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BETON – wiem jak i dlaczego! 
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Koncepcja betonu wałowanego 
(RCC – Roller Compacted Concrete) 

 Beton o składzie kruszywa i wilgotności dobranych tak, 
że przed rozpoczęciem wiązania wykazuje cechy 
zbliżone do gruntu w stanie wilgotnym i jest podatny 
na zagęszczenie metodą wałowania. 
 



Koncepcja betonu wałowanego 
(RCC – Roller Compacted Concrete) 

 Początek technologii betonu 
wałowanego – zapory wodne 

 Stany Zjednoczone i Kanada 
pierwsze nawierzchnie 
drogowe – lata ’70 

 Od lat ’80 nawierzchnie w 
technologii RCC są 
wykonywane na szeroką 
skale 

 Europa – Niemcy, Francja 
 



Właściwości betonu wałowanego 

 Mała zawartość wody zarobowej, 90 – 120 kg/m3 
 Wysoka zawartość w składzie mieszanki frakcji 

pylastych (<0,075 mm), 2 – 8% 
 Wysoki punkt piaskowy 
 Możliwość stosowania kruszyw nie płukanych 
 Typowa zawartość cementu, 240 – 320 kg/m3 
 Wskaźnik w/c w przedziale 0,30 – 0,45 
 Maksymalny wymiar ziaren 25 mm dla kruszywa 

łamanego i 19 mm dla kruszywa naturalnego 
 Brak napowietrzenia 



Właściwości betonu wałowanego 

 Ścisła zależność wytrzymałości i trwałości betonu 
wałowanego od właściwego zagęszczenia 

 Wymagany wskaźnik zagęszczenia Is=0,98 
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Właściwości betonu wałowanego 

 Beton wałowany pomimo braku 
napowietrzenia wykazuje 

wysoką trwałość i 
mrozoodporność. 

 
Mrozoodporność nawierzchni z 

betonu wałowanego 
= 

Mrozoodporność nawierzchni z 
kostki betonowej 
wibroprasowanej 

 Nawierzchnia odcinka 
doświadczalnego po 2 latach 



Wytyczne do projektowanie składu 
mieszanki betonu wałowanego 

Dobór kruszywa wg krzywych granicznych dobrego uziarnienia 



Wytyczne do projektowanie składu 
mieszanki betonu wałowanego 

 Dobór ilości cementu 10-17% masy kruszywa 
 Dobór ilości wody za pomocą metody Proctora 



Wytyczne do projektowanie składu 
mieszanki betonu wałowanego 

 Badanie urabialności mieszanki za pomocą 
zmodyfikowanego aparatu Vebe 



Technologia wykonywania 
nawierzchni z betonu wałowanego 



Technologia wykonywania 
nawierzchni z betonu wałowanego 



Technologia wykonywania 
nawierzchni z betonu wałowanego 

 Wytwarzanie mieszanki w sposób zapewniający jej stałą  
i nie zmienną wilgotność 

 Maksymalny czas transportu 60 min 
 Układanie mieszanki rozkładarkami zapewniającymi jak 

największe wstępne zagęszczenie 
 Grubość układanej nawierzchni betonowej powinna 

wynosić od 12 do 25 cm 
 Dogęszczanie mieszanki za pomocą ciężkich walców 

do Is=0,98 
 Pielęgnacja świeżo wykonanej nawierzchni 

 



Zastosowanie betonu wałowanego 
 

Zapory wodne Nasypy drogowe 

Wolwedans Dam, RPA 

Budowa ukończona w 1990 r. 

Alaska, USA 

Rok budowy 2004. 



Zastosowanie betonu wałowanego 
 

Place przeładunkowe Nawierzchnie lotnisk 



Zastosowanie betonu wałowanego 
 

Nawierzchnie dróg i ulic 



Polskie doświadczenia w wykonywaniu 
nawierzchni z betonu wałowanego 

Miastko, ul. Fabryczna, woj. pomorskie – pierwsza w Polsce nawierzchnia z 
betonu wałowanego, 2009 r. 

Wykonawca: HARAT Przedsiębiorstwo Drogowo – Budowlane Sp. J. 



Polskie doświadczenia w wykonywaniu 
nawierzchni z betonu wałowanego 

Podstawowe parametry betonu wałowanego użytego do  
wykonania nawierzchni ul. Fabrycznej w Miastku. Na 
podstawie odwiertów. 

Właściwość  Beton wałowany C25/30 

gęstość (w stanie naturalnej wilg.) 
[kg/dm3]  2,41  

nasiąkliwość [%]  4,3  

średnia wytrzymałość na 
ściskanie [MPa]  31,9  



Polskie doświadczenia w 
wykonywaniu nawierzchni z betonu 
wałowanego 

Miłocice, woj. pomorskie – nawierzchnia ulicy w centrum wsi z betonu 
wałowanego o długości 800 m, 2012 r. 

Wykonawca: HARAT Przedsiębiorstwo Drogowo – Budowlane Sp. J. 



Szanse i możliwości rozwoju technologii 
betonu wałowanego w Polsce 

Technologia betonu wałowanego jest trwałym i  
ekonomicznym rozwiązaniem do wykonywania: 
 nawierzchni dróg lokalnych i dojazdowych 
 budowy dróg leśnych 
 utwardzenia uczęszczanych dróg gruntowych 
 nawierzchni placów i parkingów 
 podbudowy zasadniczej dróg wyższych klas 
 
Harat Przedsiębiorstwo Drogowo – Budowlane Sp. J. 
od 5 lat prowadzi prace nad wdrożeniem technologii RCC 
do oferty firmy. 

 



Szanse i możliwości rozwoju technologii 
betonu wałowanego w Polsce. 
 

Oczekiwania i wymagania polskiego rynku (jednostek 
samorządowych, zarządów dróg, lasów państwowych) 

względem dróg lokalnych:  
  budowa trwałych dróg niskim kosztem 
 
 
 
                Technologia betonu wałowanego 
 
 

 
Potrzeba stworzenia polskich wytycznych oraz budowa 

odcinków doświadczalnych. 
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Dziękuję za uwagę 
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