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TECHNOLOGIA
BETONU
WYBRANE ASPEKTY

LAFARGEHOLCIM

na świecie i w Polsce

Grupa LafargeHolcim powstała
w wyniku połączenia dwóch czołowych światowych producentów
materiałów budowlanych – spółek
Lafarge i Holcim. Powstały z ich
połączenia lider branży posiada
wszelkie zasoby, aby stawić czoło globalnym wyzwaniom. Jest to
możliwe dzięki lokalnej obecności na całym świecie, najbardziej
innowacyjnym rozwiązaniom zaspokajającym potrzeby naszych
Klientów, stałemu zaangażowaniu
na rzecz zdrowia, bezpieczeństwa
i zrównoważonego rozwoju, a także dzięki najbardziej wydajnemu
modelowi operacyjnemu i najlepszym specjalistom tworzącym zespoły LafargeHolcim.

Lafarge nie tylko pełni funkcję dostawcy
materiałów, lecz także działa jako Partner inwestycji,
oferując rozwiązania dopasowane do potrzeb Kontrahentów:
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386,5 miliona ton – globalne zdolności produkcyjne cementu

Ponad 2500 zakładów (ponad 1600
zakładów produkujących beton towarowy, ponad 600 zakładów produkujących kruszywa, ponad 180
zakładów produkujących cement
i 70 przemiałowni cementu)

Rozwiązania i usługi dla: budownictwa, infrastruktury, przemysłu
paliwowego, gazownictwa i dystrybucji, taniego budownictwa oraz
systemów budowlanych
Spółka powstała w 2015 roku w wyniku połączenia koncernów Lafarge
i Holcim

Posiadamy ponad 60 zakładów produkcyjnych w Polsce, w tym:
cementownie
kopalnie i przeładownie kruszyw
wytwórnie betonu

Lublin

Katowice
Tychy
Bielsko-Biała

Dubie
Rudawa

Kraków

Czernichów

Tenczyn
Klikuszowa

zakłady produkcyjne kruszyw
wytwórnie betonu
przeładownie kruszyw

Hrubieszów
Mielec
Rzeszów
Tarnów

cementownie
węzły mobilne

Koncentrując się na potrzebach rynku
przy opracowywaniu nowych rozwiązań
i odpowiadając na konkretne wyzwania,
tworzymy wartość dla naszych Klientów
i rozwijamy naszą działalność w Polsce.

 oradztwo techniczne – nasi eksperci
D
dzielą się wiedzą i doświadczeniem z zakresu technologii betonu oraz właściwości
cementu, betonu i kruszyw.
Badania laboratoryjne – udostępniamy
sieć własnych laboratoriów zlokalizowanych w Warszawie, Poznaniu, Małogoszczu
i na Kujawach. Wykonujemy tam badania
stwardniałego betonu i świeżej mieszanki
betonowej, kruszyw oraz badania geotechniczne. Przy naszych węzłach betoniarskich znajdują się laboratoria, które dbają
o jakość produkcji.
Transport i logistyka – sprawnie i terminowo realizujemy dostawy zamówień specjalistycznym taborem samochodowym
oraz kolejowym.
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PRODUKCJA CEMENTU
A JEGO PARAMETRY
Rozdrobnienie cementu
i jego skład a właściwości betonu
Jolanta Zdunowska
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ZARYS
• Proces produkcji cementu
• Definicje
• Hydratacja i mechanizmy
- Ciepło hydratacji
- Wiązanie
- Wytrzymałość
- Wpływ alkaliów
• Dodatek siarczanu wapnia i optymalizacja

Glina
+
wapień

Kamieniołom

= SiO2 + Al2O3 + Fe2O3
Dodatek
piasku

Dodatek
popiołów
lotnych

Dodatek
wypałków
pirytowych
lub rudy
żelaza

= CaCO3

Nadawa

W namiarze zawarte są więc 4 składniki:
SiO2 – krzemionka oznaczana jako „S”
Al2O3 – oznaczane jako „A”
Fe2O3 – oznaczane jako „F”
CaCO3

PROCES PRODUKCJI CEMENTU
Produkcja surowca w kopalni

Co to jest klinkier?
Klinkier prezentuje się w formie granulatu
Wypalenie
(1450 °C)

Eksploatacja
kopalni kamienia
wapiennego

Transport

Przenośnik
taśmowy

Kruszywo
Kruszarka

Produkcja klinkieru wymaga obecności 4 substancji wyjściowych...

Wieża
wymiennika
ciepła

Przenośnik
taśmowy

Klinkier

Podczas klinkieryzacji pojawiają się nowe fazy mineralne:
• krzemiany wapniowe
• gliniany wapniowe
posiadające własności hydrauliczne.

Przygotowanie i wypał surowca – produkcja klinkieru

Surowiec

Mąka

Chłodnik
klinkieru

Młyn surowca
Piec obrotowy

Wapno
CaO

Krzemionka
SiO2

Glin
Al2O3

Żelazo
Fe2O3

Substancje te będą łączyć się aby utworzyć „fazy” hydrauliczne:
C3S , C3A i C4AF
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Dwa etapy przemiany nadawy w klinkier

Podsumowanie

Pierwszy etap – dekarbonizacja, przemiana wapienia (CaCO3) w wapno
palone (CaO) i CO2

C 3A
KLINKIERYZACJA

CaCO3

820oC - 900oC

Wapień

+ CO2 

CaO

C3 S

C2S

C4AF
1450˚C
NAGŁE SCHŁODZENIE

1300˚C

100˚C

FAZY PRZEJŚCIOWE

Wapno palone

STABILNY
KLINKIER

900˚C

Oznaczamy jako „C”

DEKARBONIZACJA

F

Drugi etap – klinkieryzacja

C

A
NADAWA

3C+A
4C+A+F

1260 do 1338
1260 do 1338

Przemiał, magazynowanie i wysyłka

C4AF

2C+S

1338 do 1420

C 2S

3C+S

od 1420

C 3S

Klinkier składa się więc z czterech podstawowych faz:
• 2 krzemianów wapniowych
• 2 faz glinianowych
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C 3A

C

Silos klinkieru

Młyn cementu

Magazynowanie
w silosach
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DEFINICJE

Załadunek cementu i wysyłka

Cement zg. z EN 197-1
„Cement to spoiwo hydrauliczne, tj. drobno zmielony materiał nieorganiczny,
który po zmieszaniu z wodą tworzy masę, wiążącą i twardniejącą w wyniku reakcji i procesów hydratacji, zachowującą po stwardnieniu wytrzymałość i trwałość także pod wodą.”

Klinkier
cement luzem

dodatki
(popioły, żużle,
pucolany,
wypełniacze)

PRZEMIAŁ

gips
(reguluje
czas wiązania)

Cement
KLINKIER + GIPS

cement na palecie
w workach

CEMENT
PORTLANDZKI

+

DODATKI

POPIOŁY LOTNE,
ŻUŻEL, KAMIEŃ
WAPIENNY

Składniki cementu zg. z EN 197-1
• Składniki główne
- Klinkier (K)
- Granulowany żużel wielkopiecowy (S)
- Pucolany (P, Q)
- Popioły lotne (V, W)
- Łupek palony (T)
- Wapień (L, LL)
- Pył krzemionkowy (D)
• Składniki drugorzędne
• Siarczan wapnia
• Dodatki
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Produkty – luz

A potem?

Cementy portlandzkie i portlandzkie wieloskładnikowe:

Twardnienie cementu

• CEM I 42,5 R

Po zakończeniu wiązania następuje długotrwały proces twardnienia, od którego zależą właściwości wytrzymałościowe i odpornościowe cementu. Proces ten następuje na skutek powolnych reakcji uwodnienia krzemianów wapniowych (trwających zwykle kilka miesięcy). Stwierdzono, że wytrzymałość
cementu zależy głównie od krzemianu trójwapniowego, osiągającego połowę swej wytrzymałości po siedmiu dniach, pełną zaś po dwunastu dniach.
W mniejszym stopniu wytrzymałość cementu zależy od krzemianu dwuwapniowego, krystalizującego bardzo wolno.

• CEM I 52,5 R
• CEM II (A-S) 42,5R
• CEM II/A-M (S-LL) 52,5N
• CEM II/B-M (V-LL) 32,5 R
• CEM II/B-M (S-V) 32,5 R
• CEM II/B-V 42,5N

32,5; 42,5; 52,5 Klasy cementu
R

cement o szybkim przyroście
wytrzymałości w początkowym okresie twardnienia

N

cement o normalnym
przyroście wytrzymałości
wczesnej

CEM II/A

ilość dodatku 5 - 20%

CEM II/B

ilość dodatku 21 - 35%

Cement pucolanowy:

CEM III/A

ilość dodatku 36-65%

• CEM IV/B-(V) 32,5R-LH/NA

CEM IV/B

ilość dodatku 36-55%

• CEM II/B-V 32,5 R

NA

cement niskoalkaliczny

SR

cement odporny na siarczany

• CEM III/A 32,5 N-LH/SR/NA

SR3

• CEM III/A 42,5N

cement odporny na siarczany
o zawartości do 3,0% C3A

LH

niskie ciepło hydratacji

Cementy hutnicze:

Teoria Le Chatelier: Rozpuszczanie & Rekrystalizacja

Cementy siarczanoodporne:
• CEM I 42,5N-SR3/NA
• CEM I 52,5N-SR3/NA

HYDRATACJA CEMENTU
Hydratacja jest reakcją chemiczną pomiędzy:
• klinkierem
• wodą
• I…

Hydratacja krzemianów wapnia
• C3S + woda = zhydratyzowane krzemiany wapnia + portlandyt
CSH {C3S2H3}

• … siarczanem wapnia
Hydratacja i mechanizmy
Co dzieje się podczas mieszania cementu z wodą?
• rozpuszczanie w wodzie związków rozpuszczalnych,
• okres tworzenia zarodków krystalizacji, hydratacja składników z utworzeniem pierwotnej fazy w stanie koloidalnym – powstawanie plastycznej masy
• reakcje chemiczne z cząsteczkami H2O tworzą krystalizację produktów hydratacji – twardnienie plastycznej masy (wzrost i wzajemne przerastanie
kryształów)
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CH {Ca(OH)2}

2 C3S + 6 H  C3S2H3 + 3 CH + ciepło
• C2S + woda = CSH + CH
Tak samo jak C3S, lecz znacznie wolniej
2 C2S + 4 H➔ C3S2H3 + CH + ciepło
• CSH
- w niskim stopniu wykrystalizowane
- skład chemiczny zależny od warunków hydratacji
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Gliniany i wolne wapno

Wodorowęglan CSH i PORTLANDYT

• C3A + woda =

Skaningowy mikroskop elektronowy

 Zhydratyzowane gliniany wapnia
C3A + C + n H  C4AHn (n ≈ 13)
 Ettringit (w obecności siarczanów)
C3A+ 3 C + 3 S + 32 H  C3A(CS)3H32
• C4AF + woda =

CSH

 Tak samo jak C3A, lecz znacznie wolniej
1 µm

 F reaguje jak A

1 µm

• Wolne wapno + woda = Ca(OH)2
C + H => CH
Niebezpieczny między innymi z uwagi na ekspansję!
Uwodnione gliniany wapnia i portlandyt

CH

Skaningowy mikroskop elektronowy

Cement jako spoiwo hydrauliczne

C4AH13

Fazy
• C3S Alit
• C2S Belit
• C3A Celit
• C4AF Braunmilleryt

CH
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CIEPŁO HYDRATACJI

C3S podczas hydratacji
Skaningowy mikroskop elektronowy

C3S

+

H2O

+

H2O

C3A

+
+
CaSO4 × 2 H2O

H2O

C4AF

+
+
CaSO4 × 2 H2O

H2O

500 J/g

C-S-H

CSH
C2S

260 J/g

C-S-H

C3S

Skład zhydratyzowanego zarobu cementowego

CSH

55–65%

CH

20–25%

Gliniany

25–10%

Reszty klinkierowe

1–3%

850 J/g

Sulfogliniany
wapnia

450 J/g

Sulfo (żelazo) gliniany
wapnia

Krzywa rozkładu ciepła

Pierwszy pik
Nawodnienie
Rozpuszczenie
Ettringit (kilka)
CSH (kilka)
CH (kilka)

Drugi pik
Ettringit
CSH
CH

Q

Trzeci pik
S Całkowite zużycie
Monosiarczan
C4AHn
CSH
CH

1h

18

24 h
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WIĄZANIE

Stopień rozdrobnienia i ciepło hydratacji

Wiązanie i wytrzymałość

Przyspieszenie C3S

C-S-H transformacja

Wiązanie to przejście ze stanu ciekłego
lub plastycznego do stanu stałego

Blaine 772 m /kg
2

Forma
plastyczna

wiązanie
początek koniec

540

twardnienie

40

10

C3S – stopień hydratacji (%)

396
219
143
104

0

4

8

12

16

20

czas/h

25

20

30

15
20
10
10

0

Temperatura i ciepło hydratacji

5

0

2

4

6

8

10

12

14

wytrzymałość / 28 dni (%)

Wskaźnik ciepła

20

0

Czas (godziny)

Wzrost ciepła

Parametry cementu

Parametry betonów

Warunki atmosferyczne

- C3S

w/c

temperatura

- C3A

domieszki

- alkalia
30°C

- siarczany
20°C

- wolne wapno
- fosforany

0
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Wpływ parametrów na czas wiązania cementu

40°C

(cal/kg/second)

Współczynnik ciepła

Przyspieszenie hydratacji vs. temperatura

200

400

600

czas / min

800

1000

1200

- fluorki
- rozdrobnienie
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Wpływ wolnego wapna na czas wiązania cementu

Zapotrzebowanie na wodę W/C
600

Początek czasu wiązania (min)

LH (OW) (Le Havre)

Czas wiązania (min)

180
160
140
120
100

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

500
HTS

400
300

Cor.-HP

200

HPR-SB

100

1.4

0
0,20

Wolne wapno %

0,30

0,40

Początek czasu wiązania

W/C

z 10 do 15 min

Wpływ stopnia rozdrobnienia na czas wiązania cementu

gdy
SSB of 100 m2/kg

W/C o 1 punkt zapotrzebowania na wodę (25 do 26%)

czas wiązania 20–30 min

np.:
wzrost Blaine z 380 na 400 m2/kg
może obniżyć IST tylko o 4–6 minut

Temperatura
17

Wpływ temperatury na początek
i koniec czasu wiązania czystego
cementu
(zarób 1/3, woda/cement: 0,50)
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Początek czasu wiązania (min)

200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
250 300 350
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10
8

Karsdorf: lab. test

6
Nieistotne

4
0,

HTS Le Teil
400

450

500

50
0,5
0

2

550

SSB

600 650

koniec
początek

0
5

20

40

60

80

100 °C
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WYTRZYMAŁOŚĆ

Wpływ rozdrobnienia cementu na wytrzymałość

Wpływ parametrów

SSB cement 1 > SSB cement 2

Parametry cementu

Parametry betonów

Warunki atmosferyczne

- C3S

- w/c

temperatura

- C3A

- domieszki

- alkalia

- energia mieszana

wytrzymałość

80

- siarczany

cement 1

cement 2
0

- fosforany

czas

0

-…
- rozdrobnienie

SSB of 100 m /kg

35

4 do 12 MPa krótko- i średnioterminowo

2

Wytrzymałość długoterminowa

Wpływ głównych faz na wytrzymałość

Rozdrobnienie nie ma wpływu na wytrzymałość długoterminową (>28 dni)
cement : 60% C3S, 20% C2S, 10% C3A, 10% C4AF
wytrzymałość

C3A
C4AF

W/D

W/D

C2S
szersza krzywa rozkładu ziarnowego PSD
(mniej miejsca na wodę)

C3S

węższa krzywa rozkładu ziarnowego PSD
(więcej miejsca na wodę)

Wpływ rozdrobnienia cementu
MPa
70

1

3

7

28

90

360 dni

CEM I 52.5 R

60
50

CEM I 42.5

40
30
20
10
12

24

7

28 dni

Saint-Pierre-la-Cour

SSB
m2/kg

CEM I 52.5R

416

CEM I 42.5

316

6 m 1 rok
zarób AFNOR
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WPŁYW ALKALIÓW

Wpływ siarczanów na wytrzymałość

Skąd pochodzą alkalia

Wytrzymałość na ściskanie (MPa)

80

• surowce
-G
 łównie surowce związane z Al2O3 i SiO2 (minerały gliny, surowce wtórne)

28 dni

• paliwa
- Tylko nieznaczny wpływ (popioły z węgla)

60
7 dni

40

20

2 dni
1 dzień

0

0

1

2

3

4

5

6

• dodatki do cementu
- Żużel: często o niskiej zawartości alkaliów, ale są wyjątki!
 alkalia nisko rozpuszczalne
- Popioły lotne: mogą zawierać wysoką zawartość alkaliów, ale często mało
rozpuszczalnych
- Związki siarczanowe: dostarczają mało alkaliów
- Pyły z filtra: zróżnicowane ilości – zależnie od typu pieca
(metoda mokra, sucha itp.)

Całkowite SO3 w cemencie (%)

klinkier

dodatek gipsu do młyna

Wpływ alkaliów
Wpływ wody na wytrzymałość

• Redukują wytrzymałości 28-dniowe
• Utrzymują wysoką wartość pH – ochrona zbrojenia przed korozją

Wytrzymałość
W/D

wytrzymałość
Alkalia w cemencie

W betonie więcej wody jest wymagane dla uzyskania dobrego
rozpływu, co powoduje spadek wytrzymałości

• Nierozpuszczalne alkalia (w strukturze klinkieru):
- alkalia występują jako Na2O i K2O w C3A w strukturze krystalicznej

Wpływ udziału W/C na wytrzymałość betonu

- trudności w kontrolowaniu reologii

Wytrzymałość w % n %

120

- problemy urabialności
- skurcz plastyczny

100

• Rozpuszczalne alkalia (siarczany alkaliów):

80

- zazwyczaj poprawiają reologię (kilka wyjątków)

60

- zwiększenie wytrzymałości wczesnej
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- przyczyny wykwitów
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Wpływ siarczanów na urabialność

50

dobra

28 dni

C 3A

40

30

urabialność

Wytrzymałość na ściskanie (MPa)

Wpływ alkaliów na wytrzymałość

7 dni

20

3 dni
(rozpuszczalne)
10

0

zła
0,8

całk. alkalia jako eq. Na2O (%)

ettringit/
monosiarczan

„flash set”

1,5

gips

dobra
urabialność

„false set”

półhydrat (%)

DODATEK SIARCZANU WAPNIA
Rozpuszczalność niektórych siarczanów
Nazwa

Formuła

Siarczany alkaliów

Na2SO4 / K2SO4 / (K3Na)(SO4)2

Półhydraty

CaSO4 × 0,5 H2O

Gips (dwuhydraty)

CaSO4 × 2 H2O

Anhydryt

CaSO4

Dodatek siarczanu wapnia
Właściwości chemiczne
(rozpuszczalność)

Źródła siarczanu
Skąd pochodzi siarczan w cemencie?
• Gips
- Naturalny
- Syntetyczny
• Anhydryt
- Naturalny
- Syntetyczny

Brak dodatku gipsu do cementu powoduje błyskawiczne wiązanie (tzw. „flash
set”) .
Błyskawiczne wiązanie powoduje nieodwracalne obniżenie wytrzymałości
cementu, związane z gwałtowną hydratacją C3A i wydzieleniem znacznej ilości ciepła.
Rola gipsu polega na zahamowaniu hydratacji C3A przez pokrycie jego powierzchni warstwa ettringitu.
Gwałtowna hydratacja C3A po zarobieniu cementu z wodą powoduje wytworzenie warstwy C4AAQ na powierzchni ziaren alitu, utrudniającej jej hydratację. W efekcie alit hydratyzuje z opóźnieniem, co przejawia się w modyfikacji
wydzielania ciepła w niskim stężeniu jonów wapniowych w fazie ciekłej.
Dodatek gipsu przyspiesza hydratację alitu i belitu. Jony SO42- wywołują szybsze przechodzenie jonów Ca2+ do roztworu. Gips jest także aktywatorem
twardnienia żużli.

• klinkier (ogólnie 20–30% całkowitego SO3 w cemencie)
- Siarczany alkaliów
- Inne
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Hydratacja bez dodatku siarczanu

Hydratacja z dodatkiem siarczanu
 Wczesne wiązanie/
twardnienie
 Ciepło
 Brak wytrzymałości
FLASH SET !

C4AH13 (skaningowy mikroskop elektronowy)
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O
 toczka Ettringitu
dookoła C3A
 Brak wczesnego twardnienia
 Normalna wytrzymałość
PRAWIDŁOWE WIĄZANIE!

Ettringit (skaningowy mikroskop elektronowy)
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Optymalna ilość siarczanu i wpływ na wytrzymałość

„False set”
 Wtórne wytrącenie gipsu
 Wczesne twardnienie
 Wstępną strukturę można
zniszczyć przez mieszanie

blokujący żel Ettringitu

S
+
C

C3 A

CS

Podstawowe
hydraty

Gips

ze względu
na nadmiar
siarczanu
rozpuszczonego

C

Wysoki poziom alkaliów
siarczanowych

FLASH SET !

Gips

C

Niski poziom alkaliów
siarczanowych

Rozwiązania
• Obniżyć całkowitą zawartość SO3
w cemencie
• Obniżyć zawartość siarczanów
rozpuszczalnych (półhydrat)
- poprzez obniżenie gipsu
- poprzez obniżenie współczynnika
gips/anhydryt
- przez chłodzenie młyna

C3S

odpowiednie
hydraty

Odwodnienie gipsu
gips



półhydrat



anhydryt

PODSUMOWANIE

CaSO4, 2H2O



CaSO4, ½ H2O



CaSO4

Parametry cementu vs. działalność klienta

Niski stopień odwodnienia może powodować:
• Wczesne twardnienie cementu
• Wstępne odwodnienie w silosie cementu
• Wiązanie „flash set” w wyniku wtórnego wytrącenia gipsu
Efekty wzrostu odwodnienia gipsu:
• Wzrost ryzyka fałszywego wiązania (>75% odwodnienia)
• Spadek wytrzymałości
• Wydłużenie czasu wiązań
Odwodnienie gipsu podczas magazynowania :
• Powoduje wzrost tendencji do:
- Tworzenia brył
- Wiązania w silosie
- Tworzenia form krystalicznych
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Laboratorium cementowni
2 TYPY INFORMACJI
Testy wytrzymałości
zarobu cementowego
lub betonowego
(lub mikrobetonu)
Charakterystyka
cementu,
rozdrobnienie,
skład chemiczny
+

URABIALNOŚĆ

Klient
WIELE TYPÓW APLIKACJI
Zakres typu kruszyw

Przewidywanie
wykonania

Zakres składu/typu
cementu
Różne systemy
utwardzania
Mieszanki
popiołów i żużli
Zastosowanie
domieszek do betonu
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AKTUALNA OFERTA
PRODUKTOWA LAFARGE
Maciej Sypek, Bartosz Obidziński
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PROASH
ProAsh jest certyfikowanym dodatkiem mineralnym o potwierdzonych
właściwościach pucolanowych, stosowanym do produkcji betonów i zapraw.
ProAsh powstaje w wyniku poddania wyselekcjonowanych popiołów lotnych obróbce technologicznej oraz uszlachetnieniu. ProAsh spełnia wymagania normy PN-EN 450-1 „Popiół lotny do betonu. Część 1: Definicje, specyfikacje i kryteria zgodności”. ProAsh jest wyrobem budowlanym, posiada
Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych o numerze 1487-CPR-158-01,
wydany przez Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych.

PROASH MOŻE BYĆ STOSOWANY PRZY PRODUKCJI:

PROASH

• betonów towarowych wszystkich klas, w tym również betonów specjalnych:
samozagęszczalnych, architektonicznych oraz wysokowartościowych
• prefabrykatów betonowych drobno- i wielkowymiarowych
• zapraw i mieszanek budowlanych
• suchych mieszanek oraz klejów mineralnych
• betonów podkładowych i stabilizacji

ZALETY PROASH:
• duża powtarzalność i stabilność kluczowych parametrów, takich jak strata prażenia, miałkość i gęstość
•
polepszenie właściwości reologicznych, tj. poprawa konsystencji mieszanki betonowej, ułatwienie pompowalności oraz wydłużone utrzymanie właściwości roboczych mieszanki betonowej w czasie
• bardzo dobra kompatybilność z cementami oraz domieszkami chemicznymi
• jeden dodatek do wszystkich klas i rodzajów betonów (tam, gdzie specyfikacja dopuszcza stosowanie dodatków mineralnych typu II)
• ProAsh jest certyfikowanym wyrobem budowlanym, więc w świetle przepisów nie jest odpadem (eliminuje to konieczność posiadania dodatkowych pozwoleń środowiskowych)
• dostępny przez 12 miesięcy w roku

KORZYŚCI Z ZASTOSOWANIA PROASH:
• obniżenie kosztów produkcji dzięki możliwości dodatkowej optymalizacji receptur:
- większa redukcja wody zarobowej, pozwalająca na mniejsze zużycie
domieszek chemicznych
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- ograniczenie, a nawet eliminacja konieczności dodawania domieszki
chemicznej w czasie transportu mieszanki betonowej
- wysoka stabilność parametrów, skutkująca przewidywalnością zachowania i zwiększeniem zakresu stosowania do betonów wszystkich klas
- możliwość mniejszych rozrzutów wytrzymałości betonu dzięki zastosowaniu do jego produkcji wyrobu budowlanego zamiast odpadu
• stabilny finalny produkt betonowy, cieszący się uznaniem Klientów
• brak konieczności posiadania zgody środowiskowej na zastosowanie

PARAMETRY FIZYKO-CHEMICZNO-MECHANICZNE
POPIOŁU PROASH
Wymagania
PN–EN 450–1:2012
Wygląd
Straty prażenia
CL

–

SO3

CaO wolny
CaO reaktywny
Stałość objętości
Miałkość
Wskaźnik aktywności pucolanowej
Gęstość ziaren
Początek czasu wiązania w stosunku do
cementu wzorcowego (cement wzorcowy
CEM I 42,5 R)

Średnie wartości*

–

Proszek szary lub ciemnoszary

<5% (kat. A)

4,5%

≤0,1%

0,1%

≤3%

0,25%

≤2,5%

0,11%

≤10%

1,8%

<10 mm

1 mm

Kat. N ≤40%

30%

Po 28 dniach ≥75%
Po 90 dniach ≥75%

80%
88%

±200 kg/m3

2050 kg/m3

≤250+250 min
dwukrotny czas wiązania
cementu wzorcowego

285 min

MĄCZKA WAPIENNA
DLA BUDOWNICTWA

* Podane wartości są wartościami średnimi. Wartości te nie są gwarantowane przez producenta, nie stanowią oferty
w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i nie mogą stanowić podstaw do jakichkolwiek roszczeń.

Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych
Popiół lotny do betonu ProAsh
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MĄCZKA WAPIENNA
Mączka wapienna jest materiałem otrzymywanym przez wysuszenie
i zmielenie kamienia wapiennego. Wapień jest skałą osadową i należy do
najbardziej rozpowszechnionych kruszyw na świecie. Posiada charakterystyczną jasną barwę, jednakże w zależności od pochodzenia znacząco
różni się wyglądem. Kamień wapienny Lafarge pochodzi ze złoża wapieni organogenicznych Barcin-Piechcin-Pakość i jest wydobywany w kopalni
Wapienno. Złoże eksploatowane jest selektywnie pod kątem uzyskania materiału o wysokich, powtarzalnych parametrach. Mączka wapienna Lafarge
produkowana jest w Zakładzie Produkcyjnym Mączki Wapiennej, znajdującym się na terenie kopalni.
Mączka wapienna od wielu lat jest stosowana przy produkcji materiałów
budowlanych.

ZASTOSOWANIA:
• kleje mineralne i zaprawy (suche mieszanki)
• produkcja betonów towarowych
• prefabrykacja

KLEJE I ZAPRAWY
Mączka i drobne piaski wapienne z powodzeniem są stosowane jako wypełniacz do różnego rodzaju zapraw budowlanych. Silny rozwój tego segmentu w ostatnich latach spowodował, że zdecydowanie wzrosła pozycja
tego asortymentu w ofercie Lafarge. Nasza firma jest dostawcą mączki wapiennej dla producentów chemii budowlanej posiadających największe
udziały w polskim rynku.
Produkt spełnia wymagania normy PN-EN 10204.

BETONY TOWAROWE I PREFABRYKACJA
Mączka wapienna jest używana jako wypełniacz mieszanek betonowych
przez producentów betonu towarowego oraz do prefabrykacji. Produkt
Lafarge dzięki bardzo drobnej strukturze poprawia właściwości reologiczne mieszanki betonowej. Dzięki stabilnym parametrom (granulacja,
skład chemiczny) pozwala uzyskać betony samozagęszczalne o wysokiej
i powtarzalnej płynności mieszanki. Mączka może być też stosowana jako
składnik betonów architektonicznych bądź prefabrykowanych elementów fasadowych lub dekoracyjnych. Odpowiednio zaprojektowana mieszanka betonowa z dodatkiem mączki wapiennej o właściwościach samozagęszczalnych pozwala lepiej odwzorować kształt szalunku i zmniejsza ilość porów
na powierzchni. Jednocześnie jasny kolor mączki powoduje uzyskanie jaśniejszej barwy betonowego elementu i ułatwia barwienie w masie.
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Mączka wapienna jest również wykorzystywana w budownictwie infrastrukturalnym.

ZASTOSOWANIA:
• masy bitumiczne
• uszczelnianie wałów przeciwpowodziowych

MASY BITUMICZNE
Mączka wapienna stosowana jest jako wypełniacz do mas bitumicznych. Procent jej zastosowania zależy od rodzaju recepty i zmienia się od 2% do 11%.
Lafarge jest kluczowym dostawcą materiałów dla największych firm drogowych
i koncernów działających w segmencie krajowej i zagranicznej infrastruktury.
Produkt spełnia wymagania polskiej normy PN-EN 13043 oraz wytycznych Instytutu Badawczego Dróg i Mostów.

USZCZELNIENIE WAŁÓW PRZECIWPOWODZIOWYCH
Mączka wapienna Lafarge jest również wykorzystywana jako wypełniacz
w zaczynie cementowo-bentonitowym. Powodzie, które wystąpiły w minionych
latach, uwidoczniły brak konserwacji wałów przeciwpowodziowych wielu rzek
Polski. Dzięki przyjętemu programowi naprawy wałów m.in. rzeki Wisły przewidziano wykonanie tzw. przesłon filtracyjnych w technologii WIPS (wibracyjnie
iniekowana przesłona szczelinowa). Nasza firma od kilku lat jest dostawcą wypełniacza dla firm realizujących największe projekty.
Nasze produkty w zależności od aplikacji są dostarczane cysternami samochodowymi lub kolejowymi oraz w big-bagach 1 t. Duże zdolności produkcyjne,
magazynowe i logistyczne pozwalają optymalnie dopasować tempo oraz liczbę
dostaw do potrzeb Klienta.

PRZYKŁADOWA CHARAKTERYSTYKA
PRODUKTÓW LAFARGE
Mączka wapienna TYP 80
Parametr

Wartość

Zawartość:
H2O
Skład chemiczny:
CaO
Fe2O3
MgO
SiO2 + części nierozpuszczalne

≤ 0,3%
52,5% ± 0,5
0,3% ± 0,1
0,7% ± 0,07
3% ± 0,5
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Uziarnienie – mączka wapienna TYP 80

Przechodzi przez sito [%]

100

75

50

25

0
Bok oczka sita [mm]

W naszej ofercie znajduje się również drobny piasek wapienny, który
również jest wytwarzany w Zakładzie Produkcyjnym Mączki Wapiennej
przy kopalni Wapienno. Oferowany przez nas piasek o granulacji 0,1–0,4
mm wykorzystywany jest w produkcji suchych mieszanek i zastosowaniach
specjalistycznych w przemyśle.

GRYS ze skały wapiennej
do mieszanek betonowych

Przykładowa charakterystyka drobnego piasku 0,1–0,4 mm

Uziarnienie – piasek 0,1–0,4

Przechodzi przez sito [%]

100

75

50

25

0
0,00
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0,063

0,16

0,315
0,40
0,50
Bok oczka sita [mm]

0,80
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ZASTOSOWANIE
Kruszywa wapienne Lafarge stosuje się do wykonywania betonów o klasie
wytrzymałości do C25/30 i klasie ekspozycji XC3 zgodnie z PN-EN 206-1.
Elementy wykonywane z betonu przygotowanego na bazie kruszywa wapiennego Lafarge:
• stropy
• ściany, przegrody wewnątrz budynku
• słupy, podciągi, belki nośne
• ściany zewnętrzne zabezpieczone przed czynnikami
atmosferycznymi

DLACZEGO GRYSY WAPIENNE?
KORZYŚCI Z ZASTOSOWANIA:
• dobrej jakości kruszywo o stabilnych i powtarzalnych parametrach
• skuteczność jego zastosowania w produkcji betonu została
potwierdzona badaniami
• łatwe magazynowanie i produkcja (możliwość użycia jednej frakcji:
4–16 mm zamiast dwóch)
• konkurencyjność cenowa w porównaniu z kruszywami żwirowymi lub
grysami innego pochodzenia
(co daje możliwość efektywnej optymalizacji kosztów mieszanki
betonowej)
• dedykowane wsparcie techniczne Lafarge
(możliwość uzyskania recepty na mieszankę betonową)

PARAMETRY
Grys ze skały wapiennej spełnia wymagania normy PN-EN 12620 – parametry grysu z kopalni Wapienno*:
• odporność na rozdrabnianie LA30
• nasiąkliwość WA242
• zawartość pyłów f1,5
• mrozoodporność F2
• lekkie zanieczyszczenia mLPC 0,1
• gęstość objętościowa 2,7 mg/m3
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JAKOŚĆ POTWIERDZONA BADANIAMI
Badania Instytutu Badawczego Materiałów Budowlanych Sp. z o.o. i Politechniki Poznańskiej potwierdzają, że kruszywa grube ze skały wapiennej mogą
być stosowane do wykonywania betonów o klasie wytrzymałości do C25/30
i klasie ekspozycji XC3 zgodnie z PN-EN 206-1.

grysów ze skały wapiennej to węglan wapnia CaCO3, a tlenek wapnia (CaO)
NIE występuje w składzie.
• Badania potwierdzają bardzo niską reaktywność alkaliczną kruszyw wapiennych Lafarge.
• Betony wykonane z wykorzystaniem kruszywa wapiennego Lafarge posiadają wystarczającą mrozoodporność, aby mogły być użyte w środowisku
nieagresywnym.
• Niewielka ilość frakcji pylastej zawierającej węglany wapnia dodatkowo
uszczelnia beton. Pyły wapienne wpływają korzystnie na poprawę urabialności mieszanki betonowej oraz wzrost szczelności betonu na skutek
zmniejszenia ilości porów kapilarnych w zaczynie.
• Beton zawierający kruszywo wapienne Lafarge nie ulega tzw. marglowaniu.
Margiel (węglan wapnia z wtrąceniami ilastymi) obecny w kruszywie użytym do produkcji betonu może powodować niekorzystne zjawisko pęcznienia pod wpływem wilgoci. Wysoka czystość złoża sprawia, że grysy z kopalni Wapienno zawierają minimalne ilości minerałów ilastych, które nie
powodują efektu marglowania.

Trwałość betonu zawierającego grysy ze skały wapiennej może być porównywalna do trwałości betonu zawierającego kruszywo żwirowe, a nawet ją przewyższać.
Używając kruszywa wapiennego Lafarge, można uzyskać szczelne, trwałe
i wytrzymałe betony, co potwierdzają badania, odporne na karbonatyzację (Instytut Techniki Budowlanej) i korozję siarczanową (Instytut Badawczy Materiałów Budowlanych Sp. z o.o.).
• Kruszywo wapienne Lafarge łączy się chemicznie z zaczynem cementowym. Warstwa kontaktowa zaczyn-kruszywo oraz powstająca nowa faza
monowęglanoglinianu wapniowego (C3A·CaCO3·11H2O), o bardziej zwartej
mikrostrukturze, mniejszej porowatości i przepuszczalności, powoduje
większą wytrzymałość i przyczepność do kruszywa węglanowego oraz
zwiększoną odporność na korozję siarczanową.

OFERTA

•N
 asiąkliwość kruszywa wapiennego Lafarge może mieć pozytywny wpływ
na właściwości betonu – woda, która wnika w pory kruszywa, ulega następnie desorpcji i wspomaga proces pielęgnacji wewnętrznej.

Lafarge oferuje grys pochodzący z rozdrobnienia skały wapiennej wydobywanej w kopalni Wapienno w Piechcinie. Złoże eksploatowane jest selektywnie pod kątem uzyskania materiału o wysokich, powtarzalnych parametrach. Nowoczesny zakład produkcji kruszyw, wyposażony w wysokiej
klasy kruszarki, przesiewacze oraz ładowarki gwarantuje wysoką jakość
oferowanych kruszyw oraz dużą wydajność produkcji.

•W
 brew obiegowej opinii kruszywa wapienne Lafarge NIE „lasują się”. Gaszenie (lasowanie) to reakcja chemiczna tlenku wapnia z wodą i powstanie wodorotlenku wapnia: CaO + H2O = Ca(OH)2. Główny składnik naszych

Uzyskane w ten sposób kruszywo spełnia wymagania normy PN-EN 12620
Kruszywa do betonu i może być stosowane jako kruszywo w mieszankach
betonowych.
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ZALECENIA PRODUCENTA

Dostępne frakcje grysu wapiennego Lafarge:

Bardzo ważne jest utrzymywanie odpowiedniej wilgotności
kruszywa ze skały wapiennej.
Podczas upalnych dni, kiedy kruszywo ulegnie przesuszeniu,
zalecamy spryskanie kruszywa wodą przed podaniem do zasobnika
węzła betoniarskiego.
Frakcja 4–8 mm

Frakcja 4–16 mm

Frakcja 8–16 mm

Kruszywo wapienne Lafarge 4–16 jest optymalnie dobraną pod kątem
uziarnienia mieszanką frakcji 4–8 i 8–16. Takie rozwiązanie ułatwia magazynowanie i produkcję, ponieważ używamy tylko jednego kruszywa
grubego. Jednocześnie to kruszywo wapienne Lafarge pozwala uzyskiwać
beton o wysokich parametrach – badania przeprowadzone przez Politechnikę Poznańską potwierdzają, że betony wykonane przy użyciu kruszywa
wapiennego Lafarge 4–16 i żwiru pod względem wytrzymałości na ściskanie, nasiąkliwości i przesiąkliwości charakteryzują się zbliżonymi cechami
technicznymi.

Dzięki temu uzyskamy stabilną konsystencję mieszanki betonowej
podczas transportu i wbudowywania.

DOTYCHCZASOWE REALIZACJE
LAFARGE NALEŻY DO JEDNYCH Z NAJWIĘKSZYCH DOSTAWCÓW
KRUSZYW W POLSCE
Od ponad piętnastu lat dostarczamy kruszywa do produkcji betonów z lokalizacji w całej Polsce. Naszą wiedzę techniczną dotyczącą wykorzystania
kruszyw w mieszankach betonowych budujemy dzięki wieloletniej współpracy z producentami betonu.
Prezentowane realizacje zostały wykonane przy użyciu betonu zawierającego kruszywa wapienne Lafarge

Osiedle Marcelin w Poznaniu
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Galeria handlowa Dębiec w Poznaniu

Galeria handlowa Focus Park w Bydgoszczy
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SOLIDIA® – WPROWADZENIE

„Solidia Technologies opracowała nową generację
cementu dla budownictwa, który umożliwia obniżenie
emisji CO2 o 60–70%”
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WYZWANIE
Cement

• Zużywa do 300 kg CO2 w przeliczeniu na tonę cementu
• Dojrzewanie pochłania 40% CO2 wytworzonego podczas produkcji
cementu

• ∼ 3 miliardy ton rocznie
• ∼ 800 kg CO2 / tona cementu
• 5–7% światowej emisji gazów cieplarnianych
Beton
• ∼ 33 miliardy ton rocznie
• Drugi najczęściej używany materiał (po wodzie)
Szansa
• Przemysł cementowy: za przykładem Lafarge, redukcja emisji o 20%
w latach 2001–2010
• Lafarge zobowiązuje się do dalszej redukcji o 33% do 2020 roku
• Możemy to osiągnąć dzięki cementom nowej generacji

OPATENTOWANE DOJRZEWANIE SOLIDIA®

ODPOWIEDŹ LAFARGE

Komora dojrzewania

Poszukiwania nowej generacji cementu
o niskiej emisji CO2
• Aether® był pierwszym innowacyjnym cementem
o niskiej emisji CO2 opracowanym przez Lafarge
- Opatentowany klinkier nowego typu bazujący na Ca2SiO4
- O 25–30% niższa emisja CO2 na etapie produkcji

CO2

H2O
Ciepłe
powietrze
z wysoką
zawartością
CO2 + H2O

Ciepłe
powietrze
z wysoką
zawartością
CO2

„Czarne pudełko”

- Partnerstwo z Solidia Technologies
- Opatentowany nowy cement i sposób jego dojrzewania
- O 30% niższa emisja CO2 na etapie produkcji
-P
 onadto 30–40% wytworzonego CO2 jest pochłaniane podczas dojrzewania betonu

BETON Z CEMENTEM SOLIDIA®
• Te same domieszki i kruszywa
• Mieszanie i formowanie z wykorzystaniem dotychczas używanych
maszyn
• Opatentowany proces dojrzewania
• Idealny do prefabrykacji
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H2O
usuwana z układu

Stężenie w betonie

• Solidia® to drugie przedsięwzięcie Lafarge na drodze do uzyskania
cementu o niskiej emisji CO2

CO2
temperatura

H2O
Czas dojrzewania
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WARTOŚCI SOLIDIA®

• Zebranie danych do przygotowania oferty pod konkretną aplikację
• Pokazanie dodatkowych korzyści dla klienta, które
oferuje technologia Solidia®
• Pierwszy etap umożliwiający wprowadzenie technologii Solidia®
w danym zakładzie produkcyjnym

Wartości dla klienta:
• Lepsze wykończenie/ wczesna wytrzymałość
- Bez wykwitów (pochodzenia chemicznego)
- Jasny kolor
- 28-dniowa wytrzymałość w 1 dzień

ZASTOSOWANIA

• Obniżone koszty produkcji/ zwiększona wydajność
- Zwiększona wydajność dzienna
- Prace związane z wykończenie produktu można prowadzić od razu po
wyjęciu z komory dojrzewania
- Skrócony cykl dojrzewania
• Wysoka trwałość
- Wysoka mrozoodporność
- Wysoka odporność na ścieranie
- Wysoka odporność na działanie soli

Proces wdrażania technologii Solidia® w zakładzie produkcyjnym

Faza 1
Przenośna komora
dojrzewania

Faza 2
Częściowe
wdrożenie – jedna
komora dojrzewania
w technologii
Solidia®

Faza 3
Pełne wdrożenie
technologii Solidia®

ZASTOSOWANIA
Aktualnie technologia z użyciem cementu Solidia® może byś stosowana
w następujących produktach:
Bloczki betonowe

Kostka brukowa

Dachówki cementowe

JAK WYGLĄDA TESTOWA FAZA 1?

Trwają prace nad opracowaniem technologii dla innych elementów
prefabrykowanych.

PROGRAM TESTOWY
Cel
• Przeniesienie modelu produkcji prefabrykatów
z laboratorium do zakładu produkcyjnego
• Pokazanie klientom cementu Solidia® i procesu
dojrzewania z wykorzystaniem CO2
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ZASTOSOWANIE KAMIENIA
WAPIENNEGO DO PRODUKCJI
BETONU TOWAROWEGO
Aldona Wcisło, Daniel Owsiak
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CO TO JEST WAPIEŃ? GDZIE JEST STOSOWANY?
Wapień – skala osadowa zbudowana głównie z węglanu wapnia, powstająca
z luźnego osadu wapiennego, który w wyniku różnych procesów ulega lityfikacji.
Kierunki zastosowania wapienia
• produkcja betonu
• produkcja cementu
• produkcja wapna
• produkcja nawozów
• produkcja mączki wapiennej
• drogownictwo
• przemysł szklarski
• przemysł energetyczny – do odsiarczania gazów (jako mączka wapienna)

PARAMETRY KRUSZYWA WAPIENNEGO
Właściwości kruszyw
Rodzaj badania
Gęstość objętościowa ziaren
wg PN-EN 1097-6:2013
Zawartość pyłów
wg PN-EN 933-3:2012
Nasiąkliwość
wg PN-EN 1097-6:2013
Wskaźnik kształtu
wg PN-EN 933-4:2008
Wskaźnik płaskości
wg PN-EN 933-3:2012
Odporność na rozdrobnienie
wg PN-EN 1097-2:2010
Odporność na ścieranie
wg PN-EN 1097-1:2011
Oznaczenie mrozoodporności
wg PN-EN 1367-1:2007

Frakcja

Jednostka

4–8 mm

8–16 mm

4–16 mm

[Mg/m3]

2,69

2,67

2,70

[%]

1,7

1,4

1,5

[%]

1,9

1,7

1,7

[%]

12

10

11

[%]

10

8

9

[%]

28

28

28

[%]

26

26

26

[%]

1,7

1,6

1,6

Badania przeprowadzone przez IBMB

KRUSZYWO WAPIENNE OFEROWANE PRZEZ
LAFARGEHOLCIM
Kruszywa naturalne drobne
Kruszywa naturalne grube
Kruszywa naturalne o ciągłym uziarnieniu

Frakcja 4–8 mm

Frakcja 8–16 mm

Kierunki zastosowania wapienia
• 4/16 mm
• 0/2 mm
• 16/22,4 mm
• 0/4 mm
• 22,4/45 mm
• 0/5,6 mm
• 16/31,5 mm
• 4/8 mm
• 31,5/63mm
• 8/16 mm
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PORÓWNANIE BETONÓW ŻWIROWYCH
I WAPIENNYCH

Frakcja 4–16 mm

• 0/31,5 mm
• 0/63 mm
• 0/16 mm

I – kruszywo żwir 2-8 mm + żwir 8-16 mm
II – żwir 2-8 mm + grys wapienny 8-16
III – grys wapienny 4-16 mm
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PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE BETONÓW
Z KRUSZYWEM WAPIENNYM
Stropy

PORÓWNANIE BETONÓW ŻWIROWYCH
I WAPIENNYCH

C 30/37
grys wapienny 4-16
CEM III/A 42,5 N-LH/HSR/NA
Ściany i przegrody wewnątrz budynku

C 25/30 i C 30/37
grys wapienny 4-16 i 8-16 mm
CEM I 42,5 R
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Słupy, podciągi, belki nośne

EFEKT KOŃCOWY

C 30/37
żwir 2-8
grys wapienny 8-16
CEM I 42,5 R
Ściany zewnętrzne zabezpieczone przed czynnikami atmosferycznymi

WNIOSKI
• Stałość parametrów kruszywa wapiennego
• Łatwa dostępność
• P
 arametry mieszanek betonowych z wykorzystaniem wapieni charakteryzują się zbliżonymi cechami technicznymi do mieszanek
z kruszywem żwirowym.
• M
 ożliwość produkcji betonu towarowego w klasach od C 8/10 do
C 30/37
• Możliwość stosowania cementów powszechnego użytku
• D
 zięki zastosowaniu frakcji 4-16 mm łatwość magazynowania i produkowania betonów
• Konkurencyjność cenowa w stosunku do innych kruszyw
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UWAGA!!!
Podczas upalnych dni, kiedy kruszywo ulegnie
przesuszeniu, zalecamy zlewanie kruszywa wodą
przed podaniem do zasobnika węzła betoniarskiego

64

REOLOGIA I UTRZYMANIE
KONSYSTENCJI MIESZANKI
BETONOWEJ
Michał Oleksik
ATLAS Sp. z o.o.
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ATLAS

URABIALNOŚĆ I KONSYSTENCJA

Oferta produktowa domieszek i dodatków do betonu Atlas jest sukcesywnie
rozwijana.
Obecnie posiadamy w sprzedaży 25 domieszek, a wśród nich:

Urabialność – właściwość świeżej mieszanki betonu lub zaprawy, która określa łatwość i jednorodność, z jaką może ona być zmieszana, ułożona, zagęszczona i wykończona (ACI) lub wysiłek wymagany do operowania świeżo wykonaną mieszanką
betonową z minimalną utratą jednorodności (ASTM).

• Domieszki do betonu towarowego
• Domieszki do betonu prefabrykowanego
• Domieszki do betonu wibroprasowanego
Laboratorium Betonu:
• D
 ostarcza wsparcie technologiczne dla sprzedaży domieszek i dodatków
do betonu
• Opracowuje i projektuje receptury mieszanek betonowych dla Klientów

Konsystencja – łatwość „płynięcia” mieszanki betonowej.

DLACZEGO WAŻNA JEST URABIALNOŚĆ?
Właściwa urabialność to taka, w której zagęszczenie do maksymalnej gęstości
możliwe było za pomocą racjonalnej ilości pracy.

• Prowadzi badania domieszek opracowanych w DBR
• Przeprowadza badania domieszek konkurencji

RÓWNANIE BINGHAMA
Właściwości reologiczne mieszanki pod obciążeniem można opisać równaniem Binghama

– naprężenie styczne do obciążenia, Pa
– granica płynięcia, Pa
– lepkość plastyczna, Pa * s
– prędkość ścinania
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REOLOGICZNE RÓWNANIE STANU CIAŁA BINGHAMA

DLACZEGO MIESZANKA BETONOWA TRACI
URABIALNOŚĆ?
• absorbowanie wody przez nienasączone kruszywo
• parowanie wody (słoneczna i wietrzna pogoda)
• wiązanie wody w początkowej hydratacji cementu

– granica płynięcia, Pa
– lepkość plastyczna, Pa * s

Stałe materiałowe zależne m.in. od:
- składu mieszanki
- temperatury
- czasu od wymieszania składników

Im większa jest lepkość plastyczna, tym mniejsza szybkość płynięcia mieszanki przy danym obciążeniu
Beton o wysokiej ciekłości, niskim w/c z dodatkiem superplastyfikatorów cechuje niska granica płynięcia – decydującą rolę dla urabialności i stabilności
odgrywa lepkość plastyczna

Szybkość utraty urabialności zależy od kilku czynników:
• im większa początkowa urabialność, tym większa
strata
• prędkość tracenia urabialności jest większa
w przypadku mieszanek „bogatych”
• prędkość tracenia urabialności zależy od właściwości użytego cementu – jest tym większa, im
większa jest zawartość alkaliów
• im mniejsza jest zawartość siarczanów

REOLOGICZNE RÓWNANIE STANU CIAŁA BINGHAMA
Test

Mierzona cecha, jednostka

Opad stożka

Opad, cm

Stolik rozpływowy

Średnica rozpływu, cm

Rozpływ mieszanki
V-Lejek
L-Box
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Średnica rozpływu, cm

Granica
płynięcia

Na utrzymanie urabialności wpływają dodane
superplastyfikatory.

Lepkość
plastyczna

Superplastyfikator – domieszka chemiczna, której podstawowym efektem działania jest deflokulacja zaczynu cementowego i zwiększenie ilości
wody wolnej w mieszance, a w konsekwencji korzystna modyfikacja jej właściwości reologicznych.

Czas rozpływu, s
Czas wypływu, s
Czas wypływu, s
Stosunek tamowania
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DOMIESZKI ZNACZNIE REDUKUJĄCE
WODĘ/UPŁYNNIAJĄCE (FM)

Właściwości upłynniające
Redukcja wody:

Superplastyfikatory

20 > 40%

Redukcja wody zarobowej o co najmniej 12%
• Zwiększenie konsystencji bez zmiany w/c
• Redukcja w/c przy zachowaniu konsystencji
• Jednoczesne zwiększenie konsystencji i zmniejszenie w/c

Upłynniające

10–20%

60

ROZPŁYW

53,1

< 10%

Uplastyczniające
1)

Cena

46,3

3)
z domieszką
upłynniającą

39,4

Wpływ rodzaju plastyfikatora na upłynnienie mieszanki:

2)

bez domieszki

32,5

0,46 0,475 0,5 0,525 0,541 0,55 0,575 0,6 0,625 0,65

Superplastyfikatory

PCE

W/C

UDZIAŁ SUPERPLASTYFIKATORA
W SKŁADZIE BETONU

• Naftaleny

Udział składników %, beton C30/37

• M
 ieszaniny:

• Melamina

Upłynniające

20 > 40%

10–20%

PCE + Lignosulfoniany

0,14%
7%
14%

Redukcja wody:

CEM II/A-V 42,5R

Uplastyczniające

Lignosulfoniany

< 10%

Piasek 0-2
30%

Grys 2-8
26%

Grys 8-16
Woda

23%

Domieszka

Skuteczne stosowanie superplastyfikatorów wymaga zgromadzenia danych
o ich wpływie na właściwości reologiczne mieszanki w zależności od jej składu, charakterystyk materiałowych jej składników oraz warunków i metod
technologicznych wykonania konstrukcji.
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właściwości
fizykochemiczne
składników
mieszanki
Efektywność
superplastyfikatorów

warunki
wykonywania
i transportu
mieszanki
betonowej

proporcje
składników
mieszanki
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DOMIESZKI – UPŁYNNIANIE MIESZANKI
Mechanizm steryczny

• b
 udowa chemiczna, masa cząsteczkowa oraz struktura superplastyfikatora
• koncentracja substancji aktywnej superplastyfikatora
• rodzaj, skład chemiczny i mineralny cementu (przede
wszystkim zawartość C3A, Na2O, SO3 w cemencie)
oraz powierzchnia właściwa cementu
• r odzaj i właściwości ewentualnych dodatków mineralnych
•
•
•
•
•

w
 spółczynnik w/c
ilość superplastyfikatora
ilość cementu w mieszance
ilość dodatków mineralnych w mieszance
o
 becność innych domieszek chemicznych dodawanych do mieszanki
• s topień wypełnienia stosu okruchowego kruszywa
zaczynem lub zaprawą

• c
 zas opóźnienia dodania superplastyfikatora w stosunku do wody zarobowej
• temperatura mieszanki i otoczenia
• upływ czasu od zmieszania składników
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Ziarna cementu nie mogą się do siebie zbliżyć na skutek geometrycznego
ukształtowania łańcuchów polimerów na powierzchniach ziaren.

Budowa polimeru
Upłynnienie

Względna długość
łańcucha głównego

Względna długość
Względna liczba
łańcuchów bocznych łańcuchów bocznych

Niski stopień
upłynnienia
i krótki czas
utrzymania
stopnia
upłynnienia

Długi

Krótkie

Duża

Wysoki stopień
upłynnienia

Krótki

Długie

Mała

Długi czas
utrzymania
upłynnienia

Krótki

Długie

Duża
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DOMIESZKI – UPŁYNNIANIE MIESZANKI

Bibliografia:

Działanie domieszek polimerowych w zależności od przeznaczenia

1. Szwabowski J., Reologia mieszanek na spoiwach cementowych, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 1999

Prefabrykacja

2. Gołaszewski J., Wpływ superplastyfikatorów na właściwości reologiczne mieszanek na spoiwach cementowych w układzie zmiennych czynników technologicznych, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Gliwice
2006

Beton towarowy

Rozpływ

3. The European Guidelines for Self-Compacting Concrete. Specification,
Production and Use. SCC European Project Group, 2005
4. Jasiczak J., Mikołajczak P., Technologia betonu modyfikowanego domieszkami i dodatkami, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań
1997
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5. Khrapko M., Utrzymanie wymaganej urabialności samozagęszczalnej
mieszanki betonowej, CPI 02-2012
6. Neville A. M., Właściwości betonu. Stowarzyszenie Producentów Cementu, Kraków 2012
7. Portland-Cement Concrete Rheology and Workability: Final Report, Publication No. FHWA-RD-00-025 April 2001

Długość utrzymania konsystencji mieszanki betonowej w czasie powinna
być efektem:
• właściwego doboru składników i ich proporcji
• stosowania zwilżonych lub niskonasiąkliwych kruszyw
• s tosowania odpowiednich i kompatybilnych z cementem superplastyfikatorów
„Nie należy zakładać, że jakaś przypadkowa kombinacja tych dwu materiałów będzie odpowiednia i zdawać się na przypadek, są bowiem dostępne
niezawodne sposoby ustalenia zgodności cementu portlandzkiego i superplastyfikatora.”
A.M. Neville
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Zastosowanie zbrojenia
rozproszonego w konstrukcjach
betonowych i żelbetowych,
współpraca ze zbrojeniem głównym,
rodzaje, wady, zalety
dr Władysław Ryżyński
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UKŁAD WYSTĄPIENIA

IDEA STOSOWANIA ZBROJENIA ROZPROSZONEGO

1.
2.
3.
4.
5.

• Minimalizacja skutków odkształceń skurczowych
• Polepszenie istotnych cech użytkowych betonu (ścieralność, mrozoodporność, odporność na ogień, obciążenia cykliczne i uderzeniowe)
• Zmiana charakterystyki betonu z materiału kruchego na materiał sprężysto-plastyczny i izotropowy
• Zapewnienie ciągłości elementu po jego zarysowaniu, uniknięcie defragmentacji elementu z rysami i pęknięciami na całej wysokości przekroju
• Wzrost technologiczności wykonania robót poprzez zmniejszenie prac
zbrojarskich, a przez to czasu wykonania elementu konstrukcji
• Zmniejszenie ilości zbrojenia sztywnego w elementach żelbetowych z zastosowaniem konstrukcyjnego włókna rozproszonego
• Podniesienie wartości momentu rysującego Mcr i zmniejszenie szerokości
rysy Wk w zginanych elementach konstrukcyjnych
• Efekty ekonomiczne wynikające z zastosowania włókien syntetycznych
(co zaliczane jest do działań zmniejszających ślad węglowy) i wskazujące
w kontraktach na efektywne zagospodarowanie odpadów ropy naftowej
oraz recykling tworzyw sztucznych
• Zwiększenie trwałości konstrukcji – durability!

Idea stosowania zbrojenia rozproszonego
Rodzaje zbrojenia rozproszonego
Zastosowania zbrojenia rozproszonego
Wymiarowanie elementów betonowych ze zbrojeniem rozproszonym
Projektowanie mieszanki betonowej z uwzględnieniem włókna
rozproszonego
6. Uwarunkowania stosowania zbrojenia rozproszonego
7. Przykłady zastosowań
8. Podsumowanie i wnioski

Betony o podwyższonych
właściwościach

Betony
z dodatkiem
mikrokrzemionki

Betony
żywiczne

•
•
•
•
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poliestrowe
epoksydowe
akrylowe
poliuretanowe

Betony
z włóknami

•
•
•
•
•
•
•

stalowe
syntetyczne
szklane
węglowe
aramidowe
bazaltowe
naturalne

WŁÓKNA W MATRYCY CEMENTOWEJ POWODUJĄ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

podwyższenie wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu
obniżenie skutków skurczu
podwyższenie odporności na ścieranie
wzrost odporności na zmęczenie
wzrost wytrzymałości na ścinanie
wzrost udarności
obniżenie modułu sprężystości
obniżenie skłonności do tworzenia się mikrorys skurczowych
utrudnienie propagacji rys podczas obciążania betonu
zmniejszenie nasiąkliwości/przesiąkliwości
zwiększenie odporności na działanie zmiennych temperatur
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ZASTOSOWANIA ZBROJENIA ROZPROSZONEGO
•
•
•
•
•

Posadzki betonowe
Betony masywne
Prefabrykaty betonowe, żelbetowe i sprężone
Płyty i ściany fundamentowe
Elementy konstrukcyjne wielkowymiarowe

SKALA ODDZIAŁYWANIA WŁÓKNA Z MATRYCĄ
KOMPOZYTU CEMENTOWEGO

•
•
•
•

mechanika
pękania

Projektowanie
Produkcja
Eksploatacja
Utylizacja

RODZAJE I WŁASNOŚCI WŁÓKIEN STOSOWANYCH
DO ZBROJENIA BETONU
Materiał
włókna

Symbol Wytrzymałość Moduł sprę- Odkształce- Średnica
/ozna- na rozciągażystości
nie granicz- włókna
czenie nie ff [MPa]
Ef [GPa]
ne ef [%]
[mm]

Adhezja
do matrycy
cementowej

Azbest

As

600–1300

70–150

0,3–0,1

0,02–30

Dobra

Węgiel

C

600–4800

30-520

1,0–2,0

7–18

Słaba

Aramid
(Kevlar)

A

2700

60–130

3,0–4,0

11 -12

Słaba

Polipropylen

PP

200–700

0,5–9,8

10–15

10 -50

Słaba
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Materiał
włókna

Symbol Wytrzymałość Moduł sprę- Odkształce- Średnica
żystości
nie granicz- włókna
/ozna- na rozciągaEf [GPa]
ne ef [%]
[mm]
czenie nie ff [MPa]

Adhezja
do matrycy
cementowej

Poliamid PA

700–1000

10–15

8–20

10–50

Dobra

Poliester PET

280–1200

10–18

10–50

8–10

Słaba

Polietylen

PE

80–600

5–15

12–80

25–500

Dobra

Polietylen

HPPE

600–800

3,5–5,0

5–10

30–500

Dobra

Poliakry- PAN
lonitryl

200–1000

15–20

8–50

5–20

Dobra

Poliwinyl PVA
alkoh.

800–3600

20–80

4–12

3–8

Dobra

Szkło

G (AR)

1500–3700

80

2,5–3,6

8–20

Dobra

Bazalt

B

1500

80–95

3,1–3,5

15–20

Dobra

Stal

S

900–1100

200

0,5–5,0

100–1000

Dobra

SKALA ODDZIAŁYWANIA WŁÓKNA Z MATRYCĄ
KOMPOZYTU CEMENTOWEGO
1. Nanowłókna 		

10–100 nm

2. Mikrowłókna		

10–100 mm

3. Makrowłókna		

10–100 mm

4. Zbrojenie rozproszone hybrydowe: mikro + makrowłókna
5. Zbrojenie sztywne z udziałem zbrojenia rozproszonego
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RODZAJE I WŁASNOŚCI WŁÓKIEN STOSOWANYCH
DO ZBROJENIA BETONU
Rodzaj włókna

Średnica

Skala 1 mm

Składnik
matrycy

Średnica

Nanowłókna

10–100 nm

10000

Włókna azbestowe

0,5 mm

2000

Pył
krzemionkowy

0,15 mm

Włókna bazaltowe

2 mm

500

Cement

15 mm

Włókna aramidowe

10 mm

100

Mikrowłókna PVA

30 mm

30

Domieszki
i dodatki

50 mm

Mikrowłókna
stalowe

100 mm

10

Mikrowłókna
polipropylenowe

0,3 mm

3

Włókna syntetyczne

0,5–0,7 mm

2

Włókna stalowe

0,5–1 mm

1

Kruszywo
/piasek

1–2 mm

Pręty stalowe

6–20 mm

0,16–0,05

ZWIĘKSZENIE PRACY ZNISZCZENIA

tworzenie nowych
powierzchni

Zerwane włókno PVA
w zaczynie

Dodatkowe mechanizmy
zwiększania pracy zniszczenia

MECHANIZM OGRANICZENIA MIKROSPĘKAŃ

Mechanizm
Cooka-Gordona

Spękanie zatrzymywane
na włóknie

wyciąganie,
przewlekanie
odrywanie
Mechanizm podwyższania
pracy zniszczenia (energii
pękania)
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Zwiększenie pracy zniszczenia
ZWIĘKSZENIE PRACY ZNISZCZENIA

zerwanie
wysnuwanie wydłużenie
wydłużenie
wysnuwanie
zerwanie

odspojenie
odspojenie

rysa

Wyciąganie
włókna

Zerwanie
włókna

Mostkowanie
rysy

Front
odspajania

Rysa

Zakotwienie
włókna

Beton bez włókien

Mostkowanie spękania
przez włókna

zakotwienie
zakotwienie

Zginanie
i ścinanie fibry

Włókno
rozciągane

docisk

Włókna proste

Włókna profilowane

Włókna proste

Włókna profilowane

ZWIĘKSZENIE PRACY ZNISZCZENIA

Rysa

Beton z włóknami

Mikrorysy

Rysa

Tarcie pomiędzy
krawędziami rysy

Kruszywo
mostkujące
rysę

Karihaloo, 1995

Rysa

Pustka

Rysa wtórna
rozdzielona

Wierzchołek rysy
zatrzymanej
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Kruszywo

Kruszywo

Rysa główna
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ZWIĘKSZENIE PRACY ZNISZCZENIA PODCZAS
PROPAGACJI RYSY W FIBROBETONIE

CHARAKTERYSTYKA WYTĘŻENIA FIBROBETONU
w zależności od ilości i rodzaju fibry

przy zastosowaniu mikrowłókien

Rozwój mikrorys
Rozwój mikrorys
mostkowanymostkowany
mikrofibrą mikrofibrą

Rysy

MakrorysaMakrorysa
Mikrorysy Mikrorysy

Rozwój Rozwój
makrorys makrorys

fFct

fFct

fct

fct

Fibrobeton
Fibrobeton
Beton Beton

Powstanie
szczeliny

Mikrowłókna
Mikrowłókna

Mostkowanie
Mostkowanie
kruszywem
kruszywem
i fibrą i fibrą

Fibrobeton
konstrukcyjny
ze wzmocnieniem

zarysowanie

Mostkowanie
Mostkowanie Mostkowanie
Mostkowanie
włóknem włóknem
mikrowłóknem
mikrowłóknem i kruszywem
i kruszywem
w strefie w strefie
rozwoju mikrozarysowań
rozwoju mikrozarysowań

Fibrobeton w fazie
osłabienia
Beton w fazie
osłabienia

Wydłużenie Wydłużenie

odkształcenie
Rozwój mikrorys

Makrorysa

Rozwój makrorys

Badania laboratoryjne

Mostkowanie
kruszywem i fibrą
Rysa
otwarta

Fibrobeton

Mostkowanie włóknem
i kruszywem

Rozwój
makrorys

Rozwój
mikrorys

Mostkowanie
kruszywem

Beton
Wydłużenie

Próbka
betonowa

Naprężenia w szczelinie

Próbka
fibrobetonowa
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WPŁYW WŁÓKIEN NA WŁAŚCIWOŚCI BETONU
Włókna konstrukcyjne

Włókna
niekonstrukcyjne

Właściwości

stalowe

syntetyczne

polipropylenowe

Skurcz

redukcja o 30–50%

redukcja o 30–50%

redukcja o 30–50%

Wytrzymałość
na ściskanie

wzrost o 10–30%

wzrost do 30%

niewielki wzrost

Wytrzymałość
wzrost o 20–40%
na rozciąganie

wzrost do 40%

niewielki wzrost

Wytrzymałość
na zginanie

wzrost o 30–70%

wzrost o 50–70%

niewielki wzrost

Udarność

wzrost do 6 razy

wzrost do 4 razy

wzrost do 3 razy

NANOWŁÓKNA
nanowłókna
węglowe
CNT, MWCNT

nanowłókna
polimerowe

Średnice 5-80 nm,
Długość 500–2000 nm
Czystość C > 92%
E > 2TPa

nanowłókna
cementowe
(przyszłość?)

• Dostępne w sprzedaży
• Średnice 0,1–10 mm
• Podniesienie wytrzy-

Moduł
sprężystości

praktycznie bez
zmian

praktycznie bez
zmian

praktycznie bez
zmian

Mrozoodporność

wzrost o 30–60%

wzrost o 30%

wzrost o 30%

Ścieralność

redukcja do 50%

praktycznie bez
zmian

praktycznie bez
zmian

Zakładane zastosowania
betonów z nanowłóknami
CNT:
• Wzrost wytrzymałości
• Samooczyszczenie
powierzchni
• Diagnostyka stanu
powierzchni

Wodoszczelność

praktycznie bez
zmian lub niewielkie
polepszenie

praktycznie bez
zmian

polepszenie o 20%

węglowe SCNT, MWCNT
Strefa kontaktowa nanorurki
z zaczynem cementowym

małości betonu na
ściskanie i rozciąganie
• Zastosowanie w prefabrykacji i betonach
specjalnych
• Mostkowanie mikrorys
• Cena ok. 80 euro/kg

Wstępne wyniki zastosowań w betonach posadzkowych

1

Wzrost
modułu
sprężystości E

woda
nanorurka

Do Cement Nanotubes exist?
online edition of Advanced Materials
May 16, 2012

warstwa
hydrogenowa

2

Wzrost
wytrzymałości

3

Taka sama faza pokrytyczna

warstwa
karboksylowa

nanorurka

molekuła
wody

Możliwe uzyskanie betonu o zwiększonej
wytrzymałości i sztywności oraz zwiększenie
plastyczności po zarysowaniu poprzez dodanie
makrowłókien stalowych lub syntetycznych.

G. Ferro et alii, Cassino (FR), Italia, 13–15 Giugno 2011; ISBN 978-88-95940-36-6
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Doświadczenia i uwagi dotyczące stosowania
• Dozowanie CNT do mieszanki betonowej wyrażone udziałem procentowym CNT w stosunku do masy cementu (od 0,03% do 2,0%) powoduje
wzrost wytrzymałości na ściskanie o 10–20% dla niskich wartości dozowania, a przy wyższych ilościach udziału CNT efekty mogą być różne
(wzrost nawet do 25% lub spadek wytrzymałości)
• Wzrost wytrzymałości na rozciąganie jest wynikiem występowania zjawiska mostkowania rysy przez nanowłókna CNT w fazie tworzenia się
mikrorys

Wzrost wytrzymałości na rozciąganie oraz sztywności podłużnej betonu
z dodatkiem nanowłókien CNT

Widok mikrostruktury matrycy
cementowej z udziałem nanowłókien
CNT w ilości 0,5% m.c.
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Ilość CNT
w % masy
cementu

Moduł sprężystości
E [GPa]

Wytrzymałość
na rozciąganie
fct [MPa]

Procentowy wzrost
wytrzymałości na
rozciąganie

0,00

14,11

4,50

0

0,093

20,21

5,76

28

0,22

28,33

7,66

70

0,42

41,00

10,34

130

0,72

60,22

13,74

205

1,20

89,00

17,94

299

• Dozowanie CNT do mieszanki betonowej wymaga specjalnych technologii (mieszanie ultradźwiękowe, dyspersje alkoholowe i inne)
• Parametry betonu z dodatkiem nanowłókien CNT są wrażliwe na ilość
CNT i sposób ich dozowania
• Koszt nanowłókien CNT wynosi od 150 do 200 euro/kg, co znacząco
rzutuje na cenę betonu, dodatek nanowłókien CNT wynoszący ok. 0,5%
masy cementu to około 1,5 kg/m3, wzrost kosztów o około 200-300
euro/1m3 stawia pod znakiem zapytania efektywność ekonomiczną
części zastosowań
• Pył z CNT uwalniany podczas procesu produkcji mieszanki betonowej
i późniejszej obróbki (np. cięcie, wiercenie) i utylizacji betonu może stanowić zagrożenie dla zdrowia
• Technologia betonów z CNT jest dopiero w fazie badań, wdrożeń i testów pozwalających na ocenę stopnia niezawodności tej technologii
w konstrukcjach betonowych
Powyższe uwagi mają charakter wstępny i stanowią zdanie własne autora.
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MIKROWŁÓKNA
•
•
•
•
•

Włókna niekonstrukcyjne według PN-EN 14889-2
Średnica do 20 mm
Włókna syntetyczne (poliropylen)
Włókna naturalne (azbest, bazalt, celuloza)
Cele stosowania:
a. Poprawa technologiczności betonu, poprawa urabialności
b. Ograniczenie wczesnego skurczu plastycznego
c. Poprawa ścieralności (włókna bazaltowe)
d. Poprawa wytrzymałości na rozciąganie
e. Homogenizacja cech reologicznych betonu

Rola mikrowłókien w funkcji czasu

Zastosowanie mikrowłókien :
• jastrychy i wylewki podłogowe
• wylewki pod ogrzewanie podłogowe
• betony natryskowe
• cienkowarstwowe wylewki betonowe
• galanteria betonowa, prefabrykaty
• zaprawy tynkarskie i murarskie
• masy szpachlowe
• miejscowe naprawy betonów i tynków
Zalety stosowania:
• redukcja rys skurczowych
• podwyższenie wytrzymałości na udar
• podwyższenie ścieralności
• zwiększenie mrozoodporności przy niskim napowietrzeniu
• podwyższenie szczelności na wodę
• zwiększona odporność pożarowa betonu i okładzin betonowych
Włókna polipropylenowe
Podstawowe parametry techniczne:
Barwa
Długość włókien
Średnica włókna
Gęstość
Wytrzymałość na rozciąganie
Moduł sprężystości Younga (E)
Odkształcalność, wydłużenie względne
Adhezja w betonie
Stosowanie:
Zapobieganie rysom skurczowym
Zapobieganie odpryskom podczas pożaru
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biała
6 mm, 12 mm, 18 mm
5–20 mm
0,91 g/cm3
200–700 MPa
10–15 GPa
<15%
bardzo dobra
0,6–1,0 kg/m3
1,8–2,0 kg/m3
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MIKROWŁÓKNA POLIMEROWE

Badania i wnioski z badań wstępnych

Wykonane z poliolefiny i przeznaczone do mikrozbrojenia betonu

1. Kruchy model zniszczenia elementów zbrojonych włóknem bazaltowym.
2. Nieefektywne zbrojenie posadzki samym tylko włóknem bazaltowym.
3. Niejednorodny mechanizm pracy wiązek włókien – kaskadowe zerwanie
próbki i niższa od deklarowanej nośność splotów i wiązek włókien.
4. Dobra odporność posadzki na ścieranie.

PN-EN 14889-2:2006
WŁÓKNA POLIMEROWE DO ZASTOSOWAŃ NIENOŚNYCH
Zastosowanie:
• wylewki przemysłowe
• wylewki podłogowe + ogrzewanie podłogowe
• posadzki przemysłowe
• powierzchnie przeznaczone do ruchu
• miejscowe naprawy betonów i tynków

Włókna celulozowe

Włókna bazaltowe

Parametr

Barwa

GruGębość
stość
włókna
(g/cm3)
(µm)

Włókno
ciemno16–18 2,66
bazaltowe zielona

Wytrzymałość przy
rozciąganiu
(MPa)

1580

Moduł
Yanga
(GPa)

Twardość
w skali
Mohsa

85–95 8,5

Współczynnik
wydłużenia
(%)

3,1

Temp.
topnienia
(ºC)

1460

• włókno naturalne o średnicy 5–10 mm
• funkcja technologiczna w mieszance betonowej
(urabialność) i młodym betonie (ograniczenie
mikrorys skurczowych )
• absorbcja nadmiaru wody na etapie bleedingu,
uwolnienie wilgoci w fazie wiązania
• stosowane jako uzupełnienia i dodatek do innych rodzajów włókna syntetycznego

MAKROWŁÓKNA
Makrowłókna dzielą się na: włókna stalowe, włókna syntetyczne i włókna
naturalne
•
•
•
•

Włókna konstrukcyjne według PN-EN 14889-1
Wzrost wytrzymałości na ściskanie i rozciąganie fibrobetonu
Polepszenie cech technologicznych i użytkowych fibrobetonu
Parametry fibrobetonu zależne od charakterystyki materiałowej i wytrzymałościowej włókna, smukłości i dozowania

Siatki bazaltowe
Efektywność techniczna i ekonomiczna stosowania włókien w betonach
Zakotwienie i przyczepność

Wytrzymałość na rozciąganie
Moduł sprężystości
Smukłość L/D
Włókna bazaltowe
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DOZOWANIE

CENA
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Rodzaje i podstawowe właściwości włókien
Kształt włókien
gładkie

fibrylowane

cięte z folii

o zmiennym kształcie

Zróżnicowanie kształtów
włókien stalowych

WŁÓKNA STALOWE

Zróżnicowane przekroje
włókien stalowych

Podstawowymi parametrami włókien stalowych wpływającymi na ich „współpracę” z betonem są:
•
•
•
•
•

długość włókna l
średnica d
geometria
smukłość l/d (>50)
wytrzymałość na rozciąganie stali z, jakiej zostały wykonane

W porównaniu z włóknami o przekroju kwadratowym bądź prostokątnym włókna o przekroju kołowym wykazują lepsze otulenie zaczynem, co w innych przekrojach utrudniają krawędzie.
Wymagania określone w PN-EN 14889-1
Modyfikacja strefy zakotwień włókien stalowych

Wzrost nośności
zakotwienia
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Włókno rozproszone jako mikrozbrojenie

wzrost nośności
zakotwienia

Strefa kontaktowa włókna stalowego

Efektywność techniczna i ekonomiczna
Dozowanie
Wytrzymałość [MPa]

1.

Faza II

Easley T., Faber K.T. Northwestern University, 1995

Strefa kontaktowa w kompozytach cementowych

Faza III
Faza I

20

włókna stalowe cienkie
włókna polimerowe
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BRAK STREFY KONTAKTOWEJ
WZBOGACONEJ W PORTLANDYT!

40

Dozowanie [kg/m3]

1. Dozowanie włókna w Fazie I:
• nie powoduje istotnych zmian parametrów wytrzymałościowych fibrobetonu
• działanie tylko przeciwskurczowe
• zapewnienie ciągłości elementu po zarysowaniu
2. Dozowanie włókna w Fazie II:
• silny wzrost parametrów wytrzymałościowych wraz ze wzrostem ilości włókna
• uwzględnienie charakterystyk fibrobetonu w obliczeniach statyczno-wytrzymałościowych
• wzrastające wraz z ilością dozowanego włókna problemy z wytworzeniem
mieszanki betonowej
3. Dozowanie w Fazie III:
• nieuzasadniony ekonomicznie wzrost
ilości dozowanego włókna
• wzrost problemów z wytworzeniem
mieszanki betonowej i jej ułożeniem

•
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Wpływ dozowania włókien stalowych o smukłości l = 60

Charakterystyka przykładowych włókien stalowych
Nazwa

Wymiary

Smukłość

Dozowanie

Włókno 1

64 mm × 0,8 mm

80

10–50 kg/m3

Włókno 2

50mm × 1mm

45

25 kg/m3

Włókno 3

50 mm × 1 mm

80

10 kg/m3

Włókno 4

50 mm × 1 mm

50

15–35 kg/m3

Włókno 5

60 mm × 1 mm

60

10–30 kg/m3

Włókno 6

50 mm × 1 mm

50

20–35 kg/m3

Włókno 7

50 mm × 1 mm

50

15–35 kg/m3

Włókno 8

50 mm × 1 mm

50

25–35 kg/m3

WŁÓKNA SYNTETYCZNE
Efektywność zbrojenia włóknem stalowym

Równoważne zachowanie się płyty pod obciążeniem
wymaga zbrojenia włóknem stalowym na poziomie 30 kg/m3
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

redukcja skurczu plastycznego
wysoki poziom absorpcji energii pękania
zwiększenie wytrzymałości betonu na zginanie
wzrost wytrzymałości na rozkruszanie
podwyższona udarność betonu
wzrost odporności na czynniki pogodowe
wzrost mrozoodporności
redukcja przesiąkliwości
lepsza urabialność
wydłużona trwałość
wygodne dozowanie i mieszanie
równomierność rozprowadzenia
włókien w mieszance betonowej
• zmniejszenie zużycia sprzętu do
podawania betonu
• zmniejszenie zużycia opon pojazdów korzystających z nawierzchni betonowych
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Przykładowe włókna syntetyczne

Charakterystyki chemiczne, fizyczne i mechaniczne
Materiał
kopolimer/polipropylen
Kształt
monofilament/fibrylizowany
Gęstość
0,91 kg/dm3
Długość
19 mm, 38mm i 54 mm
Równoważna średnica
0,069 mm
Smukłość (długość/średnica)
780
Moduł sprężystości
ok. 5,0 GPa
Wytrzymałość na rozciąganie
620–750 MPa
Temperatura topnienia
> 1500C
Odporność chemiczna
całkowita

Parametr
porównania

Typ włókna
Włókna stalowe

Włókno
syntetyczne

50/1,0 mm

60/1,0 mm

60/0,8 mm

54 mm

Wytrzymałość na
rozciąganie [MPa]

1050

1050

1050

750

Długość [mm]

50

60

60

54

Średnica [mm]

1,0

1,0

0,8

0,07–0,34

Smukłość [l /d]

50

60

80

160–750

Ilość [szt/kg]

3200

2700

4600

161–900

Długość sumaryczna
[mb/kg]

160

162

276

8743

Dozowanie [kg/m3]

20

20

20

2

WŁASNOŚCI MECHANICZNE FIBROBETONU
w zależności od rodzaju i ilości włókna syntetycznego

Włókna ekstrudowane z HPP
Właściwości fizyczne i chemiczne
Długość włókna
45 mm
Typ
HPP profilowane
Absorpcja
zero
Gęstość
0,91 g/cm3
Przewodność elektryczna
niska
Odporność na kwasy i sole
wysoka
Temp. topnienia
162°C (324°F)
Temp. zapłonu
593°C (1100°F)
Przewodność termiczna
niska
Odporność na alkalia
całkowicie odporne
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NOWE KIERUNKI ZASTOSOWAŃ

WŁASNOŚCI MECHANICZNE FIBROBETONU
w zależności od rodzaju i ilości włókna
Porównanie charakterystyk betonów z fibrą stalową i syntetyczną

włókna rozproszonego w konstrukcjach betonowych i żelbetowych
1. Zbrojenie hybrydowe dwoma rodzajami fibry w celu przeciwdziałania różnym zjawiskom i naprężeniom w elemencie (np. mikrowłókna i 2 rodzajów
makrowłókien –19 mm i 54 mm).
2. Wykorzystanie fibrobetonu z dużą ilością włókna stalowego (na poziomie
40–50 kg/m3) o dużej smukłości (powyżej 80) do wykonywania samonośnych elementów konstrukcyjnych (płyty fundamentowe, stropy i konstrukcje masywne) ze zredukowaną ilością stali zbrojeniowej.
3. Zbrojenie znaczną ilością fibry syntetycznej w celu uzyskania efektów proekologicznych i redukcji ilości stali w elementach masywnych.
4. Modyfikacja parametrów wytrzymałościowych włókien syntetycznych
z wykorzystaniem nanowłókien zatapianych w folii HDP, z której produkowane są włókna.
Model obliczeniowy przekroju zginanego
ze zbrojeniem hybrydowym – sztywnym i rozproszonym

Model obliczeniowy wytężenia fibrobetonu

Ściskanie

Rozciąganie
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włókna rozproszonego w konstrukcjach betonowych i żelbetowych

PODSUMOWANIE

1. Wykonywanie płyt fundamentowych i ścian części podziemnych budynku
z zastosowaniem hybrydowego układu zbrojenia sztywnego z fibrobetonem
z włóknem stalowym lub syntetycznym. Pozwala to na zmniejszenie zużycia
stali zbrojeniowej o około 15–20% i jest ekonomicznie uzasadnione.
2. Zastosowanie fibrobetonu z włóknem konstrukcyjnym pozwala na wykonywanie elementów masywnych oraz płyt i belek żelbetowych ze zbrojeniem hybrydowym o zredukowanej ilości zbrojenia sztywnego.

1. Tylko włókna stalowe i kopolimerowe mogą w istotniejszym zakresie polepszać właściwości wytrzymałościowe i mechaniczne betonu.
2. Włókna polipropylenowe oddziałują tylko we wstępnym okresie dojrzewania matrycy przez ograniczenie tworzenia się mikrospękań.
3. Większość płyt posadzkowych zbrojonych włóknem syntetycznym projektowana jest bez rzetelnych danych projektowych dotyczących zależności
wytężenia fibrobetonu od ilości zbrojenia rozproszonego oraz klasy betonu.
Nie jest również właściwie szacowany udział naprężeń termicznych i skurczowych w końcowym bilansie naprężeń w płycie posadzki.
4. Przy doborze włókien projektant elementów konstrukcji musi jasno określić
efekty, jakie chce uzyskać. Dobór rodzaju i ilości włókien powinien odbywać
się na podstawie wyników badań i danych projektowych producenta. Poza
kilkoma dostawcami włókien stalowych brak jest na rynku takich materiałów projektowych.
5. Betony ze zbrojeniem rozproszonym są perspektywiczną dziedziną zastosowania betonów konstrukcyjnych.
6. Rozszerza się zakres stosowania fibrobetonów na wybrane grupy elementów konstrukcyjnych i opracowywane są wytyczne i normy projektowania,
wykonania i odbioru konstrukcji żelbetowych ze zbrojeniem hybrydowym.
Są to działania uzasadnione ekonomicznie i technicznie.
7. Oczekiwany jest postęp w zakresie inżynierii materiałowej w zakresie włókien syntetycznych o wysokim module odkształcenia oraz metod przygotowania i wbudowania mieszanki betonowej o równomiernym rozkładzie
włókien.

Podstawy projektowania to PN-EN 1990 i PN-EN 1992-1-1 oraz materiały pomocnicze:
• ACI 302 Guide for concrete floor and slab construction
• ACI 544:2002 State-of-art Report on Fiber Reinforced Concrete
• ACI 318:2002 Building Code Requirements for Structural Concrete

WYTYCZNE PROJEKTOWANIA
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Aspekty technologiczne
produkcji elementów
wibroprasowanych
oraz związane z nimi wady
estetyczne i reklamacje
dr Grzegorz Łój, Maciej Sypek
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TECHNOLOGIE I METODY PRODUKCJI
•
•
•

Ekonomiczna
Ekologiczna
Estetyczna

Technologia wibroprasowania betonu

Betonowa kostka brukowa: zasada trzech „E”

BETONOWA KOSTKA BRUKOWA:
PODSTAWY TECHNOLOGICZNE
Cechy:
• w/c = 0,30–0,40
• Zawartość wody 6–8%
• Ilość zaczynu do 240 dm³/m³
• Bardzo sztywna konsystencja (sztywniejsza od V0 – VeBe > 31s)

Kostka jednowarstwowa

Kostka dwuwarstwowa

NIEKTÓRE KONSEKWENCJE WYNIKAJĄCE
Z TECHNOLOGII PRODUKCJI BETONOWEJ KOSTKI
BRUKOWEJ
Problemy z barwieniem

Optymalna zawartość wody w mieszance o konsystencji wilgotnej.
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Problemy związane z barwą kostki brukowej
• Nierównomierne wybarwienie kostki szarej (niebarwionej)
• Nierównomierne wybarwienie kostki kolorowej (barwionej)
• Utrata barwy, „płowienie” kostki
• Zmiana barwy kostki brukowej
• Plamy i przebarwienia
• Inne
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PROBLEMY BARWIENIA KOSTKI BRUKOWEJ

Nierównomierne wybarwienie lub utrata barwy

Pigmenty

•
•
•
•

•
•
•

Proszkowe (tlenkowe)
Granulaty
Płynne i zawiesiny

Brak kruszywa D > 4 mm w mieszance betonowej warstwy licowej
Mieszanka betonowa/beton – pH ≈ 12–13
Ekspozycja powierzchni kostki na działanie promieni słonecznych
Ekspozycja powierzchni kostki na zmienną pogodę i sole odladzające

Przebarwienia…
Wpływ zabarwienia
kruszywa drobnego
(piasku) w warstwie licowej
na zabarwienie kostki
brukowej

Wpływ zabarwienia
kruszywa grubego
(kostka jednowarstwowa)
oraz zestawienia stosu
okruchowego mieszanki
betonowej na zabarwienie
kostki brukowej
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Rozkład barwnika

Dlaczego powstają wykwity węglanowe

WYKWITY WAPNIOWO-WĘGLANOWE
Wykwity na betonowej kostce brukowej

Mikrostruktura
wykwitów
Mikrostruktura
wykwitów
20 mm

20 µm
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Mechanizm
powstawania wykwitów
Mechanizm
powstawania wykwitów

Przeciwdziałanie wykwitom

CO2 + H2O = H2CO3
H2CO3 + Ca(OH)2 = CaCO3 + 2H2O

CO2

CO2

WILGOTNE
POWIETRZE

•
•
•
•
•

Odpowiednie projektowanie składu mieszanki betonowej
Stosowanie dodatków mineralnych
Stosowanie domieszek chemicznych
Hydrofobizacja lub lakierowanie
Stosowanie cementów z dodatkami mineralnymi, np Dynamik

Hydrofobizatory
FILM
WODNY

•

KOSTKA
BRUKOWA

Rodzaje:
–– zewnętrzne (impregnaty,
powłoki)
–– wewnętrzne (dodawane
do mieszanki betonowej)

OH- Ca+
ZanikanieZanikanie
wykwitów pierwotnych
wykwitów pierwotnych

CaCO3 + CO2 + H2O = Ca(HCO3)2
Ca(HCO3)2 → Ca2+ + 2HCO-3

CO2

CO2

•
WILGOTNE
POWIETRZE

WILGOTNE
WYKWITY
CaCO3

KOSTKA
BRUKOWA
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Cel stosowania:
–– ograniczenie utraty wody
na etapie wczesnego dojrzewania (głównie hydrofobizatory wewnętrzne)
–– obniżenie nasiąkliwości
(bez „zatykania” porów)
–– poprawa mrozoodporności
–– ograniczanie wykwitów
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Hydrofobizacja …
Hydrofobizacja

Potencjalne ryzyko lakierowania …
Potencjalne ryzyko lakierowania

Lakierowanie …
Lakierowanie

Skuteczność przeciwdziałania wykwitom
•
•

Wykwity wapienne są cechą charakterystyczną technologii produkcji betonów wibroprasowanych
Wszystkie działania powodują tylko ograniczenie wykwitów !!!

CZY TYLKO WYKWITY WAPNIOWO-WĘGLANOWE?
Wykwity węglanowe?

…ale jakie ?

118

119

Potwierdzono: Są to wykwity węglanowe !!!

Potwierdzono: Są to wykwity węglanowe !!!

Charakterystyczna
reakcja na rozcieńczony kwas solny

•
•
•

Wykwity wapniowo-węglanowe
Wykwity sodowo-węglanowe (alkaliczno-węglanowe)
Wykwity siarczanowe
Czy mogą się pojawić ?
Czy są niebezpieczne ?

Podciąganie
cieczy porowej
aż z podłoża?

PRZEBARWIENIA I PLAMY
„Nieusuwalne” wykwity

Wykwity węglanowe, ale nie wapniowe…

Ewentualne wykwity nie mają szkodliwego wpływu na właściwości
użytkowe kostek brukowych i nie są uważane za istotne.
(PN-EN 1338:2005+AC:2007)

Wykwity węglanowo-sodowe !!!

Analiza SEM – EDS powierzchni kostki brukowej
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„Plamy” na kostce
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ZA CO ODPOWIADAMY?
Ocena wyglądu zewnętrznego betonowych elementów brukowych
Według starych wymagań (zaleceń IBDiM lub norm branżowych)
• Ocenie pod kątem wad i uszkodzeń podlegał cały element: zarówno warstwa licowa z krawędziami przylicowymi, jak i ściany oraz krawędzie
boczne
Według wymagań normy EN 1338, EN 1339, EN 1340
• Powierzchnie licowe kostek, badanych zgodnie z procedurą podaną w załączniku J, nie powinny zawierać żadnych uszkodzeń, np. pęknięć, rozwarstwień lub ubytków. W kostkach dwuwarstwowych niedopuszczalne
jest wzajemne odspojenie obu warstw.
• Ewentualne wykwity nie mają szkodliwego wpływu na właściwości użytkowe kostki i nie są uważane za istotne.
Analiza SEM – EDS powierzchni kostki brukowej

Gwarancja i rękojmia
•

•
Obraz SEM wyseparowanych
zanieczyszczeń (pow. 350×)

Analiza chemiczna mikroobszaru
1 – wysoka zawartość węgla w mikroanalizie wskazuje jednoznacznie na organiczny charakter badanej próbki.

Gwarancja jakości to ogół dodatkowych uprawnień, których zbywca
rzeczy lub prawa może udzielić jego nabywcy. Sprowadzają się one zazwyczaj do zobowiązania, że zbywca zapewni nabywcy możliwość korzystania z rzeczy lub prawa bez zakłóceń (np. bez awarii). Są sankcjonowane możliwością żądania przez nabywcę, by zbywca przywrócił rzecz
do należytego stanu na swój koszt (tzn. dokonał naprawy albo wymienił rzecz) bądź nawet możliwością odstąpienia od umowy. Jeśli zbywca
udziela nabywcy gwarancji nie podając konkretnych jej warunków, mają
zastosowanie „domyślne” przepisy o gwarancji z art. 577-582 Kodeksu
cywilnego. Gwarancja jest ważnym elementem konkurencji handlowej.
Rękojmia – odpowiedzialność sprzedającego względem kupującego za
wady fizyczne oraz prawne sprzedawanej rzeczy. Stosowana przy umowie sprzedaży, ma również odpowiednie zastosowanie do innych stosunków prawnych. W polskim prawie cywilnym rękojmia jest uregulowana
w art. 556-576 Kodeksu cywilnego.

Rękojmia
•
•
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Odpowiedzialność z tytułu rękojmi przy sprzedaży pozostaje zawsze,
o ile strony nie wyłączyły jej w drodze umowy
Dotyczy wad fizycznych i prawnych zbywanej rzeczy
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Rękojmia – wady fizyczne (wg kodeksu cywilnego)

Gwarancja

•

•

•
•
•
•

Rzecz ma wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność ze względu na
cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia rzeczy
Nie ma właściwości, o których istnieniu zapewnił kupującego sprzedawca
Została wydana kupującemu w stanie niezupełnym
Kupujący musi mieć świadomość, w jakim stanie jest przedmiot transakcji
Brak tej świadomości skutkuje odpowiedzialnością sprzedawcy i to bez
względu na to, czy ten sprzedawca sam wiedział o stanie rzeczy albo czy
ponosi za ten stan rzeczy jakąkolwiek winę.

Dlatego w interesie producenta jest dokładne określenie parametrów
i cech wprowadzanych do obrotu wyrobów i poinformowanie o tym klienta w odpowiedni sposób
Co można rozumieć przez wadę?
• Wady (usterki) stricte techniczne, ale nie tylko
• Wady estetyczne, okres trwałości czy inne właściwości

•

•

Natomiast gwarancja jest ustanawiana w drodze dobrowolnej umowy
bądź oświadczenia dotyczącego umowy sprzedaży. Stanowi ona zatem wyłącznie dodatkowe uprawnienie uzyskiwane przez nabywcę od
sprzedającego bądź producenta towaru.
Gwarancja ma służyć zapewnieniu właściwej jakości towaru sprzedanego. Z reguły gwarancja uprawnia nabywców do żądania usunięcia
wady rzeczy bądź dostarczenia towaru bez wad. Zakres uprawnień
z tytułu gwarancji zależy jednak każdorazowo od postanowień sprzedawcy czy producenta.
Zgodnie z zasadami przyjętymi w Kodeksie cywilnym i ustawą o sprzedaży konsumenckiej odpowiedzialność z tytułu gwarancji jest zasadniczo ograniczona do wad fizycznych rzeczy. Z istoty gwarancji wynika,
że zapewnia ona zdatność rzeczy do normalnego użytku. Zatem pojęcie
wadliwości wskazuje na brak (zmniejszenie) tylko cech użytkowych, jakie rzecz powinna mieć zgodnie z normami i uzasadnionymi oczekiwaniami.

Uwaga !!!
Wykwity wapniowe, które stanowią normalne zjawisko dla kostki brukowej,
mogą być podstawą roszczeń klienta wobec producenta z tytułu rękojmi ze
względu właśnie na estetykę nawierzchni (o ile nie zostały w sposób wyraźny
wyłączone przez strony przy zawieraniu umowy kupna/sprzedaży)
Relacje z profesjonalnym odbiorcą – „układaczem”
• Kupujący powinien zawiadomić sprzedawcę o wadzie najpóźniej w ciągu
miesiąca od jej wykrycia (przy czym ta reguła ma istotne wyjątki)
• W stosunkach obustronnie profesjonalnych (np. producent → układacz)
Kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbada rzeczy
w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomi
sprzedawcy o wadzie niezwłocznie
Przykład
W przypadku kostki brukowej część usterek (pęknięcia, przebarwienia, znaczne
różnice barwy) może być dostrzeżona już na pierwszy rzut oka, dlatego należy
przyjąć, że o tego typu wadach profesjonalny nabywca powinien powiadomić
producenta niezwłocznie po odbiorze towaru (art. 563 §2 kc), a nie, jak to
ma w zwyczaju, dopiero po ułożeniu nawierzchni !!!
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ZARYSOWANIA BETONU,
WADY WYKONAWCZE
I MATERIAŁOWE.
DIAGNOSTYKA
NIENISZCZĄCA
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde
Dr inż. Marzena Kurpińska
Politechnika Gdańska
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ZARYS
• W
 ymagania normy PN-EN 13670:2011.
Wykonywanie konstrukcji z betonu
• Wady wykonawcze i materiałowe

CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA JAKOŚĆ WYKONANIA
ELEMENTÓW BETONOWYCH
• dobór deskowań i środków antyadhezyjnych
• sposób i warunki układania mieszanki betonowej
• wykończenie powierzchni

• Diagnostyka nieniszcząca

CHARAKTERYSTYKA, ZAŁOŻENIA ORAZ ZAKRES
NORMY PN-EN 13670:2011
• Zakres, definicje, dokumentacja
• Deskowanie i stemplowanie, zbrojenie, sprężanie
• Betonowanie
- wpływ elementów na efekt wbudowywania mieszanki betonowej
- roboty przygotowawcze
- dostawa, odbiór mieszanki betonowej na placu budowy
- układanie i zgęszczanie
• Pielęgnacja i zabezpieczanie betonu
- cele, zasady i okres pielęgnacji
• Pobór próbek do badań wytrzymałościowych i ich pielęgnacja
• Prefabrykacja

ZAŁOŻENIA NORMY PN-EN 13670:2011

DOBÓR DESKOWAŃ I ŚRODKÓW ANTYADHEZYJNYCH
Deskowanie i połączenia desek oraz paneli powinny być szczelne, powierzchnia wewnętrzna deskowania powinna być czysta, a środki antyadhezyjne należy dobierać i stosować w taki sposób, aby nie miały
szkodliwego wpływu na beton, stal zbrojeniową czy deskowanie oraz na
środowisko naturalne.

Praca wykonywana jest:
• przez odpowiednio wykwalifikowany personel
• p
 rzy pomocy odpowiednich urządzeń i środków właściwych
do realizacji prac
• z
 godnie z wymaganiami opisu technicznego i wymaganiami niniejszej
normy
• p
 rzy założeniu, że znane są i stosowane ogólnie akceptowane zasady
dobrej jakości robót dla różnych czynności na placu budowy
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JAKOŚĆ POWIERZCHNI BETONU

JAKOŚĆ WYKONANIA ELEMENTÓW Z BETONU

Głównie zależy od doboru typu deskowania, składu i sposobu zagęszczenia mieszanki betonowej i zabezpieczenia podczas późniejszych prac budowlanych.

Wpływ składu mieszanki betonowej i sposobu zagęszczania na jakość powierzchni betonu.

UKŁADANIE I ZAGĘSZCZANIE MIESZANKI
BETONOWEJ

UKŁADANIE I ZAGĘSZCZANIE MIESZANKI
BETONOWEJ
• N
 ależy minimalizować segregację mieszanki betonowej podczas układania i zagęszczania.
• P
 odczas betonowania i zagęszczania należy chronić młody beton przed
szkodliwym nasłonecznieniem, silnym wiatrem, zamarzaniem, wodą,
deszczem i śniegiem.
• Z
 aleca się zagęszczanie mieszanki betonowej przy pomocy wibracji wewnętrznej lub zastosowanie mieszanek betonowych samozagęszczających się.
• W
 ibrację należy stosować do zagęszczania mieszanki betonowej, a nie
jako sposób przemieszczania betonu na duże odległości.

Sposób układania i zagęszczania m.b. powinien być taki, aby całe zbrojenie i wkładki były właściwie zabetonowane, zgodnie z zasadami tolerancji
odnośnie otuliny charakteryzującej dobrze zagęszczony beton oraz aby
beton osiągnął przewidywaną wytrzymałość i trwałość. Wymagana jest
szczególna staranność w zagęszczeniu betonu w okolicach słupów,
zmian przekrojów, wkładów skrzynkowych, zagęszczonego zbrojenia i w miejscach przerw technologicznych.
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• W
 ibrowanie przy pomocy wibratora wgłębnego lub powierzchniowego
zaleca się stosować nieprzerwanie po ułożeniu mieszanki dopóki uwięzione powietrze nie zostanie usunięte. Zaleca się unikać nadmiernej wibracji, która może spowodować powstanie słabej warstwy powierzchniowej lub segregację składników.
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PIELĘGNACJA BETONU
Beton we wczesnym okresie należy pielęgnować i chronić:
• aby zminimalizować skurcz plastyczny,
• aby zapewnić odpowiednią wytrzymałość powierzchniową,
• aby zapewnić odpowiednią trwałość strefy powierzchniowej,
• przed zamarzaniem,
• przed szkodliwymi drganiami, uderzeniami lub uszkodzeniami.

Przy temperaturze powietrza
21oC, wilgotności względnej
powietrza 30%,
temperaturze powierzchni
betonu 27oC i prędkości
wiatru 24 km/h
ilość odparowującej
wody wynosi

1,5 dm3/m2h

Mokra
pielęgnacja !
Wg Komitetu 305 Amerykańskiego Instytutu Betonu

Okres trwania pielęgnacji powinien być dostosowany do rozwoju
własności betonu w strefie powierzchniowej.
Sposoby pielęgnacji betonu:
• pozostawienie elementu w deskowaniu,
• p
 okrywanie powierzchni betonu płachtami paroszczelnymi, które powinny być przymocowane przy krawędziach i na złączach,
• u
 kładanie na powierzchni mokrych mat i zabezpieczenie ich przed wysychaniem,
• u
 trzymanie powierzchni betonu zauważalnie mokrej przez odpowiednie
zwilżanie,
• zastosowanie preparatów pielęgnujących o ustalonej przydatności.
Dopuszcza się stosowanie innych zabiegów pielęgnacyjnych charakteryzujących się taką samą efektywnością.
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PIELĘGNACJA BETONU

ZARYSOWANIA BETONU
Rodzaje uszkodzeń betonu

15

cm

15 cm

beton C 30/37

15 cm

32 MPa

26 MPa

15 MPa

3,2 MPa

USZKODZENIA ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH
Wytrzymałość
stwardniałego zaczynu
w betonie

miałkość i skład
chemiczny

porowatość
stwardniałego
zaczynu

współczynnik w/c

stopień zagęszczenia

stopień hydratacji
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Wytrzymałość skały,
z której pochodzi
kruszywo

Przyczepność zaczynu
do kruszyw

mechaniczna

chemiczna

kapilarna

chropowatość
powierzchni ziaren

skurcz zaczynu

Najczęstsze przyczyny uszkodzeń
konstrukcji z betonu, L. Czarnecki
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USZKODZENIA ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH

METODY NIENISZCZĄCE
Badania nieniszczące (NDT)

Uszkodzenia betonu

• metody sklerometryczne,
Mechaniczne

Chemiczne

Fizyczne

uderzenie

reakcja alkaiczna

zamrażanie/
rozmrażanie

przeciążanie

czynniki biologiczne

oddziaływania cieplne

przemieszczenie
(np. na skutek osiadania)

czynniki agresywne
(np. siarczany, wody
miękkie, sole)

krystalizacja soli

wybuch

skurcz

wibracje

ścieranie

Podstawowe rodzaje uszkodzeń betonu i ich charakterystyka, L. Czarnecki

• m
 etody akustyczne (propagacja fal
sprężystych – ultradźwiękowe,
impact-echo itp.)
• m
 etody radiologiczne (promieniowanie
rentgenowskie)
• promieniowanie gamma, neutronowe
• metody radarowe,
• metody elektromagnetyczne,
• metody elektrochemiczne,
• tomografii albo w podczerwieni,

POTRZEBA OCENY

• i nne, np. oznaczanie przepuszczalności
powietrza, wody, zawartości wilgoci itp.

Cel i plan oceny

Wstępna ocena:
• Dokumenty i inne dane
• Wstępne oględziny
• Wstępne uzgodnienia
• Decyzje doraźne
• Decyzje o postępowaniu

NIE

W nieniszczących badaniach akustycznych obiektów betonowych wykorzystuje się dwie ich odmiany:

Szczegółowa ocena?

•
•
•
•
•
•

• Metoda ultradźwiękowa

Analiza dokumentacji i wywiady
Dokładne oględziny i badania materiałów
Określenie oddziaływań
Określenie cech konstrukcji
Analiza konstrukcji
Przyjęty poziom niezawodności i weryfikacja

Dodatkowa kontrola?

Sprawdzanie z wynikami oceny

Orzeczenie i decyzje

Rozbiórka obiektu

BADANIA AKUSTYCZNE

Pozostawienie
z zaleceniem

Redukcja
oddziaływań

TAK

• Okresowe kontrole
• Utrzymanie, konserwacja

• Impact-echo (metoda młoteczkowa)

Projekt przywracania
do stanu bezpiecznego
Naprawy
i wzmocnienia
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Metody akustyczne wykorzystują zależność propagacji fali sprężystej
od mikrostruktury materiału. Są one głównie wykorzystywane do:
• o
 ceny jednorodności
struktury,
• d
 etekcji rożnego rodzaju
wad wewnętrznych,
• s zacowania wytrzymałości
i jej narastania w czasie,
• lokalizacji zbrojenia,
• a także określania stopnia korozji betonu.

METODA ULTRADŹWIĘKOWA

METODA IMPACT-ECHO
Metodę tę wykorzystuje
się w badaniach NDT
stwardniałego betonu.

Jako metoda akustyczna
również bazuje na
zjawiskach towarzyszących rozchodzeniu się
fal sprężystych w ciele
stałym.

Ultradźwięki [16 kHz (20 kHz) – 109 Hz (giga)] to drgania mechaniczne
cząstek ośrodka (fale sprężyste) o częstotliwości większej niż górna granica słyszalności ucha ludzkiego.

Fala ultradźwiękowa
wzbudzana jest za
pomocą impaktora
(młoteczka) o różnej
średnicy główki.

Metoda impact-echo stosowana jest do:
• pomiaru grubości elementu betonowego
Metodą ultradźwiękową badamy: wytrzymałość betonu na ściskanie
poprzez pomiar czasu propagacji fali podłużnej ultradźwiękowej.

• lokalizacji delaminacji w elementach betonowych
• określenia stopnia zagęszczenia betonu
• określania głębokości rys powierzchniowych w płytach betonowych
• oceny jakości zespolenia w układach naprawczych
• detekcji odspojenia betonu od zbrojenia, spowodowanej np. korozją stali
• o
 ceny jakości wypełnienia kanałów zaczynem cementowym w elementach kablobetonowych

Metoda bazuje za zależności pomiędzy
wytrzymałością betonu a prędkością
propagacji fali ultradźwiękowej.
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• p
 ośredniej oceny wytrzymałości mechanicznej betonów cementowych
we wczesnym okresie dojrzewania
• oceny stopnia uszkodzenia betonów działaniem pożaru
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PORÓWNANIE METOD
Ultradźwiękowa (UT)
Badania betonu i mieszanki betonowej
Wynik pojedynczego badania daje ściśle
określoną informację

Relatywnie tania aparatura
Wykwalifikowana kadra

Młoteczkowa (impact-echo)
Badania betonu stwardniałego
Wynik pojedynczego badania daje więcej
informacji – z powierzchni i wew. betonu
Brak polskiej normy na tę metodę
(norma USA ASTM C1074-11)
Droższa aparatura
Niedobory wykwalifikowanej kadry

DIAGNOSTYKA ULTRADŹWIĘKOWYMI FALAMI
KIERUNKOWYMI

Spadek amplitudy fali ultradźwiękowej pojawia się
dużo wcześniej niż pierwsza widoczna rysa.

Schemat modułu ultradźwiękowego – monitoring techniczny.

MONITORING DOJRZEWANIA BETONU NA BAZIE
POMIARU TEMPERATURY
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• M
 onitorowanie zmian temperatury w konstrukcji betonowej
jest szczególnie ważne na początku procesu dojrzewania
(w pierwszych 7–10 dniach)

System pomiarowy ConReg:
• p
 ozwala na monitorowanie temperatury i wytrzymałości na bieżąco
w czasie całego procesu dojrzewania
• pomiar może być wykonany w każdym punkcie
w konstrukcji (metoda jest znana i stosowana
od wielu lat w Skandynawii i w USA – norma
ASTM C1074)

• Z
 apewnia optymalizację procesu
dojrzewania i osiągniecie odpowiedniej dojrzałości (rzeczywistej wytrzymałości betonu)

• pozwala na podjęcie właściwych
decyzji dotyczących obciążenia konstrukcji
czy czasu rozformowania konstrukcji

Badania na cylindrach

• z
 apewnia lepsze bezpieczeństwo
i jakość betonowania w porównaniu
z LOK-testem, młotkiem Schmidta
i ściskaniem próbek
• oszczędność czasu i materiału
Uwagi dotyczące monitoringu
dojrzewania betonu:
• w
 ytrzymałość betonu w konstrukcji
jest różna w różnych częściach
konstrukcji
• r ozwój przyrostu temperatury(ciepło hydratacji) w konstrukcji jest decydujące dla przyrostu wytrzymałości
• p
 róbki laboratoryjne nie dojrzewają w tych samych warunkach co beton
w konstrukcji, więc mają one inne parametry wytrzymałościowe
• o
 ptymalizacja procesu dojrzewania obniża koszty i zapewnia wyższą
jakość konstrukcji betonowej

Przykładowy system pomiarowy

Codzienny monitoring
wytrzymałości w fabryce
prefabrykatów betonowych

ConReg System

Pomiar temperatury i wytrzymałości
w betonie in-situ.
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PRAWODAWSTWO W ZAKRESIE
WPROWADZANIA WYROBÓW
BUDOWLANYCH DO OBROTU
dr inż. Grażyna Bundyra-Oracz
Instytut Materiałów Budowlanych
i Technologii Betonu
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WYROBY BUDOWLANE

Są jednak dwa wyjątki:
Ubi societas, ibi ius
Gdzie społeczeństwo, tam prawo

• z dniem ogłoszenia wchodzą w życie postanowienia dotyczące przedłużenia ważności rozporządzenia dotyczącego znaku budowlanego (nie
dłużej niż do 1 stycznia 2017 r.);

Regulacje europejskie
•R
 ozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
305/2011 z dnia 9 marca 2011 r., ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG – CPR
Regulacje krajowe
•U
 stawa o wyrobach budowlanych
wraz z rozporządzeniami wykonawczymi

USTAWA O WYROBACH BUDOWLANYCH

• z dniem 1 stycznia 2017 r. zaczną obowiązywać przepisy ustawy dotyczące:
– uchylenia art. 7 ustawy o wyrobach
budowlanych (dot. systemów oceny
zgodności);
– krajowej deklaracji właściwości użytkowych i znaku budowlanego;
– wydawania krajowych ocen technicznych;
– obowiązków producentów, upoważnionych przedstawicieli producentów, importerów i sprzedawców
w zakresie wyrobów budowlanych
znakowanych znakiem budowlanym.

TERMINY WEJŚCIA W ŻYCIE POSTANOWIEŃ USTAWY
Projektant

TERMINY WEJŚCIA W ŻYCIE POSTANOWIEŃ USTAWY

Wykonawca

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.
Producent
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PRZEPISY KRAJOWE I EUROPEJSKIE
Wyroby
znakowane
znakiem
budowlanym

NA JAKIE PYTANIA MUSIMY ODPOWIEDZIEĆ?
Wyroby
podlegające
oznakowaniu CE

• Czy jest to wyrób budowlany?
• Jeżeli tak, czy posiada normę?
• Jeżeli tak, czy norma jest zharmonizowana?
• Jeżeli tak, czy zakres normy obejmuje przedmiotowy wyrób?
• Jeżeli tak, czy spełnia wymagania dla określonego
systemu OiWSWU?

DEFINICJE – CPR
Wyrób budowlany oznacza każdy wyrób (lub zestaw wyrobów):
• wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu
trwałego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich częściach (np.
instalacje w budynku),

Wyroby
nieobjęte
przepisami
prawnymi

• którego właściwości wpływają na właściwości użytkowe obiektów budowlanych w stosunku do podstawowych wymagań dotyczących
obiektów budowlanych.

Brak oznakowania – kiedy?

WYMAGANIA PODSTAWOWE
• Nośność i stateczność
• Bezpieczeństwo pożarowe

PN-EN

• Higiena, zdrowie i środowisko
Norma
zharmonizowana
lub nie

PN-B

• Bezpieczeństwo użytkowania i dostępność obiektów
• Ochrona przed hałasem
• Oszczędność energii i izolacyjność cieplna
• Zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych (nowe)

Kruszywa do mieszanek
bitumicznych i powierzchniowych
utrwaleń stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu
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CZY JEST TO WYRÓB BUDOWLANY?
Mandaty dla CEN na opracowanie norm zharmonizowanych
Wykaz mandatów udzielonych CEN
Mandat 100 – Wyroby prefabrykowane z betonu zwykłego, lekkiego
i z autoklawizowanego betonu komórkowego
Mandat 101 – Drzwi, okna, żaluzje, bramy i ich okucia budowlane
Mandat 102 – Membrany
Mandat 103 – Wyroby do izolacji cieplnej
Mandat 104 – Łożyska konstrukcyjne
Mandat 105 – Kominy, przewody kominowe i wyroby specjalne
Mandat 106 – Wyroby gipsowe
Mandat 107 – Geotekstylia
Mandat 108 – Ściany osłonowe
Mandat 109 – Wyroby służące do wykrywania i sygnalizacji pożaru, stałe
urządzenia gaśnicze i ich podzespoły, wyroby służące do
kontroli rozprzestrzeniania ognia i dymu oraz tłumienia
wybuchu
Mandat 110 – Urządzenia sanitarne
Mandat 111 – Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego
Mandat 112 – Wyroby konstrukcyjne z drewna i wyroby pomocnicze
Mandat 113 – Płyty drewnopochodne
Mandat 114 – Cement, wapna budowlane i spoiwa hydrauliczne
Mandat 115 – Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu
Mandat 116 – Wyroby murarskie i wyroby związane
Mandat 117 – Horyzontalne uzupełnienie do mandatów dla CEN/
CENELEC dotyczących wykonania prac normalizacyjnych
przeznaczonych do wykorzystania przy ocenie wyrobów
budowlanych ze względu na ich odporność ogniową
(lista wyrobów budowlanych, dla których CEN powinien
opracować zasady klasyfikacji)
Mandat 118 – Wyroby do usuwania i oczyszczania ścieków
Mandat 119 – Wyroby podłogowe i posadzkowe
Mandat 120 – Metalowe wyroby konstrukcyjne i wyroby pomocnicze
Mandat 121 – Wyroby do wykańczania ścian wewnętrznych, zewnętrznych
i sufitów
Mandat 122 – Wyroby do pokryć dachowych, świetliki, okna dachowe
i wyroby pomocnicze
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Mandat 123 – Poprawki do mandatów na opracowanie norm z zakresu
klasyfikacji ogniowej wyrobów
Mandat 124 – Wyroby do budowy dróg
Mandat 125 – Kruszywa
Mandat 126 – M
 andat wprowadzający poprawki do mandatów M/100,
M/101, M/102 i M/103
Mandat 127 – Kleje budowlane
Mandat 128 – W
 yroby związane z betonem, zaprawą i zaczynem
Mandat 129 – Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń
Mandat 130 – M
 andat wprowadzający poprawki do mandatów M/100,
M/101, M/102, M/103, M/105, M/106 i M/109 dot. substancji
niebezpiecznych
Mandat 131 – R
 ury, zbiorniki i wyroby pomocnicze – niekontaktujące się
z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi
Mandat 132 – M
 andat wprowadzający poprawki do mandatów M/104,
M/111 i M/119
Mandat 133 – M
 andat wprowadzający poprawki do mandatów na
opracowanie norm z zakresu klasyfikacji ogniowej wyrobów
Mandat 134 – M
 andat wprowadzający poprawki do mandatów na
opracowanie norm z zakresu klasyfikacji ogniowej wyrobów
Mandat 135 – W
 yroby ze szkła płaskiego, profilowanego i bloków
szklanych
Mandat 136 – W
 yroby budowlane mające kontakt z wodą przeznaczoną do
spożycia przez ludzi
Mandat 137 – Mandat wprowadzający poprawki do mandatów M/102,
M/103, M/105, M/106, M/108, M/110, M/112, M/113, M/116,
M/119, M/120, M/122, M/124, M/126, M/127, M/128, M/129,
M/131, M/132 i M/133
Mandat 138 – M
 andat wprowadzający poprawki do mandatu M/103
Mandat 139 – M
 andat wprowadzający poprawki do mandatów M/100,
M/106, M/109, M/110 i M/125
Mandat 443 – Kable zasilające, sterujące i telekomunikacyjne
Mandat 474 – U
 szczelnienia do zastosowań niekonstrukcyjnych
w złączach budynków i powierzchni przeznaczonych do
ruchu pieszego
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CZY JEST TO WYRÓB BUDOWLANY?
TAK
ZAŁĄCZNIK I: ZAKRES STOSOWANIA KRUSZYWA
Postać

Materiały

Wyroby do wzięcia pod uwagę

Ziarniste
bezpostaciowe

Naturalne, np.
• kamień (otoczaki, kamień
łamany, mielony)
• piasek
• żwir

Kruszywa do przygotowania
• betonu, zaprawy i zaczynu
• mieszanek asfaltowych
i utrwaleń powierzchniowych
• mieszanek niezwiązanych
i związanych hydraulicznie

Lawa i tuf wulkaniczny
Produkowane fabrycznie
lub produkty uboczne
procesów przemysłowych,
np.
• popioły
• gliny
• żużle
• wermikulit
• perlit
• rozjaśniacze
• pozostałości z pieców do
spopielania
• z recyklingu (powtórnie
użyte), np.
• beton
• elementy murowe
• asfalt

Jeżeli TAK, czy norma jest
zharmonizowana?

Kamień do robót
hydrotechnicznych
Kruszywa na podsypkę kolejową
Wypełniacze do przygotowania
• betonu, zaprawy i zaczynu
• mieszanek asfaltowych
i utrwaleń powierzchniowych

KILKA SŁÓW O NORMACH ZHARMONIZOWANYCH – CPR

JEŻELI TAK, CZY POSIADA NORMĘ?
TAK
• www.pkn.pl
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NORMY ZHARMONIZOWANE

JEŻELI TAK, CZY NORMA JEST ZHARMONIZOWANA?

Obligatoryjne wymagania mandatowe są podane w załączniku ZA normy
zharmonizowanej, który zawiera:
• w rozdziale ZA.1.
odniesienie do mandatu, nazwę wyrobu (grupy wyrobów), zamierzone
zastosowanie oraz wykaz zasadniczych charakterystyk
z odniesieniem do odpowiednich punktów normy, poziomy lub klasy
właściwości użytkowych, określone w mandacie, i sposób wyrażania
wyników oceny właściwości użytkowych
• w rozdziale ZA.2
• podrozdział ZA.2.1 zawiera systemy oceny i weryfikacji stałości
właściwości użytkowych w odniesieniu do konkretnego wyrobu
(grupy wyrobów) i zastosowania oraz podział zadań w ocenie
(producent i jednostka notyfikowana) – jeżeli norma dotyczy
asortymentu wyrobów (np. rury, kształtki, złącza itp.) i/lub różnych
zastosowań, a mandat przewiduje różne systemy dla różnych wyrobów
lub zastosowań, to rozdział zawiera odpowiednie tablice dla każdego
systemu
• podrozdział ZA.2.2 dotyczy zawartości deklaracji właściwości
użytkowych wg załącznika III rozporządzenia;
• w rozdziale ZA.3
oznakowanie CE i informacje towarzyszące oznakowaniu CE (zgodnie
z art. 8 i 9 CPR) wraz z przykładami oznakowania CE na wyrobie
i w informacji towarzyszącej.

Tylko spełnienie wymagań określonych
w załączniku ZA upoważnia producenta
do oznakowania CE wyrobu.

Inne wymagania określone w treści normy
i inne zastosowania wyrobu są traktowane
jako niezharmonizowane i nieobligatoryjne.
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WYKAZ NORM ZHARMONIZOWANYCH
ESO

Odniesienie
i tytuł normy
zharmonizowanej
(oraz dokument
referencyjny)

Odniesienie
do normy
zastąpionej

Data dostępności Końcowa data
normy jako
okresu
normy
przejściowego
zharmonizowanej
Przypis 4

CEN EN 13043:2002
Kruszywa do mieszanek bitumicznych
i powierzchniowych
utrwaleń stosowanych
na drogach, lotniskach
i innych powierzchniach przeznaczonych
do ruchu

Ziarniste

EN 13043:2002/AC:2004

Ziarniste

Ziarniste

przemysłowych, zaleca się zachowanie ostrożności. Wprawdzie zaleca
się, aby takie kruszywa były zgodne z wszystkimi wymaganiami według
niniejszej normy europejskiej, ale mogą one charakteryzować się
innymi cechami, nieuwzględnionymi w mandacie M/125, które nie mają
zastosowania do podstawowych rodzajów kruszyw stosowanych według
ustalonych zasad. Przydatność takich materiałów, jeśli jest to wymagane,
może być wtedy oceniona zgodnie z postanowieniami ważnymi w miejscu
ich stosowania.
UWAGA 2
Właściwości kruszyw lekkich są podane w PN-EN 13055-2.

PRZYKŁAD – STUDZIENKI KANALIZACYJNE
Brak oznakowania – kiedy?

Ziarniste

JEŻELI TAK, CZY ZAKRES NORMY OBEJMUJE
PRZEDMIOTOWY WYRÓB?

PN-EN
Norma
zharmonizowana
lub nie
PN-B

EN 13043:2002 (E)
Zakres normy
W niniejszej normie europejskiej określono właściwości kruszyw
i kruszyw wypełniających uzyskiwanych w wyniku procesu
naturalnego, przemysłowego lub z recyklingu materiałów stosowanych
do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu. Niniejsza norma nie uwzględnia
odzyskanych mieszanek bitumicznych.
Umożliwia to przeprowadzenie oceny zgodności tych wyrobów z niniejszą
normą europejską.
UWAGA 1
Wymagania niniejszej normy europejskiej wynikają z doświadczeń
dotyczących stosowania rodzajów kruszyw według ustalonych zasad.
W przypadku stosowania kruszyw ze źródeł, dla których nie ustalono
takich zasad, np. kruszyw z recyklingu i kruszyw z pewnych odpadów
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W niniejszej normie europejskiej określono wymagania dotyczące
właściwości użytkowych, które zamieszczono w tabeli 1, i opisano
metody badań prefabrykowanych elementów betonowych studzienek
niewłazowych, projektowanych do posadowienia w ziemi na głębokości
nieprzekraczającej 2 metrów, oraz studzienek włazowych, o kołowym,
prostokątnym (z narożami ściętymi, nieściętymi albo zaokrąglonymi) lub
eliptycznym kształcie przekroju wewnętrznego, z betonu niezbrojonego,
z betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowych, o nominalnych
wymiarach i nominalnych długościach nieprzekraczających DN 1 250 (dla
elementów o wewnętrznym przekroju kołowym) lub LN 1 250 (dla elementów
o prostokątnym lub eliptycznym przekroju wewnętrznym). Zamierzonym
zastosowaniem wymienionych elementów jest umożliwienie dostępu
i wentylowanie systemów odwadniających i kanalizacyjnych, służących
do odprowadzania ścieków, wód opadowych i wody powierzchniowej,
w sposób grawitacyjny lub sporadycznie pod niskim ciśnieniem.
Studzienki te są zazwyczaj montowane w obszarach ruchu kołowego i/
lub pieszego. W normie określono również wymagania dotyczące połączeń
(elastomerowych, tworzywowych lub z zastosowaniem innych materiałów
uszczelniających wchodzących w skład elementu lub dostarczanych
oddzielnie).
W normie uwzględniono ocenę zgodności elementów objętych niniejszą
normą.
Studzienki kanalizacyjne
o średnicy DN 1500

Europejska
ocena techniczna

160

Krajowa aprobata
techniczna/Krajowa
ocena techniczna

OCENA I WERYFIKACJA STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI
UŻYTKOWYCH
ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE)
NR 568/2014 z dnia 18 lutego 2014 r.
zmieniające załącznik V do rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011, dotyczący oceny
i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów
budowlanych
Producent sporządza deklarację
właściwości użytkowych i określa typ
wyrobu na podstawie ocen i weryfikacji
stałości właściwości użytkowych,
przeprowadzanych w ramach
następujących systemów:

System OiWSWU
1+
1
2+ 3
4

System 1+
a)

Producent przeprowadza:
(i) zakładową kontrolę produkcji;
(ii) dalsze badania próbek pobranych w zakładzie produkcyjnym
przez producenta zgodnie z ustalonym planem badań.

b)

Notyfikowana jednostka certyfikująca wyrób podejmuje decyzję
w sprawie wydania, ograniczenia, zawieszenia lub wycofania
certyfikatu stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego
na podstawie wyników następujących ocen i weryfikacji
przeprowadzonych przez tę jednostkę:
(i)
oceny właściwości użytkowych wyrobu budowlanego na podstawie
badań (w tym pobierania próbek), obliczeń, tabelarycznych wartości
lub opisowej dokumentacji wyrobu;
(ii) wstępnej inspekcji zakładu
produkcyjnego i zakładowej kontroli
produkcji;
(iii) kontynuacji nadzoru, oceny i ewaluacji
zakładowej kontroli produkcji;
(iv) kontrolnego badania próbek
pobranych przez notyfikowaną
jednostkę certyfikującą w zakładzie
produkcyjnym lub w obiektach
magazynowych producenta.
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System 1
a)

Producent przeprowadza:
(i) zakładową kontrolę produkcji;
(ii) dalsze badania próbek pobranych w zakładzie produkcyjnym
przez producenta zgodnie z ustalonym planem badań.

b)

Notyfikowana jednostka certyfikująca wyrób podejmuje decyzję
w sprawie wydania, ograniczenia, zawieszenia lub wycofania
certyfikatu stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego
na podstawie wyników następujących ocen i weryfikacji
przeprowadzonych przez tę jednostkę:
(i) oceny właściwości użytkowych wyrobu budowlanego na
podstawie badań (w tym pobierania próbek), obliczeń,
tabelarycznych wartości lub opisowej dokumentacji wyrobu;
(ii) wstępnej inspekcji zakładu
produkcyjnego i zakładowej kontroli
produkcji;
(iii) kontynuacji nadzoru, oceny i ewaluacji
zakładowej kontroli produkcji.

System 2+
a)

Producent przeprowadza:
(i) ocenę właściwości użytkowych wyrobu
budowlanego na podstawie badań
(w tym pobierania próbek), obliczeń,
tabelarycznych wartości lub opisowej
dokumentacji tego wyrobu;
(ii) zakładową kontrolę produkcji;
(iii) badania próbek pobranych w zakładzie
produkcyjnym przez producenta zgodnie
z ustalonym planem badań.
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b) Notyfikowana jednostka certyfikująca zakładową kontrolę
produkcji podejmuje decyzję w sprawie wydania, ograniczenia,
zawieszenia lub wycofania certyfikatu zgodności zakładowej kontroli
produkcji na podstawie wyników następujących ocen i weryfikacji
przeprowadzonych przez tę jednostkę:
(i) wstępnej inspekcji zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli
produkcji;
(ii) kontynuacji nadzoru, oceny i ewaluacji zakładowej kontroli
produkcji.

OBSZAR REGULOWANY PRAWNIE

Norma zharmonizowana
PN-EN 1168+A3:2011 Prefabrykaty z betonu
– Płyty kanałowe
PN-EN 13224:2012 Prefabrykaty z betonu
– Żebrowe elementy stropowe
PN-EN 13747+A2:2011 Prefabrykaty z betonu
– Płyty stropowe do zespolonych systemów
stropowych
SOiWSWU 2+
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Norma zharmonizowana
PN-EN 998-2:2012 Wymagania dotyczące
zapraw do murów – Część 2: Zaprawa murarska
SOiWSWU 2+
System 3
a) Producent przeprowadza zakładową kontrolę produkcji.
b) Notyfikowane laboratorium badawcze ocenia właściwości użytkowe
na podstawie badań (w oparciu o próbki pobrane do badań przez
producenta), obliczeń, tabelarycznych wartości lub opisowej
dokumentacji wyrobu budowlanego.
System 4
a) Producent przeprowadza:
(i) ocenę właściwości użytkowych wyrobu budowlanego na
podstawie badań, obliczeń, tabelarycznych wartości lub
opisowej dokumentacji tego wyrobu;
(ii) zakładową kontrolę produkcji.
b) Interwencja jednostek notyfikowanych nie jest wymagana w stosunku
do jakichkolwiek zadań.
PRZYKŁADY

Norma zharmonizowana
PN-EN 1338
PN-EN 771-3
SOiWSWU 4
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OBSZAR REGULOWANY PRAWNIE

CO POWINIEN DOSTARCZYĆ PRODUCENT ODBIORCY

DWU
Deklaracja właściwości
użytkowych
zgodna z CPR

DN>1250

OBOWIĄZKI PRODUCENTA – CPR
Producent

Importer

Sporządzanie dokumentacji technicznej

X

Z

-

-

Sporządzanie deklaracji właściwości
użytkowych i umieszczanie CE

X

Z

O

Z

Przechowywanie dokumentacji

X

X

X

-

Zapewnienie stosowania procedur
w produkcji

X

-

-

-

Monitorowanie wyrobów

X

X

O

Z

Oznaczanie wyrobów umożliwiające
ich identyfikację

X

Z

O

Z

Dane kontaktowe

X

Z-prod
X-własne

O

Z

Instrukcje w języku zrozumiałym dla
użytkowników

X

X

O

Z

Wycofanie wyrobów

X

X

O

X

Przekazanie dokumentacji i informacji
właściwym organom oraz współpraca

X

X

X

X

Utrzymanie właściwości użytkowych
w czasie transportu i przechowywania

X

X

O

X
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Upoważniony
przedstawiciel

Dystrybutor

CE
Oznakowanie
wyrobu
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DWU – Deklaracja właściwości użytkowych zgodna z CPR

• odniesienie do zastosowanej zharmonizowanej specyfikacji
technicznej,
• tam, gdzie wymagane, numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej,
• zamierzone zastosowanie wyrobu określone w zastosowanej
zharmonizowanej specyfikacji technicznej.

DWU – Deklaracja właściwości użytkowych zgodna z CPR

Oznakowaniu CE towarzyszą:
• dwie ostatnie cyfry roku, w którym zostało
ono po raz pierwszy umieszczone,
• nazwa i adres siedziby producenta lub
znak identyfikujący, pozwalający w łatwy
i jednoznaczny sposób określić nazwę
i adres producenta,
• niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu
wyrobu,
• numer referencyjny deklaracji
właściwości użytkowych,
• poziom lub klasa zadeklarowanych
właściwości użytkowych,
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na przykład 05
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Oznakowanie wyrobu znakiem budowlanym B
§ 11. Po wystawieniu krajowej deklaracji zgodności, a przed
wprowadzeniem wyrobu budowlanego do obrotu, producent umieszcza
na wyrobie znak budowlany, którego wzór określa załącznik nr 1 do
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, oznaczający,
że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną, co
zostało potwierdzone przez dokonanie oceny zgodności określonej
w rozporządzeniu.
§ 12.1. Do wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym
producent jest obowiązany dołączyć informację zawierającą:
1)		określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu
produkującego wyrób budowlany;
2) identyfikację wyrobu budowlanego zawierającą: nazwę, nazwę
handlową, typ, odmianę, gatunek i klasę według specyfikacji
technicznej;
3) numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty
technicznej, z którą potwierdzono zgodność wyrobu budowlanego;
4) numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności;
5) inne dane, jeżeli wynika to ze specyfikacji technicznej;
6) nazwę jednostki certyfikującej, jeżeli taka jednostka brała udział
w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego.

PRODUCENT-ODBIORCA-WYKONAWCA-INWESTOR
INSPEKTORAT
NADZORU
BUDOWLANEGO

Ubi lex, ibi poena
Gdzie jest prawo, tam jest kara

PRZYSZŁOŚĆ

KDWU
Krajowa deklaracja
właściwości
użytkowych

B
Oznakowanie znakiem
budowlanym
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WYKAZ PRZEPISÓW – NADZÓR RYNKU
•

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr
765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające wymagania w zakresie
akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania
produktów do obrotu i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 339/93

•

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011
z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki
wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę
Rady 89/106/EWG Rozdział VIII – Nadzór rynku i procedury
ochronne, art. 56 do 59 (uściślono procedury postępowania z wyrobami
budowlanymi stwarzającymi zagrożenie)

•

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z późn. zm.)

•

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U.
z 2010 r. Nr 204, poz. 2087 z późn. zm.) – projekt nowelizacji
z 10.02.2015 r.

Niezgodność mająca charakter formalny
• Jeżeli organ nadzoru podczas kontroli stwierdzi niezgodność mającą
charakter formalny, zobowiązuje podmiot gospodarczy do usunięcia
tej niezgodności. Jeżeli niezgodność nie zostanie usunięta, organ
nadzoru podejmuje odpowiednie środki, zobowiązujące podmiot do:
–– ograniczenia lub zakazania udostępniania wyrobu budowlanego,
–– wycofania wyrobu z obrotu,
–– wycofania wyrobu od użytkowników.

NIEZGODNOŚCI FORMALNE

Przykłady niezgodności formalnych
umieszczenie oznakowania CE na wyrobie, dla którego
nie sporządzono deklaracji właściwości użytkowych

WYROBY
BUDOWLANE

ROZPORZĄDZENIE NR 305

Wyroby budowlane
stwarzające zagrożenie

nieumieszczenie oznakowania CE,
mimo że jest wymagane

Niezgodność mająca
charakter formalny

Wyroby budowlane stwarzające zagrożenie
• Jeżeli organ nadzoru państwa członkowskiego stwierdzi, że dany wyrób
budowlany został w innym państwie wycofany z obrotu lub zostało
zabronione jego udostępnienie na rynku, lub ma powody sądzić, że
wyrób budowlany nie ma deklarowanych właściwości użytkowych
i stanowi zagrożenie dla podstawowych wymagań obiektów
budowlanych – przeprowadza ocenę zgodności wyrobu z wymaganiami
rozporządzenia. W razie negatywnej oceny zobowiązuje podmiot
gospodarczy do podjęcia działań naprawczych.
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umieszczenie niepełnego oznakowania CE (bez
wymaganych informacji towarzyszących oznakowaniu CE)

niesporządzenie deklaracji właściwości użytkowych,
jeżeli jest wymagana
deklaracja właściwości użytkowych jest sporządzona
niezgodnie z przepisami rozporządzenia
dokumentacja techniczna jest niedostępna
lub niekompletna
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KWZWB
•

W Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2011 r.
w sprawie sposobu prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych
Wyrobów Budowlanych (Dz.U. 2011 Nr 87, poz. 486), które weszło w życie
w dniu 11 maja 2011 r., został zmieniony wzór Krajowego Wykazu
Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych (KWZWB) oraz sposób
dokonywania i usuwania wpisów. Zakres informacji umieszczanych
w KWZWB został zwiększony, m.in. o dane dotyczące upoważnionego
przedstawiciela producenta wyrobu budowlanego oraz importera wyrobu
budowlanego.

KWZWB (GUNB)
KRAJOWY WYKAZ ZAKWESTIONOWANYCH WYROBÓW BUDOWLANYCH
podlegających oznakowaniu znakiem budowlanym – cz. 2, WDisv dokonane od dnia
11.05.2011 r.*)
1) wykaz prowadzony zgodnie ze wzorem określonym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie sposobu prowadzenia Krajowego Wykazu
Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych (Dz. U. Nr 87, poz. 486)
CZĘŚĆ I – INFORMACJE OGÓLNE
Numer Nazwa
karty
wyrobu
wyrobu
734
Pręty stalowe
żebrowe ∅
12, o długości 12000
mm
738
Stal żebrowana ∅ 12 L=12
mb BST 500S

742

836
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Określenie
partii
wyrobu
AS, Liepajas Me- ∅ 12, dł.
talurgs 93 Briv- 12000 mm –
ibas str. 3401
8754 kg
Liepaja, Łotwa

Data
decyzji

Kod
decyzji*

31.05.2011 r.

2

JSC Liepajas Metalurgs 93 Brivibas str.
LV- 3401 Liepaja,
Łotwa
Winkiel Sp. z o.o.,
ul. Cisowa 9,
64-320
Niepruszewo

02.06.2011 r.

3

Partia obję- 18.08.2011 r.
ta kontrolą,
w dniach od
27 maja do
3 czerwca
2011 r. w ilości 208 sztuk
Stalowe pręty JSC Liepajas Me- Partia wyro- 16.07.2013 r.
żebrowane
talurgs 93 Brivi- bu w ilości
bas str. LV-3401, 11 934 kg
B500B do
Liepaja, Łotwa
zbrojenia
betonu – ∅ 16
mm, L = 12,0
m

3

Zestaw odpływowy V
PYRAMIS

Producent
(nazwa i adres)

14,313 t

Data
usunięcia
wpisu

Numer Nazwa
karty
wyrobu
wyrobu
842
Siatka podtynkowa
z włókna
szklanego
GLOBAL

Producent
(nazwa i adres)

Określenie
Data
partii
decyzji
wyrobu
CASSOCONSULT Wyrób wpro- 21.01.2014 r.
s.r.o. Soltesovej wadzony
26, 040 01 Kosi- do obrotu
ce, Słowacja
w okresie
04.06.2012 r. –
01.10.2013 r.,
w ilości 157
500 m2 (tj.
3150 rolek
po 50 m2)

Kod
decyzji*

Data
usunięcia
wpisu

4

*) Wpisuje się następujące kody decyzji:
„i”
zakaz dalszego przekazywania wyrobu budowlanego albo jego określonej partii
przez sprzedawcę oraz nakaz wycofania z obrotu wyrobu budowlanego albo jego
określonej partii przez producenta lub importera (art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy),
„2”

nakaz wycofania z obrotu wyrobu budowlanego albo jego określonej partii przez
sprzedawcę (art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy),
„3”
zakaz obrotu określoną partią wyrobu budowlanego (art. 30 ust. 2 ustawy),
„4”
nakaz wycofania z obrotu wyrobu budowlanego albo jego określonej partii art. 31
ust. 1 pkt 2 ustawy,
„5”
nakaz wycofania z obrotu wyrobu budowlanego albo jego określonej partii art. 31
ust. 2 ustawy,
uzupełnione, jeżeli jest taka potrzeba, następującymi indeksami:
„0”
nakaz wycofania z obrotu wyrobu budowlanego albo jego określonej partii wraz
z obowiązkiem producenta, importera lub sprzedawcy odkupienia wyrobu na żądanie osób, które faktycznie nim władają (art. 31a ust. 1 ustawy),
„Z”

nakaz zniszczenia wyrobu budowlanego (art. 31a ust. 3 ustawy).

3
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KWZWB

Nazwa wyrobu budowlanego

KARTA WYROBU NR 818
CZĘŚĆ II – INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Rodzaj i zakres niezgodności wyrobu
budowlanego

II – A
Nazwa wyrobu budowlanego

Numer mandatu udzielonego przez
Komisję Europejską albo pozycja
w wykazie wyrobów budowlanych,
o którym mowa w przepisach wydanych
na podstawie art. 9 ust. 7 ustawy
Numer i data wpisu
Kod decyzji
Organ wydający decyzję skutkującą
wpisem
Data wydania i numer decyzji
Data, z jaką decyzja będąca podstawą
wpisu w Wykazie stała się ostateczna
Określenie partii wyrobu budowlanego
pozwalające na jej identyfikację
Kod taryfy celnej
Opis wyrobu budowlanego pozwalający
na jego identyfikację

Kraj wytworzenia wyrobu budowlanego
Dane producenta wyrobu budowlanego
1) nazwa

Elementy oczyszczalni ścieków z betonu
zbrojonego – Zbiornik betonowy i płyta
przykrywowa
M/118

• producent nie przeprowadził prawidłowej oceny zgodności wyrobu
przy udziale akredytowanego laboratorium w wymaganym systemie
3 – brak wstępnego badania typu,
• wyrób nie posiadał oznakowania
znakiem budowlanym,
• do wyrobu nie dołączono obowiązkowej informacji wymaganej przepisami § 12 ust. 1 ww. rozporządzenia.

Nr 818, z dnia 06.02.2013 r.
4
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor
Nadzoru Budowlanego w Warszawie
20.11.2012 r., nr 1797/2012
12.12.2012 r.
Wszystkie egzemplarze wyrobu
budowlanego wprowadzone do obrotu
od 01.12.2011 r. do 23.08.2012 r.
Prostopadłościenny zbiornik żelbetowy,
bez otworów (płyta denna zespolona ze
ścianami bocznymi) z pokrywą zawierającą otwór rewizyjny oraz otwór wentylacyjny
Polska

Elementy oczyszczalni ścieków z betonu
zbrojonego – Zbiornik betonowy i płyta
przykrywowa
Zakwestionowany wyrób budowlany nie
spełnia wymagań określonych w ustawie
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881
z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia
2004 r. w sprawie sposobów deklarowania
zgodności wyrobów budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041
z późn. zm.), a w szczególności:

Zagrożenia, jakie może spowodować
wyrób budowlany

Wystawienie deklaracji zgodności, potwierdzającej przeprowadzenie prawidłowej
oceny zgodności z właściwą specyfikacją
techniczną wyrobu, było bezpodstawne
Zastosowanie wyrobu w sposób właściwy
w obiekcie budowlanym może nie zapewnić spełnienia przez ten obiekt wymagań
podstawowych, w tym bezpieczeństwa
użytkowania i ochrony środowiska

PPHIU „SALEXPOL” Paweł Marcin Sałkiewicz

2) adres siedziby lub miejsca zamieszOwadów 22A, 26-631 Jastrzębia
kania, jeżeli jest tożsame z miejscem
wykonywania działalności gospodarczej
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REJESTR WYROBÓW NIEZGODNYCH

Model
Kod wyrobu (EAN)
Opis

L19
Nie dotyczy
Belki nadprożowe typu „L19” o długości 180 cm, partia 16
sztuk
Dorośli

Informacja o grupie
konsumentów, dla których wyrób jest przeznaczony
Kraj wytworzenia wy- Polska
robu
Zdjęcie wyrobu

BELKI NADPROŻOWE
Data dokonania wpisu
Data ostatniej
modyfikacji wpisu
Numer
identyfikacyjny wpisu
Numer decyzji organu
wyspecjalizowanego
Nazwa organu
wyspecjalizowanego,
który wydał decyzję
Data wydania decyzji
Nazwa wyrobu
Kod wg Polskiej
Klasyfikacji Wyrobów
i Usług (PKWiU)
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6.02.2015 r.
6.02.2015 r.
12/2015
65/14
WINB Gdańsku

30.12.2014 r.
Belki nadprożowe

Przedsiębiorca wprowadzający wyrób do obrotu
Wytwórca w UE
„SINGER” zakład Bet.-Bud. Kazimierz Singier, ul. Dworcowa
28, 89-632 Brusy
Rodzaj i zakres nieWyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust 1 ustawy z dnia
zgodności wyrobu
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.
z zasadniczymi wymaz 2014 r. poz. 883) oraz art. 7 ust. 1 i art. 9 rozporządzeganiami
nia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011
z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz.
Urz. UE L 88 z 4.4.2011, s. 5), z uwagi na brak oznakowania CE i informacji, które powinny towarzyszyć oznakowaniu CE oraz kopii deklaracji właściwości użytkowych
Rodzaj i zakres zagrożeń stwarzanych przez
wyrób
Określenie środków,
jakie przedsiębiorca
lub organ kontroli zastosował do wyrobu

Inne

Na podstawie art. 11 pkt 1 oraz art. 30 ust. 2 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.
z 2014 r., poz. 883) oraz art. 104 i art. 130 ust. 3 pkt 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U z 2013 r.
Nr 267) zakazano obrotu partią wyrobu. Decyzji nadano
rygor natychmiastowej wykonalności
Inne informacje, jeżeli nie dotyczy
jest to niezbędne dla
identyfikacji wyrobu
Dystrybutor

Firma Handlowa „ELGRAND” Spółka Jawna, Janusz Migiel,
Jan Pytka, Kościerska Huta, 83-400 Kościerzyna
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ZAPRAWA TYNKARSKA
Data dokonania
wpisu
Data ostatniej
modyfikacji wpisu
Numer identyfikacyjny wpisu
Numer decyzji organu wyspecjalizowanego
Nazwa organu wyspecjalizowanego,
który wydał decyzję
Data wydania
decyzji
Nazwa wyrobu
Kod wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów
i Usług (PKWIU)
Model
Kod wyrobu (EAN)
Opis

05.08.2014 r.
05.08.2014 r.
44/2014
40/2014 oraz 41/2014

WINB w Łodzi

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881 z późn. zm.) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),
zakazano firmie Leroy Merlin Polska Sp. z o.o. dalszego przekazywania partii wyrobu (decyzja 40/2014), natomiast firmie
ATLAS Sp. z o.o. nakazano wycofanie partii wyrobu z obrotu
(decyzja 41/2014). Decyzjom nadano rygor natychmiastowej
wykonalności
Nie dotyczy

Leroy Merlin Polska Sp. z o.o., ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa

06.02.2014 r.
zaprawa tynkarska

ATLAS Sp. z o.o., ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 105,
91-222 Łódź

Rodzaj i zakres nieWyrób nie spełnia wymogów ustawy o wyrobach budowlazgodności wyrobu
nych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 88, z późn. zm.), z uwagi
z zasadniczymi wyna niezgodność właściwości użytkowych z deklarowanymi
maganiami
Rodzaj i zakres zaInne
grożeń stwarzanych
przez wyrób
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Inne informacje, jeżeli jest to niezbędne dla identyfikacji
wyrobu
Dystrybutor

ATLAS PRESTIGE
Nie dotyczy
Zaprawa tynkarska ATLAS PRESTIGE – partia 302 worki po 25
kg, wyprodukowana w zakładzie produkcyjnym ATLAS Sp.
z o.o., ul. Wronia 61/63, 97-300 Piotrków Trybunalski
Informacja o grupie Dorośli
konsumentów, dla
których wyrób jest
przeznaczony
Kraj wytworzenia
Polska
wyrobu
Zdjęcie wyrobu
Przedsiębiorca
wprowadzający wyrób do obrotu
Wytwórca w UE

Określenie środków, jakie przedsiębiorca lub organ
kontroli zastosował
do wyrobu

CEMENT
Data dokonania
wpisu
Data ostatniej modyfikacji wpisu
Numer identyfikacyjny wpisu
Numer decyzji organu wyspecjalizowanego
Nazwa organu wyspecjalizowanego,
który wydał decyzję
Data wydania
decyzji
Nazwa wyrobu
Kod wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów
i Usług (PKWiU)
Model
Kod wyrobu (EAN)
Opis

31.12.2014 r.
31.12.2014 r.
79/2014
1/2

WINB w Rzeszowie

11.09.2014 r.
Cement budowlany

Cement 12,5 Practic +
Nie dotyczy
Cement budowlany – partia 709 opakowań × 25 kg = 17725 kg,
wyprodukowana w zakładzie produkcyjnym Heberger Dmenin, 97-512 Kodrąb
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Informacja o grupie Dorośli
konsumentów, dla
których wyrób jest
przeznaczony
Kraj wytworzenia
Polska
wyrobu
Zdjęcie wyrobu

KILKA SŁÓW – OBSZAR DOBROWOLNY

PN-EN 206:2014 Beton
Wymagania, właściwości
i zgodność
Przedsiębiorca wprowadzający wyrób do obrotu
Wytwórca w UE
Rodzaj i zakres
niezgodności
wyrobu
z zasadniczymi
wymaganiami

Dystrybutor
Inne niezgodności
Niezgodności ze
szczegółowymi
wymaganiami
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Wyrób nie spełnia wymogów § 5 ust. 1 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.
z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z późn. zm.) oraz § 7 i 11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr
305/2011 z dnia 9 marca 2011 r., ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów
budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG
(Dz. U. L 88 z 4.4.2011, s. 5) z uwagi na brak deklaracji właściwości użytkowych oraz karty charakterystyki i instrukcji obsługi i informacji na temat bezpieczeństwa
Inne

KILKA SŁÓW O BETONIE (PN-EN 206:2014)
Cement

•1+

Domieszka
chemiczna

•2+

Nie dotyczy

Kruszywo

Praktiker Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 184,
02-486 Warszawa
Nie dotyczy
Nie dotyczy

ton
be

Rodzaj i zakres
zagrożeń
stwarzanych przez
wyrób
Określenie
środków, jakie
przedsiębiorca
lub organ kontroli
zastosował do
wyrobu

Janusz Schaub-Heberger, Dmenin, 97-512 Kodrąb

•2+, 4

Popiół lotny

•1+

Pył
krzemionkowy

•1+

Nie podlega
ustawie
o wyrobach
budowlanych
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KONSULTACJE

Tabela C.1. Wymagania dla producenta i akredytowanej jednostki
certyfikującej

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Polski Związek Producentów Płyt Warstwowych
Polish Association of Sandwich Panels/Manufacturers
Poznań, 24 września 2012 r.
Drugim elementem wymagającym modyfikacji było nieobjęcie ustawą
o wyrobach budowlanych takich wyrobów, jak betem towarowy z odpowiadającym mu systemem oceny zgodności 2+. Naszym zdaniem nierówne traktowanie wyrobów o tym samym znaczeniu konstrukcyjnym, to
jest betonu towarowego oraz prefabrykatów betonowych, powoduje brak
jakiegokolwiek nadzoru nad wyrobami nieobjętymi ustawą, brak możliwości kontrolowania wyrobów przez urzędy nadzoru budowlanego oraz
brak nadzoru ze strony jednostki certyfikującej. Wyłączenie betonu towarowego z ustawy powoduje jego faworyzowanie. Producenci betonu nie
muszą ponosić kosztów certyfikacji oraz corocznego nadzoru, ich dokumenty nie są sprawdzane podczas audytów, przez co brak jest jakiegokolwiek nadzoru.
Poziom nadzoru

Status

Klasa wytrzymałości
na ściskanie

Wymaganie

Beton bez
certyfikatu
zakładowej
kontroli
produkcji

Beton
niekonstrukcyjny

Producent prowadzi:
• zakładową kontrolę produkcji,
• badania próbek zgodnie z ustalonym
planem badań

Beton
z certyfikatem
zakładowej
kontroli
produkcji

Beton konstrukcyjny

Producent prowadzi:
• zakładową kontrolę produkcji,
• badania próbek zgodnie z ustalonym
planem badań.
Akredytowana jednostka certyfikująca
wydaje certyfikat zakładowej kontroli produkcji na podstawie:
• inspekcji zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji,
• kontynuacji nadzoru obejmującego
inspekcje zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji, oraz badań
wraz z oceną zgodności

System oceny i weryfikacji stałości
właściwości użytkowych:

Beton bez certyfikatu kontroli produkcji

4

Beton z certyfikatem kontroli produkcji

2+

C.3. Zadania jednostki certyfikującej
C.3.1. Certyfikacja kontroli produkcji
Dodano ustęp (3) w brzmieniu następującym:
W przypadku, gdy w umowie/specyfikacji albo w przepisach obowiązujących w miejscu stosowania betonu wymaga się, aby kontrola produkcji
dokonywana przez producenta była oceniana i nadzorowana przez akredytowaną jednostkę certyfikującą, producent betonu towarowego powinien
posiadać certyfikat zakładowej kontroli produkcji. Certyfikat jest wydawany
przez akredytowaną jednostkę certyfikującą. Warunkiem uzyskania certyfikatu przez producenta jest spełnienie wymagań zawartych w tabeli C.1.
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KOMPATYBILNOŚĆ
DOMIESZEK Z CEMENTAMI
mgr inż. Krzysztof Wrzecion
MAPEI Polska Sp. z o.o.

187

BETON

188

189

...TO TEŻ BETON...

„Składniki dobrego i złego betonu są dokładnie takie same,
a jedynie umiejętności, poparte przez zrozumienie wykonywanych czynności
i zachodzących procesów, są odpowiedzialne za różnice” – A. M. Neville
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RODZAJE DOMIESZEK DO BETONU,
EFEKTY DZIAŁANIA
Plastyfikatory tradycyjne
• Działanie podstawowe
- uplastycznienie mieszanki – modyfikacja reologii
• Działanie dodatkowe
- modyfikacja zawartości powietrza w mieszance
- opóźnienie wiązania
Superplastyfikatory
• Działanie podstawowe
- upłynnienie mieszanki – znaczna modyfikacja reologii

Domieszki opóźniające wiązanie, twardnienie
• Działanie podstawowe
- modyfikacja czasu wiązania
- modyfikacja ciepła hydratacji
- modyfikacja parametrów
wytrzymałościowych
• Działanie dodatkowe
- modyfikacja reologii
- modyfikacja zawartości
powietrza w mieszance

ROZWÓJ DOMIESZEK REDUKUJĄCYCH ILOŚĆ WODY

• Działanie dodatkowe
- modyfikacja zawartości powietrza w mieszance
- opóźnienie wiązania
Domieszki napowietrzające
• Działanie podstawowe
- modyfikacja zawartości powietrza
w mieszance
- ilość oraz wielkość porów
w stwardniałym betonie
• Działanie dodatkowe
- modyfikacja reologii
- modyfikacja parametrów wytrzymałościowych

Rok
1932
1939
1960
1993
1997

Baza chemiczna
naftaleny
lignosulfoniany
melaminy
akrylany
eter polikarboksylowy

Redukcja ilości wody [%]
15–25
5–15
5–25
20–30
25–40

ZASADY DZIAŁANIA PLASTYFIKATORÓW I UPŁYNNIACZY
ZACZYN CEMENTOWY BEZ DODATKU PLASTYFIKATORA
• ziarna cementu naładowane różnoimiennymi ładunkami
• tendencja do „sklejania się” cząstek cementu
• utrudnienie zwilżania wodą, niepełna hydratacja

Domieszki przyspieszające wiązanie, twardnienie
• Działanie podstawowe
- modyfikacja czasu wiązania
- modyfikacja ciepła hydratacji
- modyfikacja parametrów
wytrzymałościowych
• Działanie dodatkowe
- modyfikacja reologii
- modyfikacja zawartości
powietrza w mieszance
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ZACZYN CEMENTOWY Z DODATKIEM PLASTYFIKATORÓW NA BAZIE
LIGNOSULFONIANÓW, MELAMIN, NAFTALENÓW

REDUKTORY WODY – PLASTYFIKATORY, UPŁYNNIACZE

• ładowanie ujemnymi ładunkami powierzchni ziaren cementu
• odpychanie elektrostatyczne
• stopniowe zanikanie efektu odpychania

REDUKCJA WSKAŹNIKA W/C
• wzrost wytrzymałości wczesnej i końcowej
• zmniejszenie skurczu
• wzrost trwałości – obniżenie nasiąkliwości, poprawa
mrozoodporności, zmniejszenie karbonatyzacji

PARAMETRY DETERMINUJĄCE STOPIEŃ
KOMPATYBILNOŚCI DOMIESZEK
• Właściwości domieszek
- baza surowcowa
- zawartość suchej masy
• Właściwości cementu
ZACZYN CEMENTOWY Z DODATKIEM PLASTYFIKATORÓW NA BAZIE
AKRYLANÓW LUB ETERU POLIKARBOKSYLOWEGO
• łańcuch główny upłynniaczy jest naładowany ujemnie (odpychanie elektrostytyczne)
• łańcuchy boczne o charakterze obojętnym skierowane na zewnątrz (efekt steryczny)
• silny i długotrwały efekt upłynnienia

- rodzaj cementu
- powierzchnia właściwa
• Jakość dodatków

• Projekt mieszanki
- stosunek w/c
- rodzaj i jakość kruszyw
• Warunki atmosferyczne
- temperatura
• Warunki techniczne
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KOMPATYBILNOŚĆ DOMIESZEK – PRZYKŁADY
TECHNOLOGICZNE

- wytrzymałość na ściskanie

42,5

• Projekt mieszanki

43,2

41,9

50
40
2
7
28

Składniki

Pochodzenie

Gęstość
[kg/dm³]

Udział
[%]

Ilość
[kg/m³]

Objętość
[Lt/m³]

CEM II/A-V 42,5R

Lafarge

2,97

–

270

90,9

Popiół lotny

–

2,10

–

40

19,0

Woda

–

1,00

–

180

180,0

0/2

–

2,64

38,0%

673

255,0

2/16

–

2,64

62,0%

1098

416,0

Suma kruszyw

–

–

100,0%

1772

671,0

Zawartość
powietrza [%]

–

–

2,5%

–

25,0

Składniki

Pochodzenie

Gęstość
[kg/dm³]

Udział
[%]

Ilość
[kg/m³]

Objętość
[Lt/m³]

+ domieszka

Mapei

–

ok. 0,90%

ok. 2,43

ok. 2,31

CEM II BM(S-V) 32,5 R

Lafarge

2,97

–

260

87,5

Suma:

–

–

–

2281

1000

Popiół lotny

2,15

–

80

37,2

Klasa wytrzymałości
Przeznaczenie betonu
Klasa konsystencji
D’ max
W/C
W/S

C30/37
Beton towarowy
S3
16
0,67
0,55

• Wyniki zarobów
- reologia świeżej mieszanki
200

200
180
170

190
180
160
150

180

150

160

100
50
0

7

30

24,9

25,4

24,5

13,4

20

13,6

12,9

30

10

PCE (0,9%) + MLS (0,4%)

PCE (0,75%)

0

• Projekt mieszanki

Woda

–

1,00

–

165

165,0

0/2

–

2,62

37,5%

670

255,6

2/16

–

2,62

62,5%

1117

426,0

Suma kruszyw

–

–

100,0%

1786

681,6

Zawartość
powietrza [%]

–

–

2,5%

–

25,0

+ domieszka

Mapei

–

ok. 1%

ok. 3

ok. 3

Suma:

–

–

–

2295

1000

Klasa wytrzymałości
Przeznaczenie betonu
Klasa konsystencji
Klasy ekspozycji
D’ max
W/C
W/S

C20/25
Beton towarowy
S3
0
16
0,63
0,49

60

PCE (0,9%) + MLS (0,4%)
MLS (0,5%) + SNF (1%)
PCE (0,75%)
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• Wyniki zarobów

• Projekt mieszanki

- reologia świeżej mieszanki
210
210 210

220

Pochodzenie

Gęstość
[kg/dm³]

Udział
[%]

Ilość
[kg/m³]

Objętość
[Lt/m³]

CEM IV BV 32,5 HSR

Lafarge

2,67

–

290

108,6

Popiół lotny

–

2,20

–

90

40,9

Woda

–

1,00

–

144

144,0

0/2

–

2,65

38,0%

689

259,9

2/16

–

2,65

62%

1124

424,0

Suma kruszyw

–

–

100,0%

1812

683,8

Zawartość
powietrza [%]

–

–

2,0%

–

20,0

+ domieszka

Mapei

–

ok. 0,75%

ok. 2

ok. 2

Suma:

–

–

–

2339

1000

190

190
180
170

165

Składniki

170
160
155
130

130
130

120

110

PCE 1 (ok. 0,7%)
PCE 2 (ok. 0,85%)
PCE 3 (ok. 0,85%)
MLS (0,5%) + SNF (1%)
PCE 4 (ok. 0,85%)
PCE 5 (ok. 0,85%)

160
150

100
70

55

0

7

30

PCE 1 (ok. 0,7%)
PCE 2 (ok. 0,85%)
PCE 3 (ok. 0,85%)
MLS (0,5%) + SNF (1%)
PCE 4 (ok. 0,85%)
PCE 5 (ok. 0,85%)

Klasa wytrzymałości
Przeznaczenie betonu
Klasa konsystencji
Klasy ekspozycji
D’ max
W/C
W/S

60

210
210
210
180
170
190

120
155
130
160
190
170

70
130
100
130
150
160

C25/30
Beton towarowy
S4
X0
16
0,50
0,38

• Wyniki zarobów
- reologia świeżej mieszanki

- wytrzymałość na ściskanie

240

240
230

37,3

38,2

37,3

38,1

37,9

37,8

30
22

20,3

20,5

21

21,7

20,9

20
10

PCE 1 (ok. 0,7%)
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PCE 3 (ok. 0,85%)

PCE 4 (ok. 0,85%)

180

40

0

14
28

230
210
200

190
PCE (ok. 0,8)
PCE (ok. 0,8)

120
60
0

7

30

60
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NOTATKI

- wytrzymałość na ściskanie
48,9
39,0

37,7

50
40
30

27,5

20
3,5
PCE (ok. 0,8)

4,1
PCE (ok. 0,8)

2
14
28

10
0

PODSUMOWANIE
Składowe kompatybilności układu cement – domieszki
• Skład chemiczny
- skład chemiczny i mineralny cementu/dodatków
- baza surowcowa domieszek chemicznych
- skład mineralny surowców
• Skład mieszanki
- stosunek w/c
- udział (%) poszczególnych frakcji
- jakość kruszyw
• Warunki techniczne
- rodzaj węzła betoniarskiego
- ilość i rodzaj podajników domieszek chemicznych
- rodzaj produkowanego asortymentu
• Ocena otrzymanych wyników
- czas urabialności mieszanki
- wyniki wytrzymałości wczesnej/końcowej
- napowietrzenie mieszanki betonowej
- aspekt finansowy
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NOTATKI

LAFARGE
ul. Iłżecka 24 F
02-135 Warszawa
tel.: 22 324 60 00
fax: 22 324 60 05
www.lafarge.pl

