje natychmiastowych rezultatów i choć dla skutecznego sto-
sowania betonu samozagęszczalnego ma kluczowe znaczenie nie jest niestety 
powszechnie realizowany. Analiza danych pozyskanych w dłuższym okresie 
jest użyteczna przy doborze składników i składu w przyszłych projektach 
oraz, co szczególnie ważne, umożliwia skuteczne i szybkie korygowanie 
składu mieszanki w przypadku zmian właściwości składników, nawet przed 
ich wprowadzeniem do produkcji. Daje również możliwość szybkiej iden-
tyfikacji źródła problemu i szybkiego korygowania zmian właściwości be-
tonu w bieżącej produkcji. Gromadząc takie dane szczególną uwagę należy 
zwrócić na wpływ zmienności właściwości cementu i dodatków mineralnych 
(szczególnie w aspekcie ich wodożądności), uziarnienia kruszywa (zwłasz-
cza ilości drobnych frakcji i uziarnienia piasku), efektów działania superpla-
styfikatora, a także wilgotności kruszywa, intensywności mieszania i tem-
peratury mieszanki. Badania właściwości składników najlepiej wykonywać 
we własnym zakresie, nie zadowalając się tylko danymi przekazanymi przez 
ich producenta, gdyż ich zakres nie zawsze jest wystarczający w przypadku 
kształtowania właściwości mieszanki samozagęszczalnej.
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Rys. 4. Matryca korygowania właściwości mieszaki BSZ [5]

Na podstawie długotrwałego monitoringu można dla każdego produko-
wanego betonu samozagęszczalnego określić tolerancje zmienności właści-
wości jego składników oraz opracować matrycę korygowania właściwości 
mieszanki; przykład takiej matrycy dla korygowania rozpływu i lekkości po-
kazuje rys. 4. Zwraca uwagę, że tylko w niektórych przypadkach korekta jest 
możliwa w prosty sposób. W większości przypadków przed wprowadzeniem 
korekty konieczna jest bardziej złożona analiza możliwych przyczyn wystą-
pienia problemów i dopiero stosownie do tych przyczyn podjęcie odpowied-
nich działań. Bez wątpienia w przypadku korygowania właściwości miesza-
nek samozagęszczalnych nie sprawdza się prosta formuła zwiększenia lub 
zmniejszenia ilości superplastyfikatora.

6. Podsumowanie

Technologia betonu samozagęszczalnego opiera się na tych samych zasa-
dach co technologia betonu zagęszczanego w sposób wibracyjny. Odmienne 
są przede wszystkim wymagania względem jego konsystencji i metody jej 
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badania co zostało uregulowane w normie PN-EN 206. Beton samozagęsz-
czalny jest wrażliwy na zmiany właściwości składników, składu, procedur 
i warunków technologicznych. W związku z tym ważnym jest, aby na każ-
dym etapie jego produkcji i wykonania z niego konstrukcji prowadzona był 
staranna kontrola jakości oraz nadzór technologiczny. Pracownicy zaangażo-
wani w proces produkcji i betonowania powinni zostać zostali przeszkoleni 
w zakresie specyfiki wykonywania konstrukcji z betonu samozagęszczalne-
go.
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INTELIGENTNY BETON

1. Wprowadzenie

Beton jest najczęściej wykorzystywanym materiałem konstrukcyjnym na 
świcie. Nie zaskakuje więc fakt, że jest on przedmiotem szerokich i inten-
sywnych badań od początku jego stosowania. Przez wiele lat głównym przed-
miotem zainteresowania była jego podstawowa cecha użytkowa jaką jest wy-
trzymałość na ściskanie. Równoległy, ciągły rozwój inżynierii materiałowej 
i wiedzy o otaczającym świecie oraz wzrost wymagań odnośnie właściwości 
materiałów konstrukcyjnych powodował gwałtowny postęp w technologii 
betonu. 

Tabela 1. Średnia wytrzymałość produkowanego betonu na przestrzeni ubiegłego stulecia [1]

Rok 1850 1910 1950 1979 1991 2007 Uwagi

f28, MPa 8-10 12-15 20-30

≤40 ≤60 ≤60 Beton zwykły

≥40

≥60 ≥60 HPC

≥120
≥120 VHPC

200-800* UHPC
* obróbka hydrotermalna

1 dr hab. inż., AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wy-
dział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, 30-059 Kraków, Al. Mickiewicza 30, e-mail: 
pichor@agh.edu.pl 
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Obecnie coraz większe znaczenie odgrywa trwałość konstrukcji, w tym 
w środowisku powodującym korozję chemiczną, ale również w rozumie-
niu odporności na działanie niskiej i wysokiej temperatury, szczególnie 
w warunkach naprzemiennego, wieloletniego jej oddziaływania. W wielu 
przypadkach oddziaływanie to związane było z awariami lub katastrofami 
budowlanymi, a dążenie do uniknięcia podobnych zdarzeń w przyszłości 
pozwoliło opracować zasady projektowania, wznoszenia oraz eksploatacji 
obiektów w szczególnych warunkach eksploatacji np. na terenach sejsmicz-
nych, w kopalniach, czy obiektach narażonych na oddziaływanie wody mor-
skiej.

Nową grupą materiałową mającą zastosowanie w budownictwie są tzw. 
materiały inteligentne. Biorąc pod uwagę zachowanie materiałów wydaje 
się bardziej trafnym termin materiały wielofunkcyjne, tj. materiały, które 
oprócz swoich podstawowych cech np. wytrzymałości, izolacyjności wzbo-
gacone są w unikatowe cechy dodatkowe, dzięki którym znacznie zwiększa-
ją zakres stosowania lub w niektórych przypadkach pozwalają na całkiem 
nowe zastosowania. Materiały wielofunkcyjne w odróżnieniu od tradycyj-
nych materiałów mogą pełnić nowe funkcje, np. są zdolne do monitorowania 
lub buforowania zmian temperatury, mogą ważyć pojazdy na drogach, mini-
malizować powstawanie spękań, rozkładać zanieczyszczenia powietrza, etc.

Kompozyty cementowe stosunkowo łatwo poddają się modyfikacji pro-
wadzącej do nadania dodatkowej funkcjonalności. Najczęściej uzyskuje się 
to poprzez wprowadzenie do mieszanki składnika, np. przewodzącego prąd 
elektryczny, w ilości przekraczającej próg perkolacji. Dzięki temu makro-
skopowo manifestowane właściwości kompozytu odpowiadają właściwością 
wprowadzonego składnika. W innych przypadkach wprowadza się dodatki 
w mniejszej ilości, poniżej progu perkolacji, aktywujące się w zależności od 
warunków eksploatacji np. uwalnianie polimeru prowadzące do zasklepie-
nia spękania, pochłanianie ciepła w czasie ogrzewania i uwalnianie podczas 
chłodzenia, kataliza zanieczyszczeń inicjowana promieniowaniem UV, etc. 
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W każdym z tych przypadków uzyskujemy dodatkową cechę kompozytu, za-
leżną od właściwości wprowadzonego składnika aktywnego.

2. Wielofunkcyjne kompozyty cementowe z dodatkami  
przewodzącymi prąd

Kompozyty na bazie cementu z dodatkami przewodzącymi można wy-
korzystać na różne sposoby, w tym do monitoringu temperatury elementów 
betonowych np. w pompach ciepła oraz do pomiaru temperatury elewacji, 
gdzie możliwe jest uzyskanie informacji o temperaturze na zewnątrz wzglę-
dem temperatury pomieszczenia. Sygnał proporcjonalny do różnicy tempera-
tur wykorzystać można do sterowania ogrzewaniem, żaluzjami lub wentyla-
cją. Do pomiaru temperatury w technice najczęściej wykorzystuje się efekt 
Seebecka (termopary) lub zmianę rezystancji czujnika (termometry rezy-
stancyjne, termistory). Efekty te można również wykorzystać w przypadku 
kompozytów cementowych. Matryca cementowa po stwardnieniu w stanie 
suchym ma niewielkie przewodnictwo elektryczne związane głównie z me-
chanizmem jonowym transportu ładunku. Rezystywność matrycy cemento-
wej wysuszonej do stałej masy jest rzędu 109 Ωm, i silnie zależy od zawil-
gocenia, zmniejszając się do poziomu 103-104 Ωm przy wilgotności betonu 
około 50% [2, 3]. W uproszczeniu można powiedzieć, że stwardniały zaczyn 
cementowy w stanie niewielkiej wilgotności ustabilizowanej jest izolatorem. 
Rezystywność zapraw i betonów zależy dodatkowo od właściwości kruszywa 
(ale te są izolatorami), zawartości cementu, wskaźnika w/c, wieku betonu 
i rodzaju domieszek chemicznych [2-5]. Po wprowadzeniu dodatków dobrze 
przewodzących prąd w ilości przekraczającej próg perkolacji rezystywność 
kompozytów zmniejsza się o kilka rzędów wielkości. Wykorzystywane są 
różne materiały: pył grafitowy, włókna węglowe, nanorurki węglowe, włókna 
stalowe i ostatnio również grafit ekspandowany [6-14]. 
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Rys. 1. Sposoby wykorzystania materiałów wielofunkcyjnych z dodatkami przewodzącymi 
prąd w budynkach: a), b) pomiar temperatury przez tynk izolacyjny i zaprawę murarską, c) 

pomiar obciążenia, d) tynk jako ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym 

Zarówno włókna grafitowe jak i stalowe generują niewielki współczynnik 
Seebecka, jednak są powszechnie dostępne co daje możliwość ich szerokiego 
stosowania. Rejestrowana wielkość napięcia termoelektrycznego generowa-
na przez kompozyt z ich udziałem jest stosunkowo niewielka, ale wystarcza-
jąca do dalszego przetwarzania i wykorzystania.

Rys. 2. Napięcie termoelektryczne generowane przez kompozyty cementowe w funkcji 
temperatury: a) z pyłem grafitowym [6], b) z włóknami stalowymi [13]

Przekroczenie progu perkolacji (lub zbliżenie się do niego, tzw. strefa 
przejściowa) z jednej strony jest niezbędne w celu utworzenia ciągłej sieci 
stykających się ziaren dodatku np. włókien ze sobą, z drugiej natomiast nie-
sie ze sobą ryzyko pogorszenia podstawowych cech użytkowych kompozytu, 
w tym przede wszystkim wytrzymałości i trwałości. Wykorzystanie efektu 
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Seebecka do monitoringu temperatury napotyka trudność ze względu na mały 
gradient temperatur występujący w warunkach eksploatacji budynku w cien-
kiej warstwie tynku. Poprawa izolacyjności termicznej tynku pozwala nawet 
w cienkiej warstwie osiągnąć wystarczający gradient temperatury do uzy-
skania mierzalnego napięcia termoelektrycznego proporcjonalnego do tem-
peratury na zewnątrz. W niektórych przypadkach np. jastrychów zwiększone 
przewodnictwo cieplne betonów jest zaletą. Poszukuje się takich dodatków, 
których ilość wprowadzona do matrycy cementowej będzie jak najmniejsza, 
minimalizując tym samym ryzyko równoczesnego pogorszenia właściwości 
kompozytu. Najlepsze rezultaty osiąga się stosując włókna węglowe, dla któ-
rych próg perkolacji zwykle nie przekracza 1% obj. [10-12], a dodatkową 
zaletą stosowania włókien jest zwiększenie odporności na kruche pękanie 
kompozytu. Oprócz włókien wykorzystać można grafit ekspandowany, dla 
którego próg perkolacji jest również na niskim poziomie przyjmując w zależ-
ności od sposobu wprowadzania grafitu ekspandowanego do matrycy cemen-
towej poziom 38% [15]. Zarówno w przypadku wykorzystania zmian rezy-
stancji próbki tynku do pomiaru temperatury elewacji jak i napięcia Seebecka 
generowanego przez tynk (różnica temperatury elewacji względem wnętrza 
budynku) stwierdzono dużą zgodność ze wskazaniami termometru odniesienia 
(rys. 3). Uzyskane wyniki potwierdzają możliwość stosowania kompozytów 

Rys. 3. Zmiana rezystancji i napięcia termoelektrycznego generowanego przez tynk z 7% 
grafitu ekspandowanego w funkcji temperatury zewnętrznej (elewacja wsch. bud. A3 AGH)
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cementowych z dodatkiem grafitu ekspandowanego jako aktywnych tynków 
reagujących na zmiany temperatury.

Wprowadzenie składnika przewodzącego pozwala również wykorzystać 
kompozyty cementowe jako elementy grzejne np. w systemach grzewczych 
wewnątrz budynków, pola odladzające w nawierzchniach drogowych, zdol-
nych, dzięki ogrzewaniu oporowemu do ochrony przed zamarzaniem lub od-
ladzania [16-21]. Przykładowo wykonano testowy fragment nawierzchni mo-
stu w Roca (Roca Spur Bridge, Nebraska, USA), o wymiarach 36 m na 8,5 m 
(52 pojedyncze płyty) z betonu z dodatkiem mieszanki włókien stalowych, 
włókien grafitowych i pyłu grafitowego. Nawierzchnię tą testowano w latach 
1999-2001 w różnych warunkach eksploatacji, wykazując skuteczne 
zapobieganie zamarzaniu powierzchni i zaleganiu śniegu lub lodu [21]. 
Średnie zużycie energii wynosiło około 500W/m2.

Rys. 4. Nawierzchnia mostu z betonu przewodzącego prąd w Roca (Nebraska, USA): 
a) w czasie układania, b) efekt odladzania wywołany ogrzewaniem oporowym [21]

Drugim, intensywnie rozwijanym kierunkiem badań nad zastosowaniem 
betonu z dodatkami przewodzącymi jest wykorzystanie zmiany rezystancji 
(a właściwie rezystywności) pod wpływem naprężeń mechanicznych [22-24]. 
Inne właściwości elektryczne modyfikowanego betonu (stała dielektryczna, 
efekt piezoelektryczny) nie pozwalają na uzyskanie sygnału proporcjonalne-
go do naprężeń.
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Rys. 5. Zakresy zmian rezystancji kompozytów z dodatkami przewodzącymi poddanych 
obciążeniu [25]

Spośród stosowanych dodatków najczęściej wykorzystuje się włókna wę-
glowe, nanorurki węglowe lub grafit. Niemniej jednak znaleźć można prace 
nad wykorzystaniem innych materiałów. Przykładem mogą być cząstki niklu 
lub nanometryczny Fe2O3, którego już niewielki dodatek do betonu pozwa-
la rejestrować zmiany rezystancji elementu betonowego wywołane obciąże-
niem zewnętrznym [10, 26]. Efekt zmian rezystancji wywołany naciskiem 
można wykorzystać do oceny obciążenia konstrukcji np. filarów, ale również 
ważenia pojazdów poruszających się po nawierzchniach betonowych [27]. 
Korzystna jest praktycznie bezzwłoczna odpowiedź materiału, dzięki czemu 
prędkość poruszających się pojazdów praktycznie nie wpływa na mierzoną 
wartość względnej zmiany rezystancji [28, 29]. Zmiany rezystancji betonu 
wywołane obciążeniem można zastosować w budowie inteligentnego parkin-
gu, w którym na podstawie obciążenia wywołanego parkującymi samochoda-
mi można ocenić ilość zajętych miejsc parkingowych.
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Rys. 6. Próby wykorzystania betonu z dodatkiem cząstek niklu do ważenia pojazdów  
bez ich zwalniania: a) schemat układu pomiarowego, b) szczegóły wykonania strefy 

ważącej [29]

W aplikacjach drogowych można jednocześnie wykorzystać możliwość 
ważenia pojazdów, pomiaru temperatury nawierzchni i ogrzewania oporowe-
go zabezpieczającego przed oblodzeniem. Istnieje możliwość wykorzystania 
zbrojenia jako elektrod pomiarowych.
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3. Kompozyty mineralne z dodatkiem materiałów fazowo-zmiennych 
(PCM)

Beton ma stosunkowo dużą zdolność akumulacji ciepła. Zdolność tą moż-
na wykorzystać do buforowania zmian temperatury wewnątrz pomieszczeń, 
przede wszystkim ograniczając ich przegrzewanie w czasie silnego nasło-
necznienia. Duża tzw. masa termiczna pozwala obniżyć o kilka stopni mak-
symalną temperaturę w pomieszczeniu, opóźnić jej maksimum w ciągu dnia 
oraz oddawać zgromadzone ciepło w godzinach wieczornych [30]. Niemniej 
jednak duża gęstość materiału związana jest również z jego wysokim prze-
wodnictwem cieplnym, co może prowadzić do nadmiernej utraty ciepła przy 
braku nasłonecznienia. Jednym z rozwiązań jest zastosowanie materiałów 
o mniejszej gęstości (np. betonu lekkiego) modyfikowanego dodatkiem ma-
teriałów tzw. fazowo-zmiennych, dla których temperatura przemiany fazowej 
mieści się w zakresie temperatury eksploatacji budynku (15-45oC), a ciepło 

Rys. 7. Efekt endotermiczny przemiany fazowej różnych kruszyw lekkich nasyconych 
kwasem laurynowym: FL – popiołoporyt, SZ, SL – keramzyt o różnym uziarnieniu, PE – 

perlit ekspandowany [31]
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przemiany jest możliwie duże. Znanych jest dużo materiałów o przemianie 
fazowej w tym zakresie, niemniej jednak nie wszystkie można łatwo zasto-
sować. Najczęściej wykorzystuje się mieszaniny kwasów tłuszczowych lub 
wosków wprowadzane do zaprawy lub betonu w kapsułkach,  lub w formie 
nasyconego nimi porowatego granulatu [31-33]. Pochłanianie energii przez 
tak modyfikowane lekkie wypełniacze jest zależne od udziału materiału fazo-
wo-zmiennego. Ciepło przemiany fazowej PCM zwykle przekracza 120 kJ/kg.

Efekt reakcji (obniżenia temperatury) powierzchni przegrody, a tym sa-
mym wnętrza pomieszczenia wywołany obecnością materiału fazowo-zmien-
nego może sięgać nawet kilku stopni. Wielkość dodatkowej energii pochło-
niętej w przemianie fazowej silnie zależy od ilości wprowadzonego dodatku.

Rys. 8. Porównanie temperatury ściany południowej eksperymentalnego budynku z betonu 
z dodatkiem 5% materiału fazowo-zmiennego względem budynku odniesienia o takiej 

samej konstrukcji bez dodatku [33]

Na uwagę zasługują rozwiązania o niewielkiej komplikacji procesowej, 
szczególnie dedykowane do zastosowań w krajach o niskim poziomie urba-
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nizacji lub z barierami ekonomicznymi rozwoju zaawansowanych technolo-
gii w budownictwie. Materiały budowlane z dodatkiem składników, których 
temperatura przemiany fazowej mieści się w zakresie temperatury eksplo-
atacji zdolne są zatem do aktywnej reakcji na zmieniające się warunki śro-
dowiskowe. Efekt ten w połączeniu z możliwością monitoringu temperatury 
i stosowania ogrzewania oporowego można wykorzystać do budowy inteli-
gentnego systemu poprawy efektywności energetycznej budynku.

4. Materiały samonaprawialne

Idea materiałów zdolnych do autonomicznej regeneracji chyba najmocniej 
zakorzeniona jest w biomimetyce [34]. Kompozyty cementowe podatne są 
na pękanie, wywołane zarówno obciążeniami zewnętrznymi (przeciążenie), 
jak też zmianami mikrostruktury w czasie hydratacji (skurcz, wysychanie). 
W miarę postępu hydratacji matryca ulega zagęszczeniu, a proces transportu 
masy ulega spowolnieniu. Prowadzi to do lokalnego hamowania reakcji hy-
dratacji, w konsekwencji czego część ziaren cementu pozostaje nieprzereago-
wana. Proces dalszej hydratacji możliwy jest po przerwaniu szczelnej otoczki 
i dostarczeniu wody w jego otoczenie. Przerwanie ciągłości otoczki ziarna 
wywołane spękaniem może doprowadzić do jego zahamowania, a z czasem 
wypełnienia fazą C-S-H powstającą z hydratacji odsłoniętego ziarna cemen-
tu. Matryca cementowa zdolna jest więc do samoregeneracji, niemniej jednak 
mechanizm ten jest nieefektywny. Poszukuje się rozwiązań znacznie bardziej 
skutecznych, które zazwyczaj polegają na wprowadzeniu dodatkowych skład-
ników na nośniku np. w formie kapsułek, uaktywniających się w momencie 
dotarcia do nich spękania, przy czym mechanizm samonaprawy inicjowa-
ny jest dodatkowymi czynnikami zewnętrznymi. Szczególnym przykładem 
materiałów zdolnych do regeneracji są kompozyty epoksydowo-cementowe, 
w których rolę utwardzacza pełni obecny w zaczynie Ca(OH)2 [35-38].
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Rys. 9. Koncepcja samonaprawialności kompozytu epoksydowo-cementowego bez 
dodatkowego utwardzacza [36]

Mechanizm samonaprawy polega na wypełnieniu szczeliny przez nie-
utwardzoną żywicę, która w obecności jonów wapnia ulega utwardzeniu, 
dzięki czemu proces dalszego pękania jest hamowany. Wytrzymałość obsza-
ru, który uległ samonaprawie jest zwykle większa niż była przed spękaniem. 
Zapełnianie szczelin przez polimer prowadzące do odbudowy mikrostruktury 
materiału może odbywać się również na powierzchni, z naniesionej powłoki 
ochronnej zawierającej kapsułki z żywicą [37]. Zasadniczą różnicą w sto-
sunku do nieusieciowanej żywicy równomiernie rozproszonej w matrycy jest 
uszczelnianie spękań, blokując je przed dostępem wody (autoimpregnacja).

Rys. 10. Kolejne fazy a) - c) samonaprawy powierzchniowej betonu z wykorzystaniem 
powłoki z uwięzionym polimerem w kapsułkach [37]
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Intensywnie rozwijanym kierunkiem badań (choć pierwsze prace mają po-
nad 20 lat [38]) jest wykorzystanie bakterii, których produkty metabolizmu 
mogą wypełniać szczeliny w betonie, prowadząc do zahamowania dalszego 
rozwoju spękań [39-41]. 

Rys. 11. Wypełnienie spękania w betonie w wyniku biomineralizacji bakterii Bacillus 
mucilaginous [41]

Przykładem może być bakteria Bacillus mucilaginous L3, dzięki któ-
rej spękanie zapełnia się CaCO3 w wyniku biomineralizacji w stosunkowo 
krótkim czasie, prowadząc do całkowitego uszczelnienia mikrostruktury be-
tonu. Takie naprawcze działanie bakterii uaktywnia się dopiero w momencie 
dotarcia do niej wody spękaniem. Wprawdzie wytrzymałość powstającego 
węglanu wapnia jest znacznie mniejsza od wytrzymałości betonu, niemniej 
jednak jest to skuteczny mechanizm odbudowy mikrostruktury.
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5. Inne materiały

Przedstawione wybiórczo przykłady nie wyczerpują sposobów funkcjo-
nalizacji materiałów budowlanych, a jedynie wskazują na niewielki wycinek 
kierunków badań. Interesujące rozwiązania dotyczą również innych aspek-
tów m.in. wykorzystania kompozytów cementowych z dodatkiem TiO2 za-
równo wprowadzanym objętościowo jak też stabilizowanym na powierzchni 
materiału, do katalizy rozkładu zanieczyszczeń w atmosferze, ale również 
usuwania odkładających się na ich powierzchni [42-43].

Rys. 12. Mechanizm usuwania NOx z atmosfery przez nawierzchnię betonową [43]

Funkcjonalizacja może również dotyczyć ochrony antybakteryjnej bu-
dynków poprzez wykorzystanie zjawiska elektrotropizmu bakterii. Wprowa-
dzając mikroogniwa galwaniczne np. Cu-Zn do farby lub tynku i elektrolitu 
stałego ich działanie uaktywnia się dopiero w obecności wilgoci, a więc wa-
runkach sprzyjających rozwojowi pleśni i grzybów [44].

6. Podsumowanie

Materiały wielofunkcyjne w budownictwie, zwane potocznie inteligent-
nymi są wskaźnikiem poszukiwań nowych, nieszablonowych rozwiązań. 
Budownictwo stawia coraz większe wyzwania i oczekuje coraz lepszych 
materiałów, w tym o nowych cechach. Wykorzystanie materiałów zdolnych 
do aktywnej odpowiedzi na warunki, w których się znajdują nie jest jeszcze 
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powszechne, niemniej systematycznie wzrasta ilość badań i prób ich stoso-
wania.
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NANOTECHNOLOGIA W TECHNOLOGII BETONU 

1. Wprowadzenie

Nanotechnologia stała się ekscytującą dziedziną nauki, ale także technolo-
gią wykorzystywaną do badań, które mają niewiarygodny potencjał dla wie-
lu dziedzin nauki (np. fizyka, chemia, biologia czy inżynieria materiałowa) 
i gałęzi gospodarki (np.: elektronika, budownictwo, biomedycyna, przemysł 
motoryzacyjny, spożywczy, energetyczny, farmaceutyczny, chemiczny czy 
kosmetyczny).  

Beton kojarzy się nam najczęściej z dużymi, ciężkimi konstrukcjami. 
W technologii betonu projektując mieszankę betonową mamy tendencje 
do myślenia w skali makro posługując się metrami i milimetrami czy kilo-
gramami i gramami. Nano jest prefiksem używanym głównie w systemie 
metrycznym, co oznacza miliardową część metra. W tym kontekście ty-
powy arkusz papieru ma grubość 100 000 nanometrów, a autor tego arty-
kułu ma wysokość 1 690 000 000 nanometrów! Chodzi o to, że nano jest 
bardzo małe. Nanotechnologia to manipulacja materią na skalę atomową 
i molekularną. Charakteryzowanie, rozumienie i manipulowanie materia-
łami na poziomie nano doprowadziły do   niespotykanej wcześniej moż-

1 dr hab. inż., prof. ZUT, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wy-
dział Budownictwa i Architektury, al. Piastów 50, 70-311 Szczecin, email: elzbieta.horszcza-
ruk@zut.edu.pl.
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liwości opracowania nowych materiałów o nowatorskich i ulepszonych 
właściwościach. Podstawową jednostką budującą w nanotechnologii jest 
kropka kwantowa lub nanocząstka, która może  być reprezentowana jako 
skupienie dziesiątek tysięcy atomów o średnicy 1-100 nm. Źródłem pocho-
dzenia nanocząstek mogą być procesy naturalne ( materia organiczna i proce-
sy biologiczne, reakcje fotochemiczne w wysokich partiach atmosfery, wybu-
chy wulkanów czy pożary lasów) lub mogą być one wytworem działalności 
człowieka jako procesy zamierzone (opracowane i wytworzone w celach pro-
dukcyjnych np. produkcja nanorurek węglowych, nanopłytek tlenku grafenu 
czy nanowłókien Al2O3) i produkty uboczne (np. obróbka mechaniczna, ter-
miczna) [7, 14].

Do wytworzenia nanostruktur wykorzystuje się syntezę mechaniczną, 
chemiczną lub biologiczną. Syntezę można przeprowadzić tzw. podejściem 
bottom-up, czyli wykorzystując samoorganizcję atomów i cząstek oraz spo-
sobem top-down, czyli miniaturyzacja większych struktur (rys. 1). Procesy 
bottom-up to synteza nanostruktur poprzez:
- syntezę chemiczną w fazie gazowej, ciekłej bądź stałej,
- ściśle kontrolowane osadzanie (metody osadzania z fazy gazowej, procesy 

osadzania wspomagane plazmą, metody wykorzystujące fazę ciekłą, me-
tody koloidalne, metody zol-żel, osadzenie elektrolityczne), 

- metody kontrolowanego wzrostu nanostruktur.
Procesy top-down obejmują większość metod technologicznych przetwa-

rzających ciało stałe:
- mielenie – materiał jest rozdrobniony pomiędzy dwoma stalowymi bądź 

wolframowymi żarnami w warunkach beztlenowych, 
- litografia – na podłoże pokryte substancją ochronną nanosi się kształt jaki 

ma przyjąć nanostruktura za pomocą światła UV, promieni X, elektronów 
lub jonów; proces ten stosuje się w przemyśle półprzewodnikowym do 
wytwarzania układów scalonych, elementów optoelektronicznych itp.; 
produkcja seryjna; układy 2D.
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- obróbka – techniki wykorzystujące zogniskowaną wiązkę jonów; układy 
3D [7].

Rys. 1. Schematyczne przedstawienie metod top-down i bottom-up

Kiedy nanocząstki  tworzone są metodami  „bottom-up” rozmiar i kształt 
cząstki może być kontrolowany przez warunki produkcji. Kiedy wymiary 
materiału są zredukowane z makro do wielkości nano (metody top-down), 
występują istotne zmiany w przewodnictwie elektronicznym, absorpcji 
optycznej, reaktywności chemicznej oraz  właściwościach mechanicznych. 
Zmniejszając rozmiar cząstki, oprócz nadzwyczajnej zmiany powierzchni 
właściwej nanoproszków (rys. 2), uzyskujemy znaczną zmianę energii po-
wierzchniowej i morfologii powierzchni. Wszystkie te czynniki zmieniają 
podstawowe właściwości i reaktywność chemiczną nanomateriałów [7, 14].

Większość najnowszych badań nanotechnologicznych związanych z be-
tonem dotyczyła badań struktury materiałów cementowych i mechanizmów 
pękania kompozytów [4-6, 15]. Dzięki nowoczesnemu zaawansowanemu 
sprzętowi można obserwować strukturę na poziomie atomowym, a nawet 
mierzyć wytrzymałość, twardość i inne podstawowe właściwości mikro- 
i nano-skopowych faz materiałów. Zastosowanie mikroskopii sił atomowych 
(AFM) w badaniach amorficznego żelu C-S-H ujawniło, że w nanoskali ten 
produkt ma wysoce uporządkowaną strukturę [15]. W ostatnich latach osią-
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gnięto znaczne postępy dzięki zastosowaniu technik pomiarowych pozwala-
jących poznać strukturę materiałów w nanoskali, do których oprócz AFM za-
liczmy: magnetyczny rezonans jądrowy, mikroskopię sił ultradźwiękowych 
(UFM), transmisyjny mikroskop elektronowy (TEM), skaningową mikrosko-
pię jonową (FIB), nanoindentację, rentgenowską spektroskopię absorpcyjna 
(XAS) i spektroskopię  korelacji fluorescencyjnej (FCS).

2. Nanotechnologia betonu

Beton jako najbardziej wszechobecny sztuczny materiał jest kompozytem 
wielofazowym, który z czasem ulega procesom starzenia. Właściwości beto-
nu jak i procesy jego degradacji obserwowane są w  skali od nano do makro. 
Nanotechnologia betonu to nie tylko zastosowanie nanomateriałów w skła-
dzie samego betonu. Nanochemia oferuje domieszki do betonu w postaci 
superplastyfikatorów oddziałujących na poziomie nano na składniki betonu. 
Przykładem takich domieszek są superplastyfikatory na bazie eterów polikar-

Rys. 2. Rozmiar cząstek i skala powierzchni właściwej w odniesieniu  
do składników betonu [14]
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boksylowych (PCE). Dzięki dodatkowym zabiegom mechaniczno-chemicz-
nym przy zastosowaniu PCE możliwe jest uzyskanie wytrzymałości rzędu 
115 MPa. Poprawę wydajności spoiwa uzyskano  dzięki tworzeniu się nano-
-warstw organiczno-mineralnych lub nano-siatek na powierzchni cementu, 
a także amorfizacji powierzchni ziaren [16]. Zastosowanie nanomateriałów 
jako wypełniacz lub spoiwo również przyczynia się do poprawy właściwo-
ści mechanicznych poprzez zagęszczenie struktury i przyspieszenie procesu 
hydratacji (akcelaratory hydratacji). Przykładowo nanoczastki ditlenku krze-
mu (SiO2) zwanego popularnie nanokrzemionką można stosować jako doda-
tek do betonów wysokowartościowych i samozagęszczelnych, poprawiając 
ich urabialność i wytrzymałość. Obiecujące rezultaty w zakresie poprawy 
właściwości mechanicznych kompozytów cementowych uzyskano również 
w przypadku zastosowania nano-włókien Al2O3. W celu poprawy właściwo-
ści mechanicznych betonu ogólną tendencją w ostatnich latach jest zastoso-
wanie coraz drobniejszych spoiw w składzie betonu (rys. 2 i 3). 

Rys. 3. Zakresy skali związane z betonem [2]
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3. Beton z nanokomponentami

3.1.  Nanospoiwo
Faza amorficzna krzemianu wapnia (C-S-H) jest „klejem”, który utrzymu-

je składniki betonu a zarazem sama jest nanomateriałem (rys. 3). Chemicz-
nie wytrącony C-S-H jako skuteczna nanodomieszka do cementu poprawia 
wydajność beton [14].  Cząstki  C-S-H o średniej wielkości 5-10 nm działają 
jak nasiona zarodkowania dla produktów hydratacji cementu portlandzkiego 
(rys. 4). Pozytywne działanie nano- C-S-H polega na zmniejszeniu porowa-
tości zaczynu cementowego, ograniczeniu wielkości porów a co za tym idzie 
zmniejszeniu przepuszczalności zaczynu. Nano-spoiwo zaprojektowane 
z nano-cząstek cementu pozwala również na wypełnienie luk powstających 
pomiędzy pozostałymi składnikami mineralnymi betonu. Takie nano-spiowo 
można uzyskać za pomocą mielenia koloidalnego cementu portlandzkiego 
(metoda top-down) lub przez samoorganizację za pomocą inkludowania me-
chaniczno-chemicznego  reakcjami chemicznymi (metoda bottom-up) [16]. 

Rys. 4. Nanostruktura C-S-H ( powierzchnia 2x2 µm2) i uzyskane powiększenie  
(2 x 2 nm2) [15]

3.2.  Nanocząstki
Najwięcej prac badawczych dotyczy możliwości zastosowania nano di-

telnku krzemu (SiO2) czyli nanokrzemionki. W odniesieniu do nano-SiO2 po-
twierdzono:  przyspieszające działanie  na hydratację C3S,  przyspieszone two-
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rzenia się żelu C-S-H, modyfikację lepkości mieszanki, poprawę  szczelności 
matrycy cementowej,  także w warunkach wysokiej temperatury [6, 11]. Wypro-
dukowany na drodze syntezy chemicznej  nano-SiO2 jest wysoce amorficznym  
materiałem o wielkości krystalitów  o rozmiarach1-2.5 nm. Uzyskana średni-
ca nano-SiO2 zależy od warunków syntezy (rys. 5 a). Powierzchnia właściwa 
i morfologia powierzchni uzyskanych cząstek jest również ściśle regulowana 
warunkami syntezy nanostruktur (molowy stosunek reagentów, rodzaj środo-
wiska reakcji, pH i czas trwania reakcji). Przykładowo cząstki w skupiskach 
o wielkości 5-70 nm mają powierzchnię właściwą 116 000-500 000 m2/kg. 
Jak większość nanomateriałów nanokrzemionka ma skłonność do tworzenia 
skupisk zwanymi aglomeratami (rys. 5 b). Wydajność nanokrzemionki zależy 
od jej równomiernego rozmieszczenia w kompozycie, dlatego dezaglomera-
cja jest niezbędna do prawidłowego zaprojektowania kompozytu cementowe-
go. Zastosowanie superplastyfikatora jest często niewystarczające. Skutecz-
ną jednak kosztowną metodą aplikacji nano-SiO2 jest połączenie sonikacji 
(ultradźwięki) z szybkim mieszaniem mechanicznym [6, 16]. 

Nanokrzemionka jako produkt komercyjny dedykowany dla budownic-
twa produkowana jest w formie proszku powstałego ze zmielenia odpadowej 

Rys. 5. Nanokrzemionka: a) obraz TEM nano-SiO2 [1], b) zdjęcie SEM matrycy 
cementowej z widocznymi aglomeratami nano-SiO2 [6]
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stłuczki szklanej. Produkt ten zawiera nano-krzemionkę o średnicy 60-300 
nm i jest dedykowany jako domieszka do betonów wysokowartościowych, 
betonów architektonicznych i torkretu. Jako produkt przemysłowy nano-SiO2 
występuje również w postaci suspensji wodnej zawierającej maksymalnie do 
50% nanomateriału i jest dedykowana do betonów samozagęszczalnych oraz 
betonów dla prefabrykacji. 

Korzystny udział nanocząsteczek w tworzeniu optymalnej mikrostruktury 
i ogólnej wydajności materiałów na bazie cementu wynika z następujących 
czynników [14, 15] :
- dobrze rozproszone nanocząstki zwiększają lepkość fazy ciekłej kompo-

zytu, pomagając w zawieszeniu ziaren cementu i kruszywa oraz poprawia-
jąc odporność na segregację i urabialność;

- nanocząstki wypełniają przestrzenie między ziarenkami cementu, powo-
dując nieruchomienie wolnej wody (tzw. efekt nanowypełnienia);

- dobrze rozproszone nanocząsteczki działają jako centra krystalizacji hy-
dratów cementu, przyspieszając tym samym proces uwodnienia. Nano-
cząstki sprzyjają tworzeniu się małych kryształów Ca (OH)2  i małych 
jednorodnych skupisk C-S-H (zarodniki krystalizacji);

- nano-SiO2 uczestniczy w reakcji pucolanowej, co powoduje zużycie 
Ca(OH)2 i tworzenie się „dodatkowego” C-S-H;

- nanocząstki poprawiają strukturę matrycy cementowej w strefie kontakto-
wej kruszywo-zaczyn co skutkuje poprawa właściwości mechanicznych;

- efekt blokowania pęknięć matrycy przez nanocząstki skutkuje poprawą 
właściwości na ścinanie, zginanie i rozciąganie kompozytów cemento-
wych. 

3.3. Nanostuktury węglowe
Nanostruktury węglowe (CNS) takie jak: nanorurki (CNT), nanowłókna 

(CNF) i tlenek grafenu (GO) są potencjalnymi kandydatami na nanozbro-
jenie kompozytów budowlanych na bazie cementu (rys. 6). CNS wykazują 
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niezwykłe właściwości mechaniczne  dzięki modułowi sprężystości rzędu 
TPa i wytrzymałości na rozciąganie w zakresie GPa. Najwięcej badań prze-
prowadzono dla kompozytów cementowych z CNT. Korzystne działanie na-
norurek przy bardzo niskiej zawartości w spoiwie (0,5-1% masy cementu) 
przypisuje się nie tylko ich właściwościom mechanicznym ale także temu, że 
w matrycy cementowej łączą poszczególne obszary żelu C-S-H zwiększając 
sztywność matrycy i utrudniają propagację rys [10]. Analiza strukturalna po-
rów 3D, z wykorzystaniem komputerowej tomografii rentgenowskiej (XCT) 
potwierdziła, ze ilość nanorurek węglowych przyczynia się do zmniejszenia 
liczby defektów mikrostruktury, zmniejszając całkowitą porowatość i tym sa-
mym poprawiająca strukturę porów [8]. Wszystkie te efekty przekładają się 
bezpośrednio na poprawę mechaniczną i wytrzymałość kompozytów cemen-
towych. Problemem w zastosowaniu CNS w kompozytach cementowych, 
oprócz kosztów produkcji nanomateriału, pozostaje również ich przemysło-
wa metoda aplikacji w kompozycie. 

Rys. 6. Zdjęcia TEM nanostuktur: a) nanorurki węglowe (CNT) [13] ; b) tlenek grafenu 
(GO) [5]; c) „mostkowanie” spękań matrycy przez nanorurki węglowe (CNT) [9]

4. Właściwości funkcjonalne nanostruktur

Stosując nanomateriały w budowlanych kompozytach cementowych mo-
żemy nie tylko poprawić ich właściwości mechaniczne, ale także uzyskać do-
tychczas niespotykane dla tych kompozytów inne właściwości funkcjonalne. 
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Wszystko za sprawą niezwykłych właściwości nanomateriałów zastosowa-
nych do modyfikacji kompozytu. 

Dzięki zastosowaniu nano-ditlenku tytanu (nano-TiO2), którego znane są 
właściwości fotokatalityczne możliwe było wyprodukowanie cementu, który 
oprócz właściwości klasycznego cementu portlandzkiego pozwala na wyko-
nanie betonów samoczyszczących. Badania [3] nad możliwością wykorzysta-
nia nano-Fe3O4 (rys. 7a) w postaci płynnej jako domieszki do betonu, popra-
wiającej pochłanianie fal elektromagnetycznych (EMWA) potwierdziły takie 
właściwości betonu. Nanomagnetyt (nano-Fe3O4) oprócz swoich właściwości 
magnetycznych zastosowany w kompozycie cementowym pozwala na popra-
wę właściwości osłonowych kompozytu przed promieniowaniem gamma [4]. 
Nanorurki węglowe (CNT) oraz cząsteczki nanotlenków żelaza wykorzysty-
wane są jako nanosensory w kompozytach cementowych do monitorowania 
odkształceń kompozytu dzięki właściwościom przewodnictwa elektrycznego 
[14]. 

Rys. 7. Zdjęcia TEM: a) nano-Fe3O4; b) struktura typu rdzeń-otoczka  
(nano-Fe3O4/SiO2) [11]

Aplikacja złożonych nanostruktur np. typu rdzeń-otoczka, w kompozy-
cie cementowym umożliwia wprowadzenie do kompozytu nanostruktur 
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o złożonych właściwościach przy znacznym ograniczeniu zastosowanego 
nanomateriału w kompozycie. Zastosowanie nanostruktur nano-Fe3O4/SiO2 
z rdzeniem z  nanomagnetytu i otoczką z nanokrzemionki (rys. 7 b) pozwo-
liło na uzyskanie kompozytu o podwyższonych właściwościach mechanicz-
nych i osłonowych utrzymujących się nawet w warunkach oddziaływania 
wysokiej temperatury (do 600oC) [11]. Przedstawione na rys. 8 nanostruk-
tury umożliwiły poprawę wytrzymałości kompozytu i nadanie kompozytowi 
właściwości samoczyszczących [12]. Największym problemem w przemy-
słowym zastosowaniu złożonych nanostruktur w kompozytach cementowych 
oprócz kosztów wytworzenia nanomateriału, pozostaje również opracowanie 
skutecznego, a zarazem względnie taniego sposobu aplikacji nanomateriału 
w kompozycie.

Rys. 8. Schematyczne przedstawienie procesu syntezy nanostruktury rdzeń-otoczka (a) oraz 
obraz TEM struktury mSiO2/TiO2 [12]

5. Podsumowanie

Zrozumienie niezwykle złożonej struktury kompozytów cementowych, 
w tym betonu na poziomie „nano”, będzie skutkować powstaniem nowej 
generacji betonu, który będzie nie tylko mocniejszy i trwalszy, ale będzie 
posiadać szereg nowych „inteligentnych” właściwości. Jednocześnie ten 
nowy beton powinien być zrównoważony, efektywny kosztowo i ener-
gooszczędnie - w istocie eksponując cechy, których wymaga współczesne 
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społeczeństwo [14,15]. Wśród nowych nanostrukturalnych polimerów znaj-
dują się wysokowydajne superplastyfikatory do betonu i wysokowytrzy-
małe nano-włókna o wyjątkowych właściwościach pochłaniania energii 
Pojemność. Nano-spoiwa i kompozyty cementowe z nanomateriałami są ko-
lejnym przełomowym osiągnięciem. 

Dzięki nowym zaawansowanym technikom badawczym możliwe jest ob-
serwowanie struktury kompozytów na poziomie atomowym, a nawet pomiar 
oddziaływań fizyko-mechanicznych. Zastosowanie mikroskopu sił atomo-
wych (AFM) pozwoliło na poznanie uporządkowanej struktury amorficzne-
go żelu C-S-H. Wiele zjawisk na poziomie „nano” dla budowlanych kom-
pozytów cementowych pozostało nadal niewyjaśnionych lub nieodkrytych. 
Nanotechnologia zmieniła i nadal będzie zmieniać naszą wizję, oczekiwa-
nia i umiejętności kontrolowania świata materialnego. Zmiany te będą miały 
ogromny wpływ na nowoczesne materiały konstrukcyjne, w tym również na 
beton. W technologii betonu  nanotechnologia wciąż znajduje się na etapie 
wstępnej eksploracji - właśnie wychodzi z badań podstawowych na grunt 
przemysłowy; w związku z tym jej aplikacje na pełną skalę, zwłaszcza w be-
tonie, są nadal bardzo ograniczone. 

Nanotechnologia stwarza ogromne możliwości w poprawie wydajności 
materiałów budowlanych na bazie cementu. Stawia jednak nowe wyzwania 
i zagrożenia, co niesie za sobą potrzebę zmian przepisów i metod kontro-
lujących wytwarzanie coraz drobniejszych substancji, które pojawiają się 
w miejscach pracy, jak i środowisku naturalnym. Właściwości, dla których 
nowe materiały są zaprojektowane w nanoskali mogą generować nowe ryzy-
ko do pracowników, konsumentów, a nawet całego społeczeństwa i środowi-
ska naturalnego.
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między innymi z kwestią transportu. W skali Unii Europejskiej transport jest 
źródłem niemal 54% całej emisji tlenków azotu i 45% tlenków węgla [3]. 
Tlenki azotu z uwagi na swoją dużą reaktywność mają negatywny wpływ na 
zdrowie, nawet przy niewielkiej koncentracji w powietrzu. W szczególno-
ści powodują stany zapalne w obrębie dróg oddechowych, a w perspektywie 
wielu lat nawet skrócenie długości życia [4].

Innowacyjnym rozwiązaniem materiałowym, mogącym przyczynić się do 
redukcji stężenia miedzy innymi tlenków azotu, jest stosowanie materiałów, 
które w swoich warstwach zewnętrznych mają nanometryczny dwutlenek tyta-
nu. Dzięki swoim unikalnym właściwościom nanometryczny TiO2 w określo-
nych warunkach inicjuje reakcję fotokatalizy w wyniku której zanieczyszcze-
nia powietrza, w tym tlenki azotu, są redukowane do prostych związków [5]. 

Beton jest najpowszechniej stosowanym materiałem na świecie. Szacuje się, 
że rocznie światowa produkcja wynosi 2,5 tony cementu na jednego mieszkań-
ca globu [6], dlatego koncepcja wdrożenia rozwiązań wykorzystujących doda-
tek dwutlenku tytanu w betonie na szeroką skalę jest bardzo obiecująca.

Aplikacje rozwiązań materiałowych opartych o cement fotokatalityczny 
były przedmiotem wielu projektów badawczych i wdrożeń w wielu krajach 
Europy, a także na świecie [7 – 9]. Mechanizm reakcji fotokatalizy, który 
został opisany przez Fujishimę i Hondę [10], można zapisać poniższymi rów-
naniami:

(1)

(2)

Na powierzchni betonu powstaje NO3
-, który jest neutralizowany w reak-

cji ze związkami wapnia zawartymi w betonie. Dzięki temu, w odróżnieniu 
od innych rozwiązań materiałowych wykorzystujących nanometryczny dwu-
tlenek tytanu, produkty reakcji fotokatalizy w betonie są neutralizowane do 
obojętnych związków, które są usuwane wraz z deszczem.

NO + OH                     NO2 + H+ hV, TiO2

NO2 + OH                     NO3 + H+ hV, TiO2
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Rys. 1. Schemat procesu fotokatalizy

2. Założenia do wdrożenia betonu fotokatalitycznego

Pierwsze aplikacje betonów z wykorzystaniem cementu z dodatkiem na-
nometrycznego dwutlenku tytanu w Polsce sięgają 2009 roku, kiedy w Nowej 
Soli i Zielonej Górze wykonano chodniki i ścieżki rowerowe w technolo-
gii TiOCem® [11]. Jednakże w ślad za opisanymi wdrożeniami nie zostały 
poczynione żadne badania mające na celu określenie skuteczności redukcji 
szkodliwych związków w powietrzu. W poniższym artykule opisano projekt 
badawczo – wdrożeniowy mający na celu określenie skuteczności redukcji 
NOx w powietrzu przez chodnik wykonany w technologii betonu fotokatali-
tycznego. 

Lokalizacja flagowych projektów deweloperskich w głównej mierze 
skupia się na kluczowych miejscach na mapie miejskich aglomeracji. Taka 
właśnie sytuacja dotyczy projektu Generation Park w Warszawie. Projekt re-
alizowany przez wiodącego dewelopera – Skanska Property Poland, zloka-
lizowany jest przy rondzie Daszyńskiego u zbiegu dwóch miejskich arterii 
– ul. Prostej i ul. Towarowej. Jest to jeden z głównych szlaków komunika-
cyjnych w Warszawie, co wiąże się z sąsiedztwem miejsca o intensywnym 
ruchu samochodowym. Analiza rocznych raportów WIOŚ w Warszawie [12, 
13] potwierdziła przypuszczenia dotyczące kwestii możliwości przekrocze-
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nia stężeń NOx w powietrzu w Warszawie. Jednym z głównych problemów 
związanych z jakością powietrza w Warszawie w 2016 i 2017 roku było 
przekroczenie stężenia tlenków azotu. W tej sytuacji deweloper podjął de-
cyzję o testowej aplikacji rozwiązania betonu fotokatalitycznego w postaci 
nawierzchni z kostki betonowej z cementem TiOCem®. Warunkiem docelo-
wego wdrożenia na realizowanym obecnie projekcie, było wykonanie badań 
pilotażowych, które miały potwierdzić skuteczność technologii betonu foto-
katalitycznego w warunkach in-situ i uzyskanie redukcji stężenia NOx o mi-
nimum 15% w optymalnych warunkach dla procesu fotokatalizy. Optymalne 
warunki zostały zdefiniowane jako bezwietrzne dni (podczas silnych wiatrów 
nie dochodzi do odpowiedniego kontaktu zanieczyszczenia z powierzchnią 
kostki) o odpowiednio wysokim promieniowaniu UV (słoneczne dni).

Projekt realizowany był w ramach współpracy badawczo – rozwojowej 
firm Skanska S.A. i Górażdże Cement S.A. z partnerami naukowymi: Wy-
działem Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, Instytutem Geofizyki 
Polskiej Akademii Nauk oraz Wydziałem Geologii Uniwersytetu Warszaw-
skiego. Obiecujące wyniki badań laboratoryjnych poparte pomiarami in – situ 
stanowiły podstawę o zastosowaniu technologii na większa skalę podczas re-
alizacji 3 budynków Generation Park na powierzchni równej 6 000 m².

Badania zakładały wykonanie odcinka testowego w bezpośrednim są-
siedztwie projektu w przestrzeni miejskiej i pomiar redukcji NOx. Pierwszym 
etapem badań była weryfikacja, czy dostępna aparatura jest w stanie zareje-
strować oczekiwaną zmianę stężenia NOx w wyniku fotokatalizy nad badaną 
powierzchnią kostki betonowej. W tym celu we współpracy z Górażdże przy-
gotowane zostały próbki referencyjne, które następnie zostały zbadane w wa-
runkach laboratoryjnych w  Centralnym Obserwatorium Geofizycznym IGF 
PAN w Belsku Dużym w specjalnie przygotowanym układzie pomiarowym 
przedstawionym na Rys. nr 2.
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Rys. 2. Układ pomiarowy w badaniach laboratoryjnych.

Opracowany układ pomiarowy różnił się od tego opisanego w normie 
UNI – 11247:2010 [14]. Główne różnice dotyczyły przede wszystkim komo-
ry pomiarowej. Zgodnie z założeniami normy badanie aktywności fotokata-
litycznej przeprowadzane jest przy założeniu laminarnego przepływu NOx. 
Choć takie założenie pozwala łatwiej określić redukcję zanieczyszczenia, to 
w rzeczywistości przepływ zanieczyszczonego powietrza będącego w kon-
takcie z powierzchnią betonu fotokatalitycznego ma turbulentny charakter, 
co było podstawą opracowanego układu pomiarowego. Wyniki badań labo-
ratoryjnych potwierdziły odpowiednią czułość aparatury, a także skuteczność 
fotokatalityczną próbek referencyjnych. 

Drugim krokiem było określenie skuteczności technologii w czasie. W tym 
celu zostały pobrane próbki kostek z betonu fotokatalitycznego ze ścieżki ro-
werowej po 7 latach eksploatacji. Kostki zostały przebadane w warunkach la-
boratoryjnych przed umyciem i po umyciu ich powierzchni. Dodatkowo umy-
te kostki zostały zbadane przy oświetleniu źródłem światła UV 70 W i 300 W. 
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Uzyskane wyniki potwierdziły, iż redukcja właściwości fotokatalitycznych 
betonu po okresie 7 lat była niewielka, a dominującym czynnikiem wpływa-
jącym na stopień redukcji NOx była czystość powierzchni betonowej oraz 
natężenie promieniowania UV (rys. nr 3).

Rys. 3. Wyniki redukcji tlenków azotu przez próbkę betonu fotokatalitycznego  
po 7 latach jego eksploatacji

Kolejnym etapem badań była analiza obrazowa próbek zaczynu i zaprawy 
przygotowanej z cementem z dodatkiem dwutlenku tytanu. W tym celu na 
Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej zostały przygoto-
wane próbki z cementu CEM II/A – S 42,5 R z nano- TiO2, które następnie 
poddano analizie obrazowej pod mikroskopem skaningowym na Wydziale 
Geologii Uniwersytetu Warszawskiego w laboratorium nano fun. Uzyskane 
wyniki potwierdziły między innymi, iż nanometryczny dwutlenek tytanu roz-
kłada się równomiernie w przekroju próbki – na jej powierzchni, jak i w środ-
ku przekroju.

Po wykonaniu powyższych badań przystąpiono do właściwego badania pi-
lotażowego – pomiaru redukcji NOx w warunkach in – situ. W tym celu w ra-
mach przebudowy miejskiego ciągu pieszo – rowerowego, w uzgodnieniu 
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z warszawskim ZDM, ułożono około 350 m2 płyt chodnikowych o wymia-
rach 500 x 500 x 80 mm, w których wierzchnia warstwa ścieralna wykonana 
została w  technologii TiOCem ®. Następnie zamontowano stację pomiarową 
Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, w której umieszczono aparaturę 
służącą do pomiaru stężenia NOx. W badaniu wykorzystano analizatory API  
model 200. Pomiar wykonywany był około 50 cm nad chodnikiem. Takie 
ustawienie podyktowane było tym, iż niewielka odległość od powierzchni 
badanej próbki pozwala ze znacznie większym prawdopodobieństwem okre-
ślić faktyczne przemiany zachodzące w wyniku procesu fotokatalizy przy 
powierzchni próbki.

Rys. 4. Wyniki badań SEM. Rozkład nanometrycznego TiO2 w próbkach zaprawy:  
A – powierzchnia, B – środek przekroju próbki
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Rys. 5. Stacja pomiarowa podczas badań polowych
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Pomiary zaplanowano na okres kilku miesięcy (czerwiec – wrzesień), któ-
ry cechował się zróżnicowanym natężeniem ruchu samochodowego w oko-
licach zlokalizowanej stacji pomiarowej celem kalibracji stacji i realizacji 
pomiarów w zróżnicowanych warunkach. We wrześniu, gdy natężenie ruchu 
samochodowego odpowiadało poziomowi utrzymującemu się przez większą 
część roku kalendarzowego, podczas ośmiogodzinnego stałego pomiaru stę-
żenia NOx nad chodnikiem wykonanym z betonu zwykłego i betonu wyko-
nanego z cementu TiOCEM®, zaobserwowano różnicę stężeń tlenków azotu, 
która dla całego pomiaru wynosiła średni około 31%. Uzyskane wyniku ba-
dań przedstawiono na rys. nr 6.

Rys. 6. Pomierzona różnica stężeń NOx przy rondzie Daszyńskiego nad powierzchnią 
chodnika wykonanego z betonu zwykłego i betonu w technologii TiOCEM®
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3. Podsumowanie badań i wnioski

Uzyskane wyniki badań laboratoryjnych i polowych dowiodły skutecz-
ności betonów zawierających nanometryczny dwutlenek tytanu w redukcji 
stężenia NOx. W toku badań został opracowany autorski układ pomiarowy 
pozwalający w warunkach laboratoryjnych zaobserwować różnice w stęże-
niu tlenków azotu dla betonów fotokatalitycznych pod wpływem promienio-
wania UV. Uzyskano wyniki zgodne z wynikami opisanymi w literaturze. 
Badania obrazowe z wykorzystaniem technologii SEM potwierdziły, iż na-
nometryczny dwutlenek tytanu rozkłada się równomiernie w objętości be-
tonu, dzięki czemu nawet w przypadku uszkodzenia powierzchni elementu, 
beton nie traci swoich właściwości fotokatalitycznych. Osiągnięte wartości 
redukcji tlenków azotu w kampanii pomiarowej projektu pilotażowego prze-
wyższyły wstępne założenia i były przyczynkiem do docelowej aplikacji tego 
rozwiązania na projekcie. 
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Streszczenie

Produkcja gotowych elementów (druk 3D), już wdrożony w dziedzinie 
motoryzacji, aeronautyki, produktów konsumenckich, medycyny, architektu-
ry, a nawet żywności, jest wdrażany nieco wolniej w budownictwie, głównie 
ze względu na dużą skalę oraz złożoność właściwości fizycznych i chemicz-
nych stosowanych materiałów. Chemia, inżynieria procesowa, ale także in-
żynieria lądowa i architektura, muszą zostać połączone, aby umożliwić sku-
teczne i szybkie wdrożenie materiałów przyjaznych środowisku do druku 3D 
w betonie. Aby wprowadzić technologię druku 3D w betonie na rynek budow-
lany oraz przyspieszyć innowacje i uprzemysłowienie tej technologii w pre-
fabrykacji, firma Sika zainwestowała w budowę centrum technologii 3D pod 
koniec 2016 r. Połączenie urządzenia drukującego w betonie o dużej szybko-
ści i nowa technologia przyspieszania wiązania betonu pozwala na szybkie 
drukowanie do 1 m / s w poziomie i 0,2 m / min w pionie. Nowy, przyjazny 
środowisku beton o wysokiej wytrzymałości został specjalnie opracowany 
do tego celu, pozwalając na kontrolę nie tylko właściwości reologicznych 

1 dr, Sika Technology, Tüffenwies 16, 8048 Zurich, Switzerland
2 mgr inż., Sika Poland Sp. z o.o., ul. Karczunkowska 89, 02-871 Warszawa
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i czasu wiązania betonu o bardzo wysokiej wytrzymałości (UHPC), ale także 
na skrócenie czasu mieszania z minut do sekund. Wysokiej jakości obiekty 
z betonu  w druku 3D można teraz produkować przemysłowo w ciągu kilku 
minut, osiągając wytrzymałości na ściskanie rzędu 100 MPa.

1. Wprowadzenie

Wiadomo, że budownictwo jest dość konserwatywną dziedziną gospodar-
ki w której trudno o rewolucyjne odkrycia w dłuższej perspektywie. Podczas, 
gdy cały przemysł już eksperymentuje z rewolucyjnymi materiałami i roz-
wiązaniami, budownictwo także się zmienia wraz ze wzrostem wykorzysta-
nia elementów prefabrykowanych. Normy konstrukcyjne zmieniają się rów-
nież wprowadzając wyższe wymagania pod względem ograniczenia zużycia 
energii lub architektoniczne. Do niedawna niezbyt szybki rozwój techniki 
budowlanej wynikał z niskiego kosztu materiałów konstrukcyjnych i trudno-
ści w automatyzacji procesów budowlanych: każda innowacyjna technologia 
może być postrzegana jako dodatkowy koszt z jednej strony, a z drugiej tra-
dycyjne technologie nie nadają się do zautomatyzowania procesów. Konse-
kwencją tego jest fakt, że konkurencja rynkowa i zmiany na rynku koncen-
trują się na obniżaniu cen produktów, ponieważ koszty robocizny stale rosną 
na całym świecie. Dzisiaj możemy uznać, że koszty robocizny i wszystkich 
jej niedoskonałości odpowiadają za 50 do 80% całkowitych kosztów budo-
wy! Zmniejszenie ceny materiałów daje wtedy niewielki efekt w porównaniu 
z oszczędnościami, które moglibyśmy osiągnąć przy redukcji kosztów robo-
cizny.

Drukowanie 3D to przełomowa technologia, która oferuje ogromne moż-
liwości w zakresie realizacji złożonych projektów, ale także ograniczenia 
siły roboczej. Zainteresowanie drukiem 3D ma zasięg globalny i dociera do 
wszystkich branż: motoryzacyjnej, lotniczej, mechanicznej, a nawet spożyw-
czej. Drukowanie 3D ograniczano najpierw do wykonywania prototypów, 
które są tańsze niż przy tradycyjnej konstrukcji. Różnica kosztowa między 
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technologią konwencjonalną a drukowaniem 3D ilustrowana po lewej stronie 
rys. 1 pokazuje, że produkcja małych jednostek jest tańsza przy zastosowaniu 
drukowania 3D. Ponieważ technologia druku 3D jest niezależna od ilości, po-
równanie z konwencjonalną produkcją jest wysoce zależne od początkowych 
założeń dotyczących kosztów i ilości serii. Na rys. 1 pokazano, że koszty dru-
ku 3D poszczególnych elementów nie zależą od ich złożoności, podczas gdy 
tradycyjna technologia produkcji jest od niej bardzo zależna. Ponieważ wraz 
z upływem czasu zwiększają się koszty pracy, a technologia druku 3D popra-
wia się, działa coraz bardziej precyzyjnie, używając coraz tańszych materia-
łów. Rynek druku 3D rośnie o ponad 30% rocznie, osiągając wartość 5 mi-
liardów USD w 2015 roku i ma wzrosnąć do  20 miliardów USD w 2020 r.

Rys. 1. Lewa strona: koszt produkowanych elementów jako funkcja ilości elementów 
i zastosowanych technologii. Prawa strona: koszt jako funkcja złożoności dla elementów 

wykonanych ręcznie i wydrukowanych w 3D

Drukowanie materiałów budowlanych jest nadal niewielkim rynkiem, ale 
jego potencjał jest ogromny, jak można to zaobserwować dzięki ogromnym 
aktywnościom akademickim i przemysłowym. Drukowanie 3D to temat wy-
soce interdyscyplinarny, wymagający szerokiego zakresu wiedzy w zakresie: 
elektroniki, mechaniki i/lub robotyki, fizyki i chemii,  recepturowania (tech-
nologii betonu) i architektury.
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Technologie druku 3D są wykorzystywane w wielu dziedzinach, od hobby, 
badań, ale także przemysłu, a ostatnio także w budownictwie (rys.2). Dokład-
ność, rozmiar i zastosowane materiały drukowanych elementów zależą od ich 
końcowego przeznaczenia. Modelowanie FDM (Fused Deposition Modeling) 
to najczęściej stosowana technologia polegająca na stopniowym układaniu 
stopionego gorącego polimeru: używana w niewielkich drukarkach o małej 
dokładności lub w celach hobbystycznych. Różne inne techniki stosuje się 
do elementów o większej dokładności, połączonych z selektywnym cięciem 
laserowym (SLS), z tworzywa sztucznego lub metalu, do zastosowań w prze-
myśle motoryzacyjnym i lotniczym. W przypadku budownictwa stosuje się 
technologię bezpośredniego druku atramentowego: pasty lub materiały lep-
kosprężyste są w większości wytłaczane i układane w taki sam sposób, jak 
włókno ABS, zamiast utwardzać się wraz ze spadkiem temperatury, zachodzi 
reakcja chemiczna, aby utwardzić nałożony miękki materiał. Średnica eks-
trudowanego materiału jest proporcjonalna do niejednorodności materiałów: 
obecność kruszyw lub włókien w betonie lub zaprawie, ogranicza minimal-
ny wymiar do co najmniej 3-krotności maksymalnej wielkości kruszywa lub 
włókna. W przypadku betonowego druku 3D można wydrukować zaprawę 
o maksymalnej wielkości kruszywa 4 mm, przy minimalnej grubości war-
stwy 12 mm. Zakres grubości elementu jest daleki od tych uzyskiwanych za 
pomocą innych klasycznych technik, które osiągają łatwo 0,1 mm! Ponadto 
duży rozmiar elementu ogranicza wydajność drukowania, co ogranicza szyb-
kość budowy. 

Drukowanie 3D materiałów budowlanych rozpoczęto od drukowania ma-
łych struktur, jak pokazanych na rys 3. Jakość powierzchni była raczej słaba, 
a elementy nie były zbrojone włóknami, więc należało je wzmocnić metalo-
wymi prętami, aby móc przenieść naprężenia zginające. Jakość powierzchni 
nie była optymalna, ze względu na brak dokładności użytych dużych druka-
rek i trudność kontrolowania właściwości reologicznych betonu.



137

DRUKOWANIE 3D W BETONIE 

2. Reologia, wytrzymałość, zmiany objętościowe betonu

Właściwości mieszanki betonowej zastosowanej do drukowania są klu-
czowe dla sprawnego formowania. Najistotniejsze są właściwości reologicz-
ne, wytrzymałość mechaniczna i wczesny skurcz. Wszystkie te cech powin-
ny być starannie kontrolowane, aby umożliwić drukowanie 3D w wysokiej 
jakości.

Rys. 2. Graficzny obraz dokładności elementów drukowanych w zależności od 
zastosowania

Skład mieszanki betonowej do druku 3D jest zatem kluczowy i musi speł-
niać następujące, sprzeczne na pierwszy rzut oka, wymagania: powinna być 
pompowana ze zbiornika do głowicy drukującej, a następnie wytłaczana 
przez dyszę, powinna więc być wystarczająco płynna, ale nie powinna wy-
kazywać żadnej segregacji, ani podczas płynięcia, ani podczas zagęszczania 
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się pod wpływem siły grawitacji, po ułożeniu, mieszanka nie powinna płynąć 
pod własnym ciężarem, związana mieszanka betonowa powinna przylegać 
do poprzednio ułożonej warstwy, ułożona warstwa powinna być w stanie 
wspierać kolejne warstwy ułożone później, a w końcu ułożona mieszanka nie 
powinna wykazywać zmian objętościowych w trakcie twardnienia.

Wszystkie te wymagania można początkowo uznać za antagonistyczne, 
ponieważ musimy mieć samozagęszczalny beton, aby móc go pompować 
wzdłuż długiej rury, a ten sam beton powinien mieć zerowy opad po ułoże-
niu. Po drugie, warstwy powinny idealnie do siebie przylegać. W końcu wia-
domo, że kompozyty cementowe kurczą się w czasie wiązania i twardnienia. 
Jest to efekt szybkiego odparowania wody, który w przypadku drukowania 
3D będzie intensywniejszy (większy) ze względu na brak form. Wyzwanie, 
przy drukowaniu 3D z kompozytów cementowych, polega na spełnieniu 
wszystkich tych wymagań.

3. Reologia: pompowalność i tiksotropia

Właściwości reologiczne mieszanki betonowej wykonanej z cementu por-
tlandzkiego są oparte głównie na superplastyfikatorach polikarboksylano-
wych. Środki opóźniające, takie jak kwas cytrynowy i etery celulozowe, będą 

Rys. 3. Betonowe element ogrodowe wydrukowane z zaprawy (Winsun Global)
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kontrolować tiksotropię i kinetykę wiązania. Odpowiednie kombinacje przy-
spieszaczy wywołujące „wiązanie na żądanie”, współpracujące z większością 
dostępnych cementów na rynku, zostały opracowane przez dział R&D firmy 
SIKA w celu osiągnięcia składu mieszanki betonowej do druku 3D umoż-
liwiającej szybkie osadzanie kolejnych warstw. Związek pomiędzy właści-
wościami reologicznymi a możliwościami pompowania został ustalony przy 
zastosowaniu reometru własnej konstrukcji RheoMix. 

Drugim aspektem właściwości reologicznych jest tiksotropia, która jest 
zmianą lepkości w funkcji czasu. Ze względu na hydratację cementu i in-
nych cząstek drobnych, ale również ze względu na wytrącanie się hydratów 
na ich powierzchniach, granica plastyczności zaczynu zmienia się z upły-
wem czasu. Może to mieć negatywny wpływ na pompowalność mieszanki, 
ale może być również wykorzystane do kontrolowania wydajności, a w kon-
sekwencji do kontrolowania płynności mieszanki betonowej podczas całego 
procesu. Zmiana granicy plastyczności mieszanki betonowej zależy od ilości 
wydrukowanych warstw, jak pokazano na rys. 4. Wysokość 10 cm wymaga-
łaby wytrzymałości wynoszącej 2 kPa, co odpowiada mieszance, która jest 
trudna do drukowania, odpowiada zerowemu opadowi! Wysokość 1 m ozna-

Rys. 4. Zmiana wytrzymałości zaprawy jako funkcja czasu i ilości wydrukowanych warstw 
(layer – warstwa, t – czas)
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cza, że wytrzymałość 20 kPa nie jest osiągalna bez procesu wiązania i tward-
nienia mieszanki. Z tego powodu większość firm zajmujących się drukiem 
3D drukuje maksymalnie 10 cm wysokości w jednym przebiegu, czekając na 
związanie mieszanki betonowej, zanim będzie można drukować kolejne war-
stwy. Technologia „wiązania na żądanie” została opracowana przez SIKA, 
aby umożliwić szybkie i ciągłe drukowanie.

4. Wiązanie: technologia „wiązania na żądanie”

Ponieważ granica plastyczności mieszanki betonowej nie wystarcza do 
uzyskania warstwy grubszej niż 10 cm, konieczne jest twardnienie mieszan-
ki poprzez wiązanie zastosowanego cementu. Wiązanie cementu związane 
jest z wytrącaniem się m.in. uwodnionego krzemianu wapnia (CSH), który 
tworzy żel zagęszczający się z upływem czasu. Dokładniej, w pierwszym sta-
dium CSH wytrąca się aż do momentu, w którym powstaje związana struk-
tura. Struktura ta następnie zagęszcza się w czasie, prowadząc do uzyskania 
końcowych właściwości mechanicznych związanego betonu. Zmiana składu 
mineralnego zaczynu w trakcie twardnienia  poprzez dodanie organicznych 
dodatków, takich jak polimery, pozwala na monitorowanie zarówno kinetyki 
osadzania, jak i końcowej wytrzymałości betonu. Ponadto, osiągnięcie wy-
starczająco dużych wytrzymałości na zginanie związanego elementu wyma-
ga dodania zbrojenia. Klasyczne stalowe pręty zbrojeniowe, stosowane do 
zbrojenia, nie mogą być łatwo otoczone mieszanką i dlatego nie są dostoso-
wane do procesu drukowania 3D w betonie. Dlatego w składzie mieszanki 
stosujemy włókna (zbrojenie rozproszone) do zwiększenia wytrzymałości na 
zginanie drukowanych elementów.

Kontrola kinetyki hydratacji różnych spoiw (cementów) tworzących be-
ton jest sztuką, którą niewielu specjalistów może łatwo opanować. Rozwój 
technologii „wiązania na  żądanie” pozwala specjalistom SIKA na jednocze-
sne kontrolowanie właściwości reologicznych i mechanicznych. W tym celu 
opracowano szereg innowacyjnych domieszek do betonu w celu przyspiesze-
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nia hydratacji, gwarantując, stały czas rozpoczęcia wiązania w kilka sekund 
od aplikacji mieszanki betonowej, jak pokazano na rys. 5.

Rys. 5. Zmiana obciążenia elementu drukowanego w funkcji czasu

5. Rezultat: wysoka jakość przy dużej szybkości

Centrum Techniczne Druku 3D zostało zbudowane w centrali Sika 
w Szwajcarii, aby testować procesy w reprezentatywnych skalach konstruk-
cyjnych. Drukarka ma wymiary 6m × 4m×3m, oraz powierzchnię drukowania 
24m2, podczas gdy duży robot może drukować tylko powierzchnię 4m2. Prze-
pływ pompowanej mieszanki może osiągnąć 4 t / h, aby umożliwić szybki 
wydruk nawet dużych obiektów. Pozioma prędkość drukowania dochodzi do 
1 m/s, pionowa prędkość drukowania może osiągnąć 20 cm/min, co oznacza, 
że obiekty przedstawione na rys. 6, o wysokości 2,2 m, można wydrukować 
w czasie krótszym niż 10 minut.
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Rys. 6. Trzy kolumny o wysokości 2.2m wydrukowane w mniej niż 15minut

Większe obiekty, takie jak ekrany dźwiękochłonne przedstawiony z lewej 
strony na rys. 7, można łatwo wydrukować za pomocą dużej drukarki 3D. 
Prędkość drukowania jest osiągnięta bez pogorszenia jakości, jak można to 
zobaczyć na zdjęciu z prawej strony rys. 7. Dokładność ułożenia warstw jest 
mniejsza od milimetra, zgodnie z wymaganiami dla konstrukcji budowlanej.

Rys. 7. Lew strona: widok z góry podczas drukowania ekranu dźwiękochłonnego 2.5×2.2m; 
prawa strona: jakość  powierzchni
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6. Wnioski

W artykule omówiono złożoność tematyki druku 3D w technologii be-
tonowej. Aspekty takie jak zbrojenie z mikrowłókien lub rodzaj domieszek 
chemicznych stosowanych w celu polepszenia właściwości reologicznych 
i mechanicznych nie zostały do końca omówione. Nie przeanalizowano 
również drukowania innych materiałów budowlanych, np. z użyciem żywic 
epoksydowych, poliuretanowych lub druku materiałów izolacyjnych. Warto 
wiedzieć, że wdrożenie wielkoskalowego druku 3D z betonu jest złożonym 
problemem, nad którym pracuje grupa specjalistów SIKA posiadających sze-
roką wiedzę, nie tylko na temat chemii i fizyki materiałów budowlanych, ale 
także na temat procesów skalowania i programowania. Przy połączeniu całej 
tej wiedzy możliwe jest drukowanie wszelkiego rodzaju elementów i kon-
strukcji z dużą prędkością i wysoką jakością, co jest wymagane, aby konku-
rować z tradycyjnymi technikami budowlanymi.





145

XVIII KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA
REOLOGIA W TECHNOLOGII BETONU

Warszawa 2019

Jakub AUGUSTYN1

Przemysław PUDLIK2

Michał WOŹNIAK3

WSPÓŁCZYNNIK PRZELICZENIOWY 
WYTRZYMAŁOŚCI NA ŚCISKANIE  

– WPŁYW WYMIARU PRÓBEK

1. Wprowadzenie – wpływ wymiaru próbek oraz kształtu na wynik 
wytrzymałości na ściskanie betonu

Wytrzymałość na ściskanie jest najczęściej przeprowadzanym badaniem 
na betonie a klasa wytrzymałości jest podstawowym parametrem betonu. 
Dzieje się tak częściowo dlatego, że jest to badanie łatwe do przeprowadze-
nia, a częściowo dlatego, że liczne, chociaż nie wszystkie, pożądane właści-
wości betonu są jakościowo związane z jego wytrzymałością [6]. W Polsce 
najpopularniejszymi rozmiarem próbek do określenia klasy wytrzymałości na 
ściskanie są próbki sześcienne o boku 150 mm. Zastosowanie próbki o boku 
100 mm ma swoje niewątpliwe plusy. Próbki są lżejsze, do ich zaformowania 
potrzebna jest mniejsza ilość mieszanki betonowej oraz potrzeba mniej miej-
sca na przechowywanie. Powszechnie wiadomo, iż rozmiar oraz kształt pró-

1 mgr inż., Mapei Polska Sp. z o.o., ul. Gustawa Eiffela 14,  44-109 Gliwice, email: 
j.augustyn@mapei.pl

2 mgr inż., Mapei Polska Sp. z o.o., ul. Gustawa Eiffela 14,  44-109 Gliwice
3 mgr inż., Mapei Polska Sp. z o.o., ul. Gustawa Eiffela 14,  44-109 Gliwice
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bek ma wpływ na wynik wytrzymałości (tzw. efekt skali). Im próbki większe 
tym ich wytrzymałość jest mniejsza. Efekt skali zanika, poza pewną wielko-
ścią próbki, tak, że jej dalsze powiększanie nie prowadzi do spadku wytrzy-
małości. Referat poświęcony jest analizie obecnych zapisów w normach na 
temat wpływu rozmiaru i kształtu próbek na wytrzymałość na ściskanie ze 
szczególnym uwzględnieniem próbek sześciennych o boku 100 mm i 150 
mm. W dalszej części referatu przedstawiono wyniki badań własnych, które 
miały na celu zbadanie wpływu rodzaju cementu oraz klasy wytrzymałości 
betonu na różnice w wytrzymałościach próbek sześciennych o różnych wy-
miarach oraz analizę wad oraz zalet stosowania próbek sześciennych o boku 
100 mm w procesie oceny wytrzymałości na ściskanie stwardniaego betonu 
towarowego. 

2. Analiza norm pod kątem relacji wytrzymałości kostek o boku 100 
mm oraz kostek o boku 150 mm

Norma PN-EN 206 [1] podaje korelację wyników wytrzymałości po-
między próbkami sześciennymi o boku 150 mm i próbkami cylindryczny-
mi o średnicy 150mm i wysokości 300mm. W przypadku betonu zwykłego 
i ciężkiego, wynik na próbce sześciennej to od 125 % dla C8/10 do 115% 
dla C100/115, w stosunku do wyniku na próbce cylindrycznej. Norma ta nie 
wspomina o relacjach pomiędzy wytrzymałościami próbek sześciennych oraz 
cylindrycznych różnych rozmiarów. Norma PN-EN 12390-1 [2] jako wymiar 
nominalny dla próbek sześciennych wyróżnia 5 wielkości boku: 100 mm, 150 
mm, 200 mm, 250 mm oraz 300 mm. W przypadku próbek cylindrycznych 
sytuacja wygląda podobnie, wymiarów nominalnych jest 6. Z pomocą przy-
chodzą tutaj uzupełnienie  krajowe do normy PN-EN 206 [4,5] oraz norma 
archiwalna. W tabeli 1 pokazano wielkość współczynnika przeliczeniowego 
wytrzymałości na ściskanie ze względu na wymiary próbek w archiwalnej 
normie PN-B 06250:1988 [3]. 
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Tabela 1. Współczynnik przeliczeniowy wytrzymałości ze względu na wymiary  
wg PN-B 06250:1988 [3]

Wymagana cecha
Próbka sześcienna typu

A B (podstawowa) C

Wymiar boku [mm] 200 150 100

Zastosowanie do frakcji kruszywa poniżej [mm] 63 32 16

Współczynnik przeliczeniowe wytrzymałości  
ze względu na wymiary próbek

1,05 1,00 0,90

Krajowa norma PN-B-06265:2004 [4], będącą uzupełnieniem do normy 
poprzedniej wersji PN-EN 206-1, dopuszcza oznaczanie wytrzymałości na 
ściskanie betonu zwykłego i ciężkiego, wysokiej wytrzymałości, na próbkach 
o boku 100 mm w przy zastrzeżeniu stosowania kruszywa o Dmax<16mm oraz 
zastosowania mnożnika 0,95 w celu odniesienia wyniku do normowego wy-
miaru próbek 150 mm. Ograniczenie wymiaru kruszywa wynika z tzw. efektu 
ściany. Norma PN-B-06265:2018-10 [5] utrzymuję wielkość współczynnika 
na poziomie 0,95 dla próbek o boku 100 mm oraz wprowadza mnożnik 1,05 
dla próbek o boku 200 mm. 

3. Czynniki wpływające na wytrzymałość na ściskanie próbek 

Na wyniki badań wytrzymałościowych, wykonanych z tej samej mieszan-
ki betonowej, wpływ mają takie czynniki, jak [6]:
a) szybkość przykładanego naprężenia,
b) wykończenie powierzchni,
c) pielęgnacja,
d) typ formy,
e) rodzaj stosowanej próbki (sześcienna, walcowa),
f) rozmiar próbki.

Dla próbek betonu formowanych, pielęgnowanych oraz badanych w ta-
kich samych warunkach czynniki od a) do e) zostają zminimalizowane. Je-
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dynym czynnikiem, który będzie miał wpływ na wynik wytrzymałości na 
ściskanie jest wielkość próbki.

4. Użyte składniki mieszanki betonowej

Do badań zastosowano 3 cementy: cement portlandzki CEM I 42,5 R; 
cement portlandzki żużlowy CEM II/B-S 32,5 R-NA oraz cement hutniczy 
CEM III/A 42,5 N-LH/HSR/NA, kruszywa naturalne z kopalni Bierawa oraz 
domieszkę upłynniającą Dynamon SX34. Do badań zastosowano dwie recep-
tury betonu o składzie podanym w tabeli 2.

Tabela 2. Skład mieszanki  betnowej

Składnik
Zawartość składnika, kg/m3

Rec. 1 Rec.  2

Cement 200 300

Popiół lotny 90 60

Woda 170 165

Piasek 0-2 mm 727 657

Żwir 2-8  mm 432,8 450,3

Żwir 8-16 mm 681,4 693,5

Dynamon SX34 1,6 2,6

5. Metodyka badań

W sumie wykonano 6 zarobów, dla każdej z receptur przetestowano 3 
cementy. Z każdego zarobu zaformowano 6 próbek sześciennych o boku 
100 mm oraz 6 próbek sześciennych o boku 150 mm. Konsystencja mie-
szanek betonowych, dla wszystkich receptur, zawierała się w przedziale 
konsystencji S4. Próbki formowano, pielęgnowano zgodnie z aktualnymi 
normami, w dokładnie takich samych warunkach. Badano wytrzymałość na 
ściskanie po 7 i 28 dniach dojrzewania. Każdy wynik to średnia z wyników 
badania 3 próbek.
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6. Wyniki badań i ich analiza

W tabeli 3 zestawiono wyniki wytrzymałości na ściskanie betonu z po-
szczególnych zarobów oraz obliczono stosunek wytrzymałości z sześcianów 
o wymiarze boku 100 mm w stosunku do próbek sześciennych o wymiarze 
150 mm.

Tabela 3. Wyniki wytrzymałości na ściskanie badań własnych

Re-
cep-
tura

Rodzaj cementu

Wytrzymałość na ściskanie, 
[MPa], próbek sześciennych 

o wymiarze, po upływie 

Stosunek
wytrzymałości 
próbek100 mm 
w stosunku do 

próbek 150mm, 
po 7 dniach, 

w [%]

Stosunek
wytrzymałości 
próbek100 mm 
w stosunku do 

próbek 150mm, 
po 28 dniach, w [%]

100 mm  150 mm 

7 dni 28 dni 7 dni 28 dni

Rec. 1 CEM I 42,5 R 17,5 24,4 16,9 23,9 103,3% 102,2%

Rec. 1 CEM II/B-S 32,5 R-NA 9,9 18,7 9,5 18,2 103,7% 103,0%

Rec. 1 CEM III/A 42,5 N 12,0 26,7 11,8 25,9 101,8% 103,0%

Rec. 2 CEM I 42,5 R 34,6 43,8 33,6 42,3 102,8% 103,4%

Rec. 2 CEM II/B-S 32,5 R-NA 22,5 33,9 21,7 33,8 103,5% 100,1%

Rec. 2 CEM III/A 42,5 N 25,0 47,7 24,3 45,9 103,1% 104,0%

Analiza uzyskanych wyników wskazuje, że wytrzymałości na ściskanie 
próbek sześciennych o boku 100 mm są wyższe od próbek sześciennych 
o boku 150 mm. Różnice zawierają się w przedziale od 0,1% do 4,0%. Śred-
nio wytrzymałość mniejszych kostek jest wyższa o 2,8%. Analizując wyniki 
można wysnuć wniosek że rodzaj zastosowanego cementu nie ma wpływu 
na różnice w wynikach. Różnice w wynikach w całej rozpiętości badanych 
wytrzymałości różnią się nieznacznie.

7. Podsumowanie

Podana zależność wytrzymałości na ściskanie próbek sześciennych o boku 
100 mm i 150 mm w normie PN-B-06265:2018-10, w świetle przeprowadzo-



150

XVIII KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA                                 REOLOGIA W TECHNOLOGII BETONU

nych badań i uzyskanych wyników, wydaje się w pełni zasadna. Uzyskane 
wyniki badań wytrzymałościowych pokazują, że współczynnik przeliczenio-
wy nie zależy od rodzaju zastosowanego cementu oraz, w przedziale wytrzy-
małości na ściskanie od 10 MPa do 50 MPa, również od klasy wytrzymałości 
na ściskanie betonu. Na podstawie tych informacji zastąpienie próbek sze-
ściennych o boku 150 mm, próbkami mniejszymi o boku 100 mm, w ocenie 
klasy wytrzymałości betonu wydaje się godne rozważenia. 
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ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII BETONU SCC NA 
PRZYKŁADZIE MODERNIZACJI W EW DYCHÓW

1. Wprowadzenie

Zespół Elektrowni Wodnych Dychów tworzą obiekty na rzekach Bóbr, 
Nysa Łużycka i Kwisa. Dominującą rolę odgrywa tu elektrownia szczyto-
wo-pompowa „Dychów” (rys.1). Funkcjonuje ona dzięki pracy, jaką wyko-
nuje kanał derywacyjny. Kanał ten ma za zadanie spiętrzać wodę za pomocą 
wmontowanej turbiny. Wówczas wzrasta wysokość spadu elektrowni i w taki 
sposób wytwarzana jest energia [1].

Kanał derywacyjny EW Dychów, o długości ok. 20,4 km, należy do naj-
starszych tego typu budowli w Polsce. Jest zasilany przez spiętrzenie wód 
rzeki Bóbr na jazie w Krzywańcu, dopływających do mającego ok. 3,3 mln 
metrów sześciennych zbiornika Górnego ESP Dychów. Kanał wybudowano 
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w 1936 r. jako część kompleksu elektrowni wodnej w Dychowie. Podczas 
prac zużyto 130 tys. m3 betonu, który po wieloletniej ciągłej eksploatacji 
wymagał modernizacji. Pierwsze prace rozpoczęły się już w 2010 r. PGE 
Energia Odnawialna, do której należy EW Dychów, postanowiła przepro-
wadzić je tak, by nie było konieczne wyłączenie z eksploatacji całej elek-
trowni [2, 3].

2. Inwestycja – „Modernizacja kanału derywacyjnego w EW Dychów”

Inwestorem przedsięwzięcia jest PGE Energia Odnawialna S.A. odział 
ZEW Dychów w Dychowie. Generalnym wykonawcą projektu jest konsor-
cjum firm HZbud Sp. z o.o. oraz HZbudINVEST i Wspólnicy Sp. z o.o. Sp. 
k. Wszelkie prace związane z zaprojektowaniem oraz wyprodukowaniem 
mieszanki betonowej zgodnie z wymaganiami inwestora, powstały w ramach 
współpracy firm Concrete Cossack Sp. z o.o. Spółka komandytowa oraz 

Rys 1. Elektrownia wodna Dychów [2]
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ATLAS Sp. z o.o.. Dostawcą technologii materacy Incomat jest Przedsiębior-
stwo Realizacyjne INORA Sp. z o.o.

2.1. Mieszanka gęstoplastyczna układana za pomocą dźwigu
Przekrój poprzeczny kanału derywacyjnego stanowi trapez. Jego ramiona 

jak i krótsza podstawa zostały wykonane z płyt żelbetowych grubości 0,18 m. 
Prace związane z wykonaniem wspomnianych płyt rozpoczęły się w sierpniu 
2017 r. Mieszankę betonową o konsystencji gęstoplastycznej K-2 podawano 
za pomocą dźwigu na wcześniej przygotowane podłoże. Następnie po roz-
prowadzeniu w szalunku zagęszczano ją przy pomocy listwy wibracyjnej. 
Ostatnią czynnością było wykończenie powierzchni poprzez szczotkowanie. 
Płyty były wykonywane naprzemiennie, sekcjami szerokości 4 m (rys. 2).

Rys. 2. Betonowanie kolejnych sekcji [4]

Wykonawca prac w oparciu o dokumentację projektową oraz przyjętą 
technologię realizacji, wyspecyfikował szczegółowe wymagania dotyczące 
zarówno mieszanki betonowej, jak i betonu stwardniałego:
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- klasa wytrzymałości C30/37, określona zgodnie z PN-EN 206+A1:2016,
- klasa ekspozycji XC1, XA1, określona zgodnie z PN-EN 206+A1:2016,
- stopień wodoprzepuszczalności W8, określany zgodnie z PN-88/B-06250,
- maksymalny wymiar naturalnego kruszywa grubego do 16 mm,
- klasa konsystencji K2, oznaczana metodą Vebe zgodnie z PN-88/B-06250,
- stałość właściwości mieszanki przez co najmniej 45 minut,
- beton hydrotechniczny wykonany na spoiwie cementowym o niskim cie-

ple hydratacji,
- dodatek włókien polipropylenowych 1,00kg/m3 mieszanki.

Skład mieszanki betonowej podano w tabeli 1.

Tabela 1. Skład mieszanki betonowej gęstoplastycznej o klasie wytrzymałości C30/37

Składnik mieszanki betonowej, właściwość Jednostka Zawartość składnika

Piasek 0/2 kg/m3 659

Żwir 2/8 kg/m3 575

Żwir 8/16 kg/m3 595

Cement CEM III/A 42,5 N HSR/NA/LH kg/m3 335

Popiół lotny krzemionkowy kategoria A kg/m3 50

Woda wodociągowa kg/m3 151

WEBER FIBRE HG 25 kg/m3 1,00

ATLAS DURUFLOW PE-220 (Superplastyfikator) kg/m3 2,01

Gęstość w stanie nasycenia wodą kg/m3 2368

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach MPa 63,8

Stopień wodoprzepuszczalności W8 -
Nie przesiąka

- warunek spełniony



155

ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII BETONU SCC NA PRZYKŁADZIE MODERNIZACJI W EW DYCHÓW.

2.2. Zastosowanie betonu podwodnego SCC w technologii materacy  
    INCOMAT

Wykonywanie prac betonowych opisanych w punkcie 2.1. wiązało się 
z wyłączeniem, bądź ze znacznym ograniczeniem działania konkretnego 
odcinka kanału derywacyjnego. Przekładało się to z kolei na podwyższone 
koszty funkcjonowania Elektrowni Wodnej Dychów. Sytuacja ta zmusiła in-
westora oraz wykonawcę do znalezienia alternatywnego sposobu moderni-
zacji kanału derywacyjnego, bez konieczności wyłączania przepływu wody. 
Rozwiązaniem danego problemu okazała się technologia materacy Incomat 
(rys.3).

Rys. 3. Przekrój poprzeczny kanału derywacyjnego z zastosowaniem technologii Incomat

Materace Incomat składają się z dwóch złączonych ze sobą elementów: 
z wysokowytrzymałej geotkaniny poliamidowej lub polietylenowej oraz 
z tworzących odpowiednio ograniczony korpus elastycznych złączy w po-
staci dystansów bądź odpowiednio rozmieszczonych przeszyć dwóch warstw 
materiału. Mata bądź panele układane są na dnie i skarpach poprzez rozkła-
danie lub rozwijanie, lecz nigdy ciągnięcie (rys. 4). 
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Rys. 4. Proces rozkładania materacy Incomat

Układanie paneli rozpoczyna się od dna, następnie w miarę postępu robót 
instaluje się kolejne elementy. Wnętrze kompozytu, w procesie instalacji, 
wypełnia się mieszanką betonową. Dokonuje się tego przez pompowanie 
za pomocą węży wprowadzonych do wnętrza maty. Węże umieszcza się 
w podłużnych nacięciach lub przygotowanych kominach wlotowych u góry 
maty, maksymalnie głęboko umożliwiając pompowanie betonu od dołu ku 
górze. Po instalacji i wypełnieniu, materac osiąga swoje rozmiary docelowe 
przewidziane w projekcie. Dzięki swojej elastyczności posiada możliwość 
idealnego dopasowania się otuliny do projektowanej powierzchni i wytwo-
rzenia przez to osłony w dokładnie założonej objętości i kształcie. By ma-
terac spełniał projektowane właściwości, wszystkie prace związane z jego 
rozkładaniem, jak i wypełnianiem mieszanką betonową nadzorowane były 
przez nurków z Opolskiego Centrum Nurkowego. Jedną z głównych za-
let zastosowanej technologii jest krótki czas instalacji, a także możliwość 
wykonania jej pod wodą, bez konieczności osuszania zbiornika. Tkanina 
tworząca matę Incomat służy jako tzw. „szalunek tracony”, który z biegiem 
czasu i pod wpływem działania promieni UV ulega stopniowej degradacji 
pozostawiając widoczną strukturę materiału stanowiącego jej wypełnienie. 
Budowa mat pozwala na wytyczenie kolejnych pól roboczych, a kontynuacja 



157

ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII BETONU SCC NA PRZYKŁADZIE MODERNIZACJI W EW DYCHÓW.

prac jest umożliwiona m.in. poprzez fabrycznie zamontowane przemysłowe 
zamki błyskawiczne [5]. 

Przyjęta technologia betonowania stawia duże wymagania wobec wła-
ściwości mieszanki betonowej, które odgrywają decydującą rolę w procesie 
jej układania. Ponieważ w takich pracach brak jest możliwości zagęszcza-
nia układanej mieszanki betonowej wydaje się być oczywiste, iż najlepszym 
rozwiązaniem jest zastosowanie betonu podwodnego o zdolności do samo-
zagęszczania się. Użyta w danym projekcie technologia materacy Incomat 
zakłada margines błędu w stosunku do zachowania projektowanych właści-
wości mieszanki betonowej. Biorąc pod uwagę czynniki mogące mieć ne-
gatywny wpływ na jakość stwardniałego betonu (bleeding mieszanki beto-
nowej) firma Inora w swoim rozwiązaniu nakazuje odcięcie górnego pasa 
wypełnionego materaca o szerokości 1,0 m. Powstały na linii cięcia uskok 
musi zostać następnie zabezpieczony przed gromadzeniem zanieczyszczeń 
oraz wnikaniem wody pod okładzinę poprzez wykonanie betonowego wy-
kończenia i montaż zewnętrznej taśmy dylatacyjnej (rys. 5).

Rys. 5. Zdjęcie z lewej przedstawia materac wypełniony mieszanką betonową przed 
obróbką, natomiast na zdjęciu z prawej strony pokazany jest ten sam fragment materaca po 

odcięciu pasa szerokości 1,0 m.

Ogólne zalecenia odnośnie właściwości mieszanki betonowej do układa-
nia pod wodą są znane [6, 7, 8]. Generalnie powinna ją cechować:
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- zdolność do samoczynnego płynięcia, zagęszczenia i poziomowania się, 
bez zagęszczenia mechanicznego, jedynie pod wpływem własnego cięża-
ru,

- zdolność do szczelnego otulenia zbrojenia i poprawnego wypełnienia de-
skowania, bez skłonności do blokowania,

- zdolność do całkowitego odpowietrzenia się w czasie betonowania,
- odporność na wypłukiwanie spoiwa i segregację kruszywa podczas beto-

nowania, 
- utrzymanie stałych parametrów mieszanki w czasie transportu, pompowa-

nia i układania.
Wymienione właściwości mieszanki betonowej są możliwe do osiągnięcia 

dzięki zastosowaniu nie tylko domieszki silnie redukującej zawartość wody 
zarobowej [7, 9]. Charakterystyczną cechą składu nowoczesnych mieszanek 
do betonów podwodnych jest konieczność zastosowania domieszek stabilizu-
jących (ang. anti-washout admixture – AWA), zaprojektowanych głównie na 
bazie polimerów organicznych – w przypadku opisanego projektu domieszką 
typu AWA jest ATLAS DURUFLOW VM-500. Domieszki te po raz pierwszy 
do betonów podwodnych zastosowano w Niemczech i Norwegii na początku 
lat 70-tych dwudziestego wieku. Domieszki AWA nadają mieszance betono-
wej zwiększoną spoistość, zapobiegają zarówno samoczynnemu wydzielaniu 
się wody z mieszanki betonowej, jak i segregacji składników oraz wymywa-
niu spoiwa podczas betonowania pod wodą [10]. Wzrost lepkości mieszan-
ki jest spowodowany stabilizującym działaniem łańcuchów polimerowych 
będących składnikiem domieszki. Powodują one wzrost siły przyciągania 
między składnikami zaczynu cementowego. Ilość domieszki stabilizującej 
do betonu należy dobrać w taki sposób, aby ograniczyć do minimum straty 
wypłukania mieszanki w trakcie betonowania przy zachowaniu właściwości 
reologicznych mieszanki umożliwiającej układanie betonu. Według badań 
przeprowadzonych przez prof. Elżbietę Horszczaruk zastosowanie domiesz-
ki stabilizującej do betonów podwodnych powoduje wzrost wytrzymałości 
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na ściskanie w stosunku do betonu niemodyfikowanego. Skład mieszanek 
betonów podwodnych (ang. underwater concrete – UWC) cechuje również 
duża ilość spoiwa, w tym głównie cementu. W zależności od projektowanej 
klasy betonu ilość cementu na 1 m3 mieszanki wynosi od 360 do 500 kg [11]. 
W składzie betonów podwodnych wysokowartościowych zawartość cementu 
w mieszance jest bardzo wysoka i wynosi od 450 do 550 kg w m3 mieszanki 
betonowej, a w niektórych przypadkach nawet 600 kg [10].

Według danych literaturowych najczęściej stosowane dodatki mineralne 
do betonów UWC to pyły krzemionkowe, dozowane w ilości ok. 8% masy 
cementu oraz popioły lotne, których zawartość w mieszance UWC nie prze-
kracza 20% masy cementu [11]. Zasadność zastosowania popiołu lotnego 
w ilości 30% masy cementu (tabela 2) znajduje swoje poparcie w badaniach 
mgr inż. Elżbiety Freidenberg, dr inż. Piotra Freidenberga i prof. Elżbiety 
Horszczaruk na temat „Wpływu popiołów lotnych na właściwości samoza-
gęszczalnych betonów podwodnych”. Analiza uzyskanych przez nich wy-
ników badań pozwala stwierdzić, że zastosowane popioły lotne mają duży 
wpływ zarówno na ściskanie betonów UWC, jak i na urabialność mieszanek 
betonowych. Dodatek 30% popiołu lotnego do składu betonu, po 28 dniach 
dojrzewania, spowodował obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosun-
ku do betonu niemodyfikowanego, jednak pozwolił na uzyskanie znacznych 
wzrostów wytrzymałości po dłuższym okresie dojrzewania (rys. 9).

Na podstawie przeprowadzonych badań mieszanek betonowych stwier-
dzono, że dodatek popiołów lotnych powyżej 30% powoduje znaczne pogor-
szenie dynamiki przepływu mieszanek, jednak utrzymują one swoje właści-
wości samozagęszczalne przez 90 minut. Badania reometryczne wykonane 
na zaprawach potwierdziły znaczny wzrost lepkości mieszanek przy zawar-
tości popiołów lotnych 30% i wyżej. Zastąpienie cementu 30% popiołów lot-
nych wydaje się być graniczną wartością z uwagi na właściwości mechanicz-
ne betonów UWC, jak i parametry reologiczne mieszanek gwarantujące ich 
właściwości samozagęszczalne [11].
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2.3. Założenia projektowe oraz wyniki
Z punktu widzenia projektowania składu betony podwodne stawiają przed 

technologiem znacznie większe wymagania niż „tradycyjne” betony zwykłe. 
Wynika to między innymi z następujących czynników i uwarunkowań:
- mieszanka do betonowania podwodnego składa się ze znacznie większej 

liczby składników niż trzy, jak to występuje w przypadku betonu zwykłe-
go. Liczba składników mieszanki, szczególnie dla betonów podwodnych 
wysokowartościowych może dochodzić nawet do dziesięciu komponen-
tów, przykładowo: kruszywa składającego się z trzech frakcji, cementu, 
wody, pyłów krzemionkowych, popiołu lotnego, domieszki stabilizującej 
podwodnej, domieszki upłynniającej.

- czynniki środowiskowe, w których układana jest mieszanka betonowa 
mają decydujący wpływ na jej projektowane właściwości reologiczne. 
Wymagania związane ze środowiskiem betonowania, tj.: głębokość po-
sadowienia, szybkość przepływu wody, odległość od miejsca produkcji 
mieszanki, metoda i sprzęt do podawania mieszanki na równi z cechami 
wytrzymałościowymi wpływają na jakościowy i ilościowy dobór składni-
ków.

- z uwagi na dużą liczbę składników mieszanki ich dobór jakościowy i ilo-
ściowy jest niezwykle skomplikowany. Najtrudniejszym zagadnieniem jest 
dobór właściwych domieszek: stabilizującej i domieszki upłynniającej, są 
to bowiem domieszki o przeciwstawnym działaniu. Im mniejsza jest lep-
kość mieszanki (mniejsza ilość domieszki do betonowania pod wodą) tym 
większa jest prędkość rozpływu (lepsze właściwości samozagęszczalne), 
ale większa podatność na segregację składników i wypłukiwanie mieszan-
ki w trakcie betonowania.

- betony podwodne projektuje się najczęściej jako mieszanki samozagęsz-
czalne z uwagi na brak możliwości zagęszczania mieszanki lub wysokie 
koszty tego zagęszczania. Przy optymalnym doborze składników mieszan-
ki UWC właściwości samozagęszczalne pozwalają na uzyskanie betonu 
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o pożądanej wytrzymałości i umożliwiają z uwagi na konsystencję ukła-
danie mieszanki za pomocą pomp oraz szczelne wypełnienie deskowania 
[12].
Wykonawca prac w oparciu o dokumentację projektową oraz przyjętą 

technologię realizacji, wyspecyfikował szczegółowe wymagania dotyczące 
zarówno mieszanki betonowej, jak i betonu stwardniałego:
- klasa wytrzymałości, określona zgodnie z PN-EN 206+A1:2016, C30/37,
- klasa ekspozycji, określona zgodnie z PN-EN 206+A1:2016, XC1, XA1,
- przepuszczalność wody przez beton, określana zgodnie z PN-88/B-06250, 

stopień wodoprzepuszczalności W8,
- maksymalny wymiar naturalnego kruszywa grubego do 8 mm,
- ciekłość mieszanki betonowej mierzona średnicą rozpływu z odwrócone-

go stożka Abramsa 650 ±50 mm,
- stałość parametrów mieszanki przez co najmniej 45 minut,
- beton o właściwościach hydrotechnicznych wykonany na spoiwie cemen-

towym o niskim cieple hydratacji,
- mieszanka o właściwościach samozagęszczalnych,
- wiązanie i twardnienie betonu w konstrukcji w środowisku wodnym o tem-

peraturze około 10-15°C,
- dodatek włókien polipropylenowych 1,0 kg/m3 mieszanki.

Według powyższych wytycznych zaprojektowano metodą doświadczalną 
mieszankę betonową o składzie podanym w tabeli 2, opierając się na zależ-
nościach pokazanych na rys.6.
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Tabela 2. Skład mieszanki betonowej UWC o klasie wytrzymałości C30/37

Składniki/właściwości Jednostka Zawartość

Piasek 0/2 kg/m3 708

Żwir 2/8 kg/m3 862

Cement CEM III/A 42,5N-LH/HSR/NA kg/m3 390

Popiół lotny krzemionkowy kat. A kg/m3 120

Woda wodociągowa kg/m3 193

WEBER FIBRE HG 25 kg/m3 1,00

ATLAS DURUFLOW PE-220 (Superplastyfikator) kg/m3 6,89

ATLAS DURUFLOW VM-500 (Domieszka stabilizująca) kg/m3 1,38

Gęstość w stanie nasycenia wodą kg/m3 2282

Stopień wodprzepuszczalności W8 -
Nie przesiąka 

- warunek spełniony

Rys. 6. Zależności uwzględniane w projektowaniu mieszanek UWC (na podstawie [13])
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Konsystencja uzyskana poprzez pomiar średnicy rozpływu odwróconego 
stożka Abramsa zawierała się w przedziale 600 – 650 mm (rys.7). Zawartość 
powietrza oscylowała wokół 2,5 – 2,8% objętości. Poprawnie zoptymalizo-
wana recepta poprzez ilościowo jakościowy dobór poszczególnych skład-
ników (w szczególności domieszek chemicznych) pozwoliła na uzyskanie 
mieszanki o klasie stabilności „0” według wskaźnika VSI (Visual Stability 
Index) [14]. Oznacza to, że w cztero-stopniowym systemie wzrokowej oceny 
wyglądu mieszanki po jej badaniu testem rozpływu uzyskała ocenę najwyż-
szą – „Bardzo stabilna”. Wykonana mieszanka betonowa charakteryzowała 
się brakiem oznak segregacji oraz wycieku zaczynu (rys.7).

Rys. 8. Mieszanka betonowa po badaniu konsystencji

Rys. 9. Zestawienie wyników wytrzymałości na ściskanie fcm
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Głównym wyznacznikiem jakościowym, jaki był wymagany dla stward-
niałego betonu, było otrzymanie projektowanej klasy betonu po 28 dniach 
jego dojrzewania. Założenie to zostało spełnione, ponieważ uzyskano średnią 
wytrzymałości na ściskanie 51,6 MPa.  Zastosowanie cementu hutniczego 
CEM III/A 42,5N-LH/HSR/NA z popiołem lotnym pozwoliło  na przyrost tej 
wytrzymałości po 56 dniach dojrzewania o niemalże 18%, otrzymując śred-
nią wytrzymałość na ściskanie 60,5 MPa. 

3. Wnioski

Uzyskane wyniki badań, zarówno stwardniałego betonu, jak i mieszanki 
betonowej, spełniły oczekiwania Generalnego Wykonawcy obiektu oraz In-
westora.
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ZASTOSOWANIE DOMIESZKI ZMNIEJSZAJĄCEJ 
LEPKOŚĆ MIESZANEK BETONOWYCH

1. Wprowadzenie

Filigranowe konstrukcje, wydłużone drogi pompowania, podawanie 
mieszanek na duże wysokości, niekorzystne surowce oraz skomplikowane 
recepty – to tylko niektóre zagadnienia spędzające sen z powiek producen-
tom betonu, technologom oraz firmom wykonawczym, podczas podawania 
(pompowania) betonu. Bardzo często głównym problemem jest bardzo wy-
soka lepkość mieszanek betonowych. W szczególności betony wysokich klas 
wytrzymałościowych, bogate w cement (spoiwo), z dużą ilością domieszek 
PCE znacznie redukujących zawartość wody są bardzo trudne do pompo-
wania układania oraz zagęszczania elementów cienkościennych. Wychodząc 
naprzeciw problemom klientów, firma Ha-Be opracowała modyfikator lepko-
ści, a dokładniej domieszkę znacznie zmniejszającą lepkość mieszanek be-
tonowych - PANTARHEO SE10. Dzięki jej zastosowaniu możliwe jest wy-
produkowanie mieszanek betonowych o zmniejszonej wiskozie. Wyobraźmy 
sobie, że produkujemy beton C70/85 na kruszywie łamanym, gdzie zawar-
tość cementu (spoiwa) oscyluje wokół 450kg/m3 oraz zawartość wody cał-
kowitej wynosi 129kg. Taka mieszanka jest bardzo lepka, często nazywana 

1 mgr Dariusz Rutkowski, Ha-Be Polska Sp. z o.o.



168

XVIII KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA                                 REOLOGIA W TECHNOLOGII BETONU

przez producentów „betonem gumowym”. To rodzaj mieszanki betonowej, 
której pompowanie na dalsze odległości jest bardzo trudne, przy niesprzyjają-
cych warunkach wręcz niemożliwe. Poniższy referat odpowie na pytanie, czy 
i w jaki sposób można zmniejszyć lepkość mieszanki, jakie testy należy prze-
prowadzić badając cechy reologiczne, jaki wpływ na reologię mieszanki oraz 
cechy stwardniałego betonu może mieć modyfikator zmniejszający lepkość. 

2. Poprawa reologii betonu

Lepkość (wiskoza) – właściwość płynów i plastycznych ciał stałych cha-
rakteryzująca ich tarcie wewnętrzne wynikające z przesuwania się względem 
siebie warstw płynu podczas przepływu. W naszym przypadku lepkość jest 
miarą odporności betonu na ścinanie dynamiczne. Im większa lepkość betonu 
tym bardziej ograniczona jego zdolność płynięcia. Dziedziną nauki zajmują-
cą się badaniami nad lepkością jest reologia. Pomiary lepkości prowadzi się 
na wiskozymetrach i reowiskozymetrach. W przypadku mieszanek betono-
wych narzędziem określającym lepkość jest reometr. Jednostką miary jest 
Paˑs. Im mniejsza wartość tym mniejsza lepkość. 

Obecnie z roku na rok w Polsce rośnie zapotrzebowanie na betony wyso-
kich wytrzymałości (wysokowartościowe). Codziennością staje się produkcja 
betonów klasy C50/60. Również, realizowane są inwestycje, gdzie specyfi-
kowany jest beton C70/85. Charakteryzuje się bardzo wysoką ilością spoiwa 
(cement, powszechnie stosowane dodatki typu II jak również pył krzemion-
kowy), bardzo niskim stosunkiem wodno-cementowym, często wynoszącym 
w/c <0,30, co w konsekwencji prowadzi do receptur mieszanek betonowych 
z zawartością wody efektywnej nie przekraczającej 140l na metr sześcienny. 
Aby upłynnić taką mieszankę stosuję się powszechnie znane domieszki PCE. 
Niestety, dobranie odpowiedniej nie jest łatwą rzeczą, gdyż w większości 
przypadków powstaje mieszanka o dużej lepkości z ograniczoną urabialno-
ścią. Powstaje efekt „betonu gumowego”. Lepkość takich mieszanek mie-
rzonych reometrem wynosi nawet ponad 100 Paˑs. Dla porównania lepkość 
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miodu wynosi od 2 do 10 Paˑs. „Beton gumowy” jest ogromnym problemem 
przy realizacjach odpowiedzialnych projektów. Począwszy od problemów 
z pompowalnością, kończąc na niezbyt ładnych efektach wizualnych gotowe-
go elementu betonowego. Poprawa reologii betonu poprzez dodanie domie-
szek zmniejszających lepkość mieszanki wpływa pozytywnie na następujące 
czynniki:
- zwiększa produktywność (mieszanki betonowe o niskiej lepkości można 

mieszać krócej),
- ułatwia pompowanie mieszanki,
- umożliwia pompowanie mieszanki na dłuższe odległości,
- zmniejsza zużycie sprzętu (pompy do betonu, betonomieszarki),
- przyśpiesza czas rozładunku,
- przyśpiesza proces wbudowywania mieszanki,
- szczelniej wypełnia formę,
- zmniejsza energię potrzebną do zagęszczania mieszanki,
- oszczędza czas pracy ludzi przy wbudowywaniu betonu,
- poprawia wygląd gotowych elementów (mniejsza porowatość)

3. Program badań własnych

W celu sprawdzenia reologii mieszanki betonowej przy użyciu domieszek 
zmniejszających lepkość, przeprowadzono szereg badań na mieszance be-
tonowej klasy wytrzymałościowej C70/85 o składzie podanym w tabeli 1. 
Zaprojektowano łącznie 4 mieszanki. Mieszanka „referencyjna” wyproduko-
wana została na domieszce PCE bez modyfikatora lepkości, natomiast pozo-
stałe mieszanki betonowe wzbogacone zostały o domieszkę zmniejszającą 
lepkość, dozowaną w ilościach 0,2% 0,4% oraz 0,6% w stosunku do masy 
cementu. 

Program obejmował następujące badania mieszanki betonowej:
- konsystencję - metoda rozpływu stożka wg PN-EN 12350-8
- lepkość - czas płynięcia T500  wg PN-EN 12350-8
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- lepkość – V lejek wg PN-EN 12350-9
- lepkość mierzona reometrem (Paˑs)
- zawartość powietrza PN-EN 12350-7

Beton stwardniały poddany był badaniu wytrzymałości na ściskanie po 1, 
7 oraz 28 dniach dojrzewania. Do badań wykorzystano następujące domiesz-
ki: PANTARHIT RC187 (PCE) – superplastyfikator, PANTARHEO SE10  – 
modyfikator lepkości 

3.1. Właściwości mieszanki betonowej

Konsystencja – metoda rozpływu stożka wg PN-EN 12350-8

Rys. 1 przedstawia wyniki konsystencji badanej metodą rozpływu stożka. 
Upłynnienie początkowe mieszanek dla wszystkich kombinacji domieszek 
było bardzo zbliżone i wynosiło od 67 do 70 centymetrów. Test powtórzono 
po 30, 60, 90 oraz 120 minutach, gdzie zauważyć można, że urabialność be-
tonu dla wszystkich domieszek była bardzo porównywalna (rys.2). 

zauważyć można, że urabialność betonu dla wszystkich domieszek była bardzo porównywalna 

(rys.2).  

 

Tabela 1. Skład mieszanki betonowej 
Składnik  Jednostka Zawartość składnika 

Cement CEM II/A-S 52,5N [kg/m3] 450 
Popiół lotny [kg/m3] 50 

Pył krzemionkowy [kg/m3] 40 
Kruszywo 0/2 mm [%] 35 
Kruszywo 2/8 mm [%] 20 
Kruszywo 8/16 mm [%] 45 

Woda [kg/m3] 129 
Wskaźnik w/ceq.  0,27 

Domieszki 

PANTARHIT®RC187 (FM) 
- [% m.c] 1,67 

- 
PANTARHIT®RC187 (FM) 

PANTARHEO SE10 [% m.c] 1,67 
0,20 

PANTARHIT®RC187 (FM) 
PANTARHEO SE10 [% m.c] 1,67 

0,40 
PANTARHIT®RC187 (FM) 

PANTARHEO SE10 [% m.c] 1,67 
0,60 

 

 

 
Rys.1. Konsystencja badana metodą rozpływu stożka 
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Tabela 1. Skład mieszanki betonowej

Składnik Jednostka Zawartość składnika

Cement CEM II/A-S 52,5N [kg/m3] 450

Popiół lotny [kg/m3] 50

Pył krzemionkowy [kg/m3] 40

Kruszywo 0/2 mm [%] 35

Kruszywo 2/8 mm [%] 20

Kruszywo 8/16 mm [%] 45

Woda [kg/m3] 129

Wskaźnik w/ceq. 0,27

Domieszki

PANTARHIT®RC187 (FM)
-

[% m.c]
1,67

-

PANTARHIT®RC187 (FM)
PANTARHEO SE10

[% m.c]
1,67
0,20

PANTARHIT®RC187 (FM)
PANTARHEO SE10

[% m.c]
1,67
0,40

PANTARHIT®RC187 (FM)
PANTARHEO SE10

[% m.c]
1,67
0,60

Lepkość - czas płynięcia T500 wg PN-EN 12350-8

Jaki wpływ na lepkość mieszanek, przy podobnych konsystencjach, miały 
poszczególnie kombinacje domieszek pokazuje rys. 3, który obrazuje czas 
płynięcia mieszanki do uzyskania rozpływu 500mm. Wraz ze wzrostem do-
zowania domieszki zmniejszającej lepkość, skraca się czas płynięcia. Wraz 
z upływem czasu, pomimo iż konsystencja badana metodą rozpływu jest po-
dobna, to jednak czas płynięcia diametralnie wydłuża się dla mieszanki bez 
modyfikatora lepkości. W ten sposób dla domieszki RC187 bez modyfikato-
ra lepkości wynosi 12,8 sekund, natomiast dla kombinacji z PANTARHEO 
SE10 (0,6%) jedynie 5,5 sekundy.   
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Rys. 2. Rozpływ stożka: domieszka PCE (po lewej);  domieszka PCE + SE10 0,6%  
(po prawej)

Rys. 3. Lepkość - czas płynięcia T500  wg PN-EN 12350-8

Lepkość - czas płynięcia V-lejek wg PN-EN 12350-9

Rys. 4 przedstawia wyniki badań lepkości metodą V-lejka. Tutaj również 
widać ewidentną różnicę w lepkości określaną poprzez czas wypływu po-
szczególnych mieszanek. Beton bez domieszki zmniejszającej lepkość, po 10 
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minutach od wyprodukowania, potrzebował na wypływ 17 sekund, natomiast 
mieszanki z modyfikatorem lepkości, w zależności od ilości modyfikatora, 
od 14,5 do 9 sekund. Wraz z upływem czasu wszystkie mieszanki zwiększały 
swoją lepkość, co miało związek ze spadkiem urabialności. Po 120 minu-
tach mieszanka „referencyjna” wypływała 22,5 sekundy. Najlepszy wynik 
uzyskała mieszanka z modyfikatorem lepkości dozowanym w ilości 0,6% -  
13 sekund.

Rys. 4. Lepkość - czas płynięcia V-lejek  wg PN-EN 12350-9

Lepkość mierzona reometrem

Kolejnym etapem testów był pomiar lepkości mieszanek betonowych 
reometrem (rys.5). Badanie przeprowadzono po 5 minutach od wymieszania 
wszystkich składników. Mieszanka „referencyjna”, bez modyfikatora lepko-
ści, uzyskała wynik 97,7 Paˑs. Natomiast najmniejszą lepkość uzyskała opcja 
z modyfikatorem lepkości dozowanym w wysokości 0,6% do w stosunku do 
masy cementu (zmniejszyła się ponad 50%). Dokładne wyniki zamieszczono 
na rys. 6.
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Rys. 5. Pomiar lepkości mieszanki betonowej reometrem

Rys. 6. Wyniki pomiaru lepkości reometrem
 

Rys. 6. Wyniki pomiaru lepkości reometrem 
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Zawartość powietrza w mieszance betonowej 

Rys. 7 przedstawia wyniki zawartości powietrza w mieszance betonowej 
po 120 minutach od wymieszania składników. Dla mieszanki „referencyjnej” 
zawartość powietrza wyniosła 1,4% obj.. Mieszanka z modyfikatorem lepko-
ści w ilości 0,2%÷0,4% miała zawartość powietrza na poziomie 1,2 % obj., 
natomiast mieszanka z zawartością 0,6% modyfikatora lepkości charaktery-
zowała się napowietrzeniem 0,9% obj.

Rys.7. Zawartość powietrza w mieszance betonowej

3.2.Wytrzymałość na ściskanie stwardniałego betonu
Wyniki badań wytrzymałości na ściskanie przedstawiono na rys. 8. Można 

zauważyć trend, iż wraz ze wzrostem ilości modyfikatora lepkości nieznacz-
nie obniża się, zarówno wytrzymałość wczesna (po 1 i 7 dniach), jak i wy-
trzymałość 28 dniowa.
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Rys. 8. Wytrzymałość na ściskanie betonu

4. Podsumowanie

Niezależnie od metody przeprowadzonych badań, każde z nich wykazało 
wspólną cechę, jaką jest obniżenie lepkości mieszanek betonowych dzięki 
zastosowaniu domieszki PANTARHEO SE10. Poziom obniżenia zależał od 
ilości domieszki modyfikującej lepkość. Należy jednak pamiętać, że zwięk-
szanie ilości dozowania domieszki może wpływać na różnice w wytrzyma-
łościach na ściskanie. W przypadku przeprowadzonego programu badaw-
czego stwierdzono, że wytrzymałość na ściskanie stwardniałego betonu po 
28 dniach obniżyła się 5 MPa w stosunku do betonu „referencyjnego” (bez 
modyfikatora lepkości). Jednakże, niezaprzeczalnym argumentem za zasto-
sowaniem tego typu modyfikatora jest znaczący wpływ na obniżenie lepko-
ści mieszanek betonowych, co w konsekwencji ułatwia realizację projektów 
budowlanych, począwszy od produkcji betonu, jego transport, rozładunek 
i zabudowę.

 

3.2.Wytrzymałość na ściskanie stwardniałego betonu 

Wyniki badań wytrzymałości na ściskanie przedstawiono na rys. 8. Można zauważyć 

trend, iż wraz ze wzrostem ilości modyfikatora lepkości nieznacznie obniża się, zarówno 

wytrzymałość wczesna (po 1 i 7 dniach), jak i wytrzymałość 28 dniowa. 

 
Rys. 8. Wytrzymałość na ściskanie betonu 

 

 

4. Podsumowanie 

 

Niezależnie od metody przeprowadzonych badań, każde z nich wykazało wspólną cechę, 

jaką jest obniżenie lepkości mieszanek betonowych dzięki zastosowaniu domieszki 

PANTARHEO SE10. Poziom obniżenia zależał od ilości domieszki modyfikującej lepkość. 

Należy jednak pamiętać, że zwiększanie ilości dozowania domieszki może wpływać na różnice 

w wytrzymałościach na ściskanie. W przypadku przeprowadzonego programu badawczego 

stwierdzono, że wytrzymałość na ściskanie stwardniałego betonu po 28 dniach obniżyła się 5 

MPa w stosunku do betonu „referencyjnego” (bez modyfikatora lepkości). Jednakże, 

niezaprzeczalnym argumentem za zastosowaniem tego typu modyfikatora jest znaczący wpływ 

na obniżenie lepkości mieszanek betonowych, co w konsekwencji ułatwia realizację projektów 

budowlanych, począwszy od produkcji betonu, jego transport, rozładunek i zabudowę. 

17,9 

67,2 

102,5 

16,2 

66,7 

98,6 

15 

66,4 

98 

13,7 

64,9 

97,4 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

1 dzień 7 dni 28 dni W
yt

rz
ym

ał
oś

ć 
na

 śc
is

ka
ni

e 
[M

Pa
] 

Czas RC187 (FM) RC187 (FM) + 0.2 % SE10 (BV) 
RC187 (FM) + 0.4 % SE10 (BV) RC187 (FM) + 0.6 % SE10 (BV) 

 

3.2.Wytrzymałość na ściskanie stwardniałego betonu 

Wyniki badań wytrzymałości na ściskanie przedstawiono na rys. 8. Można zauważyć 

trend, iż wraz ze wzrostem ilości modyfikatora lepkości nieznacznie obniża się, zarówno 

wytrzymałość wczesna (po 1 i 7 dniach), jak i wytrzymałość 28 dniowa. 

 
Rys. 8. Wytrzymałość na ściskanie betonu 

 

 

4. Podsumowanie 

 

Niezależnie od metody przeprowadzonych badań, każde z nich wykazało wspólną cechę, 

jaką jest obniżenie lepkości mieszanek betonowych dzięki zastosowaniu domieszki 

PANTARHEO SE10. Poziom obniżenia zależał od ilości domieszki modyfikującej lepkość. 

Należy jednak pamiętać, że zwiększanie ilości dozowania domieszki może wpływać na różnice 

w wytrzymałościach na ściskanie. W przypadku przeprowadzonego programu badawczego 

stwierdzono, że wytrzymałość na ściskanie stwardniałego betonu po 28 dniach obniżyła się 5 

MPa w stosunku do betonu „referencyjnego” (bez modyfikatora lepkości). Jednakże, 

niezaprzeczalnym argumentem za zastosowaniem tego typu modyfikatora jest znaczący wpływ 

na obniżenie lepkości mieszanek betonowych, co w konsekwencji ułatwia realizację projektów 

budowlanych, począwszy od produkcji betonu, jego transport, rozładunek i zabudowę. 

17,9 

67,2 

102,5 

16,2 

66,7 

98,6 

15 

66,4 

98 

13,7 

64,9 

97,4 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

1 dzień 7 dni 28 dni W
yt

rz
ym

ał
oś

ć 
na

 śc
is

ka
ni

e 
[M

Pa
] 

Czas RC187 (FM) RC187 (FM) + 0.2 % SE10 (BV) 
RC187 (FM) + 0.4 % SE10 (BV) RC187 (FM) + 0.6 % SE10 (BV) 

 

3.2.Wytrzymałość na ściskanie stwardniałego betonu 

Wyniki badań wytrzymałości na ściskanie przedstawiono na rys. 8. Można zauważyć 

trend, iż wraz ze wzrostem ilości modyfikatora lepkości nieznacznie obniża się, zarówno 

wytrzymałość wczesna (po 1 i 7 dniach), jak i wytrzymałość 28 dniowa. 

 
Rys. 8. Wytrzymałość na ściskanie betonu 

 

 

4. Podsumowanie 

 

Niezależnie od metody przeprowadzonych badań, każde z nich wykazało wspólną cechę, 

jaką jest obniżenie lepkości mieszanek betonowych dzięki zastosowaniu domieszki 

PANTARHEO SE10. Poziom obniżenia zależał od ilości domieszki modyfikującej lepkość. 

Należy jednak pamiętać, że zwiększanie ilości dozowania domieszki może wpływać na różnice 

w wytrzymałościach na ściskanie. W przypadku przeprowadzonego programu badawczego 

stwierdzono, że wytrzymałość na ściskanie stwardniałego betonu po 28 dniach obniżyła się 5 

MPa w stosunku do betonu „referencyjnego” (bez modyfikatora lepkości). Jednakże, 

niezaprzeczalnym argumentem za zastosowaniem tego typu modyfikatora jest znaczący wpływ 

na obniżenie lepkości mieszanek betonowych, co w konsekwencji ułatwia realizację projektów 

budowlanych, począwszy od produkcji betonu, jego transport, rozładunek i zabudowę. 

17,9 

67,2 

102,5 

16,2 

66,7 

98,6 

15 

66,4 

98 

13,7 

64,9 

97,4 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

1 dzień 7 dni 28 dni W
yt

rz
ym

ał
oś

ć 
na

 śc
is

ka
ni

e 
[M

Pa
] 

Czas RC187 (FM) RC187 (FM) + 0.2 % SE10 (BV) 
RC187 (FM) + 0.4 % SE10 (BV) RC187 (FM) + 0.6 % SE10 (BV) 

 

3.2.Wytrzymałość na ściskanie stwardniałego betonu 

Wyniki badań wytrzymałości na ściskanie przedstawiono na rys. 8. Można zauważyć 

trend, iż wraz ze wzrostem ilości modyfikatora lepkości nieznacznie obniża się, zarówno 

wytrzymałość wczesna (po 1 i 7 dniach), jak i wytrzymałość 28 dniowa. 

 
Rys. 8. Wytrzymałość na ściskanie betonu 

 

 

4. Podsumowanie 

 

Niezależnie od metody przeprowadzonych badań, każde z nich wykazało wspólną cechę, 

jaką jest obniżenie lepkości mieszanek betonowych dzięki zastosowaniu domieszki 

PANTARHEO SE10. Poziom obniżenia zależał od ilości domieszki modyfikującej lepkość. 

Należy jednak pamiętać, że zwiększanie ilości dozowania domieszki może wpływać na różnice 

w wytrzymałościach na ściskanie. W przypadku przeprowadzonego programu badawczego 

stwierdzono, że wytrzymałość na ściskanie stwardniałego betonu po 28 dniach obniżyła się 5 

MPa w stosunku do betonu „referencyjnego” (bez modyfikatora lepkości). Jednakże, 

niezaprzeczalnym argumentem za zastosowaniem tego typu modyfikatora jest znaczący wpływ 

na obniżenie lepkości mieszanek betonowych, co w konsekwencji ułatwia realizację projektów 

budowlanych, począwszy od produkcji betonu, jego transport, rozładunek i zabudowę. 

17,9 

67,2 

102,5 

16,2 

66,7 

98,6 

15 

66,4 

98 

13,7 

64,9 

97,4 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

1 dzień 7 dni 28 dni W
yt

rz
ym

ał
oś

ć 
na

 śc
is

ka
ni

e 
[M

Pa
] 

Czas RC187 (FM) RC187 (FM) + 0.2 % SE10 (BV) 
RC187 (FM) + 0.4 % SE10 (BV) RC187 (FM) + 0.6 % SE10 (BV) 



177

ZASTOSOWANIE DOMIESZKI ZMNIEJSZAJĄCEJ LEPKOŚĆ MIESZANEK BETONOWYCH

Literatura 

 [1] Urban M., Reologiczne podstawy uzyskiwania betonów samozagęszczalnych 
o wysokiej wytrzymałości. Cement Wapno Beton, nr 5, 2008

 [2] Jasiczak J., Wadowska A., Rudnicki T.; Betony ultrawysokowartościowe. Właściwości, 
Technologie, Zastosowania. Stowarzyszenie Producentów Cementu, Kraków, 2008

 [3] Ciborowski J., Inżynieria Chemiczna cz. I, Warszawa, 1952.





179

XVIII KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA
REOLOGIA W TECHNOLOGII BETONU

Warszawa 2019

Aleksandra Pełczyńska1

Cyprian Pełczyński2

WPŁYW DOMIESZEK CHEMICZNYCH  
NA HYDRATACJĘ CEMENTU

1. Wprowadzenie

W ciągu ostatniego dziesięciolecia produkcja betonu uległa modyfika-
cji, co w dużej mierze przyczyniło się do polepszenia ekonomiczności oraz 
wzrostu jakości produktu końcowego. Wprowadzenie nowych rozwiązań 
technologicznych, jak również unowocześnienie węzłów betoniarskich i wy-
posażenia wytwórni betonu, doprowadziło do usprawnienia prac związanych 
z przygotowaniem, transportem i układaniem mieszanki betowej, zwiększe-
nia trwałości i polepszenia cech eksploatacyjnych. Wszystkie wymienione 
powyżej elementy pozytywnie wpłynęły na ogólny wizerunek betonu i spo-
wodowały, że stał się on powszechnie stosowanym w budownictwie materia-
łem konstrukcyjnym.

Nie bez znaczenia dla opisanej ewolucji pozostaje rozwój asortymentowo-
-funkcjonalny domieszek do betonu. Działanie tych związków, bardzo zróż-
nicowanych pod względem składu i struktury, przyczyniło się do zmniejsze-
nia kosztów i poprawy właściwości użytkowych betonu. 
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W artykule przedstawiony zostanie przegląd najczęściej stosowanych 
w technologii betonu domieszek chemicznych Omówiony zostanie sposób 
ich wzajemnego oddziaływania z cementem oraz skutki z tego wynikające.

2. Cel badań własnych

Obecność domieszek chemicznych w zaczynie cementowym wpływa na 
proces hydratacji cementu. W oparciu o metody pozwalające śledzić proces 
uwodnienia w sposób ciągły, jak również metody umożliwiające określenie 
wpływu domieszek chemicznych na właściwości użytkowe cementów, stara-
no się wyjaśnić zmiany kinetyki hydratacji zaczynu z wybranymi domieszka-
mi chemicznymi. Badania wykonane zostały z użyciem cementu portlandz-
kiego CEM I 52,5 R oraz cementu portlandzkiego wieloskładnikowego CEM 
II/A-M (S-LL) 52,5 N, do procesu hydratacji których wprowadzono domiesz-
ki upłynniające na bazie polikarboksylanów oraz na bazie naftalenu i żywicy 
melaminowej, jak również domieszki opóźniające na bazie fosforanów oraz 
domieszki napowietrzające.

3. Charakterystyka stosowanych cementów i domieszek

Skład chemiczny oraz podstawowe właściwości cementów przedstawione 
zostały w tab.1.

W badaniach zastosowano cztery różne domieszki: dwa superplastyfikato-
ry: polimer polikarboksylnowy (SP1) i sulfonowany kondensat melaminowo 
- formaldehydowy (SP2), domieszkę opóźniającą wiązanie na bazie fosfora-
nów (DO) oraz domieszkę napowietrzającą (DN). Podstawowe informacje 
dotyczące charakterystyki domieszek zebrano w tab.2.
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Tabela1. Skład chemiczny i właściwości cementów

Składnik
Jednostka,

% wag.

Zawartość składnika, %wag, w cemencie

CEM I 52,5 R CEM II/A-M (S-LL) 52,5 N

SiO2 % 19,2 19,7

Al2O3 % 5,1 5,2

Fe2O3 % 2,9 2,5

CaO % 61,8 59,3

MgO % 1,5 1,9

Siarczany SO3 % 3,52 3,32

Na2O % 0,18 0,19

K2O % 0,96 0,93

Chlorki Cl- % 0,042 0,052

Strata prażenia % 2,8 -

Pozostałość nierozpuszczalna % 0,5 -

Właściwości fizyczne i mechaniczne

Początek czasu wiązania min 189 194

Koniec czasu wiązania min 244 259

Stałość objętości mm 1 1

Wytrzymałość na ściskanie

- po 2 dniach MPa 36,1 32,4

- po 28 dniach MPa 61,3 60,0

Powierzchnia właściwa cm2/g 4500 4800

Tabela 2. Charakterystyka domieszek chemicznych 

Cecha
Domieszka chemiczna

SP1 SP2 DO DN

Postać ciecz ciecz ciecz ciecz

Barwa żółta brązowa jasnobrązowa słomkowa

Gęstość [g/cm3] 1,05 ± 0,01 1,15 ± 0,03 1,16 ± 0,01 1,002 ± 0,01

Zalecane dozowanie 
[% masy cementu] 0,2 - 4 0,3 - 3 0,2 – 5 0,06 – 0,5
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4. Metody i wyniki badań

Oznaczenie konsystencji normowej i początku wiązania zaczynu cemen-
towego

Oznaczenie konsystencji normowej i czasu wiązania wykonano na zaczy-
nach sporządzonych z cementów CEM I 52,5 R i CEM II/A-M (S-LL) 52,5 N 
oraz zaczynów zawierających domieszki chemiczne w następujących ilo-
ściach:
- superplastyfikartory – 0,8% masy cementu;
- domieszka opóźniająca – 0,8% masy cementu;
- domieszka napowietrzająca – 0,15% masy cementu.

Wyniki oznaczeń konsystencji normowej i czasów wiązania przedstawio-
no w tab.3.

Wytrzymałość zaprawy normowej
Badaniu wytrzymałości na ściskanie (wg. PN-EN 196-1) poddano zapra-

wy normowe z cementów CEM I 52,5 R i CEM II/A-M (S-LL) 52,5 N oraz 
zaprawy zawierające domieszki chemiczne dodawane w ilości, jak w przy-
padku badań konsystencji i czasu wiązania. Wyniki przedstawiono w tab.4.

Ciepło hydratacji 
Kinetykę wydzielania ciepła z hydratacji cementu  przeprowadzono w mi-

krokalorymetrze nieizotermiczno – nieadiabatycznym na zaczynach cemen-
towych (5 g cementu) o współczynniku w/c = 0,4. Domieszki wprowadzono 
do zaczynu wraz z wodą zarobową, stosując następujące proporcje: 
- superplastyfikartory –1% masy cementu;
- domieszka opóźniająca –1% masy cementu;
- domieszka napowietrzająca – 0,1% masy cementu.

Wyniki badań kalorymetrycznych, w postaci serii wykresów dQ/dt = f(t), 
przedstawiono na rys.1 i 2. 
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Tabela 3. Konsystencja normowa i czasy wiązania cementów: CEM I 52,5 R  
i CEM II/A-M (S-LL) 52,5 N w obecności domieszek chemicznych

Rodzaj cementu CEM I 52,5 R CEM II/A-M (S-LL) 52,5 N

Właściwość

       Domieszka

Wodożąd-
ność  

[% m.c]

Początek 
wiązania 

[min]

Koniec wią-
zania [min]

Wodożąd-
ność [% m.c]

Początek 
wiązania 

[min]

Koniec wią-
zania [min]

Bez dom. 29,6 163 208 30,4 204 229

SP1 26,2 329 524 26,6 392 507

SP2 27,2 159 214 28,6 203 228

DN 29,2 160 195 30,2 202 228

DO 29,6 307 352 30,6 330 395

Tabela 4. Wytrzymałość na ściskanie zapraw normowych na cementach CEM I 52,5 R  
i CEM II/A-M (S-LL) 52,5 N

Rodzaj cementu CEM I 52,5 R CEM II/A-M (S-LL) 52,5 N

Właściwość

      
         Domieszka

Wytrzymałość na ściskanie [MPa]

2 dni 7 dni 28 dni 2 dni 7 dni 28 dni

Brak 28,18 45,12 52,39 30,24 45,38 55,02

SP1 32,31 53,15 64,06 28,43 46,00 59,70

SP2 28,88 45,45 55,43 29,15 43,07 55,65

DN 19,50 29,49 36,22 19,41 27,59 35,73

DO 23,28 44,09 51,42 20,91 36,59 49,21
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Rys 1. Krzywa kalorymetryczna dla cementu CEM I 52,5 R z domieszkami

Rys.2. Krzywa kalorymetryczna dla cementu CEM II/A-M (S-LL) 52,5 N z domieszkami
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Właściwości reologiczne zaczynów cementowych
Badania reologiczne przeprowadzono przy użyciu reometru rotacyjne-

go Rheotest-2, przy wzrastających i malejących szybkościach ścinania. Na 
podstawie otrzymanych krzywych płynięcia wyznaczono granice płynięcia 
i sztywności struktury tiksotropowej. Pomiar naprężenia stycznego, przy sta-
łej szybkości ścinania Dr = 4,5 s-1, umożliwia wyznaczenie lepkości pozornej 
badanego zaczynu cementowego. Zestawienie otrzymanych wyników przed-
stawiono w tab. 5, a krzywe płynięcia badanych zaczynów cementowych 
przedstawiono na rys. 3÷12.

Tab. 5. Właściwości reologiczne zaczynów cementowych

Cement

 Domieszka

CEM I 52,5 R CEM II/A-M (S-LL) 52,5 N

τy [Pa] η [Pas] τmax [Pa] τy [Pa] η [Pas] τmax [Pa]

Brak 5 6,5 8,1 4 5,2 8,0

SP1 1 1,8 1,2 2 1,2 1,8

SP2 2,5 3,3 5,6 3 2,5 5,6

DO 7 9,1 9,9 5 7,0 11,8

DN 4,5 6,2 7,5 3,5 5,2 7,5

gdzie: τy – granica płynięcia, η – lepkość pozorna, τmax  - sztywność struktury tiksotropowej

5. Podsumowanie wyników badań

Na podstawie przeprowadzonych badań i uzyskanych wyników można 
stwierdzić, że obecność domieszek chemicznych ma wpływ na kształtowanie 
wytrzymałości na ściskanie zaprawy cementowej. Dla domieszki SP1 obser-
wuje się znaczny przyrost wytrzymałości zarówno wczesnej, jak i końcowej. 
Wynika to z faktu, że podstawowym działaniem domieszek upłynniających 
jest dyspergowanie zawiesiny cementowej przez rozbijanie aglomeratów 
ziaren, co w konsekwencji zwiększa powierzchnię dostępu wody do ziaren 
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cementu i ułatwia przebieg hydratacji. W przypadku domieszki SP2 nie ob-
serwuje się przyrostu wytrzymałości. Spowodowane może to być niezamie-
rzonym napowietrzeniem zaczynu cementowego, co jest typowe dla super-
plastyfikatora na bazie naftalenu i żywicy melaminowej [2]. 

Stosowanie domieszek opóźniających powoduje znaczne obniżenie wy-
trzymałości wczesnej po 2 dniach, ale po 7 dniach następuje jej przyrost. 
Spowodowane jest to prawdopodobnie strącaniem się trudno rozpuszczal-
nego fosforanu trójwapniowego na powierzchni ziaren cementu, co w po-
czątkowym okresie hydratacji utrudnia dostęp wody do powierzchni ziaren 
cementu. 

Bardzo znaczny spadek wytrzymałości obserwowany jest w obecności 
domieszki napowietrzającej [3]. Wynika to z mechanizmu działania tego ro-
dzaju domieszki - wytworzenie dużej liczby drobnych, równomiernie rozło-
żonych pęcherzyków, oprócz korzystnego efektu poprawy mrozoodporności, 
powoduje spadek wytrzymałości.

Na podstawie otrzymanych krzywych kalorymetrycznych można stwier-
dzić, że obecność domieszek chemicznych ma wpływ na kinetykę hydratacji 
zarówno cementu portlandzkiego CEM I, jak i cementu portlandzkiego wie-
loskładnikowego CEM II/A-M (S,LL). Krzywe kalorymetryczne obydwu ce-
mentów mają typowy przebieg, różnią się natomiast długością okresu induk-
cji. Najsilniejszy efekt obserwuje się w obecności superplastyfikatora SP1. 
Opóźniające działanie tej domieszki przewyższa nawet efekt zahamowania 
hydratacji wywołany przez opóźniacz wiązania. Tak silne działanie opóźnia-
jące stanowi potwierdzenie faktu, iż superplastyfikatory polikarboksylanowe 
nowej generacji znacznie wydłużają okres indukcji, stąd istnieje koniecz-
ność kontroli ich dozowana po to, by nie zbytnio nie zahamować hydratacji 
cementu. Dodatek superplatyfikatora SP2 wywołuje łagodniejsze działanie 
opóźniające, niż dodatek zarówno domieszki SP1, jak i domieszki opóźniają-
cej DO [4]. Dodatek domieszki napowietrzającej DN nie wpływa na zmianę 
kinetyki hydratacji. 
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Analizując przebieg krzywych kalorymetrycznych można zauważyć cha-
rakterystyczne różnice w przebiegu tych krzywych. Dla próbek odniesienia 
obydwu cementów (bez domieszek) obserwuje się typowe przegięcie krzy-
wej rozdzielające dwa maksima. Taki efekt zauważalny jest dla zaczynów 
z domieszką napowietrzającą DN i superplastyfikatorem SP2 dla cementu 
CEM I 52,5R. W przypadku zaczynów z cementu CEM II/A-M (S-LL) 52,5 N 
 taki przebieg obserwuje się dla próbek odniesienia i próbek z domieszką na-
powietrzającą, co świadczyć może o powstawaniu ettringitu.

Na podstawie krzywych płynięcia badanych zaczynów cementowych 
można stwierdzić, że wszystkie zaczyny (z domieszkami i bez domieszek) 
wykazują zjawisko tiksotropii. Wprowadzenie domieszek chemicznych nie 
zmienia właściwości reologicznych zaczynu zarówno na bazie cementu por-
tlandzkiego, jak i cementu portlandzkiego wieloskładniowego (po wprowa-
dzeniu domieszek zaczynu wykazują tiksotropię). 

Wprowadzenie superplastyfikatorów do zaczynów cementowych powo-
duje obniżenie granicy płynięcia oraz lepkości pozornej, co objawia się po-
prawą urabialności mieszanki. Działanie to jest szczególnie silnie w obecno-
ści superplastyfikatora SP1, którego działanie steryczne wywołuje znaczne 
obniżenie zarówno granicy płynięcia, jak i lepkości [5]. Obecność superpla-
styfikatorów wpływa również na obniżenie sztywności struktury tiksotropo-
wej, co może świadczyć o tym, iż hydratacja cementu ulega zahamowaniu.

Zupełnie odmienne działanie wykazuje domieszka opóźniająca - w jej 
obecności obserwowany jest wzrost granicy płynięcia i lepkości pozornej 
zaczynów na bazie obydwu cementów. Domieszka napowietrzająca nie ma 
istotnego wpływu na reologię badanych zaczynów.
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Rys. 5. Krzywa płynięcia cementu CEM I 52,5 R w obecności superplastyfikatora SP2 

 

 
 

Rys. 6. Krzywa płynięcia cementu CEM I 52,5 R w obecności domieszki opóźniającej 
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Rys. 5. Krzywa płynięcia cementu CEM I 52,5 R w obecności superplastyfikatora SP2
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Rys. 6. Krzywa płynięcia cementu CEM I 52,5 R w obecności domieszki opóźniającej
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Rys. 7. Krzywa płynięcia cementu CEM I 52,5 R w obecności domieszki napowietrzającej 
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Rys. 9. Krzywa płynięcia cementu CEM II/(A-M) S-LL 52,5N w obecności 
superplastyfikatora SP1

Rys. 10. Krzywa płynięcia cementu CEM II/(A-M) S-LL 52,5N w obecności 
superplastyfikatora SP2
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Rys. 12. Krzywa płynięcia cementu CEM II/(A-M) S-LL 52,5N w obecności domieszki 
napowietrzającej
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REOLOGIA STAJE SIĘ ŁATWIEJSZA  
– NOWA GAMA DOMIESZEK ZMNIEJSZAJĄCYCH 

LEPKOŚĆ MIESZANEK BETONOWYCH

1. Wstęp

„Panta rhei” (wszystko płynie) – grecki filozof Heraklit mówił już o tym 
około 2 500 lat temu –  a odnosi się to również do betonu. Obecnie, to głów-
nie domieszki do betonu określają jak daleko, jak długo, jak szybko, czy jak 
łatwo beton będzie płynąć. Nauka o płynności materiałów nazywana jest 
„reologią”. W produkcji i przetwarzaniu betonu, właściwości reologiczne 
mieszanki betonowej odgrywają kluczową rolę.

Reologia (od gr. rhéos płynący) – jest to dział mechaniki ośrodków cią-
głych zajmujący się plastycznymi deformacjami (odkształceniami) oraz 
płynięciem materiałów. Termin reologia został zaproponowany przez Euge-
ne’a Binghama w 1920 r. pod wpływem sugestii Markusa Reinera [1].

2. Wprowadzenie do reologii mieszanki betonowej

Reologia zajmuje się badaniem i opisem zachowania się materiałów pod 
działaniem obciążeń, z uwzględnieniem wpływu czasu. Oznacza to, że za-

1 inż., BASF Polska sp. z o.o., ul. Kazimierza Wielkiego 58, 32-400 Myślenice, email: 
 konrad.grzesiak@basf.com
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chowanie się materiału traktowane jest jako proces powstawania i rozwoju 
w czasie jego odkształceń, zależny nie tylko od wielkości obciążeń, ale tak-
że od ich prędkości, czasu trwania i ich historii.[2] Zaprawa cementowa lub 
mieszanka betonowa poddana ograniczonemu, co do wielkości obciążenia, 
będzie odkształcać się do momentu ustalenia się stanu równowagi pomiędzy 
obciążeniem a odkształceniem, z prędkością pozwalającą na wzrokową ob-
serwację rozwoju odkształcenia. Jeśli jednak obciążenie przekroczy pewną 
graniczną wielkość, to odkształcenie przybierze charakter płynięcia i zacznie 
wzrastać ze wzrostem czasu trwania obciążenia, z prędkością tym większą, 
im większe jest obciążenie [2].

Zachowanie się mieszanek w procesach technologicznych najlepiej opisy-
wać za pomocą prostego i sprawdzonego w praktyce modelu ciała Binghama

τ = τ0 +ηpl · γ

gdzie: τ0 – granica płynięcia, ηpl – lepkość plastyczna, γ – prędkość ścinania.

Granica płynięcia i lepkość plastyczna, zwane właściwościami reologicz-
nymi, są stałymi materiałowymi, charakteryzującymi właściwości reologicz-
ne mieszanki betonowej. Z chwilą gdy naprężenia przekroczą granicę pły-
nięcia nastąpi płynięcie mieszanki z prędkością proporcjonalną do lepkości 
plastycznej. Im mniejsza będzie lepkość plastyczna mieszanki tym większa 
będzie prędkość jej płynięcia przy danym obciążeniu [3].

3. Nowe domieszki zmniejszające lepkość mieszanek betonowych

Wprowadzone w latach 80 domieszki PCE (na bazie eteru polikarboksy-
lowego) są najwyższej jakości domieszkami (efektywność, reologia, uniwer-
salność). Jednakże różne rodzaje domieszek PCE zapewniają różną reologię 
w oparciu o ich strukturę (budowę) cząsteczkową. Konsekwencją tego jest 
fakt, iż dalsza poprawa reologii betonu jest ograniczona chemią polimeru i jej 
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oddziaływaniem z cementem. Powstaje zatem pytanie. Jak zachować wszyst-
kie zalety PCE, pokonując ograniczenia lepkości betonu? Otóż wymyślono 
nowe domieszki PAE -  to domieszki które w największy „przybliżeniu” moż-
na opisać, że są połączeniem dwóch światów czyli SNF (sulfonowane żywice 
naftalenowo – formaldehydowe) i PCE (eter polikarboksylowy) (rys.1) [4].

Dla budownictwa wysokościowego i betonu samozagęszczalnego SCC, 
reologia jest kluczem do szybkiego wznoszenia konstrukcji. Jednakże betony 
o niskim współczynniku w/c charakteryzują się zwiększoną lepkością, a za-
tem mieszanka betonowa staje się trudna do pompowania i obróbki. I tu z po-
mocą przychodzą nowe rozwiązania domieszkowe PAE które łącząc, „dwa 
światy” (rys.2) i charakteryzują się następującymi cechami:
- wysoka redukcja wody,
- bardzo długie utrzymanie konsystencji w czasie,
- zachowanie właściwości reologicznych, 
- wysokie wytrzymałości początkowe,
- mieszanka betonowa o niskiej lepkości.

Dzięki tym właściwościom możemy:
- łatwo i szybko mieszać beton przy niskim w/c,
- łatwo, szybko, daleko i znacznie wyżej pompować mieszanki betonowe 

(rys. 3), a dzięki temu szybko i łatwo wbudować beton i rozładować beto-
nomieszarki,

- uzyskać niższe ciśnienie pompowania (nawet o 30%), a dzięki temu mamy 
zmniejszone zużycie pomp i rur,

- łatwo i szybko zawibrować mieszanki betonowe,
- szybciej i łatwej wykańczać powierzchnie (rys. 4 i 5). 
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Rys.1. Zasada działania domieszek  SNF i PCE [4]

Rys.2. Budowa i mechanizm działania nowej domieszki PAE [4]

Rys. 3. Pompowanie na duże 
wysokości[4]

Rys. 4. Wbudowanie i wykańczanie powierzchni [4]
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Rys. 5. Ładniejsze i szybsze wykańczanie powierzchni [4]

4. Właściwości mieszanki betonowej i betonu SCC C35/45 z użyciem 
domieszki PAE

Do badań wykorzystano recepturę (tabela 1) na beton samozagęszczalny 
SCC C35/45 różnicą się tylko domieszką chemiczną. W pierwszym przypad-
ku mamy do czynienia z tradycyjnym superpalstyfikatorem PCE,  a w drugim 
z innowacyjną domieszką PAE (MasterEase).

Podczas prób wykonano szereg badań, które miały na celu potwierdzenie, 
że zastosowanie nowej domieszki wpłynie na zmniejszenie lepkości mieszan-
ki betonowej. I tak przeprowadzano badania: slump flow czyli płynność mie-
szanki betonowej – wielkość rozpływu oraz  szybkość rozpływu mieszanki 
do średnicy T500, V-funnel, L- Box; w tym szybkość opuszczenia mieszanki 
w urządzeniu badawczym oraz badanie rheometrem ICAR (rys.6) [5] – bada-
jącym lepkość plastyczną mieszanki betonowej. 
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Tabela 1. Skład mieszanki betonowej [4]

Składnik
PCE

1,4% m.c.
MasterEase
1,5% m.c.

Ilość kg/m3

CEM I 52,5 N 350 350

Popiól lotny 150 150

Kruszywo 1685 1685

Woda 195 195

w/c 0.55 0.55

Rys. 6. Rheometr ICAR

Uzyskane wynik badań właściwości reologicznych mieszanki betonowej 
jednoznacznie wskazują, że mieszanka betonowa z domieszką opartą na cał-
kowicie nowym rozwiązaniu chemicznym ma mniejszą lepkość. Świadczą 
o tym wyniki szybkości rozpływu mieszanki do średnicy T500 – klasa lepkości 
VS1, pomiar metodą V – funnel – klasa lepkości VF1 oraz badanie L-box, co 
pokazuje tabela 2. Potwierdzają to także  wyniki badań z rheometru ICAR 
(rys.7), gdzie wyraźnie widać różnicę w lepkości plastycznej mieszanki beto-
nowej przy stosowaniu domieszki MasterEase. 
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Tabela 2. Wyniki badań mieszanki betonowej [4]

Właściwość
Uzyskany wynik

PCE 1,4% MasterEase 1,5%

Konsystencja mieszanki betonowej 67 cm 70 cm

Zawartość powietrza 2,2% 2,0%

Szybkość rozpływu mieszanki T500 5 sek 1,9 sek

Segregacja składników brak brak

Odpowietrzenie mieszanki betonowej prawidłowe prawidłowe

Zjawisko „wyrzucania wody” brak brak

V- funnel 29 sek 9 sek

L-box PL2/ 22 sek PL2/ 6sek

Rys. 7. Wynik badania lepkości plastycznej rheometrem ICAR

5. Korzyści  z zastosowania nowych domieszek PAE (MasterEase)

Niższa lepkość mieszanki betonowej prowadzi do łatwego wygładzania 
powierzchni (rys.8), jest to szczególnie ważna zaleta przy dużych elementach 
prefabrykowanych. Kolejnym ważnym czynnikiem jest uzyskiwanie wyraź-
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nie ładniejszych powierzchni (rys.9), ponieważ mniejsza lepkość mieszanki 
betonowej prowadzi do perfekcyjnego wypełnienia deskowania. Również 
istotna cechą mieszanek betonowych o zmniejszonej lepkości plastycznej 
jest redukcja ciśnienia pompowania (nawet o 30%), oraz zmniejszone tarcie 
co w rezultacie prowadzi do mniejszej ścieralności rur i pomp betonowych 
(rys.10).

Rys. 8. Łatwy i szybki czas obróbki mieszanki betonowej [4]
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Rys. 9. Powierzchnia betonu z domieszką zmniejszająca lepkość [4]
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Rys. 10. Przykłady uszkodzeń sprzętu [4]

6. Podsumowanie

Przed współczesnymi betonami konstrukcyjnymi a zwłaszcza przed beto-
nami wysokowartościowymi, w tym  BWW i SCC,  stawiane są coraz trud-
niejsze wymagania. Zaprojektowany i przebadany beton z domieszką na bazie 
polimerów PAE, charakteryzował się znacząco mniejszą lepkością mieszan-
ki betonowej. W oparciu o przeprowadzone badania w skali laboratoryjnej, 
a następnie ich przemysłową weryfikację, można stwierdzić, że uzasadnione 
jest stosowanie nowych domieszek w budownictwie wysokościowym oraz 
inżynieryjnym (BWW i SCC), gdzie przy wysokich klasach betonu i niskim 
w/c, lepkość mieszanki jest decydującym czynnikiem wpływającym na ja-
kość betonu, tempo wbudowania mieszanki betonowej, odległość, wysokość 
i ciśnienie pompowania oraz żywotność sprzętu.

Zastosowanie nowej technologii domieszkowej w produkcji betonu stano-
wi ważną alternatywę dla producenta betonu, jak i firm wykonawczych które 
z tym materiałem pracują.

Nowe domieszki MasterEase oparte na polimerach PAE są specjalnie za-
projektowane w celu zapewnienia niskiej lepkości przy zachowaniu wysokiej 
stabilności mieszanek betonowych oraz zapewniają łatwość pompowania, 
układania i wykańczania betonu, nawet w przypadku bardzo wymagających 
mieszanek betonowych.

Również istotna cechą mieszanek betonowych o zmniejszonej lepkości plastycznej jest redukcja 

ciśnienia pompowania (nawet o 30%), oraz zmniejszone tarcie co w rezultacie prowadzi do 

mniejszej ścieralności rur i pomp betonowych (rys.10). 
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