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KONSTRUKCJE  BETONOWE   
NOWE  WYZWANIA 



PLATFORMA WIERTNICZA  
STATFJORD B 

Morze Północne - Norwegia 
 zbudowana w latach 1979-81 
 beton wysoko wartościowy HPC 
 wysokość – 271 m, z tego: 
      - 122 m ponad poziomem morza 
      - 149 m poniżej poziomu morza 
 koszt – około 1 840 000 000 $ 



STOREBAELT  

MOST  WISZĄCY 
 drugi na liście mostów o 

najdłuższej rozpiętości 
przęsła – 1624 m 

 oddany do użytku w 1998 r. 
 wysokość pylonów – 255 m 



ORIENTAL  PEARL  RTV  TOWER 

 Perła Wschodu  –  
    wieża telewizyjno-radiowa 

zbudowana w Szanghaju, z 
wysoko wytrzymałościowego 
betonu  

 wysokość wieży – 486 m 
 



TAIPEI  FINANCIAL  CENTER 
„TAIPEI – 101” 

Taipei  –  TAJWAN 
 Do niedawna najwyższy budynek 

świata - 508 m 
 Budynek biurowy dla 12000 ludzi  
 Zewnętrzna struktura 

przypomina pień bambusa 
 Stabilność budynku zapewnia 

kula o wadze 800 ton na 89 
kondygnacji 

 



WIEŻA   DUBAJU 
„Burj  Khalifa” 

     DUBAJ 
 Aktualnie najwyższy budynek świata - 828 m,  

206 kondygnacji, z tego 169 kondygnacji 
użytkowych 

 Projekt  amerykańskiego  architekta Adriana 
Smitha , oddany do użytku w styczniu 2010 

 Przekrój budynku nawiązuje do kwiatu pustyni 
i architektury islamu 

 

 Dolna część budynku betonowa (do wysokości 
585.7 m); górna wykonana jako lekka 
konstrukcja stalowa; szklane ściany  
zewnętrzne 

 330 tys. m3  betonu, 103 tys. m3  szkła,  wiele 
tysięcy ton stali 
 
 

 



„Ductal”  
      Udoskonalony fibro-beton ultra-wysokowartościowy,  
     o wytrzymałości rzędu 170-260 MPa i module sprężystości rzędu  
     50-60 MPa – ciągliwy kompozyt samopoziomujący 



PN-EN  206-1 
 

Nowa Norma Betonowa 

? 
Ułatwienie ???   Utrudnienie ??? 

 

Brak opisu metod badawczych  !!! 
 

TRWAŁOŚĆ !!!! 



 „beton komunikacyjny”  -  co to takiego ? 
pojęcie umowne !!! 

 
Rodzaj betonu, którego parametry techniczne  

odpowiadają wymaganiom stawianym temu tworzywu w 
przypadku obiektów mostowych oraz innych inżynierskich 

obiektów drogowych,  w tym także tunelom 
 

Rozporządzenie MTiGM  
z dnia 30.05.2000 roku w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 
usytuowanie (Dz.U. 2000 r. Nr 63 poz.735)  



„beton komunikacyjny”  -  wymagania techniczne 

 klasa betonu - nie niższa niż B30 w rozumieniu PN-88/B-06250 
 cement - portlandzki CEM I niskokaloryczny klasy 42.5 NA  

     (dla betonów B30, B35 i B40 oraz 52.5 NA dla betonów 
     klasy B45 i wyższej) 

 kruszywo grube - grys granitowy lub bazaltowy o 
maksymalnym        wymiarze ziarna nie większym 
od 16 mm 

 kruszywo drobne - piaski o uziarnieniu nie większym od 2 mm, 
            pochodzenia rzecznego lub kompozycja 
piasku       rzecznego i kopalnianego 
uszlachetnionego 

 nasiąkliwość  -  nie wyższa niż 4% 
 wodoszczelność - stopień wodoszczelności nie niższy niż W8 
 mrozoodporność - stopień mrozoodporności nie mniejszy niż 

F150 



PN-EN  206-1 - Nowa norma betonowa 

       ? 
PN-88/B-06250  -  Stara norma betonowa 

 

Normy mostowe 
PN-91/S-10042   +  PN-S-10040/1999 

            (projektowanie)                  (wymagania i 
badania) 



 ASPEKT  TECHNICZNY 
 Wysokie wymagania jakościowe  

 Wymagana  trwałość  -  co najmniej 100 lat 

 WĄTPLIWOŚCI 
 Na ile złagodzenie kryteriów oceny wytrzymałości betonu zawarte 

w nowej normie betonowej winno być zaakceptowane w przypadku 
obiektów komunikacyjnych? 

 Czy rodzaj cementu nie powinien być dostosowany do rodzaju 
obiektu i warunków jego realizacji ? 

 Czy kruszywo łamane odpowiada specyfice niektórych nowych 
technologii betonowania (np. technologii ścian szczelinowych) ? 

 Czy bezwzględny wymóg, aby nasiąkliwość była ≤ 4% jest konieczny 
? 

 Brak jednoznacznych kryteriów oceny wodoszczelności betonu, 
badanej zgodnie z nową normą betonową ! 

 Czy słusznym jest bezwzględny wymóg mrozoodporności min. F150 
? 



KLUCZOWE  PYTANIE !!! 

Jakie są rzeczywiste uwarunkowania 
zapewnienia  wymaganej  

   TRWAŁOŚCI  BETONU ?  



Typ 
zagrożenia 

wskutek 
agresji 

zewnętrznej 

Klasa 
ekspozycji Opis środowiska Przykład przyporządkowania do danej 

klasy 

Min. 
zawartość 
cementu 
[kg/m3] 

Max. 
stosunek 

w/c 

Min. klasa 
wytrz. na 
ściskanie 
[N/mm2] 

Wymagane 
napowietrzanie 

[%] 

Agresja 
spowodowana 
zamrażaniem i 
rozmrażaniem 

XF1 
Nawilżanie 
umiarkowane, brak 
ingerencji środków 
odladzających 

Pionowe odsłonięcia elementów 
betonowych, narażone na działanie 
deszczu i mrozu 300 0,55 C 30/37 --- 

XF2 

Nawilżanie 
umiarkowane, łącznie 
z oddziaływaniem 
środków 
odladzających 

Pionowe odsłonięcia elementów 
betonowych, narażone na działanie 
deszczu i mrozu oraz zraszane 
środkami odladzającymi 

300 0,55 C 25/30 4,0 

XF3 
Nawilżanie wysokie, 
brak ingerencji 
środków 
odladzających 

Poziome powierzchnie elementów 
betonowych, wystawione na działanie 
wody i mrozu 320 0,50 

C 30/37 
 

4,0 

XF4 

 
Nawilżanie wysokie, 
łącznie z 
oddziaływaniem 
środków 
odladzających 

- betonowe nawierzchnie dróg i 
mostów odladzane środkami 
chemicznymi; 
- elementy betonowe w strefie 
oddziaływania mrozu oraz zraszanie 
środkami odladzającymi; 
- budowle morskie w strefie 
zamarzania. 

340 0,45 C 30/37 4,0 

Agresja 
chemiczna 

XA1 Słabo agresywne 300 0,55 C 30/37 --- 

XA2 Średnio agresywne  320 0,50 C 30/37 --- 

XA3 Silnie agresywne 360 0,45 C 35/45 --- 

Wymagania odnośnie składu betonu w zależności od 
klas ekspozycji środowiska eksploatacji 



Wodoszczelność  betonu 



Wodoszczelność – Stan Prawny 
 
 

PN-EN 206-1  !!!  
 
PN-EN 12390–8 „Badania betonu: Głębokość penetracji wody pod ciśnieniem”.  
 
 

PN-S-10040  „Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 
                        Wymagania i badania”   (PN-88/B-06250  „Beton zwykły”) 
 

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim mają odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie 
i ich usytuowanie, Dziennik Ustaw Nr 63 z 3 sierpnia 2000 roku 
 

                                                            W-8 
 

Zalecenia Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, dotyczące interpretacji 
wyników badań „in-situ” wodoszczelności betonu w konstrukcjach mostowych w 
nawiązaniu do polskich przepisów normowych. 



PN-EN 12390-8   zasadnicze zmiany 

 Z oznaczenia momentu przesiąkania pod określonym ciśnieniem, któremu przypisuje 
się dany stopień wodoszczelności, przechodzi się na pomiar głębokości penetracji 
wody, pod stałym ciśnieniem 0.5 MPa, działającym przez okres 72 ± 2 godzin. 
Wynik podawany jest dokładnością do jednego milimetra.  

 

 Do badań można wykorzystywać zarówno próbki sześcienne, jak i walcowe oraz 
prostopadłościenne, przy założeniu, że minimalny wymiar boku lub średnicy jest nie 
mniejszy niż 150 mm.  

 

 W stosunku do dotychczas obowiązujących zasad pomiaru, zrezygnowano z 
pokrywania bocznych ścian próbek warstwą wodoszczelną, dopuszczając możliwość 
przecieków na ściankach bocznych. Wymiar pola poddawanego działaniu wody pod 
ciśnieniem powinien wynosić około połowy krawędzi lub średnicy badanej 
powierzchni.  

 
 

 Należy zaznaczyć, że nowa norma betonowa PN-EN-206-1 nie formułuje 
wymagań co do szczelności betonu w zależności od jego zastosowań. 
Odpowiednich danych należy więc szukać w normach konstrukcyjnych.  



PN-EN  206-1 
 

WODOSZCZELNOŚĆ  BETONU 

? 
Zgodnie z  DIN 1045 oraz DIN 1048 

 
    Beton uznaje się za wodoszczelny, jeśli dla badanych próbek średnia 

maksymalna głębokość penetracji wody, mierzona na przełomach 
próbek, uzyskanych po ich rozłupaniu, nie jest większa od 3 cm dla 
betonów znajdujących się w środowisku silnie korozyjnym i 5 cm dla 
pozostałych betonów. 



Pomiary wodoszczelności betonu za pomocą 
metody „GWT” 

 

q  = B (g1 – g2) / A • t 
 

gdzie:  
 

q - przepływ cieczy, wyrażony w [mm/sek] 

B - powierzchnia tłoka śruby mikrometrycznej,  
kontrolującego ciśnienie w komorze  (78,6 
mm2) 

A - powierzchnia betonu, na którą działa ciśnienie 
wody (3018 mm2 przy średnicy   62 mm) 

t  - czas trwania badania, wyrażony w [sek] 

g1- odczyt ze śruby mikrometrycznej na początku 
badania w [mm] 

g2- odczyt ze śruby mikrometrycznej na końcu 
badania w [mm]  

 



German’s Water Permeation Test 

    Pomiary wodoszczelności 
betonu za pomocą metody 
GWT  



WYNIKI  BADAŃ 

PN-EN 12390-8 
 

        średnia głębokość 
           penetracji wody 

            > 50 mm 
 

średni przepływ cieczy 
qśr < 0.320 µm/sek 

PN-88/B-06250 
 

stopień wodoszczelności 
 

W-8 
 

średni przepływ cieczy 
qśr < 0.660 µm/sek 



Dobór cementu 



Czy tylko  CEM I ? 
Uwarunkowania 
 wielkość elementu konstrukcyjnego 
 warunki eksploatacji 
 wymagania technologiczne odnośnie wykonania, 

transportu oraz układania betonu 

Obiekty Komunikacyjne - Wymagania: 
 niskie ciepło hydratacji 
 dobra urabialność mieszanki w stosunkowo długim 

okresie czasu 
 wysoka odporność korozyjna 
 

CEM II  oraz  CEM III 



Dobór kruszywa 



Czy koniecznie kruszywo łamane ? 
 

Nowoczesne technologie 
 

 Technologia ścian szczelinowych betonowanych 
metodą kontraktor 
 

 Beton samozagęszczalny 
 

Kruszywo żwirowe bywa niekiedy 
niezastąpione 

 



Nasiąkliwość 



Czy warunek  ≤ 4% jest uzasadniony? 
 

Konsekwencje 
 

 Nieuzasadnione zawyżanie klasy wytrzymałości betonu 
 

 Wzrost kosztów  
 

 Zarysowanie konstrukcji wynikające ze zbyt malej ilości 
zbrojenia przeciwskurczowego 
 

 Brak konsekwencji w aktach normatywnych 
 

PN-99/S-10040  max 5%    
Rozporządzenie MTiGM,   PN-91/S-10042  max 4% 

PN-EN 206-1:2003  nie wymaga badania 
nasiąkliwości 



Czy warunek  ≤ 4% jest uzasadniony? 
 Skutki stosowania różnych dodatków i domieszek do 

betonu są niekiedy zaskakujące: np. podwyższenie 
szczelności betonu prowadzi często do nieoczekiwanego 
obniżenia odporności betonu na agresję mrozową. 

 Osiągnięcie niskiej nasiąkliwości betonu (< 4%) nie 
gwarantuje, a czasem wyklucza spełnienie wymagań 
odnośnie mrozoodporności betonu.  Z taką sytuacją mamy 
do czynienia w betonach  o  wysokiej wytrzymałości, 
niskim  w/c oraz dodatku mikro- krzemionki  

    Brak możliwości przemieszczania się zamarzającej 
wody w kapilarach i powstanie dużych  ciśnień na 
ich ścianki , co jest źródłem uszkodzeń 
mrozowych. 



Zagrożenie korozją mrozową 



ZAGROŻENIE  KOROZJĄ  MROZOWĄ 
Typowe przykłady uszkodzeń  

betonowej nawierzchni, spowodowane brakiem należytej 
mrozoodporności betonu  



Czy  procedura  oceny  mrozoodporności 
według   

PN-88/B-06250  (PN-S-10040/1999)  
jest adekwatna dla aktualnego stanu 

wiedzy 

? 



PN-88/B-06250 
A/  Proces twardnienia powszechnie stosowanych  
        obecnie betonów na cementach z dodatkiem  
        granulowanego żużla wielkopiecowego jest  dłuższy 
        w porównaniu do cementu portlandzkiego, co  
        skutkuje wyższym przyrostem wytrzymałości w  
        dłuższym okresie czasu oraz pozytywnymi zmianami 
        w strukturze i teksturze betonu. 

B/  Współczesne betony o relatywnie wysokich  
        wytrzymałościach  (C40/50, C45/55 cz też C 50/60)  
        charakteryzują się także znacznym przyrostem  
        wytrzymałości po 56 i 90 dniach dojrzewania.   

 



PN-88/B-06250 
C/   Z tych względów termin 28 dni dojrzewania 

betonu,  
         po którym  jest on poddawany zamrażaniu i od-  
         mrażaniu jest nieadekwatny do wiarygodnej 

oceny  
         jego mrozoodporności, co często prowadzi do 

wielu  
         nieporozumień pomiędzy uczestnikami procesu  
         inwestycyjnego. 

D/   Słuszną  wydaje się być propozycja, przyjęcia w  
         dokumentacji projektowej 56 lub 90 dniowego  
         terminu dojrzewania, jako początku poddania   
         próbek  procesowi zamrażania i odmrażania.  



NORMA    PN-EN 206 -1 
 

NIE  WYMAGA  BADANIA  
MROZOODPORNOŚCI  BETONU 

WYMAGA  NATOMIAST  
NAPOWIETRZANIA  



Dlaczego należy napowietrzać beton? 

 Zasadniczy cel to zapewnienie mrozoodporności 
! 

 Obecność powietrza w betonie zwiększa jego 
odporność na niekorzystne oddziaływanie 
mrozu.  

 Powietrza musi być jednak… 
   odpowiednia ilość (nie mniej niż 4%) 
  pory powinny być określonej wielkości (średnice 
      nie większe od 10-300 µm) 
   rozkład porów powinien być równomierny i 
     charakteryzować się właściwym  „space factor” 
     (nie więcej niż 0.200 mm) 

Prezentator
Notatki do prezentacji
Why should we be measuring concrete’s air void properties more accurately?  Durability is the key!!  Air in hardened concrete increases freeze-thaw durability (main reason for its intentional entrainment), however it is also effective in increasing concrete’s sulfate resistance and its scaling resistance. For the air to be most effective in increasing the concrete’s freeze-thaw durability, the air must be entrained and have a specific distribution to be the most beneficial.  In this presentation, we will discuss why these two criteria are important, explaining why measuring total air content is not adequate.Aside, air also increases the workability of fresh concrete.  



ZAGROŻENIE  KOROZJĄ  MROZOWĄ 

STRUKTURA  I  ROZKŁAD  PORÓW   
W  BETONIE 

4%  powietrza 4%  powietrza 

Prezentator
Notatki do prezentacji
Air content is the total air contained in a concrete sample.  This is the parameter that is most commonly measured when assessing air in concrete.  However, air content can be attributed to either entrained or entrapped air.  Above are schematics of air content due to entrained and entrapped air. Entrained air is desirable, and increases the durability of the concrete when exposed to freeze-thaw cycles because of the small distance to any freezing water.  The entrapped air is not effective in increasing the concrete’s freeze-thaw durability.  Even though both specimens above have the same air content, one is desirable and the other is not.  



KONIECZNA  KONTROLA 
WIELKOŚCI  I  STRUKTURY  ROZKŁADU 

PORÓW  W  BETONIE 

„Rapid-Air” 



ZAGROŻENIE  KOROZJĄ  MROZOWĄ 

ZESTAW 
POMIAROWY 

AVA 
Air  Void  Analyzer  



ZAGROŻENIE  KOROZJĄ  MROZOWĄ 

ZALETY  METODY  „AVA” 
 

 Natychmiastowy wynik = Natychmiastowe działanie    
    Na obiekcie, w trakcie betonowania zarówno mieszanka betonowa, jak i 

warunki jej układania mogą być w miarę potrzeb modyfikowane.  
 Każde badanie trwa około 40 min  

 25 min. badanie & 15 min. czyszczenie aparatury 
 Wyniki badań petrograficznych (specjalnie przygotowywane próbki 

stwardniałego betonu) są zwykle dostępne po 28 dniach dojrzewania + 
około 2 tygodniach badań 

 Wyniki badań laboratoryjnych (PN-S-10040) są dostępne po 28 dniach 
dojrzewania + około 6 tygodniach 

 Badania mogą być realizowane praktycznie w każdych 
warunkach 

 Minimalizacja kosztów ewentualnych napraw i rozbiórek   
 

Prezentator
Notatki do prezentacji
AVA Advantages – Testing the fresh concrete can lead to immediate improvements.  The mix design can be altered. Problems with air content can be identified immediately, and the concrete batching process can be modified accordingly at the site.The test only takes 25-30 minutes to perform for a total of 40 minutes.  Petrographic evaluation usually takes 2 weeks.This test can be conducted almost anywhere (Some limitations will be discussed later).   It is completely contained in a carrying case. Increasing concrete durability will keep repair costs down.  



Water 

ZAGROŻENIE  KOROZJĄ  MROZOWĄ 
 

„AVA” - ISTOTA  DZIAŁANIA 

Balance pin 
Petri dish 

Plexiglass  
riser column 

Piston Mortar  
sample Stirrer 

Balance 

Viscous liquid 

Heater 

Prezentator
Notatki do prezentacji
For a close-up of the AVA, a detailed diagram of the riser column is shown.  The way the AVA operates conceptually is described.  (Details in the slide should wait until the demonstration.)  A 20 cc (1.22 cu in.) mortar sample is obtained from concrete.The AVA riser column, plexiglass, is filled at its base with a viscous (glycerine based) liquid and topped with water.The mortar is injected into the viscous liquid and stirred for 30 seconds to release the air bubbles.The air bubbles rise and are collected at the top of the water column beneath the inverted petri dish.The inverted dish is attached to a sensitive balance.  A change in its mass caused by the buoyancy of the air bubbles is recorded by the computer for 25 minutes.  This allows the computation of the air void parameters.  Air voids greater than 3 mm (118 mil) are excluded from calculations.  



ZAGROŻENIE  KOROZJĄ  MROZOWĄ 

Istota działania aparatu AVA  

Pęcherzyki powietrza 

Zaprawa + Roztwór 



ZAGROŻENIA  PRAWIDŁOWEGO  
NAPOWIETRZANIA 

  Stosowanie  domieszek chemicznych, redukujących  
     ilość wody zarobowej , może znacząco  redukować   
     napowietrzenie mieszanki 

  Technologia układania betonu  z wykorzystaniem  
     pompowania znacząco redukuje napowietrzanie 
 



 

Dziękuję  za  uwagę 
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