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Beton wyrobem budowlanym
– wymagania dla producentów
dr inż. Grażyna Bundyra-Oracz
Instytut Materiałów Budowlanych
i Technologii Betonu
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DOKUMENTY ODNIESIENIA
 n
 orma PN-EN 206:2014 Beton – wymagania, właściwości, produkcja
i zgodność
 regulacje prawne

BETON TOWAROWY (PN-EN 206:2014-04)
 Polska norma, obecnie obowiązująca
 B
 eton nieobjęty obowiązkiem znakowania znakiem budowlanym
(stan na dzień 18.10.2016)

 Norma niezharmonizowana
 Brak możliwości odniesienia się do europejskich regulacji prawnych

REGULACJE PRAWNE
SYSTEM EUROPEJSKI
ART. 5 UST. 1 USTAWY O WYROBACH BUDOWLANYCH
+
ROZPORZĄDZENIE NR 305/2011 – CPR

SYSTEM KRAJOWY
USTAWA O WYROBACH BUDOWLANYCH WRAZ Z ROZPORZĄDZENIEM
W SPRAWIE SPOSOBÓW DEKLAROWANIA ZGODNOŚCI WYROBÓW
BUDOWLANYCH ORAZ SPOSOBU ZNAKOWANIA
ICH ZNAKIEM BUDOWLANYM
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ADRESACI REGULACJI
PRODUCENCI

INWESTORZY
SPECYFIKUJĄCY

FIRMY
WYKONAWCZE

PROJEKTANCI

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRODUCENTA
 O
 dpowiedzialność za spełnienie
wymagań zawartych w dyrektywach/
rozporządzeniach unijnych i krajowych
oraz umieszczenie oznakowania CE lub B
na wyrobie ponosi producent.
 P
 roducent powinien sprawdzić, jakim
regulacjom podlega wyrób budowlany.
 Jeżeli wyrób podlega kilku regulacjom,
producent musi zagwarantować spełnienie zawartych w nich wymagań i umieścić
odpowiednie oznakowanie na wyrobie.

Znajomość regulacji prawnych
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CEM II AS 42,5R – LAFARGE MAŁOGOSZCZ

Wyrób budowlany

USTAWA O WYROBACH BUDOWLANYCH
I ROZPORZĄDZENIE NR 305
System europejski

System krajowy

Wyrób budowlany oznacza każdy
wyrób lub zestaw wyrobów:

Wyrób budowlany – należy przez to
rozumieć wyrób budowlany, o którym
mowa w art. 2 pkt 1 rozporządzenia
 wyprodukowany i wprowadzony
do obrotu w celu trwałego wbudo- Nr 305/2011
wania w obiektach budowlanych
lub ich częściach (np. instalacje
w budynku),
 którego właściwości wpływają na
właściwości użytkowe obiektów
budowlanych w stosunku do podstawowych wymagań dotyczących
obiektów budowlanych
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BETON TOWAROWY (PN-EN 206:2014)
CEMENT
 1+
DOMIESZKA CHEMICZNA
 2+
Projekt
rozporządzenia

KRUSZYWO
 2+, 4?
POPIÓŁ LOTNY
 1+
PYŁ KRZEMIONKOWY
 1+

SYSTEM KRAJOWY
PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY
I BUDOWNICTWA w sprawie sposobu deklarowania właściwości
użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym – Z DNIA 18.07.2016
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BETON TOWAROWY – WAŻNA DATA

2

Producenci betonu towarowego nie później
niż do 30 czerwca 2018 r. powinni spełnić
wymagania zapisane w nowelizowanym
obecnie Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów
budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym.

Dwa krajowe systemy oceny i weryfikacji
stałości właściwości użytkowych:
 2+ beton do zastosowań konstrukcyjnych
 4 beton do pozostałych zastosowań

PROJEKT ROZPORZĄDZENIA
Regulacja określa:
 g
 rupy wyrobów budowlanych objętych obowiązkiem sporządzania
krajowej deklaracji właściwości użytkowych oraz właściwe dla tych
grup krajowe systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości
użytkowych wyrobów budowlanych
 sposób deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych
 wzór i treść krajowej deklaracji właściwości użytkowych
 sposób dostarczania krajowej deklaracji właściwości użytkowych
odbiorcom wyrobów budowlanych
 sposób znakowania wyrobów budowlanych znakiem budowlanym
oraz zakres informacji towarzyszącej temu znakowi
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PRZEBIEG PRAC (STAN NA DZIEŃ 18.10.2016)

1. Zgłoszenia lobbingowe

rozpoczęcie:
02.03.2016

2. Uzgodnienia

rozpoczęcie:
02.03.2016

3. Konsultacje publiczne

Data ostatniej modyfikacji: 29.04.2016

Data ostatniej modyfikacji: 10.05.2016

4. Opiniowanie

5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji
Data ostatniej modyfikacji: 15.06.2016

6. Stały Komitet Rady Ministrów

7. Komisja Prawnicza
Data ostatniej modyfikacji: 22.06.2016
rozpoczęcie:
19.07.2016

8. Notyfikacja
Data ostatniej modyfikacji: 20.07.2016

9. Skierowanie projektu do podpisu ministra

10. Skierowanie aktu do ogłoszenia
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ROZPORZĄDZENIE §2

PN-EN 206:2014
Polska norma

Krajowa ocena
techniczna

Krajowa specyfikacja techniczna

PN

-E

N

20

6
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KIEDY BĘDZIE KONIECZNOŚĆ OPRACOWANIA
KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ
Krajową ocenę techniczną wydaje się dla wyrobu budowlanego:
 nieobjętego zakresem przedmiotowym Polskiej Normy wyrobu albo
 jeżeli w odniesieniu do co najmniej jednej zasadniczej charakterystyki
wyrobu budowlanego metoda oceny przewidziana w Polskiej Normie
wyrobu nie jest właściwa, albo
 jeżeli Polska Norma wyrobu nie przewiduje metody oceny w odniesieniu
do co najmniej jednej zasadniczej charakterystyki wyrobu budowlanego

ROZPORZĄDZENIE §3.1
Producent deklaruje właściwości użytkowe wyrobu budowlanego, wyrażając
je jako poziom, klasa lub w sposób opisowy, na podstawie oceny i weryfikacji
stałości tych właściwości użytkowych, przeprowadzonej zgodnie z krajowym
systemem właściwym dla tego wyrobu i jego zamierzonego zastosowania.

ROZPORZĄDZENIE – ZAŁĄCZNIK 1
Lp.

Grupa wyrobów
budowlanych

Zamierzone
zastosowanie
wyrobów
budowlanych

Klasy

Krajowy system oceny
i weryfikacji stałości
właściwości użytkowych

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Beton i wyroby związane z betonem, zaprawą i zaczynem

Beton towarowy

26
1

10

– Do zastosowań
konstrukcyjnych1

-

2+

– Do pozostałych
zastosowań

-

4

z astosowanie konstrukcyjne dotyczy elementów, wyrobów i ich zestawów, które mają wpływ na
spełnienie wymagań podstawowych w zakresie nośności i stateczności w odniesieniu do obiektów
budowlanych zgodnie z rozporządzeniem nr 305/2011
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CPR, USTAWA O WYROBACH BUDOWLANYCH
WYMAGANIA PODSTAWOWE
 Nośność i stateczność
 Bezpieczeństwo pożarowe
 Higiena, zdrowie i środowisko
 Bezpieczeństwo użytkowania i dostępność obiektów
 Ochrona przed hałasem
 Oszczędność energii i izolacyjność cieplna
 Zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych (nowe)

ARTYKUŁ 3 – ZAŁĄCZNIK I
NOŚNOŚĆ I STATECZNOŚĆ
Obiekty budowlane muszą być zaprojektowane i wykonane w taki sposób,
aby obciążenia mogące na nie działać podczas ich budowy i użytkowania
nie prowadziły do:
 zawalenia się całego obiektu budowlanego lub jego części
 znacznych odkształceń o niedopuszczalnym stopniu
 u
 szkodzenia innych części obiektów budowlanych, urządzeń lub
zamontowanego wyposażenia w wyniku znacznych odkształceń
elementów nośnych konstrukcji
 u
 szkodzenia na skutek wypadku w stopniu nieproporcjonalnym
do wywołującej go przyczyny

KONSTRUKCJE
Błędy konstrukcyjne to takie błędy, które mogą wpływać na nośność konstrukcji.
Mogą mieć charakter uszkodzeń:
 m
 echanicznych
(uderzenia,
przeciążenia,
przemieszczenia,
wybuch, wibracje)

 chemicznych
(reakcja
alkaliczna,
czynniki
agresywne,
czynniki
biologiczne)

 fizycznych
(zamrażanie/
rozmrażanie,
oddziaływania
cieplne,
krystalizacja soli,
skurcz, erozja,
ścieranie)
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ROZPORZĄDZENIE §4.1

PRODUCENT
Określenie typu wyrobu oraz prowadzenie:
 Oceny właściwości użytkowych wyrobu na podstawie badań próbek pobranych przez producenta, obliczeń,
tabelarycznych wartości lub opisowej
dokumentacji tego wyrobu
 Zakładowej kontroli produkcji
 Badań próbek pobranych przez producenta w zakładzie produkcyjnym
zgodnie z ustalonym przez niego
planem badań

ROZPORZĄDZENIE §6.1
JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA
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JEDNOSTKA
CERTYFIKUJĄCA
 Przeprowadzenie wstępnej inspekcji
zakładu produkcyjnego i zakładowej
kontroli produkcji
 Wydanie krajowego certyfikatu
zakładowej kontroli produkcji
 Kontynuacja nadzoru, oceny
i ewaluacji zakładowej kontroli
produkcji
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ROZPORZĄDZENIE §7.1
Grupy wyrobów budowlanych objęte obowiązkiem sporządzania
krajowej deklaracji oraz wymagane dla tych wyrobów krajowe
systemy – załącznik nr 1 do rozporządzenia

PROJEKT ROZPORZĄDZENIA §8
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KDWU DLA BETONU

 Klasa konsystencji
 Klasy wytrzymałości na ściskanie
 Klasa zawartości chlorków
 ………………………..

WAŻNE DEFINICJE
Zasadnicze charakterystyki:
 t o nazwy cech wyrobów, które mają wpływ na spełnienie wymagań
podstawowych obiektów budowlanych
Właściwość użytkowa wyrobu budowlanego:
o
 dnosi się do zasadniczych charakterystyk i jest to wynik oceny, wyrażony
jako klasa, wartość progowa lub w sposób opisowy
System krajowy – należy przez to rozumieć zasadnicze charakterystyki,
o których mowa w art. 2 pkt 4 i 5 rozporządzenia Nr 305/2011

UDOSTĘPNIANIE DWU – PROJEKT §9
 P
 roducent udostępnia kopię krajowej deklaracji na swojej stronie internetowej przez okres dziesięciu lat od dnia wprowadzenia wyrobu budowlanego do obrotu.

10 lat
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PROJEKT §9
Udostępniając krajową deklarację właściwości użytkowych na stronie
internetowej, producent jest obowiązany:
 Z
 apewnić, aby zawartość krajowej deklaracji nie była
zmieniana po jej udostępnieniu na stronie internetowej
 W
 skazać w informacji towarzyszącej oznakowaniu wyrobu
budowlanego znakiem budowlanym adres strony internetowej,
na której krajowa deklaracja jest udostępniana
 Jeżeli kopia krajowej deklaracji nie jest udostępniana na stronie
internetowej producenta, kopię tej deklaracji przesyła się
odbiorcy wyrobu budowlanego drogą elektroniczną
 N
 a żądanie odbiorcy wyrobu budowlanego kopia krajowej
deklaracji jest dostarczana w formie papierowej
 W
 przypadku gdy dostawa tych samych wyrobów jest
przeznaczona dla jednego odbiorcy, może jej towarzyszyć
jedna kopia krajowej deklaracji w postaci papierowej
lub elektronicznej

DOSTARCZANIE DEKLARACJI
– PORÓWNANIE Z SYSTEMEM EUROPEJSKIM

SYSTEM EUROPEJSKI

SYSTEM KRAJOWY
Dziesięć lat od dnia wprowadzenia
wyrobu budowlanego do obrotu
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PROJEKT §10
 P
 roducent znakuje wyrób budowlany znakiem budowlanym przed wprowadzeniem go do obrotu lub udostępnieniem na rynku krajowym

 Z
 nak budowlany umieszcza się w sposób widoczny,
czytelny i trwały, bezpośrednio na wyrobie budowlanym
albo na etykiecie przymocowanej do tego wyrobu
 Jeżeli umieszczenie znaku budowlanego bezpośrednio na wyrobie budowlanym albo na etykiecie przymocowanej do tego wyrobu nie jest możliwe
z uwagi na wielkość lub charakter wyrobu budowlanego, znak budowlany
umieszcza się na opakowaniu jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym
wyrobu budowlanego albo na dokumentach towarzyszących wyrobowi

DOKUMENT WZ ??????

PROJEKT §11
Oznakowaniu wyrobu budowlanego znakiem
budowlanym towarzyszą następujące informacje:
1) dwie ostatnie cyfry roku, w którym znak budowlany został po raz pierwszy
umieszczony na wyrobie budowlanym
2) nazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikacyjny pozwalający
jednoznacznie określić nazwę i adres siedziby producenta
3) nazwa i oznaczenie typu wyrobu budowlanego
4) numer referencyjny Polskiej Normy lub numer i rok wydania krajowej oceny
technicznej, zgodnie zktórą zostały zadeklarowane właściwości użytkowe
5) numer krajowej deklaracji
6) poziom lub klasa zadeklarowanych właściwości użytkowych
7) nazwa jednostki certyfikującej, jeżeli taka jednostka uczestniczyła w ocenie
i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego
8) adres strony internetowej producenta, jeżeli krajowa deklaracja jest na
niej udostępniona
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PODSUMOWANIE KDWU I ZNAK BUDOWLANY
Co powinien dostarczyć producent odbiorcy?

KDWU
Krajowa deklaracja
właściwości użytkowych
B
Oznakowanie znakiem
budowlanym

OD CZEGO ROZPOCZĄĆ PRACE?
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CENA SUKCESU TO CIĘŻKA PRACA

2+

4
SPEŁNIENIE WYMAGAŃ

SYSTEM ZKP WYMAGANIA NORMY PN-EN 206:2014
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PN-EN 206 POSTANOWIENIA OGÓLNE
Każdy beton powinien
podlegać kontroli produkcji,
za którą jest odpowiedzialny
producent
Kontrola produkcji obejmuje
wszystkie pomiary konieczne
do zachowania właściwości
betonu zgodnie z wyspecyfikowanymi wymaganiami
Kontrola produkcji obejmuje:
dobór składników
skład betonu – projektowanie
produkcję betonu
kontrole i badania
wykorzystanie wyników badań składników, mieszanki betonowej
i betonu stwardniałego
 wzorcowanie sprzętu
 w przypadkach, których to dotyczy, kontrolę sprzętu stosowanego
do transportu mieszanki betonowej
 kontrolę zgodności
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DOKUMENTACJA ZKP POWINNA ZAWIERAĆ MIĘDZY INNYMI
Operator ×2

 Schemat organizacyjny

Kierowcy ×4
Kierownik WBT
1–4
Technolog produkcji

Technolog Regionu

Pełnomocnik ds. ZKP

Kierownik Lab. Wew.

Laborant

Dyrektor
Operator 1

 O
 pis personelu zaangażowanego
w system ZKP
(zakres obowiązków i uprawnień)

Technolog Regionu

Kierowcy ×4
Kierownik WBT
Technolog produkcji

Laboratorium
zewnętrzne

 O
 pis sposobu podnoszenia
i weryfikowania kompetencji
personelu (szkolenia)
 S
 posób prowadzenia nadzoru nad
dokumentacją, w tym wprowadzeniem
zmian w dokumentacji
 S
 posób postępowania w przypadku
możliwości wystąpienia potencjalnej
bądź zaistniałej niezgodności
(działania korygujące
i zapobiegawcze)
 Postępowanie z reklamacjami
 O
 pis przeprowadzania przeglądów
przez najwyższe kierownictwo
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DOKUMENTACJA ZKP POWINNA ZAWIERAĆ MIĘDZY INNYMI
 P
 rodukcję ze wszystkimi
punktami kontrolnymi,
od przyjęcia materiałów
po dostarczenie mieszanki
betonowej na budowę
 S
 posób prowadzenia oceny
zgodności mieszanki
betonowej i betonu
 P
 ostępowanie z wyrobem,
który nie spełnia wymagań
 N
 adzór nad urządzeniami
produkcyjnymi
i laboratoryjnymi
 S
 posób nadzoru nad
podwykonawcami, np.
usług transportowych
lub laboratoryjnych
 R
 ealizacje zakupów, w tym
ocenę dostawców usług
i surowców do produkcji
 O
 pis przechowywania
składników do produkcji
i nadzór nad stanem
magazynowym
22
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WYMAGANIA PN-EN 206:2014
Procedury i instrukcje należy
opracowywać, uwzględniając
wymagania kontroli, według
PN-EN 206 w Tablicy 28
i Tablicy 29

DANE REJESTROWANE I INNE DOKUMENTY
Należy rejestrować wszystkie
istotne dane dotyczące kontroli
produkcji, zgodnie z PN-EN 206
Tablica 25

Zapisy dotyczące kontroli produkcji
należy przechowywać co najmniej
przez trzy lata, chyba że przepisy
prawne wymagają dłuższego okresu
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PROCES CERTYFIKACJI I NADZORU
NAD WYDANYM CERTYFIKATEM
Rozpatrzenie wniosku
o przeprowadzenie procesu
certyfikacji

Inspekcja zakładu produkcyjnego
i zakładowej kontroli produkcji,
przeprowadzenie kontroli bieżącej

PROCES CERTYFIKACJI

Ocena i rejestracja wniosku

Decyzja w procesie certyfikacji

Decyzja w procesie nadzoru

Proces certyfikacji rozpoczyna się
od dostarczenia odpowiedniego
wniosku do Instytutu Materiałów
Budowlanych i Technologii Betonu

Formularze wniosków dostępne są
na stronie: www.imbitb.pl
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NADZÓR

Nadzór nad systemem ZKP
– inspekcja i kontrole w nadzorze
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 W
 ypełniony wniosek jest rejestrowany,
a następnie, jeżeli na tym etapie nie ma
żadnych uwag, zostaje przygotowana
i przesłana do organizacji umowa

 Uzgodnienie terminu inspekcji

 P
 rzesłanie planu inspekcji ze wskazaniem
inspektorów

 Przeprowadzenie inspekcji

 P
 rzeprowadzenie dwóch kontroli
bieżących w ciągu roku

 Wydanie decyzji o przyznaniu certyfikatu
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KONTROLA BIEŻĄCA – SCHEMAT POSTĘPOWANIA
PRODUCENT BETONU

PRODUCENT BETONU

Pobranie 6 próbek

Pobranie 3 próbek

Wykonanie badania wytrzymałości na ściskanie po
28 dniach dojrzewania, zgodnie z PN-EN 12390-3,
lub w innym terminie wskazanym w specyfikacji.
UWAGA:
Producent betonu towarowego wykonuje badania na trzech
próbkach. Pozostałe próbki pozostają jako rozjemcze
w laboratorium producenta

Szczegóły postępowania w zakresie
przeprowadzania kontroli bieżących
są dostępne na stronie internetowej
www.imbitb.pl

Porównanie wyników badań – przeprowadzonej analizy

w dokumencie
Jeżeli TAK

Jeżeli NIE

Przesłanie raportu
z badań i oceny
zgodności

Badanie rozjemcze

Wynik
pozytywny

„Wymagania IMBiTB dla producentów
betonu dotyczące przeprowadzania
kontroli bieżących”

Wynik
negatywny

NIEZGODNOŚĆ

NADZÓR NAD WYDANYM CERTYFIKATEM
 W
 kolejnych latach jest przeprowadzana
inspekcja w nadzorze

 K
 ażda inspekcja jest ustalana i poprzedzona pismem z informacją o planowanej
inspekcji wraz z planem inspekcji

 P
 rzy nadzorze nad certyfikatem betonu
towarowego program obejmuje również
dwie kontrole bieżące w ciągu roku
26
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PODSUMOWANIE – PROCES CERTYFIKACJI I NADZORU
Wniosek
do IMBiTB
1

Podpisanie
umowy
2

Przeprowadzenie
inspekcji
3

Przeprowadzenie
kontroli
bieżących
4

Decyzja
Kierownika
Pionu
Certyfikacji
5

Wydanie
Certyfikatu
6

Nadzór
7

BETON WYTWARZANY W WARUNKACH
CERTYFIKOWANEJ KONTROLI PRODUKCJI
„Jakość nigdy nie jest dziełem przypadku;
jest rezultatem dobrych intencji, szczerego
wysiłku, odpowiedniego kierunku,
umiejętnego wykonania; reprezentuje
mądry wybór z wielu alternatyw”
– William A. Foster

KORZYŚCI ZE ZMIAN
Wyrób
budowlany

Jakość
Inspekcja i badania

Ujednolicenie
wymagań

Kontynuacja
nadzoru
Inspekcja i badania
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NADZÓR RYNKU

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

USTAWA Z DNIA 13 KWIETNIA 2016 R.
O SYSTEMACH OCENY ZGODNOŚCI I NADZORU RYNKU
WYROBY BUDOWLANE
 Wyroby budowlane stwarzające zagrożenie
 Niezgodność mająca charakter formalny
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NIEZGODNOŚCI FORMALNE
Do niezgodności formalnych zalicza się np.:
 u
 mieszczenie oznakowania B na wyrobie, dla którego nie
sporządzono krajowej deklaracji właściwości użytkowych
 u
 mieszczenie niepełnego oznakowania B (bez wymaganych
informacji towarzyszących oznakowaniu B)
 n
 ieumieszczenie oznakowania B, mimo że jest wymagane
 n
 iesporządzenie krajowej deklaracji właściwości użytkowych, jeżeli jest wymagana
 k rajowa deklaracja właściwości użytkowych jest sporządzona niezgodnie z przepisami rozporządzenia
 d
 okumentacja techniczna jest niedostępna lub niekompletna

Instytut Materiałów Budowlanych i Technologii Betonu
(IMBiTB) oferuje usługę certyfikacji zakładowej kontroli
produkcji betonu towarowego wraz z oceną zgodności
według wymagań normy PN-EN 206:2014:04
Beton – Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
Od 2011 r. powyższy proces jest objęty zakresem
akredytacji Instytutu – numer akredytacji AC 157.
Szczegółowe informacje związane z realizacją tego
procesu znajdą Państwo na stronie internetowej
www.imbitb.pl
Kontakt:
Instytut Materiałów Budowlanych i Technologii Betonu Sp. z o.o.
ul. Marywilska 26, 03-228 Warszawa
tel.: +48-22-614-09-75
fax: +48-22-811-06-15
GSM: +48-609-709-490
+48-609-709-690
+48-609-117-096
+48-605-052-649
e-mail: sekretariat@imbitb.pl, certyfikacja@imbitb.pl
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Nowe możliwości wykorzystania
popiołów lotnych w produkcji
elementów z betonu
wibroprasowanego
dr inż. Grzegorz Łój
Laboratorium Badań Materiałów
Budowlanych i Ceramicznych
Katedra Technologii Materiałów Budowlanych
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
AGH w Krakowie
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KLASYFIKACJA DODATKÓW MINERALNYCH
ZGODNIE Z PN-EN 206-1
Dodatki mineralne
do betonu

Typu I
Prawie obojętne

Mączka wapienna,
pigmenty

Typu II
Reaktywne

O właściwościach
pucolanowych:
Popiół lotny,
Pył krzemionkowy

O właściwościach
hydraulicznych:
Granulowany
mielony żużel
wielkopiecowy

CEM II AS 42,5R – LAFARGE MAŁOGOSZCZ
Popiół lotny jest otrzymywany przez elektrostatyczne lub mechaniczne
osadzanie pylistych cząstek spalin z palenisk opalanych pyłem węglowym.
Popiół otrzymywany innymi metodami nie powinien być stosowany
w cemencie zgodnym z normą PN-EN-197-1.
Popiół lotny może być z natury krzemionkowy lub wapienny. Pierwszy
wykazuje właściwości pucolanowe, drugi może wykazywać dodatkowo
właściwości hydrauliczne.

Popiół lotny krzemionkowy (V) jest
to bardzo drobny pył, złożony głównie z kulistych cząstek, mający właściwości pucolanowe. Składa się zasadniczo z reaktywnego dwutlenku
krzemu (SiO2) i tlenku glinu (Al2O3).
Pozostałość zawiera tlenek żelaza
i inne związki.

Popiół lotny wapienny (W) jest
to bardzo drobny pył, mający
właściwości hydrauliczne i/lub
pucolanowe. Składa się zasadniczo
z reaktywnego tlenku wapnia (CaO),
reaktywnego dwutlenku krzemu
(SiO2) i tlenku glinu (Al2O3).
Pozostałość zawiera tlenek żelaza
i inne związki.
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POPIOŁY LOTNE Z KOTŁÓW KONWENCJONALNYCH

Ziarna popiołu lotnego
krzemionkowego

Ziarna popiołu lotnego
krzemionkowego w zaczynie
cementowym

POPIÓŁ LOTNY Z KOTŁÓW KONWENCJONALNYCH (V)
Zalety:

Wady:

 P
 oprawa reologii mieszanki betonowej i skuteczności zagęszczania
na wibroprasie

 Ciemna

barwa betonu i kłopoty
z barwieniem pigmentami

 M
 ożliwość optymalizacji ilości
cementu
 Z
 mniejszenie skurczu betonu
(szczególnie dla dużych elementów typy krawężniki)
 O
 graniczenie powstawania wykwitów przez wiązanie Ca(OH)2
 E
 stetyczny „zaciąg” powierzchni
bocznych

 O
 słabienie mrozoodporności przy
wprowadzeniu więcej niż 20%
popiołu w stosunku do masy cementu
 O
 słabienie dynamiki narastania
wytrzymałości, szczególnie
w obniżonych temperaturach
 C
 zasami niestabilność składu
i strat prażenia

Nie stosować do warstwy fakturowej kostki
brukowej – możliwość utraty odporności
na zamrażanie/rozmrażanie
z udziałem soli odladzających
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POPIOŁY Z KOTŁÓW FLUIDALNYCH
 Pozyskiwane są ze złoża palenisk fluidalnych kotłów w elektrowniach
 Inna postać i właściwości niż popiołów lotnych
 C
 zęsto zawierają znaczne ilości produktów odsiarczania spalin
(siarczanów i/lub siarczynów wapnia)
 Z
 e względu na charakterystykę procesu spalania fluidalnego wykazują
znaczną zmienność składu chemicznego i uziarnienia
 N
 ie podlegają normie PN-EN 450 ani nie są dodatkami typu II w myśl
normy PN-EN 206-1

PORÓWNANIE POPIOŁÓW LOTNYCH
I POPIOŁÓW FLUIDALNYCH

Popiół lotny z kotła
konwencjonalnego

Popiół z kotła fluidalnego

 W
 popiołach fluidalnych brak jest fazy szklistej, obecna jest natomiast
faza semikrystaliczna, stanowiąca produkt dehydratacji i dehydroksylacji
skały płonnej
 S
 pośród faz krystalicznych w popiele fluidalnym stwierdzono obecność
kwarcu, anhydrytu i tlenków żelaza. Obecny jest również wolny CaO
(około 3%) oraz nie spalony węgiel (ponad 3%).
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POPIOŁY Z KOTŁÓW FLUIDALNYCH
 P
 opioły fluidalne bardzo różnią się między sobą, co utrudnia ich normalizację i poszukiwanie uniwersalnych rozwiązań przy ich wykorzystywaniu
i zagospodarowywaniu, a różnice te wymuszają stosowanie rozwiązań indywidualnych dla konkretnych popiołów z osobna, często przy niemałych
kosztach.
źródło: www.popiol.pl

Zalety:

Wady:

 M
 ożliwość optymalizacji ilości
cementu

 C
 iemna barwa betonu i kłopoty
z barwieniem pigmentami
 Wysoka i niestabilna wodożądność, skutkująca nieoczekiwanymi problemami z zagęszczaniem
na wibroprasie
 Osłabienie dynamiki narastania
wytrzymałości szczególnie w obniżonych temperaturach
 Wysoka niestabilność składu
i strat prażenia
 Wysoka zawartość siarczanów
i siarczynów (ryzyko „wewnętrznej” korozji siarczanowej betonu)

 Zmniejszenie

skurczu betonu
(szczególnie dla dużych elementów typy krawężniki)
 O
 graniczenie powstawania wykwitów przez wiązanie Ca(OH)2
 E
 stetyczny „zaciąg” powierzchni
bocznych

Na podbudowę pod kostkę – zdecydowanie TAK,
do produkcji kostki brukowej – raczej NIE

ZAGROŻENIA PRZY STOSOWANIU POPIOŁÓW LOTNYCH
W PRODUKCJI BETONU WIBROPRASOWANEGO
 Niestabilność składu chemicznego (chlorki, siarczany, fosforany itp.)
 Straty prażenia i ich niestabilność (szczególnie przy współspalaniu)
 Z
 miana morfologii ziaren popiołu i właściwości fizykochemicznych przy
współspalaniu
 M
 ożliwość zmiany barwy popiołów (a w konsekwencji betonów) będącej
następstwem zmian składu chemicznego i/lub cech fizycznych popiołu
lotnego
 M
 ożliwość obniżenia odporności na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem
soli odladzających (szczególnie przy nowych wymaganiach GDDKiA)
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Przedsięwzięcie IniTech:
Analiza uwarunkowań oraz
badania możliwości wykorzystania
wybranych UPS w budownictwie
i inżynierii lądowej
Nr rejestracyjny: OSF 65832

Nr umowy: ZPB/61/65832/IT2/10
Początek: 01.04.2010
Koniec: 31.03.2013
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ZAKRES PROWADZONYCH BADAŃ
 5 jednostek naukowo-badawczych
 7 głównych partnerów przemysłowych
 6
 surowców wyjściowych o różnych
charakterystykach fizykochemicznych
 20 zadań projektowych
 O
 d testów podstawowych w laboratoriach do półtechnicznych – weryfikacja
składów proponowanych prototypów
wyrobów z frakcjonowanymi UPS
 Próby terenowe wybranych rozwiązań
 P
 onad 20 zgłoszeń patentowych
i zgłoszeń know-how

KIERUNKI BADAŃ NAD USZLACHETNIANIEM
POPIOŁÓW LOTNYCH
Zwiększenie efektywności i otwarcie nowych kierunków wykorzystania UPS
oczekiwane jest dzięki opracowaniu metod selekcji i separacji popiołów suchych i UPS zalegających na składowiskach po redukcji ich naturalnego zawilgocenia.
Sposoby „uszlachetniania” ubocznych
produktów spalania:
 selektywny odbiór
 frakcjonowanie
 domielanie
 m
 ieszanki popiołowe i/lub
popiołowo-żużlowe
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PNEUMATYCZNE FRAKCJONOWANIE POPIOŁÓW LOTNYCH
Na ziarno znajdujące się w strefie separacji działają następujące siły:






F – siła dynamiczna bezwładności
G – siła ciężkości
R – siła oporu hydraulicznego
W – siła wyporu hydrostatycznego
ψ – bezwymiarowy współczynnik oporu – zależy do liczby Reynoldsa
i kształtu ziarna

W separatorach turbinowych rozdział ziaren następuje w polu działania sił
odśrodkowych

dgr – średnica ziarna granicznego		
Obok: Vr – prędkości obwodowej i vu – prędkości unoszenia występuje też
ρ – gęstość ziarna, a ściślej mówiąc gęstość pozorna substancji, z której (lub
m
z których) zbudowane jest ziarno. Zatem obok kryterium podziału na frakcję
według wymiaru ziaren uwzględniamy ich gęstość (również pozorną).

PNEUMATYCZNE FRAKCJONOWANIE POPIOŁÓW LOTNYCH
ZRÓŻNICOWANIE ZIAREN POPIOŁÓW LOTNYCH (OM)
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PNEUMATYCZNE FRAKCJONOWANIE POPIOŁÓW LOTNYCH
ZRÓŻNICOWANIE ZIAREN POPIOŁÓW LOTNYCH (SEM)

Popiół K

Popiół P

MPŻ (PMS)

POPRAWA JAKOŚCI PRZEZ USUNIĘCIE SKŁADNIKÓW
NIEPOŻĄDANYCH, ODDZIELENIE NIESPALONEJ BIOMASY

38

Frakcja (0,6 do 1,2)÷4 mm

Frakcja pow. 4 mm

Straty prażenia 8 do 12%, wartość
opałowa 2000 do ok. 6000 J.g,
dział w MPŻ 8 do 16% w zależności
od wilgotności przesiewanej MPŻ

Straty prażenia 8 do 16%, wartość
opałowa 2000 do ok. 8000 J.g,
dział w MPŻ 4 do 11% w zależności
od wilgotności przesiewanej MPŻ
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WŁAŚCIWOŚCI FRAKCJONOWANYCH POPIOŁÓW LOTNYCH
Popiół T wyróżnia się składem mineralnym i kształtem ziaren.

Zmienność właściwości tych popiołów
i znaczna wodożądność utrudnia efektywne frakcjonowanie.

Ulepszenie rozdziału ziaren ze względu na skład mineralny – różnice ciężaru objętościowego powinno otworzyć
nowe kierunki zastosowań.

PNEUMATYCZNE FRAKCJONOWANIE POPIOŁÓW
LOTNYCH, ZRÓŻNICOWANIE CHEMICZNE FRAKCJI
Popiół P – frakcje podstawowe
P-002

Frakcja 0÷100 μm

Frakcja > 100 μm

Udziały %

80÷83

17÷20

Str. pr. %

5,46÷8,85

2,74÷3,25

P-002, P-003

Frakcja 0÷45 μm

Frakcja 45–200 μm

Udziały %

80÷83

17÷20

Str. pr. %

5,46÷8,85

2,74÷3,25

SiO2

48,4÷49,8

51,2÷52,6

Al2O3

18,8÷19,9

23,0÷24,8

Frakcje dodatkowe
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PNEUMATYCZNE FRAKCJONOWANIE POPIOŁÓW
LOTNYCH, ZRÓŻNICOWANIE CHEMICZNE FRAKCJI
Popiół K. Frakcje podstawowe
K-002
Udziały %
Str. pr. %
SiO2
Al2O3
CaO
SO3

Frakcja 0÷30 μm
27,1÷28,5
0,77÷0,93
35,6÷36,7
8,0÷9,1
31,1÷32,4
7,7÷8,9

Frakcja 30÷100
43,7÷44,2
0,34÷0,44
64,5÷66,0
6,3÷6,9
13,6÷14,8
2,7÷3,3

Frakcja > 100 μm
25,7÷27,1
1,35÷1,50
85,3÷90,1
2,1÷3,75
2,1÷3,6
0,4÷0,7

Popiół T. Frakcje podstawowe
T-001, T-002
Str. pr. %
CaO
SO3

Frakcja 0÷30 μm
1,8÷5,1
20,2÷33,0
8,1÷14,6

Frakcja > 30 μm
2,1÷4,8
10,1÷20,3
3,6÷7,7

ZWIĄZEK WYBRANYCH CECH POPIOŁÓW LOTNYCH
Z WIELKOŚCIĄ FRAKCJI ZIARNOWEJ
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PROGNOZOWANE KIERUNKI ZASTOSOWANIA
FRAKCJONOWANYCH POPIOŁÓW LOTNYCH
Popiół / frakcja Przewidywane zastosowanie
P/F0-100

dodatek do cementów i betonów (w tym betonów
wibroprasowanych)

P/Fpow.100

drogownictwo, kruszywo, materiał antypoślizgowy
(odladzanie zimowe)

P/F0-45

wypalane ceramiczne materiały budowlane

P/F45-200

wypalane ceramiczne materiały budowlane

K/F0-30

dodatek do cementu i betonu, w cementach murarskich, autoklawizowane materiały budowlane, suche zaprawy, betony i wyroby wibroprasowane, cementy specjalne

K/F30-100

dodatek do cementu i betonu, autoklawizowane
materiały budowlane, suche zaprawy, betony
i wyroby wibroprasowane

K/Fpow.100

100 sucha mączka kwarcowa

popiół T

Drogownictwo, cementy specjalne, zaprawy i tynki
oraz betony wibroprasowane

K/F0-30

Drogownictwo, cementy specjalne, zaprawy i tynki
oraz betony wibroprasowane

T/Fpow.30

Betony i wyroby wibroprasowane

REALIZACJA ZADANIA 15
„Badania składów mieszanek betonowych dla prefabrykatów inżynieryjno-technicznych infrastruktury drogowej”
 O
 pracowanie wytycznych dla badań w oparciu o cechy technologii wibroprasowania betonu oraz właściwości mieszanki betonowej do niej przeznaczonej
 Laboratoryjna weryfikacja składów mieszanek betonowych dla DEB z frakcjonowanymi UPS
 P
 ółtechniczna weryfikacja składów mieszanek betonowych dla DEB z frakcjonowanymi UPS
 N
 awierzchnie próbne z prefabrykatów drogowych
zawierających frakcjonowane UPS (na podbudowach z materiałów opracowanych wzadaniu 14
projektu)

41

TECHNOLOGIA BETONU

WIBROPRASOWANIE BETONU

CECHY MIESZANKI BETONOWEJ DLA ELEMENTÓW
WIBROPRASOWANYCH
 Bardzo niskie w/c ok. 0,34–0,4
 Konsystencja wilgotna – bardziej sztywna niż K1 lub V0 (test Ve-Be≥31s)
 Stosowana mieszanka kruszywo:
– Warstwa konstrukcyjna 0/8 mm (0/16 mm)
– Warstwa licowa 0/2 mm (0/4 mm)
 Wysoki punkt piaskowy mieszanki kruszyw
 Optymalna zawartość części pylastych w zakresie 340–380 (400) kg/m3
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OPTYMALNE KRZYWE UZIARNIENIA
MIESZANKI KRUSZYWOWEJ

Punkt piaskowy

Suma części pylastych
z kruszywa i dodatków

ROLA UPS W ŚWIEŻEJ MIESZANCE BETONOWEJ
Aktywność popiołów lotnych w mieszance betonowej
(przyjęta zgodnie z PN-EN 206-1:2003)
Dla betonów zawierających cement CEM I zgodny z PN-EN 197-1
dopuszcza się następujące wartości współczynnika aktywności
popiołów lotnych:
CEM I 32,5

k = 0,2

CEM I 42,5 i klasy wyższe

k = 0,4

Gdzie:
woda/cement ≈ woda/(cement + k ∙ popiół lotny)
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RECEPTURY PRÓBNE
Składy wyjściowe mieszanek betonowych dla warstwy konstrukcyjnej
betonowej kostki brukowej.
Składnik

Dozowanie w [kg/1 m3]

Dozowanie w [kg/1 m3]

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

220–250

320–350

Popiół lotny lub
frakcjonowany UPS

80–120

–

Piasek 0/2

950

950

Żwir I 2/8

1000

1000

ok. 130–150

ok. 130

Domieszka plastyfikator

1,2

1,2

Punkt piaskowy

51,0

51,0

Woda (teoretyczna)

Przykładowa Kumulacyjna krzywa uziarnienia kruszywa dla warstwy
konstrukcyjnej betonowej kostki brukowej.
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RECEPTURY PRÓBNE
Składy wyjściowe mieszanek betonowych dla warstwy licowej
betonowej kostki brukowej.
Składnik

Dozowanie w [kg/1 m3]

Dozowanie w [kg/1 m3]

350–380

400–420

50

–

Piasek 0/2

1650

1650

Żwir I 2/8

–

–

ok. 150

ok. 145

Domieszka plastyfikator

3,3

3,3

Punkt piaskowy

96,0

96,0

CEM II/A-M(S-LL) 52,5N
Popiół lotny lub
frakcjonowany UPS

Woda (teoretyczna)

Przykładowa Kumulacyjna krzywa uziarnienia kruszywa dla warstwy
konstrukcyjnej betonowej kostki brukowej.
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BADANIE PODATNOŚCI MIESZANEK BETONOWYCH
NA ZAGĘSZCZANIE METODĄ WIBROPRASOWANIA

Stanowisko
pomiarowe

Wyniki badania podatności na zagęszczania
(wykres zależności gęstości od czasu)
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WYNIKI BADAŃ LABORATORYJNYCH
Gęstość i nasiąkliwość próbek walcowych zaformowanych na stanowisku
do badania podatności na zagęszczanie metodą wibroprasowania.
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WYNIKI BADAŃ LABORATORYJNYCH
Wytrzymałość na ściskanie próbek walcowych zaformowanych na stanowisku
do badania podatności na zagęszczanie metodą wibroprasowania.

PÓŁTECHNICZNA WERYFIKACJA RECEPTUR
LABORATORYJNYCH
Do prób wybrano zakłady różniące się poziomem technicznym
i technologicznym:
 Różne maszyny formujące
 Zróżnicowany stopień automatyzacji zakładu
 Różne warunki wstępnego dojrzewania wyrobów
Wyprodukowano różne drobnowymiarowe prefabrykaty drogowe
zawierające frakcjonowane UPS:
 Betonowa kostka
brukowa
 Krawężniki i obrzeża
betonowe
 Bloczki betonowe
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PÓŁTECHNICZNA WERYFIKACJA RECEPTUR
LABORATORYJNYCH, WYBRANE PARAMETRY
WERYFIKACYJNE DLA KOSTKI BRUKOWEJ

Odporność
na warunki
atmosferyczne

Nasiąkliwość
wagowa
[%]

Odporność na
środki odladzające
złuszczenie
z powierzchni
[kg/m2]

PN-EN 1338:2005+AC:2007

Ubytek masy
[%]

PN-B-06250:1988

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

3,75

0,10

0,66

T-002

4,62

0,40

0,36

T-002/f 0–45

4,21

0,31

0,52

T002/f pow 45

4,92

0,95

2,71
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PÓŁTECHNICZNA WERYFIKACJA RECEPTUR LABORATORYJNYCH
WYBRANE PARAMETRY WERYFIKACYJNE DLA KOSTKI BRUKOWEJ
Receptura
z 33%
frakcjonowanego
UPS

PN-EN 1340:2004+AC:2007
Wytrzymałość
na zginanie
[MPa]

Nasiąkliwość
wagowa
[%]

Odporność
na środki
odkadzające

Ścieralność

K-002

6,7

5,1

3,80

19,5

K-002/f0-30

7,2

4,9

1,80

18,3

K-002/f0-100

7,6

4,8

0,65

18,0

PÓŁTECHNICZNA WERYFIKACJA RECEPTUR LABORATORYJNYCH
WYBRANE PARAMETRY WERYFIKACYJNE DLA BLOCZKÓW BETONOWYCH

1.

2.

3.

50

Gęstość brutto
(stan suchy)
[kg/m3]

Wytrzymałość
na ściskanie
[N/mm2]

Współczynnik
absorpcji wody
[g/m2xs]

Bloczki – 33% K002

2150

Bloczki – 33%
K002/f0–30

2240

Bloczki – CEM I

2170
Wytrzymałość
średnia fm

Wytrzymałość
znormalizowana fb

Bloczki – 33% K002

18,8

26,5

Bloczki – 33%
K002/f0–30

20,5

29,0

Bloczki – CEM I

15,5

22,0

Bloczki – 33% K002

2,2

Bloczki – 33%
K002/f0–30

1,8

Bloczki – CEM I

1,9
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PODSTAWOWE KIERUNKI BADAŃ SPOIW DROGOWYCH
popiół lotny
z El. Pątnów
(lub jego frakcje)

popiół lotny
z El. Połaniec
(lub jego frakcje)

popiół lotny
z El. Turów
(lub jego frakcje)

stabilizacja gruntów
0,5–2,5 MPa

jakie kruszywo

ulepszanie gruntów
(poprawa nośności)
<0,5 MPa

drobne frakcje

hydrauliczne spoiwa drogowe
wg prEN 13282

mieszanka
popiołowo-żużlowa
z Połańca
(lub jej frakcje)

podbudowy drogowe
>2,5 MPa

ULEPSZANIE I STABILIZACJA GRUNTÓW SPOISTYCH

+ Ca2+ 

Wymiana jonów w przestrzeniach międzypakietowych minerałów ilastych
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NAWIERZCHNIE PRÓBNE Z PREFABRYKATÓW
ZAWIERAJĄCYCH FRAKCJONOWANE UPS
Ciąg komunikacyjny dla ruchu pieszego i lekkiego ruchu kołowego (do 7 ton).
Na potrzeby próbnych nawierzchni
wyprodukowano:
 k
 rawężniki i obrzeża betonowe
zawierające frakcjonowane UPS
 4 warianty betonowej kostki
brukowej z UPS w warstwie
konstrukcyjnej
 1 wariant betonowej kostki
brukowej z frakcjonowanym
UPS w warstwie licowej
 Spoiwa drogowe zawierające
frakcjonowane UPS
(do stabilizacji gruntu oraz do
podbudów i podsypki pod kostkę)

Miejsca postojowe dla samochodów ciężarowych z naczepami.
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PODSUMOWANIE
 F
 rakcjonowane UPS mają korzystny wpływ na parametry
użytkowe prefabrykatów betonowych dla infrastruktury
inżynieryjno-drogowej.
 P
 rowadzone badania dają przesłanki do rozszerzenia
możliwości stosowania frakcjonowanych UPS
w technologii betonu wibroprasowanego.
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Monitoring procesu dojrzewania
betonu w konstrukcji
– optymalizacja procesu
budowlanego
prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Katedra Wytrzymałości Materiałów
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WSTĘP
Ocena rzeczywistej wytrzymałości betonu dojrzewającego
w konstrukcji
 tradycyjna metoda oceny wytrzymałości – badanie próbek świadków
dojrzewających w warunkach budowy i warunkach laboratoryjnych
 alternatywna metoda – ocena rzeczywistej wytrzymałości na podstawie
wskaźnika dojrzałości, który łączy zależność zmiany temperatury
dojrzewającego betonu z rozwojem wytrzymałości w czasie

Most Rędziński (2011)

System monitoringu do oceny rzeczywistej wytrzymałości betonu
na postawie pomiarów in situ i symulacji numerycznych
 aparatura pomiarowa dedykowana do oceny wytrzymałości betonu
in situ – możliwość monitorowania wielu punktów konstrukcji
jednocześnie, tworzenie profili temperaturowych wybranych
elementów konstrukcyjnych
 badania laboratoryjne z wykorzystaniem wzorcowanej aparatury
badawczej
 model matematyczny dojrzewania betonu, spójny z możliwościami
pomiarowymi
 implementacja numeryczna modelu matematycznego dojrzewającego
betonu wraz z walidacją na danych doświadczalnych uzyskanych
z badań laboratoryjnych
 funkcja przesyłu danych online
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PODSTAWY NORMOWE
Według PN-EN-13670-2011
„Zaleca się, aby ocena rozwoju wytrzymałości betonu w strefie przypowierzchniowej była oparta na zależności między wytrzymałością na ściskanie a dojrzałością. […]
Zaleca się, aby obliczenia dojrzałości były oparte na odpowiedniej funkcji dojrzałości, sprawdzonej w odniesieniu do danego rodzaju cementu lub kombinacji cementu ze stosowanym dodatkiem”.

Według ASTM-C-1074-11
„This practice requires establishing the strength-maturity relationship of the
concrete mixture […]
This practice can be used to estimate the in-place strength of concrete to allow the start of critical construction activities such as: (1) removal of formwork
and reshoring; (2) post-tensioning of tendons; (3) termination of cold weather
protection; and (4) opening of roadways to traffic.”

ROZWÓJ METODY SZACOWANIA WYTRZYMAŁOŚCI

uwzględnienie
wpływu
temperatury

100 LAT TEMU

56

rozpoznanie metody,
pierwsze publikacje,
funkcja wskaźnika
dojrzałości Nurse-Saul,
zastosowanie w USA

50 LAT TEMU

równanie Arrheniusa,
dojrzałość betonu
w postaci wieku
równoważnego,
zastosowanie w USA

25 LAT TEMU

metoda stosowana
na budowach na całym
świecie (USA, kraje
skandynawskie)
– redukcja kosztów,
poprawa bezpieczeństwa

DZIŚ
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FAZY HYDRATACJI CEMENTU

Basis for and practical approaches to stress calculations and crack risk estimation in hardening concrete structures – State of the art., Øyvind Bjøntegaard
(Norwegian Public Roads Administration), 2011.

świeży beton
– faza uśpienia
(nieaktywna)

czas to – wiązanie faza utwardzania
cementu, tworzenie sztywnego
szkieletu

długotrwałe
twardnienie
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SPÓJNY Z MOŻLIWOŚCIAMI POMIAROWYMI MODEL
MATEMATYCZNY DOJRZEWANIA BETONU
Aspekt termiczny – parametry łatwo mierzalne w systemie monitoringu,
posiadające swoje odpowiedniki w modelu matematycznym:
• maksymalna temperatura betonu Tmax [oC]
• czas wystąpienia temperatury maksymalnej
• maksymalny przyrost
• maksymalna prędkość wzrostu temperatury [oC/h]
• przestrzenny gradient temperatury [oC/m]
• ciepło hydratacji liczone na podstawie przybliżonych formuł
Aspekt chemiczny
Aspekt sorpcji wilgoci
Aspekt mechaniczny

MODEL MATEMATYCZNY
Termodynamiczne równanie polowe opisujące stan „młodego” betonu:
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PROCEDURA SZACOWANIA WYTRZYMAŁOŚCI
ETAP I – badania laboratoryjne

FUNKCJE DOJRZAŁOŚCI
Funkcja dojrzałości wyrażona za pomocą wskaźnika temperatura-czas
(TTF – temperature-time factor), nazywana także funkcją Nurse-Saul:

temperatura

To

czas

Funkcja dojrzałości wyrażona za pomocą równania Arrheniusa w postaci
wieku ekwiwalentnego te
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PROCEDURA SZACOWANIA WYTRZYMAŁOŚCI
ETAP II – szacowanie wytrzymałości na placu budowy

ETAP III – weryfikacja krzywej dojrzewania, rekalkulacja
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BADANIA LABORATORYJNE
Badania na kostkach 50 mm w temperaturze T1, T2, T3

Krzywa dojrzewania na próbkach sześciennych i walcowych
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REALIZACJA – MOST TYPU EXTRADOSED

ETAP I: Monitoring temperatury masywu fundamentu podpory P3
– fundament 22 m × 30 m × 3 m, objętość betonu 1890 m3
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REALIZACJA – MOST TYPU EXTRADOSED
ETAP II: Monitoring dojrzewania betonu sekcji startowej

Dostarczenie informacji o możliwości rozpoczęcia sprężania konstrukcji
ETAP II: M
 onitoring dojrzewania betonu sekcji startowej
– montaż systemu pomiarowego
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REALIZACJA – MOST TYPU EXTRADOSED
ETAP II: M
 onitoring dojrzewania betonu sekcji startowej
– płyta dolna ustroju

ETAP III: Monitoring dojrzewania betonu sekcji startowej – pomiar temperatury
betonu próbek walcowych i sześciennych
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REALIZACJA – MOST TYPU EXTRADOSED
ETAP II: Monitoring dojrzewania betonu sekcji startowej – krzywa dojrzewania

Poziom 60% wytrzymałości
dla klasy C60/75:
z monitoringu in situ:
po czasie 1 doby od zabetonowania
z badań niszczących:
po czasie 2 dni od zabetonowania

ETAP III: Monitoring dojrzewania betonu sekcji typowej – ściana + płyta górna
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PRAKTYCZNE ASPEKTY
racjonalne skrócenie czasu wykonania konstrukcji przy poziomie ufności
przewyższającym tradycyjne metody oceny wytrzymałości, takie jak
badanie próbek świadków dojrzewających w warunkach budowy
określenie czasu wymaganego do usunięcia deskowań lub podpór
tymczasowych
określenie czasu rozpoczęcia sprężania konstrukcji
określenie czasu wymaganego do przenoszenia obciążeń użytkowych
betonowanie w obniżonej temperaturze, na znacznych wysokościach
stały monitoring wytrzymałości betonu w zakładzie prefabrykacji
pomiar w dowolnym istotnym miejscu konstrukcji
optymalizacja procesu dojrzewania betonu – kontrola jakości materiału
i parametrów konstrukcji
redukcja czasu realizacji robót betoniarskich nawet o 1/3
– bezpośrednie korzyści ekonomiczne

LITERATURA
1. McIntosh J.D.: Electrical curing of concrete (1949)
2. Nurse R.W.: Steam curing of concrete (1949)
3. S
 aul A.G.A.: Principals underlying the steam curing of concrete at atmospheric pressure (1951)
– ocena wpływu obróbki termicznej parą wodną na skrócenie czasu dojrzewania betonu
4. Bergström S.G.: Curing temperature, age and strength of concrete (1953)
5. R
 astrup E.: Heat of hydration in concrete (1954) – dojrzewanie betonu w warunkach
obniżonej temperatury, w szczególności betonowanie w okresie zimowym
6. C
 arino N.J., Lew H.S.: The Maturity Method: From Theory to Application (2001) – podstawy metody, możliwości praktycznego zastosowania metody
7. ASTM C 1074: Standard Practice for Estimating Concrete Strength by the Maturity Method (2011) – norma dotycząca zastosowania metody wskaźnika dojrzałości betonu
8. J onasson J.E., Retelius A.: Application of the Maturity Concept for assesment of development
of compressive strength of concrete (2011) – możliwości praktycznego zastosowania metody
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Zamówienia publiczne
po nowelizacji ustawy
z dnia 22 czerwca 2016 roku
Jacek Sadowy
Ośrodek Doradztwa
Zamówień Publicznych
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CEL ZMIAN – IMPLEMENTACJA DYREKTYW
 D
 yrektywa 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE – „zamówienia klasyczne”
 D
 yrektywa 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania
zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej,
energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylająca dyrektywę
2004/17/WE – „zamówienia sektorowe”
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MOTYW 5 PREAMBUŁY 2014/24/UE
Żaden przepis w niniejszej dyrektywie nie zobowiązuje państw członkowskich
do zlecania podmiotom zewnętrznym świadczenia usług, które chcą świadczyć
samodzielnie.

IN-HOUSE
Umowa zawarta wyłącznie pomiędzy zamawiającymi, jeżeli spełnione są
wszystkie następujące warunki:
a) umowa ustanawia lub wdraża współpracę między uczestniczącymi instytucjami zamawiającymi w celu zapewnienia wykonania usług publicznych
b) wdrożeniem tej współpracy kierują jedynie względy związane z interesem
publicznym
c) uczestniczące instytucje zamawiające wykonują na otwartym rynku mniej
niż 10% działalności będących przedmiotem współpracy
Umowa ustanawia lub wdraża współpracę między uczestniczącymi
instytucjami zamawiającymi w celu zapewnienia wykonania usług
publicznych, które muszą one wykonać, z myślą o realizacji celów,
które im wspólnie przyświecają.
Ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej
jest prowadzone w ramach wykonywania powierzonych jej zadań

Zamawiający
Wykonawca
kontrolowany
przez
instytucje
zamawiające

Zamawiający

Zamawiający
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PODZIAŁ ZAMÓWIENIA NA CZĘŚCI
Zamawiający może podzielić zamówienie na części, określając zakres
i przedmiot tych części (art. 36aa ust. 1).
Jednocześnie zamawiający ma obowiązek podawania uzasadnienia braku podziału w protokole (art. 96). Sam obowiązek podziału nie został jednak wprost
wyrażony w samych przepisach ustawy (jest uprawnienie).

DZIELENIE ZAMÓWIENIA
Instytucja zamawiająca powinna mieć obowiązek rozważenia celowości
podziału zamówień na części, jednocześnie zachowując swobodę
autonomicznego podejmowania decyzji na każdej podstawie, jaką uzna
za stosowną, nie podlegając nadzorowi administracyjnemu ani sądowemu.
(motyw 78 Dyrektywy)
Jeżeli nie podzielimy – obowiązek podania „uzasadnienia” (dlaczego?).
Udzielanie zamówienia w częściach powinno być zasadą, gdy zamówienie
jest „duże”.
(zalecenie wynikające z motywu 78 preambuły)
Podział oparty na zasadzie „ilościowej”, tak by wielkość poszczególnych zamówień lepiej odpowiadała możliwościom MŚP, lub „jakościowej”, z uwzględnieniem różnych zaangażowanych branż i specjalizacji (tak by dostosować treść
poszczególnych zamówień do poszczególnych sektorów MŚP).
Powody niedokonania podziału podaje się w protokole
(art. 96 ust. 1 pkt 11 noweli ustawy).
Brak podziału zamówienia „złożonego” lub „dużego” powinien być
uzasadniony (podane „powody niedokonania podziału”).
Motyw 78 Dyrektywy:
Gdy instytucja zamawiająca mogłaby stwierdzić, że taki podział groziłby:
 ograniczeniem konkurencji albo
 nadmiernymi trudnościami technicznymi lub
 nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia, lub też
 p
 otrzeba skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących
poszczególne części zamówienia mogłaby poważnie zagrozić właściwemu
wykonaniu zamówienia.
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OGRANICZENIE MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA ZAMÓWIENIA
Nawet jeżeli możliwe jest złożenie ofert w odniesieniu do kilku lub wszystkich
części zamówienia, zamawiający mogą ograniczyć liczbę części zamówienia,
które można udzielić jednemu wykonawcy, pod warunkiem że liczba części,
jaka może być udzielona jednemu wykonawcy, została wcześniej wskazana.
(art. 36aa ust. 3 i4)
Instytucje zamawiające wskazują w dokumentach zamówienia obiektywne
i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które zamierzają zastosować
w celu ustalenia, które części zostaną udzielone, gdyby zastosowanie kryteriów udzielenia zamówienia prowadziło do udzielenia jednemu oferentowi
większej liczby części niż wynosi maksymalna. (art. 36aa ust. 5)

DOSTĘPNOŚĆ W FORMIE ELEKTRONICZNEJ
DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA
Zasada:
Zamawiający udostępnia SIWZ na stronie internetowej od dnia publikacji
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Dotyczy trybów przetargu nieograniczonego i ograniczonego.
Skutek: odejście zamawiających od przetargu ograniczonego.

UMOWA O PRACĘ
Art. 29 ust. 3a. Zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia na
usługi lub roboty budowlane wymagania zatrudnienia przez wykonawcę
lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia,
jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób
określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.
Art. 22. § 1. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do
wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.
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WYMÓG UMOWY O PRACĘ
Gdy zamawiający przewiduje wymagania zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę, określenie w szczególności:
a) sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a
b) uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu
niespełnienia tych wymagań
c) rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą
wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub
podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
W OPZ określa się wymagane cechy robót budowlanych, usług lub dostaw.
Cechy te mogą również odnosić się do określonego:
 procesu lub metody produkcji lub
 realizacji wymaganych robót budowlanych, dostaw lub usług, lub
 do konkretnego procesu innego etapu ich cyklu życia,
nawet jeżeli te czynniki nie są ich istotnym elementem, pod warunkiem
że są one związane z przedmiotem zamówienia oraz są proporcjonalne
do jego wartości i celów.

ZASADY STAWIANIA WYMOGÓW
Wymogi przykładowe:
 p
 rzy produkcji zakupionych produktów nie stosowano toksycznych chemikaliów lub
 zakupione usługi świadczone są z wykorzystaniem energooszczędnych
urządzeń, lub
 w
 trakcie wykonywania zamówienia, które ma zostać udzielone, wykorzystane będą produkty sprawiedliwego handlu, lub
 d
 any produkt pochodzi ze sprawiedliwego handlu, łącznie z wymogiem
zapłacenia producentom ceny minimalnej i premii, lub
 w
 arunki realizacji zamówienia dotyczące kwestii środowiskowych mogą
obejmować np. dostarczenie, opakowanie i utylizację produktów, a w odniesieniu do zamówień na roboty budowlane i na usługi – minimalizację
odpadów lub efektywne gospodarowanie zasobami.
(motyw 97 preambuły)
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OPZ
Art. 29 ust. 3 „Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie
znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego
procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania
lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to
uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać
przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.
W przypadku zamówień na roboty budowlane zamawiający określa w opisie
przedmiotu zamówienia wymagane cechy materiału, produktu lub usługi,
odpowiadające przeznaczeniu zamierzonemu przez zamawiającego,
w szczególności:
 w
 ymaga, adekwatnie do przedmiotu zamówienia, dostosowania projektu
do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności
dla osób niepełnosprawnych
 może wymagać:
a) określonych poziomów oddziaływania na środowisko i klimat
b) certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności
c) określonej wydajności, bezpieczeństwa lub wymiarów, w tym procedur
dotyczących zapewnienia jakości
d) określonej terminologii, symboli, testów i metod testowania
e) określonego opakowania i oznakowania
f) instrukcji użytkowania
g) procesów i metod produkcji na każdym etapie cyklu życia obiektów
budowlanych
h) dodatkowych badań i testów przeprowadzanych przez niezależne
podmioty
i) określonych zasad dotyczących projektowania i kosztorysowania
j) warunków testowania, kontroli i odbioru obiektów budowlanych
k) metod i technik budowy
l) wszelkich pozostałych warunków technicznych.
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RAPORTY Z TESTÓW, CERTYFIKACJA
Art. 30b
Instytucje zamawiające mogą wymagać od wykonawców przedstawienia
raportu z testów, opracowanego przez jednostkę oceniającą zgodność,
lub zaświadczenia wystawionego przez taką jednostkę jako środka
dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub kryteriami
określonymi w specyfikacjach technicznych, kryteriach udzielenia
zamówienia lub warunkach realizacji zamówienia.
Jednostka oceniająca zgodność jest to organ wykonujący działania
z zakresu oceny zgodności, w tym kalibrację, testy, certyfikację i kontrolę,
akredytowany zgodnie zrozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (WE) nr 765/2008.
 W
 przypadku gdy instytucje zamawiające wymagają przedstawienia
zaświadczeń sporządzonych przez określoną jednostkę oceniającą
zgodność, instytucje zamawiające akceptują również zaświadczenia
wystawione przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność.
 Instytucje zamawiające akceptują odpowiednie środki dowodowe,
inne niż certyfikaty/raport z testów, takie jak dokumentacja techniczna
producenta, w przypadku gdy dany wykonawca nie ma dostępu do
zaświadczeń ani raportów z testów, ani możliwości ich uzyskania
w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być
przypisany danemu wykonawcy.

MOMENT WYKLUCZENIA
Instytucje zamawiające mogą wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania, gdy okaże się, że – z racji czynów popełnionych lub czynności zaniechanych przed postępowaniem lub w jego trakcie – dany wykonawca znajduje
się w jednej z sytuacji stanowiących podstawę do takiego wykluczenia.
(art. 24 ust. 12 ustawy)

PODSTAWY WYKLUCZENIA – PKT 14
Art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy: Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu
zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej, partnerskiej
albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub
prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 13.
Okres wykluczenia (art. 24 ust. 7):
 Pkt 14 w zw. z pkt 13 lit. a)–c) – 5 lat od uprawomocnienia wyroku
 Pkt 14 w zw. z pkt 13 lit. d) – 3 lata od uprawomocnienia wyroku
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WYKLUCZENIE WYKONAWCY – PKT 22
24.1.22) w
 ykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne
(do upływu okresu zakazu – art. 24 ust. 7 pkt 5)
Art. 276 k.p.k. Tytułem środka zapobiegawczego można zawiesić oskarżonego
w czynnościach służbowych lub w wykonywaniu zawodu albo nakazać powstrzymanie się od określonej działalności lub od prowadzenia określonego
rodzaju pojazdów, lub zakazać ubiegania się o zamówienia publiczne na czas
trwania postępowania (karnego).

PODSTAWY WYKLUCZENIA – PKT 18
24.1.18) w
 ykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na
czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące
dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia
(3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia – art. 24 ust. 7 pkt 3)

PODSTAWY WYKLUCZENIA – PKT 20
24.1.20) w
 ykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych
(3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia – art. 24 ust. 7 pkt 3)

PODSTAWY WYKLUCZENIA
24.5.3) w
 ykonawcę, jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w pkt 14,
uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacji
określonej w art. 17 ust. 1 pkt 2–4 z:
a) zamawiającym
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego
c) członkami komisji przetargowej
d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a,
chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie
zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy
z udziału w postępowaniu
76

SEROCK, 24–25 LISTOPADA 2016

24.5.4) k
 tóry nie wykonał albo nienależycie wykonał w stopniu rażącym
wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania

(np. niedostarczenie produktu lub niewykonanie zamówienia, znaczące wady
dostarczonego produktu lub świadczonej usługi, które spowodowały ich niezdatność do użytku zgodnie z przeznaczeniem, lub niewłaściwe zachowanie
podające w poważną wątpliwość wiarygodność wykonawcy – motyw 101
preambuły)
Okres wykluczenia – 3 lata

„SAMOOCZYSZCZENIE” – ART. 24 UST. 8
Każdy wykonawca znajdujący się w jednej z sytuacji (ust. 1 pkt 13–14, 16–20
oraz ust. 5) może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są
wystarczające do wykazania jego rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej
podstawy wykluczenia.
W tym celu wykonawca musi udowodnić, że:
 zrekompensował wszelkie szkody spowodowane przestępstwem
lub wykroczeniem lub zobowiązał się do ich rekompensaty
 wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności
 aktywnie współpracując z organami śledczymi, i
 p
 odjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które
są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub
nieprawidłowemu postępowaniu.
Jeżeli takie dowody zostaną uznane za wystarczające, dany wykonawca nie
zostanie wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 9).

„SAMOOCZYSZCZENIE”
Środki takie mogą w szczególności obejmować działania personalne i organizacyjne, takie jak:
 zerwanie wszelkich powiązań z osobami lub organizacjami odpowiedzialnymi za niewłaściwe zachowania
 odpowiednie środki służące reorganizacji personelu
 wdrożenie systemów sprawozdawczości i kontroli
 u
 tworzenie struktury audytu wewnętrznego monitorującego przestrzeganie i przyjęcie wewnętrznych zasad odpowiedzialności i odszkodowań.
Środki podjęte przez wykonawców są oceniane z uwzględnieniem wagi
i szczególnych okoliczności przestępstwa lub wykroczenia.
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WARUNKI
Warunki udziału w postępowaniu mogą dotyczyć:
 k
ompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
 sytuacji ekonomicznej lub finansowej
 zdolności technicznej lub zawodowej.
(art. 22 ust. 1b)

CZĘŚĆ IV: KRYTERIA KWALIFIKACJI
C: ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA I ZAWODOWA
4) Podczas realizacji zamówienia będzie mógł
[……]
stosować następujące systemy zarządzania łańcuchem dostaw i śledzenia łańcucha dostaw:
§ 2 ust. 4 pkt 5) rozporządzenia:
wykaz systemów zarządzania łańcuchem dostaw i śledzenia łańcucha dostaw,
które wykonawca będzie mógł zastosować w celu wykonania zamówienia publicznego
Łańcuch dostaw obejmuje wszystkie czynności, począwszy od pozyskania
podstawowych surowców, a skończywszy na sprzedaży końcowemu nabywcy
produktu finalnego i utylizacji tego, co z niego zostaje po zużyciu. Przy wsparciu aplikacji informatycznych możliwe jest prognozowanie popytu, wymiana
dokumentów (głównie zamówień i faktur) w postaci elektronicznej, śledzenie
ruchu dóbr, koordynacja przepływu pieniędzy.
5) W odniesieniu do produktów lub usług o złożo- [……]
nym charakterze, które mają zostać dostarczone,
lub – wyjątkowo – w odniesieniu do produktów
lub usług o szczególnym przeznaczeniu:
Czy wykonawca zezwoli na przeprowadzenie
kontroli swoich zdolności produkcyjnych lub
zdolności technicznych, a w razie konieczności
także dostępnych mu środków naukowych i badawczych, jak również środków kontroli jakości?
§ 2 ust. 4 pkt 7) rozporządzenia:
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie kontroli zdolności
produkcyjnych lub zdolności technicznych wykonawcy, a w razie konieczności
także dostępnych mu środków naukowych i badawczych, jak również środków
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kontroli jakości, z których będą korzystać – w przypadku gdy przedmiot zamówienia obejmuje produkty lub usługi o złożonym charakterze, które mają zostać dostarczone, lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach w odniesieniu
do produktów lub usług o szczególnym przeznaczeniu
6) Następującym wykształceniem i kwalifikacjami zawodowymi legitymuje się:
a) sam usługodawca lub wykonawca
a) [……]
lub (w zależności od wymogów określonych
w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach
zamówienia)
b) jego kadra kierownicza:
b) [……]
§ 2 ust. 4 pkt 9) rozporządzenia:
oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy
lub kadry kierowniczej wykonawcy
W przypadku, gdy dane usługi mogą świadczyć osoby fizyczne z uwagi na
uprawnienia. W przypadku zamówień publicznych na usługi i zamówień publicznych na roboty budowlane, jak również zamówień publicznych na dostawy
obejmujących dodatkowo usługi lub prace dotyczące rozmieszczenia i instalacji
od osób prawnych można wymagać wskazania w ofercie lub wniosku o dopuszczenie do udziału nazwisk oraz odpowiednich kwalifikacji zawodowych personelu, który będzie odpowiedzialny za wykonanie danego zamówienia.
(art. 19 Dyrektywy w związku z art. 22d ust. 3 ustawy)
10) Wykonawca zamierza ewentualnie zlecić
[……]
podwykonawcom następującą część (procentową) zamówienia:
Brak w rozporządzeniu.
Art. 36b ust. 1. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania
przez wykonawcę firm podwykonawców.
Co do zasady, wskazywanie podwykonawców i zakresu powierzanych prac nie
jest obowiązkowe. Niemniej jednak dla oceny zdolności zawodowych wykonawcy do realizacji zamówienia znaczenie może mieć sytuacja odwoływania
się do potencjału podmiotu trzeciego, np. w zakresie doświadczenia, i brak
wskazania odpowiedniej części (procentowej) udzielanego zamówienia.
Tym samym w przypadku odwoływania się do wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych, doświadczenia podmiotu trzeciego wypełnienie pkt 10 JEDZ
konieczne, albowiem podmioty te muszą wykonać te roboty zgodnie
z art. 22a ust. 4 uPzp.
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INNE PODMIOTY
W stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia
wykonawca może polegać na zdolności innych podmiotów, w odniesieniu do
kryteriów dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej oraz kryteriów
dotyczących zdolności technicznej i zawodowej, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi powiązań. (art. 22a ust. 1 ustawy)
W przypadku zamówień na roboty budowlane, zamówień na usługi oraz prac
związanych z rozmieszczeniem lub instalacją w ramach zamówienia na dostawy instytucje zamawiające mogą wymagać, aby określone kluczowe zadania
były wykonywane bezpośrednio przez samego wykonawcę.
(art. 36a ust. 2 ustawy)
Ustawa wykreśla art. 36a ust. 3 ustawy.
Art. 36a ust. 3 Zastrzeżenie, o którym mowa w ust. 2, nie jest skuteczne w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na zasoby innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków,
o których mowa w art. 22 ust. 1.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych
podmiotów, jeśli te ostatnie zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. (art. 22a ust. 4)
W tym kontekście istotna jest deklaracja wykonawcy, w jakiej części zamierza powierzyć podmiotowi trzeciemu podwykonawstwo.
Brak dokumentu w rozporządzeniu (jest pole w JEDZ)
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ZASADY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ – KONSORCJUM
Art. 23 ust. 5. Zamawiający może określić szczególny, obiektywnie uzasadniony sposób spełniania przez wykonawców, o których mowa w ust. 1, warunków
udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b, jeżeli jest to uzasadnione charakterem zamówienia i proporcjonalne.
„Nie można oczywiście wykluczyć, że istnieją szczególne roboty budowlane,
które wymagają pewnych kwalifikacji niemożliwych do uzyskania poprzez
połączenie niższych kwalifikacji wielu podmiotów. W takiej sytuacji instytucja
zamawiająca może w uzasadniony sposób wymagać, aby minimalny poziom
kwalifikacji został osiągnięty przez jeden podmiot gospodarczy lub – stosownie do okoliczności – przez odwołanie się do ograniczonej liczby podmiotów
gospodarczych” (wyrok ETS z dnia 10 października 2013 r. w sprawie C-94/12)
Art. 23 ust. 6. Zamawiający może określić warunki realizacji zamówienia
przez konsorcjum w inny sposób niż wprzypadku pojedynczych wykonawców, jeżeli jest to uzasadnione charakterem zamówienia i proporcjonalne.
 Instytucje zamawiające mogą wymagać, by grupy wykonawców przyjęły
określoną formę prawną w przypadku udzielenia im zamówienia, w zakresie, w jakim taka zmiana niezbędna jest do zadowalającej realizacji zamówienia. (art. 19 ust. 3 Dyrektywy)
 W
 przypadku zamówień na roboty budowlane, zamówień na usługi oraz
prac związanych z rozmieszczeniem lub instalacją w ramach zamówienia
na dostawy instytucje zamawiające mogą wymagać, aby określone kluczowe zadania były wykonywane bezpośrednio przez samego oferenta lub,
w przypadku oferty złożonej przez grupę wykonawców, przez uczestnika
tej grupy. (art. 63 ust. 2 Dyrektywy 2014/24/UE)
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WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Oferta najkorzystniejsza
Najniższa
cena

Najniższy
koszt

Jakość/Cena
lub koszt

Kryteria
pozacenowe

Zamawiający, z sektora finansów publicznych, kryterium ceny mogą zastosować jako jedyne kryterium oceny ofert lub kryterium o wadze przekraczającej
60%, jeżeli:
1. określą w opisie przedmiotu zamówienia standardy jakościowe odnoszące
się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia oraz
2. wykażą w załączniku do protokołu, w jaki sposób zostały uwzględnione
w opisie przedmiotu zamówienia koszty cyklu życia.
art. 91 ust. 2a

KRYTERIUM POZACENOWE
Trzy zasadnicze problemy:
 Jakie dobrać kryterium?
 Jak je opisać?
 Jaką mu nadać wagę?

OFERTA NAJKORZYSTNIEJSZA – KRYTERIA
WSKAZANE W NOWEJ USTAWIE
Art. 91 ust. 2 Kryteriami oceny ofert są cena lub koszt albo cena lub koszt
i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, w szczególności:
 jakość, w tym parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne
 a
spekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 22 ust. 2, dostępność dla osób niepełnosprawnych lub
uwzględnianie potrzeb użytkowników
 a
spekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu
zamówienia
 aspekty innowacyjne
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 o
 rganizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych
do realizacji zamówienia, jeżeli mogą mieć znaczący wpływ na jakość wykonania zamówienia
 serwis posprzedażny oraz pomoc techniczna, warunki dostawy, takie jak
termin dostawy, sposób dostawy oraz czas dostawy lub okres realizacji.

KRYTERIUM OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
EKONOMICZNIE – PRZYKŁADY DYREKTYWY
Dyrektywy jako przykładowe wymieniają dodatkowo:
 wartość techniczną
 rentowność
 bezpieczeństwo dostaw
 zobowiązania związane z dostarczaniem części zamiennych.

KRYTERIUM OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
EKONOMICZNIE – PRAKTYKA
 Kryteria środowiskowe:
– Odbiór zużytego sprzętu
– Obniżony poziom hałasu w stosunku do progu wyznaczonego SIWZ
– Wyższa energooszczędność
– Niższa emisyjność spalin.
 K
 ryteria społeczne – kryteria mające na celu spełnienie wymagań społecznych, potrzeby grup ludzi znajdujących się w szczególnie niekorzystnej
sytuacji.

OFERTA NAJKORZYSTNIEJSZA – KRYTERIA
„ZWIĄZANE Z PRZEDMIOTEM ZAM.”
Uznaje się, że kryteria udzielenia zamówienia są powiązane z przedmiotem
zamówienia publicznego, jeżeli dotyczą robót budowlanych, dostaw lub
usług, które mają być zrealizowane w ramach tego zamówienia, we wszystkich
aspektach oraz na wszystkich etapach ich cyklu życia, co obejmuje czynniki
związane z:
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 o
 kreślonym procesem produkcji, dostarczania lub wprowadzania tych robót budowlanych, dostaw lub usług na rynek albo
 o
 kreślonym procesem dotyczącym innego etapu cyklu życia tych robót budowlanych, dostaw lub usług.
(art. 91. ust. 2c ustawy)

RAŻĄCO NISKA OFERTA
Kiedy pytamy wykonawcę?
po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. W przypadku, gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:
 w
 artości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług,
ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 lub
średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia
 w
 artości przedmiotu zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej z uwzględnieniem okoliczności, które wpływają na
to ustalenie, a nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie
wyjaśnień, o których mowa w ust. 1.”

SZCZEGÓLNE WARUNKI
Instytucje zamawiające mogą określić szczególne warunki związane z realizacją zamówienia, pod warunkiem że są one powiązane z przedmiotem zamówienia i wskazane w zaproszeniu do ubiegania się o zamówienie lub w dokumentach zamówienia.
Warunki te mogą obejmować aspekty gospodarcze, związane z innowacyjnością, środowiskowe, społeczne lub związane z zatrudnieniem.

ZASADY STAWIANIA WYMOGÓW
Warunki realizacji zamówienia mogą także mieć na celu sprzyjanie wdrożeniu
środków służących:
 p
 romowaniu równouprawnienia płci w pracy, większemu uczestnictwu kobiet w rynku pracy oraz godzeniu życia zawodowego i prywatnego, a także
 ochronie środowiska lub dobrostanowi zwierząt
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 zatrudnianiu większej liczby osób defaworyzowanych, niż przewidują to
przepisy krajowe
 mających na celu ochronę zdrowia personelu biorącego udział w procesie
produkcji
 wspierających integrację społeczną osób defaworyzowanych lub członków
słabszych grup społecznych wśród osób wyznaczonych do wykonania zamówienia
 warunki mogą odnosić się m.in. do zatrudniania osób długo poszukujących
pracy czy wdrożenia działań szkoleniowych dla bezrobotnych lub ludzi
młodych w trakcie wykonania zamówienia, które ma zostać udzielone.
(motyw 98 i 99 preambuły)

ZMIANY UMÓW
Art. 144 ust. 1 pkt 1 noweli ustawy
Zmiana jest dopuszczalna, gdy:
 zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji
istotnych warunków zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień
umownych, które określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany
wysokości wynagrodzenia wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian
Art. 144 ust. 1 pkt 2 noweli ustawy
Zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych
od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym,
o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
 zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych
lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia
podstawowego
 zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne
zwiększenie kosztów dla zamawiającego
 w
 artość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia
określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej.
Obowiązek publikacji ogłoszenia o modyfikacji umowy.
Art. 144 ust. 1 pkt 3 noweli ustawy
Gdy spełnione są wszystkie następujące warunki:
 k
onieczność modyfikacji spowodowana jest okolicznościami, których instytucja zamawiająca, działająca z należytą starannością, nie mogła przewidzieć
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 modyfikacja nie zmienia ogólnego charakteru umowy w sprawie zamówienia
 e
 wentualny wzrost ceny nie jest wyższy niż 50% wartości pierwotnej
umowy w sprawie zamówienia lub umowy ramowej. W przypadku wprowadzania kilku kolejnych modyfikacji ograniczenie to ma zastosowanie do
wartości każdej z nich. Takie kolejne modyfikacje nie mogą mieć na celu
obejścia przepisów.
Obowiązek publikacji ogłoszenia o modyfikacji umowy.
Art. 144 ust. 1 pkt 4 noweli ustawy
Wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy
wykonawca:
 na podstawie postanowień umownych, o których mowa w pkt 1
 w
 wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji
lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile
nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą
wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych
istotnych zmian umowy
 w
 wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców.
Art. 144 ust. 1 pkt 5 i ust. 1e noweli ustawy
 gdy modyfikacje, niezależnie od ich wartości, są nieistotne.
W każdym przypadku, modyfikację uznaje się za istotną, jeżeli:
 m
 odyfikacja wprowadza warunki, które, gdyby były częścią pierwotnego
postępowania o udzielenie zamówienia, umożliwiłyby dopuszczenie innych
kandydatów niż ci, którzy zostali pierwotnie zakwalifikowani, lub przyjęcie
oferty innej niż pierwotnie przyjęta, albo zainteresowałyby dodatkowych
uczestników postępowania o udzielenie zamówienia
 m
 odyfikacja zmienia równowagę ekonomiczną umowy w sprawie zamówienia na korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany w umowie
 modyfikacja znacznie rozszerza zakres umowy w sprawie zamówienia
 g
 dy nowy wykonawca zastępuje wykonawcę, któremu instytucja zamawiająca pierwotnie udzieliła zamówienia, w przypadkach innych niż przewidziane w ww. lit. d).
Art. 144 ust. 1 pkt 6 noweli ustawy
Łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia
określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane – jest mniejsza od
15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
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WYPOWIEDZENIE UMÓW
Państwa członkowskie zapewniają instytucjom zamawiającym możliwość rozwiązania umowy w sprawie zamówienia publicznego w okresie jej obowiązywania w przypadku, gdy:
 umowa została w istotny sposób zmodyfikowana
 w
 ykonawca znajdował się w momencie udzielenia zamówienia w jednej
z sytuacji, powodując wykluczenie z postępowania o udzielenie
zamówienia
 zamówienie nie powinno było zostać wykonawcy udzielone z uwagi na
poważne uchybienie zobowiązaniom wynikającym z Traktatów i z niniejszej
dyrektywy, które to uchybienie stwierdził Trybunał Sprawiedliwości Unii
Europejskiej.
Art. 145a ustawy
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Lean Manufacturing – koncepcja,
przykłady wdrożeń
prof. dr hab. inż. Mariusz Bednarek
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LEAN MANUFACTURING (LM) – DEFINICJA
Lean Manufacturing skupia się na systematycznym poszukiwaniu i eliminacji
strat (muda) i marnotrawstwa w procesach produkcyjnych. Tak zidentyfikowane straty są analizowane i w odpowiedni sposób oceniane. Definiowane
są także sposoby eliminacji lub minimalizacji strat. Determinuje się, gdzie
ma nastąpić interwencja zespołów mających straty usunąć oraz jak mierzyć
osiągnięte w tym procesie rezultaty. W dochodzeniu de LM używa się KAIZEN.
Podstawowy cel Lean Manufacturing: zero marnotrawstwa, co oznacza:
 zero braków
 zero zapasów
 zero przestojów
 zero przezbrojeń

ETAPY REALIZACJI PROJEKTU
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LEAN MANUFACTURING (LM) – DEFINICJA
Satysfakcja
klienta

Świadomość

Przywództwo

Wykorzystanie
pełnego potencjału
doskonalenia

Zaangażowanie

Zarządzanie ciągłym
doskonaleniem

Udział

Identyfikacja
i eliminacja strat

Zrozumienie

Wizualizacja
i zrozumienie
wykonywanej pracy

Przejrzystość

Doskonalenie

Przepływ

Standaryzacja

Produktywność

JAK OSIĄGNĄĆ CELE LM?
Zaangażować wszystkie
osoby, które działają
na jakimkolwiek poziomie
organizacji

Atakować
marnotrawstwo i straty
jakiegokolwiek
typu
zero
zapasów
zero
braków

zero
przestojów

zero
przezbrojeń

Propagować
i standaryzować
osiągnięte wyniki
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CELE

Zastosować
z rygorem
metody i narzędzia
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WYBRANE ELEMENTY LM – 5S
5S – odnosi się do pięciu japońskich słów, które charakteryzują podejście do
organizacji i zarządzania miejscem pracy oraz procesem pracy, zmierzającym
do podniesienia wydajności przez wyeliminowanie strat, usprawnienie procesów i redukcję procesów zbędnych. W węższym ujęciu 5S opisuje standaryzacje utrzymywania porządku w miejscu pracy.

WYBRANE ELEMENTY LM – SMED

S
M
E
D

INGLE
INUTE
XCHANGE OF
IE

Zmiana tłocznika w czasie
krótszym niż 10 minut
(oryginalna definicja)

Metoda SMED została opracowana w Toyocie przez Shigeo Shingo.
Jest to narzędzie służące do analizy i usprawnienia przezbrojenia.

SYSTEM OBSŁUGI BEZAWARYJNEJ – TPM
TPM jest to kompleksowy system obsługi bezawaryjnej, w którym uczestniczą wszyscy członkowie załogi przedsiębiorstwa.
TPM – stałe ulepszanie efektywności sprzętu, wykorzystujące aktywne
współuczestnictwo operatorów.

SYSTEM DOSTAW NA CZAS – JUST IN TIME (JIT)
System JiT

E l i m i n a c j a s t ra t

Przebieg procesu

Zaangażowanie
się pracowników

Jakość
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TECHNOLOGIA GRUP (TG)
Technologia Grup – wszystkie zadania, jakie realizuje przedsiębiorstwo, aby
móc produkować w Grupach Technologicznych, których tworzenie oparte jest
na wykorzystywaniu w produkcji podobieństwa geometrycznego lub technologicznego części.
Grupa Technologiczna (komórka elastyczna) – grupa maszyn i urządzeń, które
produkują rodziny części podobnych. Ta grupa maszyn jest elementem podstawowym całego systemu funkcjonowania przedsiębiorstwa lub odpowiedniej
jego części.

IDENTYFIKACJA MUDA
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PRZYKŁADY WDRAŻANIA LM-STRATY – „MUDA” W PRAKTYCE
Przykłady 5S – nieuporządkowany regał w magazynie

Przykłady 5S – niewłaściwa lokalizacja manometru
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Przykłady 5S – „parking” dla szafek narzędziowych

Przykłady 5S – uporządkowanie szafy i szuflad;
stan przed i po zastosowaniu 5S
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Przykłady 5S – kącik czystości przed i po

Przykład SMED i 5S: obserwacje stanowiska, nieporządek w szufladzie

SMED

5S
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Przykład zastosowania SMED – przygotowanie stolika na narzędzia,
uzyskane oszczędności czasu

Standardy
dla czynności
zewnętrznych

Przykład zastosowania SMED – eliminacja niepotrzebnego
przemieszczania się operatora
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PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA TPM I SMED – WIELKOŚCI
PRZESTOJÓW (%) PRZED WDROŻENIEM

PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA TPM I SMED – WIELKOŚCI
PRZESTOJÓW (%) PO WDROŻENIU
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PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA TPM – PRZESTOJE (%)
PRZED WDROŻENIEM

PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA TPM – ZMNIEJSZENIE
PRZESTOJÓW (%) PO WDROŻENIU
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PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA TG – LAY-OUT PRZED
WDROŻENIEM (A) I PO ZASTOSOWANIU (B)

PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA TG
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LEAN MANUFACTURING – SCHEMAT WDRAŻANIA
Audyt
przedsiębiorstwa
– zrealizowany

Formalne
rozpoczęcie
wdrożenia

Podjęcie decyzji
o wdrożeniu Lean

Krok 1: Przygotowanie wdrożenia

Szkolenie
Zarządu

Deklaracja
Zarządu
o wdrożeniu

Spotkanie
Zarządu
ze Związkami
Zawodowymi
(opcjonalne)

Powołanie
zespołu
Lean

Szkolenie zespołu Lean:
zarządzanie
pracow
nikami
podstawy
Lean

Krok 2: Analiza

Wybór obszaru
wdrożenia
pilotowego

Analiza obszaru
wdrożeniowego.
Skwantyfikowanie
strat oraz ustalenie
poziomu ich możliwej redukcji

Szkolenie zespołu
Lean – metody
rozwiązywania
problemów
(eliminowania strat)

Opracowanie planu
wdrażania.
Ostateczne
zdefiniowanie
wskaźników
sukcesu (poziomu
redukcji strat)

Warsztaty
wdrożeniowe
TFM i TPM

Zakończenie
wdrażania
pilotowego
Lean
Manufacturing

Krok 3: Rozpoczęcie wdrażania pilotowego
Warsztaty
wdrożeniowe
5S

Opracowanie
i wdrożenie
systemu
sugestii

Krok 4: Rozszerzenie wdrażania
Lean Manufacturing

Mapowanie
procesu kar

Zastosowanie
SMED w celu
skrócenia
operacji
przezbrojeniowych

Zdefiniowanie
wdrażania
Lean
w nowej
lokalizacji

Szkolenie
(TWI) dla
mistrzów

Opracowanie
i rozpoczęcie
wdrażania
oceny strat
z użyciem
kontrolingu

Krok 5: Pomiar i doskonalenie
Doskonalenie wdrażanych rozwiązań
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Monitoring i analiza wskaźników
sukcesu wdrożenia Lean Manufacturing
(sprawdzanie poziomu osiągania
redukcji strat)
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EFEKTY WDRAŻANIA LEAN MANUFACTURING
Wykres okresów stabilizacji wskaźników.
Nazwa wskaźnika

Listopad Grudzień
2015
2015

Czas przejścia

Styczeń
2016

Luty
2016

Marzec
2016

Kwiecień
2016

Maj
2016

25% (średni)

Wydajność wydziału
montażu

85 szt.

90 szt.

Procentowy udział
postojów w montażu
w stosunku do
założonego planu

27% (średni)

20% (średni)
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Innowacyjny potencjał kompozytu
Ductal w implementacjach
mostowych
dr inż. Beata Stankiewicz
Politechnika Opolska
Wydział Budownictwa i Architektury
Katedra Dróg i Mostów
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BETON Z PROSZKÓW REAKTYWNYCH,
WYPEŁNIONY WŁÓKNAMI

Ductal
Muzeum w Marsylii

Rozwój technologii materiałów
kompozytowych na bazie cementu
opiera się na modyfikacji struktury
tych materiałów w kierunku poprawy
właściwości mechanicznych
i trwałości. Zwiększenie upakowania
cząstek w matrycy cementowej poprzez dodatek superdrobnych cząstek i domieszek chemicznych,
a także modyfikacja struktury zaczynu cementowego przez rozpuszczalne w wodzie polimery pozwoliły na
osiągnięcie struktury kompozytów
o znacznym upakowaniu cząstek
o jednorodnej strukturze bez defektów makroskopowych. Kompozyty
te osiągają znaczne wytrzymałości
i charakteryzują się dużą trwałością.
Istnieje możliwość ich zbrojenia
włóknami stalowymi lub polimerowymi i innymi.

DUCTAL KREUJE ROZMACH KONSTRUKCYJNY
I ARCHITEKTONICZNY
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Ultra wysokowartościowy Ductal złożony z cementu, nano- i mikro krzemionki, rozproszonego kwarcu (0,15–0,40 mm), superplastyfikatora, wody i włókien stalowych (o długości 13 mm i średnicy 0,2 mm) jest tworzywem trwałym, o szczelnej powierzchni, dzięki osiąganej dla tego materiału wartości
wytrzymałości na ściskanie oraz znikomej porowatości.
Niedościgniony rozwój betonu na przełomie XX i XXI wieku!
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KOMPOZYT CEMENTOWY Z MIKROI NANOKRZEMIONKĄ
W skład kompozytu oprócz cementu
wchodzi pył krzemionkowy, niezbędna jest domieszka superplastyfikatora. Niski stosunek w/c sprawia, że
znaczna część cementu jest niezhydratyzowana. Wyeliminowanie kruszywa grubego oraz zastąpienie go
piaskiem prowadzi do zmniejszenia
wielkości mikropęknięć pochodzenia
mechanicznego, termicznego i chemicznego.
Kiedy powstaje skurcz, matryca
może dowolnie się kurczyć, ponieważ nie jest ograniczona szkieletem kruszywa. Poprawa zwięzłości
granulometrycznej poprzez stosowanie proszków o uzupełniającym
rozkładzie wielkości ziaren oraz
pyłów krzemionkowych eliminuje
obecność warstwy przejściowej
między cząsteczkami piasku i zaczynem.

MECHANIZM POWSTAWANIA FAZY C-S-H
Wyróżniające tworzywo konstrukcyjne Ductal parametry wytrzymałościowe są związane z mechanizmem powstawania fazy C-S-H, która w zaczynie cementowym
tworzy więźbę nanocząstek, a oddziaływania przyciągające pomiędzy nimi są wynikiem sił Van der Waalsa
oraz wiązań jonowych, spowodowanych przez podwójne warstwy elektryczne. Zaczyn cementowy wykazuje
mały zakres lepkosprężysty.
Żel C-S-H stanowi upakowanie nanocząstek i stąd związane z nim pory mają także takie wymiary. W przypadku niskiego w/c C-S-H praktycznie krystalizuje jedynie na powierzchni ziaren alitu w formach
o najgęstszym upakowaniu i porowatość żelu maleje.
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C-S-H WIĘŹBA NANOCZĄSTEK

Relative volumes

THE VOLUMETRIC BALANCE OF HYDRATION:

2.34

W/C = 0.42

2.16

W/C = 0.20

End of
hydration

Water
1

C -S -H + C -H
(incl. 28% of nano -pores)

Clinker

0

Degree of hydration

1
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C-S-H ZE STRUKTURY DUCTAL®

SUGGESTED MECHANISM FOR C-S-H CREEP
σ

σ

σ

We1
We2

ts

t1
time

t∞

As the probability of a non-elastic event decreases with the number
of events, the rate of this process will decrease (e.g. the steel bar’s
relaxation law, in t0.19)
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Fibre distribution by X-Ray scanning
on a 40 × 40 × 40 mm cube sawed
from a 1-scale beam (Steel fibres,
2 % Vol.)

Fibrobeton zachowuje się nie jak kruchy materiał,
ale przynajmniej częściowo jak ciągliwy. Związane jest to z tarciem między włóknem a matrycą
po utracie przyczepności. W momencie zerwania
zespolenia między włóknem a matrycą następuje
tylko nieznaczny spadek siły przenoszonej przez
włókno, a różnica zostaje przyjęta przez sąsiednie
włókna.
Na podstawie przeprowadzonych badań, przy
użyciu analizy tomograficznej, można stwierdzić
równomierne rozmieszczenie włókien w matrycy
betonowej. Dobrze widoczne jest równoległe ułożenie włókien, zgodne z przemieszczaniem
się mieszanki w trakcie formowania.
Kompozyty cementowe UHPC są predysponowanymi materiałami do wszechstronnych zastosowań mostowych. Lekkie, trwałe, płyty pomostowe z UHPC
z obecnością włókien stalowych, o bardzo małej grubości mogą z powodzeniem być zastosowane w konstrukcjach mostowych nowych i tych remontowanych, rehabilitowanych, aby uzyskać lepsze parametry nośności obiektów
mostowych, aby odciążyć stare konstrukcje.
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PULASKI SKYWAY NEW JERSEY
REMONT MOSTU Z 1932 R.

STALOWA KONSTRUKCJA POMOSTU
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LEKKA PŁYTA POMOSTOWA DUCTAL NA MOŚCIE Z 1932 R.

112

Moduły płyt Ductal

Prefabrykacja – wysoka jakość płyt

Strefa pomiędzy segmentami płyt Ductal

Łatwy montaż modułów

SEROCK, 24–25 LISTOPADA 2016

DUCTAL / UHPC

Strefy łącznikowe

Wypełnianie świeżą mieszanką betonową

Łatwość wykonania

Efetywność remontu

KONTROLA LABORATORYJNA
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KONTROLA LABORATORYJNA
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Schemat ideowy montażu modułowych płyt Ductal do konstrukcji nośnej mostu.
Wyniki badań laboratoryjnych udostępnionych przez Lafarge North America
JS1000 Dark Gray Ductal i JS1212 Light Gray Ductal.
Badanie wytrzymałości na ściskanie było wykonywane na próbkach cylindrycznych o średnicy 7,5 cm i wysokości 15 cm. Oba materiały osiągnęły podobną wy
trzymałość po 28 dniach dojrzewania około 150 MPa i z każdym kolejnym dniem
wytrzymałość wzrastała, co klasyfikuje je do betonów UHPC. Oba materiały charakteryzują się wysoką wytrzymałością wczesną na ściskanie, lecz zdecydowanie lepszy wynik osiągnięto w przypadku JS1212 Light Gray Ductal, gdyż już po
pierwszej dobie dojrzewania jego wytrzymałość na ściskanie wynosiła 90 MPa.
180,00
160,00

Compressive strength[MPa]

140,00
120,00
100,00
80,00
60,00

JS1000 Dark Gray Ductal

40,00

JS1212 Light Gray Ductal

20,00
0,00

0
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60

Curing time samples [days]
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Badania laboratoryjne udostępnione przez Lafarge North America.
Wytrzymałość na zginanie była badana po 49 dniach dla JS1000 Dark
Gray Ductal i 50 dniach dla JS1212 Light Gray Ductal na trzech próbkach
o wymiarach 15 × 15 × 45,7 cm. Średnie wyniki wytrzymałości na zginanie,
obciążenia i ugięcia przedstawiono w tabeli.
Wyniki badań na zginanie JS1000 Dark Gray Ductal i JS1212 Light Gray
JS1000 Dark Gray Ductal

JS1212 Light Gray Ductal

Mean bending stress [MPa]

14,12

19,46

Mean load [kN]

109,37

155,50

6,19

8,07

Mean deflection [mm]

Badania laboratoryjne udostępnione przez Lafarge North America.
Procentową zmianę długości próbek określano względem pierwszego zerowego odczytu długości przed pielęgnacją w wodzie wapiennej. Po 28 dniach
pielęgnacji w wodzie wapiennej próbki przechowywane były na powietrzu
o wilgotności względnej 50%. Od tego czasu zaczęto ponownie badać skurcz
próbek.
Z badań wynika, że JS1212 Light Gray Ductal jest materiałem o bardzo dobrych właściwościach skurczowych, co jest istotne szczególnie w masywnych
elementach.
0

Percent Length Change

-0,005
-0,01
-0,015
-0,02

JS1000 Dark Gray Ductal
JS1212 Light Gray Ductal

-0,025
-0,03
-0,035
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Dzięki wybitnym parametrom, przedstawionym
na podstawie rezultatów przykładowych badań
(UHPC Ductal): wysokiej wytrzymałości na
ściskanie, dużej wytrzymałości na zginanie
i bardzo dużej wartości wczesnej wytrzymałości
na ściskanie oraz wyróżniającym się własnościom skurczowym, ich potencjał aplikacyjny
w mostach jest wielokierunkowy i na pewno
progresywny. Możliwe jest projektowanie smukłych mostowych elementów konstrukcyjnych
o małym ciężarze własnym, o dużym tłumieniu
drgań własnych i wymuszonych, co w przypadku
budowli mostowych ma wyjątkowe znaczenie.
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LEKKA, SMUKŁA KONSTRUKCJA ZAWIESZONA W PRZESTRZENI
Wiadukt Diabła zaprojektowany w 2008 r. przez architekta Rudy’ego Ricciottiego oraz konstruktora Romaina Ricciottiego. Konstrukcja ta jest wyjątkowa
dzięki właściwościom kompozytu Ductal i strukturalnemu charakterowi projektu. Zaprojektowany przy wsparciu inżyniera Lafarge, Moulouda Behloula,
Passerelle de Diable (Wiadukt Diabła) ma przęsło o rozpiętości 70 m i wysokości konstrukcyjnej –1,8 m.
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ŁATWA W MONTAŻU, KONSTRUKCJA
O PRZĘŚLE SKRZYNKOWYM

121

TECHNOLOGIA BETONU

KANONICZNA FORMA ŁUKOWA Z TWORZYWA
KONSTRUKCYJNEGO XXI W.

PIĘKNO SUROWEGO, SZCZELNEGO BETONU
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HORYZONTY BADAWCZE UHPC DO APLIKACJI
MOSTOWYCH
Kompozyty cementowe UHPC są ciekawym horyzontem działań badawczych.
Potwierdzenie w testach ich właściwości skurczowych i możliwości modyfikacji tych właściwości pod kątem aplikacji w elementach masywnych mostów
jest ciekawym, wciąż otwartym tematem badawczym. Obserwacja mechanizmów zniszczenia materiału UHPC, z rejestracją zmian w strukturze kompozytu
w ujęciu mikroskopowym to też interesujący, nowatorski kierunek badań. Inny
temat to sposoby modyfikacji UHPC różnymi rodzajami włókien stalowych
i polimerowych, ich rozkład w matrycy cementowej i wpływ na parametry
wytrzymałościowe oraz trwałość UHPC w aspekcie aplikacji mostowych.
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Zastosowanie kruszywa bazaltowego
do produkcji betonów
drogowo-mostowych
Maciej Sypek
LafargeHolcim

Marek Aleksiun
Amsc Laboratorium Technologii
Materiałów Budowlanych Sp. z o.o.
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WYSTĘPOWANIE SKAŁ W POLSCE

POWSTAWANIE SKAŁ MAGMOWYCH
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SKAŁY MAGMOWE – WYLEWNE
Bazalt

Andezyt

Melafir

SKAŁY MAGMOWE – ŻYŁOWE

Diabaz

Porfir
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SKAŁY MAGMOWE – GŁĘBINOWE
Gabro
Granit

Dioryt

KLUCZOWE PARAMETRY KRUSZYW GRUBYCH
Wymagania
Zawartość pyłów, f [%]
Odporność
na rozdrabnianie, LA [%]
Mrozoodporność, F [%]
Mrozoodporność, FNaCl [%]

Beton zwykły
1,5

Beton mostowy
1,5

40

25

4
–

–
6

PARAMETRY KRUSZYW BAZALTOWYCH LAFARGEHOLCIM
Beton
zwykły

Beton
mostowy

Bazalt
Sulików

Bazalt
Lubień

Norma

Zawartość pyłów, f [%]

1,5

1,5

f1,5

f1,5

933-1:2012

Odporność na rozdrabnianie,
LA [%]

40

25

LA20

LA20

1367-6:2008

Mrozoodporność, F [%]

4

–

F1

F1

1367-1:2007

Mrozoodporność, FNaCl [%]

–

6

FNaCl 7

FNaCl 6

1367-1:2007
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NASIĄKLIWOŚĆ KRUSZYW – AKTUALNE WYMAGANIA
 OST z lipca 2014 r. nie określa wymagań odnośnie do nasiąkliwości kruszyw
 N
 orma PN-S 10040 Obiekty mostowe – Konstrukcje betonowe,
żelbetowe i sprężone – Wymagania i badania określa nasiąkliwość
kruszyw na poziomie poniżej 1,2%
 R
 ozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 30 maja 2000 r. określa:
– nasiąkliwość kruszyw na poziomie poniżej 1,2%
– że do betonu mostowego można stosować grysy granitowe
i bazaltowe, a inne kruszywa muszą być zbadane przez
„uprawnioną jednostkę badawczą”

NASIĄKLIWOŚĆ KRUSZYW JAKO BADANIE WSKAŹNIKOWE
PN-EN 12620
„Gdy nasiąkliwość kruszyw oznaczana wg EN-1097-6 nie przekracza 1%
kruszywo może być uznane za mrozoodporne. Jednakże szereg dobrych
kruszyw wykazuje większą wartość nasiąkliwości.
Przykładowo niektóre jurajskie wapienie i piaskowce często absorbują
więcej niż 4% wody, a nasiąkliwość żużli wielkopiecowych, permskich
wapieni, dolomitów i karbońskich piaskowców często przekracza 2%,
ale materiały te ciągle mogą mieć wystarczającą mrozoodporność.
W przypadku niektórych kruszyw zawierających mikroporowaty krzemień
rozróżnienie kruszyw odpornych i nieodpornych na zamrażanie – rozmrażanie może być lepiej oceniane za pomocą pomiarów gęstości niż pomiarów
nasiąkliwości.” ( F2.3)

„Możliwa jest również weryfikacja mrozoodporności kruszywa poprzez
badanie betonu.” ( F3)
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WYNIKI BADAŃ LAFARGEHOLCIM
Zastosowane kruszywa:
Sulików 2:8 N=2,1%, 8:16 N=1,6%
Lubień 2:8 N=1,7%, 8:16 N=1,8%
Recepta betonu: CEM I 42,5 N-SR3/NA 380 kg/m3, W/C= 0,39
Badanie

Sulików

Lubień

7 dni

63,5

62,8

28 dni

78,5

74,6

90 dni

85,3

84,2

150x150x150 [mm]

3,8

4,0

100x100x100 [mm]

4,4

4,9

F150

6,1

2,3

F200

5,7

7,3

Wytrzymałość
na ściskanie

Nasiąkliwość

Mrozoodporność
Mrozoodporność

FT2 - bardzo dobra odporność na złuszczenie

WYNIKI BADAŃ KLIENTÓW
Mackiewicz
Inwestycja: Przebudowa mostu na rzece Łomżyczka – ul. Poznańska
Wymagania dla betonu: C50/60, F150, W8, N<4% X0, XC4, XS2, XD3 XF4, XA3, XM2
Recepta: CEM I 52,5 N-SR3/NA, kruszywo bazaltowe Sulików, W/C=0,38
Średnie uzyskane wyniki:
Wytrzymałość na ściskanie:
Nasiąkliwość betonu: 3,79%
Mrozoodporność zwykła F150, ubytek masy: 0,04% spadek wytrzymałości 2,50%
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WIDOK CIAŁ PRÓBNYCH
Po przeprowadzonym badaniu wytrzymałości na ściskanie

BADANIE MROZOODPORNOŚCI BETONU STWARDNIAŁEGO
Metoda badania wg PN-B06250:1988, ilość cykli F-200

132

SEROCK, 24–25 LISTOPADA 2016

133

TECHNOLOGIA BETONU

Dobór kruszyw do betonów
konstrukcyjnych, parametry
techniczne kruszyw
Jarosław Rokita
LafargeHolcim
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PARAMETRY KRUSZYW WG PN-EN 12620
PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu – polska norma przenosząca
normę europejską. PN-EN 12620 jest normą klasyfikacyjną posiadającą status
normy zharmonizowanej.

PARAMETRY KRUSZYW WG PN-EN 12620
Wymagania geometryczne
• m.in. wymiar kruszywa, uziarnienie, kształt kruszywa,
zawartość pyłów
Wymagania fizyczne
• m.in. odporność na rozdrabnianie, nasiąkliwość, mrozo
odporność
Wymagania chemiczne
• m.in. zawartość chlorków,
zawartość związków siarki

www.gddkia.gov.pl
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WYMAGANIA GEOMETRYCZNE
Wymiar kruszywa
• określony za pomocą dwóch wymiarów sit, dolnego i górnego (d/D)
• kruszywo drobne (d=0, D≤4 mm)
• kruszywo grube (d≥2 mm, D≥4 mm)
• nie dotyczy kruszywa wypełniającego
Uziarnienie kruszywa
• kategoria uziarnienia
• tolerancje uziarnienia na sitach pośrednich
Kształty kruszywa
Zawartość muszli
Zawartość pyłów

www.jatech.pl

WYMAGANIA GEOMETRYCZNE
Tolerancja uziarnienia na sitach pośrednich
• dla kruszyw grubych, D>11,2 mm i D/d>2 lub D≤11,2 mm i D/d>4
Przykład: 2/8, 8/16 nie wymaga deklaracji tolerancji uziarnienia
Przykład: 4/16 sito pośrednie 8 mm (D/2) tolerancja ±17,5%

www.formtest.de
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WYMAGANIA GEOMETRYCZNE
Kształt kruszywa
• oznaczany za pomocą wskaźnika płaskości FI (wg PN-EN 933-3)
• oznaczany za pomocą wskaźnika kształtu SI (wg PN-EN 933-4)
wskaźnik płaskości – procent kruszywa przechodzący przez sita prętowe
o rozstawie dobranym do frakcji
wskaźnik kształtu – procent kruszywa, którego stosunek długości (L) do
grubości (E) ziarna jest większy od 3 (L/E>3)

www.formtest.de

WYMAGANIA GEOMETRYCZNE
Zawartość pyłów
• pył – ziarna przechodzące przez sito 0,063 mm
• geometrycznie spełniają wymagania kruszywa
wypełniającego
Jakość pyłów (wg zał. D do PN-EN 12620)
 znaczenie wskaźnika piaskowego SE
o
(wg PN-EN 933-8)
badanie błękitem metylenowym MB
(wg PN-EN 933-9)
www.commons.wikimedia.org
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WYMAGANIA FIZYCZNE
nn
Odporność na rozdrabnianie
nn
Odporność na ścieranie
nn
Odporność na polerowanie
nn
Nasiąkliwość
nn
Mrozoodporność

• oznaczana w wodzie
(wg PN-EN 1367-1)

www.technichk.com

• oznaczana w siarczanie
magnezu (wg PN-EN 1367-2)
• oznaczana w roztworze NaCl
(wg PN-EN 1367-6)

WYMAGANIA FIZYCZNE
Odporność na rozdrabnianie
• oznaczana współczynnikiem Los Angeles (LA)
metoda dawniej używana w drogownictwie jako badanie ścieralności
Odporność na ścieranie
• oznaczana współczynnikiem mikro-Devala (MDE)

www.maquesonda.pt

www.infratest.co.uk
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WYMAGANIA FIZYCZNE
nn
Odporność na polerowanie

• oznaczana wskaźnikiem PSV
badanie składa się z dwóch etapów:
I) poddanie kruszywa przyśpieszonemu polerowaniu
II) oznaczenie wskaźnika tarcia wahadłem angielskim
Szorstkość nawierzchni drogowych zależy od wielu czynników, takich jak
ich makrotekstura, mikrotekstura ziaren kruszywa.

www.gddkia.gov.pl

WYMAGANIA FIZYCZNE
nn
Mrozoodporność

• oznaczana w wodzie (wg PN-EN 1367-1)
• oznaczana w siarczanie magnezu (wg PN-EN 1367-2)
• oznaczana w roztworze NaCl (wg PN-EN 1367-6)
badanie w obecności soli najbliżej symuluje warunki eksploatacyjne
betonowych obiektów drogowych (mosty, nawierzchnie)
Norma PN-EN 12620 nie przewiduje
oznaczenia mrozoodporności
wg PN-EN 1367-6

www.myjniazukowo.pl
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WYMAGANIA CHEMICZNE
nn
Zawartość chlorków

• wpływ na reaktywność alkaliczną
nn
Zawartość związków siarki
nn
Zawartość składników mających wpływ na szybkość wiązania

i twardnienia betonu

www.raklab.com

WYMAGANIA CHEMICZNE
nn
Zawartość chlorków

• występują zazwyczaj w postaci soli sodu i potasu
• zwiększają całkowitą zawartość chlorków w betonie
stanowią zagrożenie korozyjne dla elementów metalowych w betonie
• zwiększają całkowitą zawartość alkaliów w betonie
mogą stanowić zagrożenie dla korozji wywołanej AAR

www.yadda.icm.edu.pl
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WYMAGANIA WOBEC KRUSZYW DO BETONÓW MOSTOWYCH
Właściwości kruszywa

Wymagania

Kategoria uziarnienia
Tolerancja uziarnienia

Reaktywność alkaliczno-krzemionkowa
wg PN-B 06714-46
Zawartość siarczanów kategoria nie wyższa niż
Zawartość siarki całkowitej
Zawartość chlorków rozpuszczalnych w wodzie
Zanieczyszczenia lekkie

GC85/20 dla D/d≤2 lub D≤11,2 mm
GC90/15 dla D/d>2 i D>11,2 mm
GT15 dla D/d<4
GT17,5 dla D/d≥4
<1,5%
FI20 lub SI20
C100/0
<6% dla LA25
<2% dla LA40
WA24 deklarowana
stopień 0
AS0,2
<1%
<0,02%
<0,1%

Zawartość substancji organicznych wg PN-EN 1744-1

barwa nie ciemniejsza niż wzorcowa

Zawartość pyłów
Kształt kruszywa, kategoria nie wyższa niż
Procentowa zawartość ziaren przekruszonych
Mrozoodporność w 1% NaCl
Nasiąkliwość

WYMAGANIA WOBEC KRUSZYW DO BETONÓW DROGOWYCH
Właściwości kruszywa

Wymagania

Kategoria uziarnienia
Tolerancja uziarnienia

GC85/20 dla D≤4 mm i d≥1 mm
GC90/15 dla D>4 mm i d≥1 mm
G20/15 dla D/d<4
G20/17,5 dla D/d≥4
<1,5%
FI10 lub SI10
C100/0

Zawartość pyłów
Kształt kruszywa, kategoria nie wyższa niż
Procentowa zawartość ziaren przekruszonych
Odporność na rozdrabnianie, kategoria nie wyższa niż
Mrozoodporność w 1% NaCl
Odporność na polerowanie
Reaktywność alkaliczno-krzemionkowa
wg PN-B 06714-46
Zawartość siarki całkowitej
Zawartość chlorków rozpuszczalnych w wodzie
Zanieczyszczenia lekkie
Zawartość substancji organicznych wg PN-EN 1744-1

LA25
<6%
PSV≥53
stopień 0
<1%
<0,02%
<0,1%

barwa nie ciemniejsza niż wzorcowa
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WYMAGANIA GEOMETRYCZNE WG PN-EN 13043
nn
Zawartość ziaren o powierzchni przekruszonej i łamanej

• oznaczana wg PN-EN 933-8

Procent masy ziaren
całkowicie lub częściowo
przekruszonych lub łamanych

C50/10

Procent masy ziaren
całkowicie
zaokrąglonych

WYMAGANIA GEOMETRYCZNE WG PN-EN 13043
nn
Zawartość ziaren o powierzchni przekruszonej i łamanej

• wpływ na właściwości strefy kontaktowej zaczyn–kruszywo
Odgrywa kluczową rolę w uzyskiwaniu wytrzymałości na rozciąganie
Odgrywa kluczową rolę w uzysiwaniu wytrzymałości zmęczeniowej

www.testmark.net

142

SEROCK, 24–25 LISTOPADA 2016

WYMAGANIA FIZYCZNE
nn
Moduł sprężystości podłużnej (E) /moduł Younga/

Określa sprężystość materiału. Charakteryzuje zależność pomiędzy
względnym odkształceniem liniowym (ε) i naprężeniem normalnym (σ).

Moduł sprężystości betonu jest wypadkową modułu sprężystości
zaczynu i kruszywa.

WPŁYW KRUSZYWA NA WŁAŚCIWOŚCI SPRĘŻYSTE BETONU
Moduł sprężystości kruszywa
Rodzaj skały
Granit
Gabro
Bazalt
Wapień
Dolomit
Kwarcyt

Moduł sprężystości [GPa]
15-75
65-125
55-115
20-40
50-75
65-80

Moduł sprężystości betonu zależy od sprężystości kruszywa i jego objętości
w betonie.
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WPŁYW KRUSZYWA NA WŁAŚCIWOŚCI SPRĘŻYSTE BETONU
nn
Moduł sprężystości betonu wpływa na:

• Ugięcie elementu w określonym stanie naprężeń
• Rozwarcie rys w elementach żelbetowych
• Naprężenia w elemencie przy zadanym odkształceniu
• Naprężenia termiczne
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Wykorzystanie betonu
w budownictwie drogowym
dr inż. Wojciech Kozłowski
Politechnika Opolska
Wydział Budownictwa i Architektury
Katedra Dróg i Mostów
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BETON W DROGOWNICTWIE STOSOWANY
JEST DO WYKONANIA
 Konstrukcji nawierzchni drogowej
• Górne warstwy konstrukcji
• Dolne warstwy, np. podbudowa z chudego betonu lub betonu cementowego
 Elementów wyposażenia dróg
 Elementów odwodnienia dróg i parkingów

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DROGOWEJ

KONSTRUKCJA BETONOWEJ NAWIERZCHNI DROGOWEJ
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NAJSTARSZA NAWIERZCHNIA Z BETONU CEMENTOWEGO
znajduje się w Bellefontaine (USA) i została wykonana w 1893 roku.

Najstarsza belgijska droga betonowa de Lorraine w ciągłym użytku (80 lat).

DOŚWIADCZENIA NIEMIECKIE
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asfalt

beton

Lata 70.

70%

30%

Lata 80.

60%

40%

Druga połowa lat 90.

38%

62%
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INNE PRZYKŁADY EUROPEJSKIE
AUSTRIA – udział dróg betonowych – ok. 50%
BELGIA – autostrady betonowe – ok. 40%
– lokalne drogi betonowe – ok. 60%
WIELKA BRYTANIA – udział dróg betonowych – ok. 50%

GŁÓWNE ZALETY DRÓG BETONOWYCH

PORÓWNANIE KOSZTÓW BUDOWY
wg Katalogów nawierzchni podatnych i sztywnych.

KR1 KR2 KR3 KR4 KR5 KR6
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ŁĄCZNE ZESTAWIENIE KOSZTÓW BUDOWY
POSZCZEGÓLNYCH NAWIERZCHNI
Nawierzchnie podatne

Kategoria
ruchu

Typ C

Nawierzchnie sztywne

Typ A

Typ B

Typ D

Typ I

KR1

100,78 PLN

85,48 PLN

KR2

129,55 PLN 134,84 PLN 121,16 PLN 141,76 PLN 114,80 PLN 105,81 PLN 115,04 PLN 142,54 PLN

KR3

173,47 PLN 163,20 PLN 170,46 PLN 181,22 PLN 131,45 PLN 119,57 PLN 152,74 PLN 163,51 PLN

KR4

209,03 PLN 212,97 PLN 215,57 PLN 189,57 PLN 137,59 PLN 126,25 PLN 160,92 PLN 181,07 PLN

KR5

237,37 PLN 241,33 PLN 243,89 PLN 229,84 PLN 149,47 PLN 136,34 PLN 167,76 PLN 187,91 PLN

KR6

265,71 PLN 262,88 PLN 254,67 PLN 242,10 PLN 167,11 PLN 157,46 PLN 194,23 PLN 227,02 PLN

111,18 PLN 129,72 PLN 107,96 PLN

Typ II
99,13 PLN

Typ III

Typ IV

108,21 PLN 125,44 PLN

SEKOCENBUD – dane za I kwartał 2013 r.

BUDOWNICTWO AUTOSTRADOWE NASZYCH SĄSIADÓW
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NIŻSZE ZUŻYCIE PALIWA

WIĘKSZE BEZPIECZEŃSTWO
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OSZCZĘDZANIE ENERGII, ELIMINACJA WYSP CIEPŁA

HAŁAS – NIE WYKONUJEMY DRÓG BETONOWYCH
W AGLOMERACJACH MIEJSKICH
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DROGA BETONOWA W AGLOMERACJI MIEJSKIEJ
– WIEDEŃ

DROGA BETONOWA W AGLOMERACJI MIEJSKIEJ
– BRUKSELA
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DROGA BETONOWA WHITETOPPING W AGLOMERACJI
MIEJSKIEJ – BRUKSELA

DROGA BETONOWA WHITETOPPING W AGLOMERACJI
MIEJSKIEJ – ŻORY
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PRZYKŁADY DRÓG BETONOWYCH W POLSCE:
AUTOSTRADA A4

PRZYKŁADY DRÓG BETONOWYCH W POLSCE:
S8 POLICHNO
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PRZYKŁADY DRÓG BETONOWYCH W POLSCE:
DROGA GMINNA UJAZD – ZIMNA WÓDKA

PRZYKŁADY DRÓG BETONOWYCH W POLSCE:
CZARNOWĄSY
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PRZYKŁADY ŚCIEŻEK ROWEROWYCH W TAROWIE

NAWIERZCHNIE BETONOWE:
 Nawierzchnie drogowe z betonu cementowego
 Nawierzchnie drogowe z drobnowymiarowych elementów betonowych deb
• Nawierzchnie chodnikowe
• Nawierzchnie ścieżek rowerowych
• Nawierzchnie ciągów pieszo-rowerowych
• Nawierzchnie parkingów
• Nawierzchnie zatok autobusowych
 Nawierzchnie tramwajowo-drogowe
 N
 awierzchnie na skrzyżowaniu jednopoziomowe dróg kolejowych
i kołowych – przejazdy kolejowe
 Tymczasowe nawierzchnie drogowe z płyt betonowych
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NAWIERZCHNIE DROGOWE Z DROBNOWYMIAROWYCH
ELEMENTÓW BETONOWYCH DEB – „TRYLINKA”, LATA 60.

NAWIERZCHNIE DROGOWE Z DROBNOWYMIAROWYCH
ELEMENTÓW BETONOWYCH DEB
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NAWIERZCHNIE CHODNIKOWE

NAWIERZCHNIE ŚCIEŻEK ROWEROWYCH
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NAWIERZCHNIE CIĄGÓW PIESZO-ROWEROWYCH

SPECJALNE ELEMENTY NAWIERZCHNI CHODNIKÓW
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SPECJALNE ELEMENTY NAWIERZCHNI CHODNIKÓW

SPECJALNE ELEMENTY NAWIERZCHNI CHODNIKÓW
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NAWIERZCHNIE ZATOK

NAWIERZCHNIE TRAMWAJOWO-DROGOWE
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NAWIERZCHNIE TRAMWAJOWO-DROGOWE – BUSLINE

NAWIERZCHNIE NA SKRZYŻOWANIU JEDNOPOZIOMOWE
DRÓG KOLEJOWYCH I KOŁOWYCH – PRZEJAZDY KOLEJOWE
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TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE DROGOWE Z PŁYT BETONOWYCH

SPECJALNE NAWIERZCHNIE NA STACJACH POBORU OPŁAT
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SPECJALNE NAWIERZCHNIE NA STACJACH PALIW

ELEMENTY WYPOSAŻENIA DRÓG
 Krawężniki
 Bariery
 Ekrany dźwiękochłonne i ich elementy
 Elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego
 Elementy ścian oporowych
 Progi zwalniające
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KRAWĘŻNIKI WYKONYWANE MASZYNOWO
ODCINEK A4 TARNÓW – DĘBICA
Wycieczka Studenckiego Koła Naukowego Roads & Bridges przy Katedrze Dróg
i Mostów z Politechniki Opolskiej – 2015 r.

BARIERY
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EKRANY DŹWIĘKOCHŁONNE I ICH ELEMENTY

ELEMENTY EKRANÓW DŹWIĘKOCHŁONNYCH
NA PLACU SKŁADOWYM
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ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO
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ELEMENTY ŚCIAN OPOROWYCH NA PLACU
SKŁADOWYM W FABRYCE, SYSTEM MACCAFERI

ELEMENTY OKŁADZINOWE (LICOWE) ŚCIAN
OPOROWYCH PODCZAS PRODUKCJI, SYSTEM MACCAFERI
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ELEMENTY OKŁADZINOWE (LICOWE) ŚCIAN OPOROWYCH
PODCZAS PRODUKCJI, SYSTEM MACCAFERI
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ELEMENTY OKŁADZINOWE (LICOWE) ŚCIAN OPOROWYCH PODCZAS
PRODUKCJI, WIDOCZNA FORMA I ZBROJENIE, SYSTEM MACCAFERI

ELEMENTY OKŁADZINOWYCH (LICOWYCH) ŚCIAN
OPOROWYCH PODCZAS PRODUKCJI, SYSTEM MACCAFERI
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ELEMENTY LICOWE ŚCIAN OPOROWYCH PODCZAS
PRODUKCJI

ELEMENTY OKŁADZINOWE (LICOWE) ŚCIAN OPOROWYCH
PODCZAS PRODUKCJI, SYSTEM MACCAFERI
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ELEMENTY OKŁADZINOWE (LICOWE) ŚCIAN OPOROWYCH
PODCZAS PRODUKCJI, SYSTEM MACCAFERI
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ELEMENTY OKŁADZINOWE (LICOWE) ŚCIAN OPOROWYCH
– SCHEMAT, SYSTEM MACCAFERI

http://www.geotim.pl/produkt/12/sciany-oporowe-z-gruntu-zbrojonego-macres
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ELEMENTY OKŁADZINOWE (LICOWE) ŚCIAN OPOROWYCH
– SCHEMAT, SYSTEM MACCAFERI

http://www.geotim.pl/produkt/12/sciany-oporowe-z-gruntu-zbrojonego-macres

ELEMENTY OKŁADZINOWE (LICOWE) ŚCIAN OPOROWYCH
– REALIZACJA SYSTEMU MACCAFERI

http://www.geotim.pl/produkty/16/sciany-oporowe-macres
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PRÓG ZWALNIAJĄCY

ELEMENTY ODWADNIANIA DRÓG I PARKINGÓW
 Odwodnienie powierzchniowe
 Odwodnienie wgłębne
 Zbiorniki odparowujące
 Przepusty drogowe

ELEMENTY ODWODNIENIA POWIERZCHNIOWEGO
NA PLACU SKŁADOWYM
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ELEMENTY ODWODNIENIA
WGŁĘBNEGO – STUDNIA
REWIZYJNA

ZBROJONA RURA
ODWODNIENIA
WGŁĘBNEGO

ZBIORNIK ODPAROWUJĄCY PRZY ZJEŹDZIE, STADION Z A8
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ZBIORNIK ODPAROWUJĄCY

PODSUMOWANIE
Najważniejsze zalety zastosowania betonu w budownictwie drogowym:
 większa trwałość
 brak zjawiska koleinowania nawierzchni
 większe bezpieczeństwo
 niski koszt budowy i eksploatacji
 dostępność krajowych surowców
 możliwość prostego recyklingu.
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Zastosowanie cementów z dodatkami
mineralnymi w produkcji betonu
towarowego – przykłady zastosowań
Kasjan Kowalczyk – Staniszewscy
Michał Jurecki – Alfa-bet
Maciej Sypek – LafargeHolcim
Daniel Owsiak – LafargeHolcim

180

SEROCK, 24–25 LISTOPADA 2016

CEMENTY Z DODATKAMI MINERALNYMI
Betonowanie fundamentu pod wiatrak z zastosowaniem cementu
CEM IV/B(V) 32,5 R-LH/NA
 CEM II/A-S 42,5 R – Michał
 CEM II/A-V 42,5 R – Kasjan

ALFA-BET Sp. z o.o.
Zamiana CEM I 42,5R na CEM II/A-S 42,5R
Profil produkcji
 B
 eton towarowy
 Betony specjalne
 Prefabrykacja drobnowymiarowa
– Bloczki fundamentowe
– Stropy Teriva
– Cegła betonowa
– Kostka brukowa
– Krawężniki i obrzeża
Stosowane surowce






 ementy CEM I/ CEM II
C
Popioły lotne
Piaski lokalne
Grysy dolomitowe
Domieszki typu BV i PCE

ZAMIANA CEM I NA CEM II/A-S
Beton C 16/20

Wytrzyma o

na ciskanie [MPa]

34,0

33,5

32
29
26,5

25,5

17,0

16,5

15,5

8,5

0,0

R7

R28
CEM I 42.5R

R56

CEM II/A-S/42.5R
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ZAMIANA CEM I NA CEM II/A-S
Beton C 30/37

Wytrzyma o

na ciskanie [MPa]

60,0

46,5

44

45,0

32

51,5

49

29,5

30,0

15,0

0,0

R7

R28
CEM I 42.5R

R56

CEM II/A-S/42.5R

Bloczek fundamentowy

Wytrzyma o

na ciskanie [MPa]

26,0

24,9
22,5

19,5
16,7
14,7
13,0

13

12,8

6,5

0,0

R2

R7
CEM I 42.5R

CEM II/A-S 42,5 R
Korzyści ze zmiany
 ytrzymałość wczesna
W
Wytrzymałość końcowa
Czas rozformowania prefabrykatów
Możliwość stosowania cały rok
Wysoka efektywność w kombinacji
z popiołami lotnymi
 Mniejszy skurcz w okresie letnim
 Dbałość o środowisko
 Koszty
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BETONOWANIE FUNDAMENTU POD WIATRAK Z ZASTOSOWANIEM CEMENTU CEM IV/B(V) 32,5 R-LH/NA
 Producent betonu: Ar-Gips Szczecinek
 Zamawiający: As-Bud Pruszcz Gdański
 Miejsce betonowania: Chwalim Stary (40 km od Szczecinka)
 Objętość fundamentu: 780 m3
 Klasa betonu: C30/37 D8 i C30/37 D16
 Klasa ekspozycji: XC2
 Stopień wodoszczelności: W8
 Klasa konsystencji: S4
Składnik betonu

Skład betonu

CEM IV/B (V) 32,5 R-LH/NA

310 kg/m3

ProAsh Janikowo LafargeHolcim

60 kg/m3

Żwir naturalny

1796 kg/m3

Woda

166 kg/m3

Polimer+ lignosulfonian

4,03 kg/m3

Dlaczego cement pucolanowy CEM IV/B (V) 32,5 R-LH/NA?
 Dozwolone klasy ekspozycji dla CEM IV/B (V) 32,5 R- X0, XC1, XC2, XA1
 Niższy koszt w porównaniu z cementem hutniczym
 Niskie ciepło hydratacji < 270 J/g po 41 godzinach twardnienia
 Ocena zgodności betonu po 56 dniach twardnienia
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Wyniki wytrzymałości na ściskanie
Lp.

184

Wytrzymałość na ściskanie [MPa]
28-dniowa

56-dniowa

1

39,5

46,7

2

40,4

48,9

3

39,7

49,1

Deklarowana
wytrzymałość
po 56 dniach
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ZASTOSOWANIE CEMENTU CEM II/A-S 42,5 R
W BETONACH MOSTOWYCH
Wymagane parametry betonu wg STWiORB projektu

Wykorzystano zapisy specyfikacji technicznej oraz OST GDDKiA:
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ZASTOSOWANIE CEMENTU CEM II/A-S 42,5 R
W BETONACH MOSTOWYCH – WYNIKI ZKP
Badany parametr

Wiek betonu

Wynik badania

Wytrzymałość na ściskanie
[MPa]

7 dni

43,9

28 dni

55,7

Wodoszczelność
wg PN-88/B-06250

56 dni

W8 (śr. głębokość penetracji
wody 30 mm)

Mrozoodporność zwykła wg
PN-88/B-06250
po 150 cyklach

56 dni

Ubytek masy 0,1% / spadek
wytrzymałości 0,8%

Nasiąkliwość
wg PN-88/B-06250

56 dni

4,5 %

ZASTOSOWANIE CEMENTU CEM II/A-V 42,5 R DO KLAMROWANIA DNA W PORCIE PÓŁNOCNYM W GDAŃSKU
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Przeznaczenie betonu

Beton do wykonania „Klamrowania”

Klasa wytrzymałości

C 20/25 1)

Klasa konsystencji mieszanki
betonowej

F5

Dmax

2 mm

Klasa zawartości jonów chlorkowych

Cl 0,4

Stopień wymywania zaczynu

≤ 8% 2)

Zdolność samozagęszczania

–

Dodatkowe ustalenia z klientem:
Brak segregacji i wymywania zaczynu w kontakcie z wodą (dodatek UW).
Mieszanka ma utworzyć warstwę scalającą ułożone kamienie, a nie zabudowywać przestrzeń między nimi.
Grubość ułożonej warstwy kamieni 0,8–1,6 m.
Dostarczanie mieszanki do miejsca wbudowania rurociągiem o długości 130 m.
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Wyniki badań ZKP:
Badany parametr

Metoda badawcza

Średnia z wyników

Zakres wyników

Konsystencja

Średnica rozpływu
wg PN-EN12350-5

580 mm

550–620 mm

Zawartość powietrza

Metoda ciśnieniowa
wg PN-EN 12350-7

2,4%

2,1–2,8%

R 28

25,3 MPa

21,0–28,6 MPa

R 56

29,2 MPa

26,8–32,1 MPa

Wytrzymałość na
ściskanie

Ilość wbudowanej mieszanki: prawie 4000 m3

ZASTOSOWANIE CEMENTU CEM II/B-V 32,5 R
W BETONACH PALOWYCH
Wykorzystano zapisy specyfikacji technicznej:
Do betonów mostowych należy stosować cement portlandzki CEM niskoalkaliczny (czysty bez dodatków) wg PN-EN 197-1:2002.
 d
 o betonu klasy B25 – cement klasy CEM 32,5 N;
 do betonu klasy B30 i wyższych – cement klasy CEM I 42,5 N-HSR/Na lub
CEM I 42,5 N-MSR/Na
 do betonu klasy B45 i większej – w uzasadnionych przypadkach, za zgodą
Inżyniera, po uzyskaniu pozytywnych wyników badań, cement klasy
CEM I 52,5.
Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach (konstrukcje masywne, wysokie temperatury w okresie wbudowywania betonu, beton na pale wiercone)
zastosowanie innych cementów niż CEM I oraz CEM II lub CEM III. Cementy
muszą spełniać wymagania PN-S-10040:1999 lub PN-B-19707:2003.
Wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się następującym składem:
 zawartość określona ułamkiem masowym krzemianu trójwapniowego
(alitu) C3S nie wiksza niż 60,0%
 zawartość określona ułamkiem masowym C4AF + 2×C3A - nie większa niż
20,0%
 zawartość określona ułamkiem masowym glinianu trójwapniowego
C3A – nie większa niż 7,0%
 zawartość alkaliów nie powinna przekraczać 0,6%, w przypadku kruszywa niereaktywnego 0,9%.
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Badany
parametr B35

Wiek betonu

Wynik badania

7 dni

38,6

28 dni

56,9

Wodoszczelność wg PN-88/B-06250

28 dni

W8 (śr. głębokość penetracji
wody 43 mm)

Badany
parametr B45

Wiek betonu

Wynik badania

7 dni

45,9

28 dni

63,2

28 dni

W8 (śr. głębokość penetracji
wody 35 mm)

Wytrzymałość
na ściskanie
[MPa]

Wytrzymałość
na ściskanie
[MPa]
Wodoszczelność wg PN-88/B-06250
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Renesans kruszywa wapiennego
w warstwie ścieralnej
Kruszywa wapienne
– alternatywne zastosowanie
Paulina Putko
Tomasz Duda
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WPROWADZENIE
Wymagania wobec kruszyw grubych przeznaczonych do
warstw ścieralnych
Wymagania w zależności
od kategorii ruchu

Właściwości kruszywa

KR1÷KR2 KR3÷KR4

Zawartość pyłów według PN-EN 933-1;
kategoria nie wyższa niż:
Odporność kruszywa na rozdrabnianie
według normy PN-EN 1097-2, rozdział 5,
badana na kruszywie o wymiarze 10/14;
kategoria nie wyższa niż:

KR5÷KR6

Ograniczenie : WT – 1 2014

f2

LA30

LA30

LA25

Odporność na polerowanie
PSV ≥ 44

Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6

deklarowana przez producenta

Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6

deklarowana przez producenta

Odporność na polerowanie kruszywa
(badana na normowej frakcji kruszywa
do MMA) według
PN-EN 1097-8, kategoria nie niższa niż:

PSV44

Mrozoodporność według PN-EN 1367-6
w 1% NaCl, wartość FNaCl nie wyższa niż:

10

PSV

?

PSV50

Deklarowana
nie mniej niż 48

7

Właściwości

przeciwpoślizgowe

HIPOTEZA
Mieszanki z kruszywami wapiennymi o PSV < 50

Mieszanki z kruszywami o PSV > 50
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PROGRAM BADAŃ
Celem badań było porównanie właściwości przeciwpoślizgowych warstw
ścieralnych wykonanych z betonu asfaltowego i SMA z kruszywem wapiennym
i melafirowym w warunkach laboratoryjnych.

Zakres badań:
• Ocena właściwości fizycznych i geometrycznych kruszyw wapiennych (złoże
Wapienno) i melafirowych
• Zaprojektowanie składu mieszanek mineralno-asfaltowych typu AC 11 S
i SMA 11 S z kruszywem wapiennym i melafirowym
• Ocena powinowactwa kruszywa do lepiszcza zgodnie z PN-EN 1269-11
• Ocena odporności na działanie wody i mrozu ITSR zgodnie z WT-2: 2014
• Laboratoryjna ocena właściwości przeciwpoślizgowych warstw ścieralnych
z wykorzystaniem urządzenia Wehner/Schulze

Ustalenie składów mieszanek mineralno-asfaltowych:
Skład mieszanek mineralnych AC 11 S
Wymiar oczek sit
#2 [mm]
Przesiew [%]

0,063 0,125
9,9

15

2

4

5,6

8

11,2

16

49

56

63

79

90

100

Skład mieszanek mineralnych SMA 11 S
Wymiar oczek sit
#2 [mm]
Przesiew [%]
AC 11 S PMB 45/80-55
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0,063 0,125
10,6

13

SMA 11 S PMB 45/80-55

2

4

5,6

8

11,2

16

25

33

40

61

96

100

AC 11 S PMB 45/80-55

SMA 11 S PMB 45/80-55

SEROCK, 24–25 LISTOPADA 2016

WYNIKI BADAŃ WŁAŚCIWOŚCI GEOMETRYCZNYCH
I FIZYCZNYCH KRUSZYW WAPIENNYCH
Wyniki badań właściwości geometrycznych i fizycznych
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OCENA POWINOWACTWA
Powinowactwo kruszywa z asfaltem: 85%

WYNIKI BADAŃ ODPORNOŚCI NA DZIAŁANIE WODY
I MROZU ITSR
• Odporność na działanie wody i mrozu –
kruszywo wapienne:
• AC 11 S PMB 45/80-55 – ITSR 91%
• SMA 11 S PMB 45/80-55 – ITSR 93%
• Odporność na działanie wody i mrozu –
kruszywo melafirowe:
• AC 11 S PMB 45/80-55 – ITSR 91%
• SMA 11 S PMB 45/80-55 – ITSR 95%
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OCENA ODPORNOŚCI NA POLEROWANIE KRUSZYW
ZGODNIE Z PN-EN 1097-8
Urządzenie do przyspieszonego
polerowania

Wahadło angielskie do pomiaru
współczynnika tarcia S

PSV = S + 52,5 -C

OCENA LABORATORYJNA WŁAŚCIWOŚCI
PRZECIWPOŚLIZGOWYCH – URZĄDZENIE WEHNER/SCHULZE

Rolki polerujące

Dysk do pomiaru
współczynnika tarcia PWS
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LABORATORYJNA OCENA WŁAŚCIWOŚCI
PRZECIWPOŚLIZGOWYCH
Ocena odporności na polerowanie kruszywa grubego

Przed badaniem

Po badaniu

Przygotowanie próbek z mieszanek mineralno-asfaltowych
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OCENA WŁAŚCIWOŚCI PRZECIWPOŚLIZGOWYCH
0,600

0,500
0,400
melafir
0,300
wapień

0,200
0,100
0,000

0

50000

100000 150000
Ilość obrotów

200000

Zmiany współczynnika tarcia PWS
na próbkach z kruszywa

współczynnik tarcia Pws, [-]

W spółczynnik tarcia Pws, [-]

0,600

AC11
melafir

0,500
0,400

AC11
wapień

0,300
0,200

SMA11
wapień

0,100

SMA11
melafir

0,000

0

50000

100000 150000
Ilość obrotów

200000

Zmiany współczynnika tarcia
otrzymane na MMA

ANALIZA WYNIKÓW LABORATORYJNEJ OCENY
WŁAŚCIWOŚCI PRZECIWPOŚLIZGOWYCH

AC 11 S na

SMA 11 S na

wapieniach

melafirach

o PSV 40

o PSV 52
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Cykl życia inwestycji
dr inż. Tomasz Rudnicki
LafargeHolcim
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CEL WPROWADZENIA VE
Poszukiwanie narzędzia służącego do podejmowania racjonalnych decyzji
inwestycyjnych pozwalających na oszczędności w wydatkach remontowych
i utrzymaniowych.

DEFINICJA INŻYNIERII WARTOŚCI
Lawrence Delos Miles (1904–1985)
 1
 947 – Pojęcie „Analiza Wartości” – analiza możliwości
wykorzystania materiałów i technologii zastępczych
w miejsce kosztowniejszych standardowych
 Nie należy skupiać się na samym wyrobie, ale na
funkcjach, jakie ma spełniać
 Systematyczne stosowanie uznanych metod, które
identyfikują funkcję produktu lub usługi, ustalają
wartość tej funkcji i zapewniają niezbędną
niezawodność funkcji przy najniższym koszcie
całkowitym

ZAKRES STOSOWANIA INŻYNIERII WARTOŚCI
 Inżynieria wartości (VE) jest to proces przeglądu i oceny inwestycji na
etapie koncepcji, w fazie projektowej oraz na etapie budowy i utrzymania
przeprowadzany przez interdyscyplinarny zespół osób nie związanych
z przedsięwzięciem, którego celem jest przedstawienie rekomendacji
(zmian w projekcie).
Wypracowane rekomendacje wymagają spełnienia:
 niezbędnych funkcji gwarantujących bezpieczeństwo
 niezawodność i wydajność przy najniższym koszcie całkowitym
 udoskonalenia jakości i podniesienia wartości inwestycji
 zredukowania czasu realizacji przedsięwzięcia
 F
unkcja powinna być zrealizowana przy możliwie najniższym koszcie
cyklu życia produktu (usługi) spójnym z wymogami:
– jakościowymi
– utrzymaniowymi
– bezpieczeństwa
– estetyki
199
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ZAKRES STOSOWANIA INŻYNIERII WARTOŚCI
Value engineering należy stosować w całym
CYKLU ŻYCIA INWESTYCJI:






 LANOWANIE
P
PROJEKTOWANIE
BUDOWA
UTRZYMANIE (REMONTY, NAPRAWY)
PRZEBUDOWA, WYMIANA LUB RECYKLING

ANALIZA KOSZTU INWESTYCJI W CZASIE LCA
Co rzutuje na długość cyklu życia inwestycji:
 trwałość obiektu (materiału)
 odporność na warunki klimatyczne
 zmiana sposobu użytkowania
 brak działań utrzymaniowych i serwisowych
Co rzutuje na koszt całkowity inwestycji:
 cykl życia inwestycji (moment, w którym dokonujemy analizy)
 rozkład kosztów w czasie (różny w zależności od etapu inwestycji)
 wielkość i charakter inwestycji (punktowa, liniowa, złożona)

ETAPY OCENY VE
 identyfikacja funkcji
 ustalenie ceny funkcji
 propozycja alternatywnych sposobów osiągnięcia funkcji
 wybór i rekomendacja najkorzystniejszych ekonomicznie rozwiązań

PROCEDURA WDRAŻANIA VE
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 ETAP I		

zbierania informacji

 ETAP II		

przeprowadzenia analizy funkcji

 ETAP III		

kreatywnego myślenia

 ETAP IV		

ewolucji i rozwoju

 ETAP V		

monitorowania i raportowania
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MODEL OBLICZENIOWY VE
Całkowity bieżący koszt inwestycji PV (present value):

PV = A + PV1 + PV2 - RV
gdzie:
A – początkowe koszty inwestycji (projektowanie, nadzór, budowa)
PV1 – bieżąca wartość przyszłych kosztów napraw, przebudowy, modernizacji
PV2 – bieżąca wartość przyszłych kosztów utrzymania
RV – wartość rezydualna po okresie użytkowania
Bieżąca wartość przyszłych kosztów napraw i modernizacji:

PV1 = As [1 / (1 + d)]n
gdzie:
As – przyszłe koszty: naprawa, modernizacja, przebudowa
d – stopa dyskonta
n

– liczba lat analizowanego okresu

Bieżąca wartość przyszłych kosztów utrzymania:

PV2 = [Ar (1 + d)n - 1 ] / d(1 + d)n
gdzie:
Ar – średnioroczne koszty utrzymania
d – stopa dyskonta
n

– liczba lat w analizowanym okresie

ANALIZA CYKLU ŻYCIA
kosztów budowy i utrzymania nawierzchni betonowych i asfaltowych
 p
 orównanie dwóch rodzajów konstrukcji nawierzchni wykonanej
w technologii (asfaltowej i betonowej)
 analizowane konstrukcje to KR6 i KR7
 obciążenie 90 mln osi obliczeniowych
 okres eksploatacji 30 lat
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Koszty budowy

POD z kruszywa

POD z betonu
asfaltowego

POD z mieszanki
związanej
cementem

Nawierzchnia
asfaltowa

2,719

2,764

2,574

Nawierzchnia
betonowa

1,996

1,995

1,936

Koszty utrzymania

POD z kruszywa

POD z betonu
asfaltowego

POD z mieszanki
związanej
cementem

Nawierzchnia
asfaltowa

2,613

2,613

2,613

Nawierzchnia
betonowa

0,514

0,491

0,491
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Koszty cyklu życia

POD z kruszywa

POD z betonu
asfaltowego

POD z mieszanki
związanej
cementem

Nawierzchnia
asfaltowa

2,613

2,613

2,613

Nawierzchnia
betonowa

0,514

0,491

0,491

 k
oszty budowy nawierzchni betonowych są niższe o 20% od nawierzchni
asfaltowych
 koszty utrzymania nawierzchni betonowych są niższe o 80%
od nawierzchni asfaltowych
 w 30-letnim cyklu życia koszty nawierzchni betonowych są niższe o 50%

PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA VE










zastosowanie technologii nawierzchni długowiecznej
skrócenie długości pali prefabrykowanych z 20 do 14 m
zamiana nawierzchni asfaltowej na betonową S7
przeprojektowanie konstrukcji nawierzchni z KR7 na KR6
zmiana posadowienia 3 obiektów mostowych z pośredniego
na bezpośredni
zmiana poziomu niwelety na długości 2000 m celem zredukowania
objętości wykopów i nasypów
zastosowanie betonu samozagęszczającego się w podporach obiektu
mostowego
zastosowanie betonu wysokowartościowego
zastosowanie pali wbijanych prefabrykowanych zamiast wykonywanych
tradycyjnie
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KORZYŚCI Z ZASTOSOWANIA VE
 zwiększenie wartości firmy (jej oferty rynkowej)
 wdrażanie na rynku innowacyjnych technologii i rozwiązań
 u
 możliwienie składania ofert alternatywnych co może spowodować
oszczędności niebrane wcześniej pod uwagę
 m
 oże spowodować pozyskanie ofert od nowych podwykonawców
i dostawców, którzy nie byli wcześniej brani pod uwagę

OSZCZĘDNOŚCI Z ZASTOSOWANIA VE
Rok

2007

2008

2009

2010

2011

Liczba analiz VE

316

388

427

402

378

Koszty analiz mld

12,54

12,47

17,08

13,6

12,5

Wartość inwestycji mld

24,8

29,9

29,6

34,2

32,3

Liczba zaproponowanych
zmian

2861

3022

3297

3049

2950

4,6

6,6

4,2

4,4

2,9

Liczba zatwierdzonych
zmian

1233

1323

1460

1315

1224

Wartość zatwierdzonych
zmian mld

1,97

2,53

1,7

1,98

1,01

157:1

203:1

99:1

146:1

80:1

Wartość zaproponowanych
zmian mld

Zwrot z analiz VE
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Zastosowanie cementów i kruszyw
LafargeHolcim w betonach
mostowych
Krzysztof Wrzecion
MAPEI Polska Sp. z o.o.
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BETON KONSTRUKCYJNY W DROGOWYM
OBIEKCIE INŻYNIERSKIM

Zdjęcia www.lafarge.pl

SPECYFIKACJE TECHNICZNE DLA BETONU
KONSTRUKCYJNEGO
Cement
• Do betonu klasy C25/30, C30/37 – klasy 42,5 (HSR)
• Do betonu klasy C35/45 i wyższej – klasy 52,5 (HSR)
Kruszywa

Bazalt

Granit

• Bazalt
• Granit
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NOWE OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
GDDKIA DLA BETONU

www.gddkia.gov.pl
Cement
• Cement portlandzki CEM I – Na2O do 0,8% – początek wiązania powyżej
120 minut		
• Cement żużlowy CEM II/A-S – Na2O do 0,8%
• Cement żużlowy CEM II/B-S – Na2O do 0,9%
• Do wykonania betonu sprężonego w elementach obiektu drogowego
powinien być stosowany cement CEM I
• Do wykonania betonu konstrukcyjnego w elementach masywnych obiektu drogowego zaleca się ww. rodzaje cementów o niskim cieple hydratacji
(LH)… Dopuszcza się również zastosowanie cementu CEM III/A
• Do betonu konstrukcyjnego w elemencie narażonym na oddziaływanie
środowiska w klasach ekspozycji XA2 i XA3 oraz XD3, XS3 powinien być
zastosowany cement CEM I odporny na siarczany (SR)
Kruszywa
• „Do wykonania betonu konstrukcyjnego należy stosować kruszywa
naturalne według PN-EN 1260”
• „Ocena zgodności kruszyw do betonu konstrukcyjnego w drogowych
obiektach inżynierskich wymagana jest według systemu oceny
zgodności 2+”

WYNIKI BADAŃ
Cement
• CEM I 42,5N SR3/NA
• CEM II AS 42,5R – Lafarge Małogoszcz

Cement

Kruszywa
• Piasek 0-2
• Dolomit Kopalnia Lafarge Rudawa
– Frakcja 2-8
– Frakcja 8-16
208

Piasek
Dolomit
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CEM II AS 42,5R – LAFARGE MAŁOGOSZCZ
Właściwości fizyko-chemiczno-mechaniczne produktu
(wartości średnie)

produkowanego
w cementowni Małogoszcz
3502 cm2/g

Powierzchnia właściwa wg Blaine’a
Początek czasu wiązania

249 min

Koniec czasu wiązania

324 min

Wytrzymałość na ściskanie po 2 dniach badana zgodnie z PN-EN 196-1

25,5 MPa

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach badana zgodnie z PN-EN 196-1

58,3 MPa

Gęstość właściwa

3,0 g/m3

Wodożądność

28,5%

Zawartość siarczanów (jako SO3)

2,9%

Zawartość chlorków (jako Cl¯)

0,07%

Zawartość alkaliów (eq Na2O)

0,8%

KRUSZYWO DOLOMITOWE KOPALNIA RUDAWA
– FRAKCJA 2–8 mm
Zawartość pyłów, f%

f1,5

933-1:2012

Mrozoodporność, F%

F2

1367-1:2007

Mrozoodporność w soli, FNaCl%

FNaCl6

1367-6:2008

Zawartość ziarn o powierzchni przekruszonej
i łamanej, C

C100/0

933-5:2000/A1:2005

Zawartość siarczanów, AS

AS0,2

1744-1+A1:2013-05

S1

1744-1+A1:2013-05

Zawartość muszli, S.C

NPD

933-7:2000

Zawartość chlorków

0,01

1744-1+A1:2013-05

61

196-2:2013-11

0,025

1367-4:2010

0,0

PN/B-06714-46

Barwa jaśniejsza

1744-1+A1:2013-05

LA25

1097-2:2010

Odporność na ścieranie, MDE

MDE25

1097-1:2011

Odporność na polerowanie, PSV

PSV44

1097-8:2009

Zawartość siarki całkowitej, S

Zawartość węglanu wapnia, CaCO3
Skurcz przy wysychaniu
Potencjalna reaktywność alkaliczna
Zanieczyszczenia organiczne
Odporność na rozdrabnianie, LA
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KRUSZYWO DOLOMITOWE KOPALNIA RUDAWA
– FRAKCJA 8–16 mm
Zawartość pyłów, f%

f1,5

933-1:2012

Mrozoodporność, F%

F2

1367-1:2007

Mrozoodporność w soli, FNaCl%

FNaCl6

1367-6:2008

Zawartość ziarn o powierzchni przekruszonej
i łamanej, C

C100/0

933-5:2000/A1:2005

Zawartość siarczanów, AS

AS0,2

1744-1+A1:2013-05

S1

1744-1+A1:2013-05

Zawartość muszli, S.C

NPD

933-7:2000

Zawartość chlorków

0,01

1744-1+A1:2013-05

61

196-2:2013-11

0,025

1367-4:2010

0,0

PN/B-06714-46

Barwa jaśniejsza

1744-1+A1:2013-05

LA25

1097-2:2010

Odporność na ścieranie, MDE

MDE25

1097-1:2011

Odporność na polerowanie, PSV

PSV44

1097-8:2009

Zawartość siarki całkowitej, S

Zawartość węglanu wapnia, CaCO3
Skurcz przy wysychaniu
Potencjalna reaktywność alkaliczna
Zanieczyszczenia organiczne
Odporność na rozdrabnianie, LA

SKŁAD MIESZANKI BETONOWEJ C30/37
Składniki

Pochodzenie

CEM I 42,5 N
Popiół lotny

Udział
[%]

Ilość
[kg/m3]

Objętość
[Lt/m3]

3,16

340

107,6

2,15

0

0,0

2,70

0

0,0

150

150,0

Woda

–

1,00

0/2

Piasek „Kotlarnia”

2,65

39,0%

712

268,8

2/8

Grys „Rudawa”

2,81

23,5%

455

161,9

8/16

Grys „Rudawa”

2,81

37,5%

726

258,4

2,65

0,0%

0

0,0

Suma kruszyw

100,0%

1893

689,1

Zawartość powietrza

5,0%

50,0

Dynamon SR3

Mapei

1,06

0,55%

1,87

1,76

Mapeplast BV34

Mapei

1,15

0,50%

1,70

1,48

Mapeair AE20

Mapei

1,01

0,06%

0,20

0,20

2387

1000

SUMA
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0,0

Gęstość
[kg/dm3]
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Składniki

Pochodzenie

Gęstość
[kg/dm3]

CEM II AS 42,5R

Lafarge

Popiół lotny

0,0

Udział
[%]

Ilość
[kg/m3]

Objętość
[Lt/m3]

3,00

340

113,3

2,15

0

0,0

2,70

0

0,0

150

150,0

Woda

–

1,00

0/2

Piasek „Kotlarnia”

2,65

39,0%

706

266,5

2/8

Grys „Rudawa”

2,81

23,5%

451

160,6

8/16

Grys „Rudawa”

2,81

37,5%

720

256,3

2,65

0,0%

0

0,0

Suma kruszyw

100,0%

1878

683,4

Zawartość powietrza

5,0%

50,0

Dynamon SR3

Mapei

1,06

0,70%

2,38

2,25

Mapeplast BV34

Mapei

1,15

0,50%

1,70

1,48

Mapeair AE20

Mapei

1,01

0,06%

0,20

0,20

2371

1001

SUMA

Klasa wytrzymałości

C30/37

Lt/m3

kg/m3

Przeznaczenie betonu

Beton towarowy

Zaczyn

310,9

493,6

Klasa konsystencji

S3

Klasy ekspozycji

0

Matrix

312,4

497,7

D1 max

16

Zaprawa

577,0

1199,0

W/C

0,44

Zaczyn+dod

310,9

493,6

W/S

0,44

<0,125

109,1

344,1

woda/cem+K*dodatek

0,44

<0,250

137,4

418,9
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PORÓWNANIE WYBRANYCH PARAMETRÓW
TECHNICZNYCH
Właściwości świeżej mieszanki betonowej – utrzymanie konsystencji w czasie
CEM I 42,5N
CEM II AS 42,5R
240
230
220

220

210
200
190
185

180

180
170

160

160

140

120

212

7

30

60

90
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Właściwości świeżej mieszanki betonowej – napowietrzenie betonu w czasie
CEM I 42,5N
CEM II AS 42,5R
7

6,5

6
5,6
5,5

5

5,3

5,2

5,1

5,4
5,3

5,5

5,1

4,5

4

7

30

60

90
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PORÓWNANIE WYBRANYCH PARAMETRÓW
TECHNICZNYCH
Własności stwardniałego betonu – wyniki wytrzymałości
70

70,0

60

58,3
50

48,4

46,9
40

30

20

10

0

7 dni

28 dni

CEM I 42,5N

214

7 dni

28 dni

CEM II AS 42,5R
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Własności stwardniałego betonu – badanie wodoszczelności betonu W8
Przeciek przy ciśnieniu [MPa]

Numer
stanowiska

Oznaczenie
próbki

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

Głębokość wnikania
wody [cm]

1

G778F4

–

–

–

–

/

/

3

2

G778F5

–

–

–

–

/

/

2,5

3

G778F6

–

–

–

–

/

/

2,8

4

G778F7

–

–

–

–

/

/

2,3

5

G778F8

–

–

–

–

/

/

2,9

6

G778F9

–

–

–

–

/

/

1,5

Numer
stanowiska

Oznaczenie
próbki

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

Głębokość wnikania
wody [cm]

1

G778I4

–

–

–

–

/

/

1

2

G778I5

–

–

–

–

/

/

2

3

G778I6

–

–

–

–

/

/

1,5

4

G778I7

–

–

–

–

/

/

2,5

5

G778I8

–

–

–

–

/

/

2

6

G778I9

–

–

–

–

/

/

1,5

Przeciek przy ciśnieniu [MPa]

Wynik

W8

Wynik

W8
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PORÓWNANIE WYBRANYCH PARAMETRÓW
TECHNICZNYCH
Własności stwardniałego betonu – badanie nasiąkliwości betonu PN-88/B-06250
Oznaczenie
próbki wg
Klienta

Lp.

Oznaczenie
próbki

Początkowy
Końcowy
ciężar (M1) [g] ciężar (M2) [g]

(M1) – (M2) [g]

Nasiąkliwość
Wa [%]

1

G778F1

8303

7935

368

4,64

2

G778F2

8253

7888

365

4,63

3

G778F3

8278

7915

363

4,59

Średnia nasiąkliwość Wa [%]

Liczba próbek 3–6

Oznaczenie
próbki wg
Klienta

Lp.

Oznaczenie
próbki

Początkowy
Końcowy
ciężar (M1) [g] ciężar (M2) [g]

1

G778I1

8187

2

G778I2

3

G778I3

4,62

(M1) - (M2) [g]

Nasiąkliwość
Wa [%]

7819

368

4,71

7980

7628

352

4,61

8020

7666

354

4,62

Średnia nasiąkliwość Wa [%]

Liczba próbek 3–6

4,65

Własności stwardniałego betonu – badanie mrozoodporności betonu F150
PN-88/B-06250
Wyniki badań – wytrzymałość na ściskanie
Oznaczenie próbki

Próbki kontrolne (R1) [MPa]

Oznaczenie próbki

Próbki po badaniu (R2) [MPa]

1

66,3

7

65,6

2

67,4

8

64,7

3

65,4

9

63,2

4

66,9

10

62,8

5

66,1

11

63,9

6

67,0

12

64,2

Średnia

66,5

Średnia

64,1

∆R =

216

R 1 – R2
100
R1

=

3,7

≤ 20%
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Wyniki badań – masa
Oznaczenie próbki

Masa próbki przed badaniem (G1) [g]

Masa próbki po badaniu (G2) [g] [MPa]

1

2462

2455

2

2421

2414

3

2444

2437

4

2460

2453

5

2464

2456

6

2442

2435

Średnia

2449

∆G =

G1 – G2
100
G1

Średnia

0,3

=

2442

≤ 5%

Oznaczenie badania

TAK

F150

Projektowany stopień mrozoodporności betonu
Wyniki badań – wytrzymałość na ściskanie
Oznaczenie próbki

Próbki kontrolne (R1) [MPa]

Oznaczenie próbki

Próbki po badaniu (R2) [MPa]

1

79,5

7

75,3

2

77,7

8

79,2

3

81,2

9

78,0

4

79,1

10

76,8

5

79,9

11

77,5

6

79,2

12

77,1

Średnia

79,4

Średnia

77,3

∆R =

R 1 – R2
100
R1

=

2,7

≤ 20%

Wyniki badań – masa
Oznaczenie próbki

Masa próbki przed badaniem (G1) [g]

Masa próbki po badaniu (G2) [g] [MPa]

1

2434

2429

2

2456

2451

3

2451

2445

4

2459

2453

5

2454

2449

6

2456

2453

Średnia

2452

∆G =

G 1 – G2
100
G1

Średnia

=

0,2

2447

≤ 5%

Oznaczenie badania
Projektowany stopień mrozoodporności betonu

F150

TAK
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Własności stwardniałego betonu – badanie mrozoodporności betonu F200
PN-88/B-06250
Wyniki badań – wytrzymałość na ściskanie
Oznaczenie próbki

Próbki kontrolne (R1) [MPa]

Oznaczenie próbki

Próbki po badaniu (R2) [MPa]

1

65,6

7

63,9

2

68,3

8

61,3

3

67,0

9

66,8

4

66,1

10

63,8

5

66,5

11

63,1

6

67,5

12

63,5

Średnia

66,8

Średnia

63,7

∆R =

R 1 – R2
100
R1

=

4,6

≤ 20%

Wyniki badań – masa
Oznaczenie próbki

Masa próbki przed badaniem (G1) [g]

Masa próbki po badaniu (G2) [g] [MPa]

1

2455

2446

2

2393

2388

3

2392

2385

4

2446

2439

5

2446

2436

6

2410

2390

Średnia

2424

∆G =

G 1 – G2
100
G1

Średnia

=

0,4

2414

≤ 5%

Oznaczenie badania
Projektowany stopień mrozoodporności betonu

F200

Zdjęcia próbek po przeprowadzonych badaniach F200 – CEM I 42,5 N
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Wyniki badań – wytrzymałość na ściskanie
Oznaczenie próbki

Próbki kontrolne (R1) [MPa]

Oznaczenie próbki

Próbki po badaniu (R2) [MPa]

1

82,3

7

78,5

2

82,6

8

79,4

3

82,8

9

78,5

4

81,2

10

78,2

5

82,7

11

78,1

6

81,3

12

77,9

Średnia

82,2

Średnia

78,4

∆R =

R 1 – R2
100
R1

=

4,5

≤ 20%

Wyniki badań – masa
Oznaczenie próbki

Masa próbki przed badaniem (G1) [g]

Masa próbki po badaniu (G2) [g] [MPa]

1

2473

2469

2

2503

2500

3

2462

2456

4

2472

2462

5

2510

2510

6

2482

2472

Średnia

2484

∆G =

G 1 – G2
100
G1

Średnia

=

0,2

2478

≤ 5%

Oznaczenie badania
Projektowany stopień mrozoodporności betonu

F200

TAK

Zdjęcia próbek po przeprowadzonych badaniach F200 – CEM II AS 42,5 R
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PODSUMOWANIE
Specyfikacja techniczna dla betonu
• Odpowiedni dobór surowców wsadowych pod specyfikacje techniczne
– Cement
– Kruszywa
Wyniki badań
• Weryfikacja badań pod względem użytych surowców
• Ocena przydatności stosowanych materiałowych wsadowych
Ocena końcowa
• Zrównoważone gospodarowanie surowcami
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Masywne konstrukcje mostowe
Robert Walkowiak
Chryso

222

SEROCK, 24–25 LISTOPADA 2016

„Prezentacja dotyczy przedstawienia doświadczeń i rozwiązań
materiałowych dla masywnych elementów obiektów mostowych.
Zaprezentowane zostaną specyficzne zagrożenia oraz sprawdzone metody
ich eliminacji w odniesieniu do realizacji opartych zarówno na zapisach
Rozporządzenia (RMTiGM z 2000 r.), jak i Nowych OST.
W szczególności przedstawimy rozwiązania materiałowe z budowy mostu
przez rz. Nogat w Malborku oraz obiektów mostowych Trasy Nowohuckiej.
Całość podsumowana zostanie sugestiami zmian/uzupełnienia zapisów
Nowych OST w świetle tych doświadczeń.”
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Wpływ warunków pielęgnacji
na ocenę wytrzymałości betonu
na ściskanie
Kamil Fiks
Atlas
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CEL BADAŃ

Celem niniejszej prezentacji jest zwrócenie
uwagi na istotę odpowiedniego postępowania
z próbkami od momentu formowania aż do
badania, ze szczególnym naciskiem na warunki
pielęgnacji próbek.

WARUNKI NORMOWE
Norma PN-EN 12390-2:2011 Badania betonu.
Część 2: Wykonywanie i pielęgnacja próbek do badań wytrzymałościowych.
Norma wyraźnie nakazuje pozostawić próbki w formach przez co najmniej
16 godzin (maksymalnie 3 dni), zabezpieczając je przed wstrząsami, wibracją
oraz utratą wody w temperaturze 20°C +/- 5°C.
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POWOŁUJĄC SIĘ NA…
Wciąż jeszcze można spotkać inspektorów nadzoru
oraz kierowników budów, którzy sięgają do zapisów
nieaktualnej już normy PN/B-06250 „Beton zwykły”,
mówiących o konieczności przechowywania
pobranych próbek „w warunkach zbliżonych
do warunków dojrzewania betonu w wyrobie,
elemencie lub konstrukcji”.

A JAK TO WYGLĄDA W PRAKTYCE?
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OMÓWIENIE WARUNKÓW PRZYGOTOWANIA PRÓBEK
Składy receptur zostały tak dobrane, aby opad stożka wynosił 150–180 mm
(dolna granica konsystencji S4, często spotykana na placu budowy)
przy jednoczesnym zachowaniu warunku
dobrej urabialności, bez oznak segregacji
oraz bleedingu mieszanki betonowej.
Próbki formowane były w formach
o wymiarach 100 × 100 × 100
(po 3 próbki na każde badanie),
zagęszczane na stoliku wibracyjnym
o częstotliwości wibracji 40 Hz
(2400 cykli na minutę).
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SKŁAD MIESZANEK BETONOWYCH

1234
Ilość [kg/m3]

Składniki

Receptura 1 Receptura 2 Receptura 3 Receptura 4

Piasek 0/2
Wapień 2/8
Wapień 8/16
CEM I 42,5 R
CEM III/A 42,5 N LH/HSR/NA
Popiół lotny krzemionkowy typ A
W/C
Woda
Plastyfikator BV (LM)
Superplastyfikator FM (SNF)
Superplastyfikator FM (PC)

776

706

701

687

536

513

490

512

656

665

679

638

200

–

230

350

–

290

–

–

–

–

100

–

0,9

0,63

0,62

0,47

180

183

162

165

1,4 kg
(0,7% m.c.)

–

–

–

–

2,61 kg
(0,9% m.c.)

2,07 kg
(0,9% m.c.)

–

–

–

–

2,45 kg
(0,7% m.c.)

SKŁAD MIESZANEK BETONOWYCH
Oznaczenie
próbek

Temperatura
dojrzewania
[°C]

Wilgotność
[%]

Próbki przechowywane w wodzie
zgodnie z normą PE-EN 12390-2

20°C +/- 2°C

100% (woda)

Próbki przechowywane w laboratorium, poza
wannami do przechowywania próbek

20°C +/- 5°C

~40%

Warunki dojrzewania

Próbki poddane działaniom warunków atmosferycznych – przechowywanie na zewnątrz
(przełom kwietnia i maja 2016 r.)
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średnia 20°C
średnia 67%
minimalna 0°C
minimalna 30%
maksymalna 23°C maksymalna 98%

Próbki przechowywane w chłodziarce

5°C

~40%

Próbki przechowywane w suszarce, niechronione
przed utratą wilgoci

40°C

~20%

Próbki przechowywane w suszarce, chronione
przed utratą wilgoci w workach foliowych

40°C

~95%
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WARUNKI ATMOSFERYCZNE

RECEPTURA 1
Ilość [kg/m3]

Składniki

Receptura 1

Piasek 0/2

776

Wapień 2/8

536

Wapień 8/16

656

CEM I 42,5 R

200

CEM III/A 42,5 N
LH/HSR/NA

–

Popiół lotny
krzemionkowy
typ A

–

Średnia wytrzymałość betonu na ściskanie
Projektowana klasa betonu C12/15

SUMA
8,9

9,0

8,2

7,8

4,6

W/C

0,9

Woda

180

Plastyfikator BV
(LM)

1,4 kg
(0,7% m.c.)

Superplastyfikator FM (SNF)

–

Superplastyfikator FM (PC)

–

2,2

19,3

11,6

6,8

22,7

5,8

14,8
4,0

13,5
5,0

22,2

3,3

6,5

11,9

0,0

4,3

15,9
4,6

10,0

15,0

5,9
20,0

24,0
25,0

Wytrzymałość [N/mm2]
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RECEPTURA 2
Ilość [kg/m3]

Składniki

Receptura 2

Piasek 0/2

706

Wapień 2/8

513

Wapień 8/16

665

CEM I 42,5 R

–

CEM III/A 42,5 N
LH/HSR/NA

Średnia wytrzymałość betonu na ściskanie
Projektowana klasa betonu C20/25

SUMA
11,7

5,5

290

4,8

Popiół lotny
krzemionkowy
typ A

13,1

8,2

30,3
20,3

7,3

–

W/C

0,63

Woda

183

Plastyfikator BV
(LM)

–

Superplastyfikator FM (SNF)

2,61 kg
(0,9% m.c.)

Superplastyfikator FM (PC)

–

2,6
0,9

4,3
4,6

4,2

9,7

10,5

5,9

12,8
0,0

22,1

15,2

1,1

17,5

10,4

5,0

10,0

15,0

6,4
20,0

29,6

25,0

30,0

Wytrzymałość [N/mm2]

RECEPTURA 3
Ilość [kg/m3]

Składniki
Piasek 0/2

701

Wapień 2/8

490

Wapień 8/16

679

CEM I 42,5 R

230

CEM III/A 42,5 N
LH/HSR/NA

230

Receptura 3

Średnia wytrzymałość betonu na ściskanie
Projektowana klasa betonu C25/30

–

SUMA
16,0

13,2

Popiół lotny
krzemionkowy
typ A

100

W/C

0,62

Woda

162

Plastyfikator BV
(LM)

–

Superplastyfikator FM (SNF)

2,07 kg
(0,9% m.c.)

Superplastyfikator FM (PC)

–

13,2
9,0
11,2

29,2

18,2

35,8
20,0

5,3

21,7

5,2

22,6
0,0

5,0

10,0

37,5

5,6

10,4

8,6
3,5

8,3

3,6

30,5

12,1
15,0

20,0

25,0

30,0

45,2

10,5
35,0

40,0

45,0

Wytrzymałość [N/mm2]
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RECEPTURA 4
Ilość [kg/m3]

Składniki

Receptura 4

Piasek 0/2

687

Wapień 2/8

512

Wapień 8/16

638

CEM I 42,5 R

350

CEM III/A 42,5 N
LH/HSR/NA

–

Popiół lotny
krzemionkowy
typ A

–

W/C

0,47

Woda

165

Plastyfikator BV
(LM)

–

Superplastyfikator FM (SNF)

–

Superplastyfikator FM (PC)

2,45 kg
(0,7% m.c.)

Średnia wytrzymałość betonu na ściskanie
Projektowana klasa betonu C45/55

SUMA
23,1

31,9
28,2

13,9

20,5
7,4

16,3
20,4

5,0

10,0

43,7

16,4

53,2
35,6

0,9

42,1

4,9 5,0

49,4

5,2

39,5
15,0

60,5

1,6

7,8

36,0

0,0

5,5

20,0

25,0

30,0

Wytrzymałość [N/mm2]

PRZYKŁAD PRAKTYCZNY
W dniu 23.12.2015 r. odbyło się betonowanie
fundamentu na terenie zakładu produkcyjnego
ALTAS Sp. z o.o. przy ulicy Wroniej w Piotrkowie
Trybunalskim.
 Ze względu na masywny charakter konstrukcji
zdecydowano, iż receptura mieszanki oparta
będzie na cemencie hutniczym CEM III/A42,5 N
HSR/NA oraz popiele lotnym.
 Zadeklarowana klasa betonu C25/30 zostanie
osiągnięta po 56 dniach dojrzewania betonu.
 Część próbek po zaformowaniu trafiła do laboratorium i była przechowywana zgodnie z normą europejską w wodzie. Pozostałe próbki pozostawiono
na powierzchni elementu, aby dojrzewały w wa
runkach możliwie „zbliżonych” do tych, którym
został poddany element, tak jak mówi norma
PN-B-06250:1988.
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SKŁAD MIESZANKI BETONOWEJ
Składniki

Ilość [kg/m3]

0/2 Piasek Pawłów

672

2/8 Grys Miedzianka

510

8/16 Grys Miedzianka

659

CEM III/A 42,5 N LH/HSR/NA

290

Popiół lotny krzemionkowy kat. A

50

Woda

168

Superplastyfikator FM (SNF)

2,32 (0,8% m.c.)

Temperatura powietrza [ºC]

SKŁAD MIESZANKI BETONOWEJ
15
10

Spowolniony proces
hydratacji

5
0
-5
-10
-15
0

7

14

21

28

35

42

49

56

63

70

77

84

Ilość dni od betonowania

WYTRZYMAŁOŚĆ BETONU
Wytrzymałość [N/mm2]

Laboratorium

232

Na zewnątrz (warunki budowy)

60
50
40
30
20
10
0

35,7
17,9

16,6

7 dni

49,7

43,6

39,7
30,1

18,3
28 dni

Czas [dni]

56 dni

90 dni
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WNIOSKI Z PRZEPROWADZONYCH BADAŃ

PIELĘGNACJA NA SUCHO
Brak zabezpieczenia próbek przed odparowaniem/utratą wody powoduje:
 wzrost porowatości betonu
 obniżenie wytrzymałości na ściskanie betonu.

OBNIŻONA TEMPERATURA
 Obniżona temperatura otoczenia spowalnia proces wiązania
i twardnienia próbek.
 W przypadku zastosowania cementu o niskim cieple hydratacji wytrzymałość
28-dniowa próbek przechowywanych w temp. 5°C osiągnęła zaledwie 30%
wytrzymałości próbek przechowywanych zgodnie z normą europejską.
 Uzyskane wyniki pokazują istotę odpowiedniego doboru spoiwa do okresu
betonowania.

PODWYŻSZONA TEMPERATURA
 Wzrost temperatury otoczenia jest czynnikiem intensyfikującym przyrost wytrzymałości w pierwszych dniach dojrzewania betonu.
 Brak zabezpieczenia przed utratą wilgoci powoduje odparowanie wody, czego
konsekwencją jest wzrost porowatości betonu oraz jego niższa wytrzymałość
po 28 dniach dojrzewania w stosunku do betonu przechowywanego zgodnie
z normą.
 Pielęgnacja gwarantuje uzyskanie wyższych wytrzymałości w stosunku
do próbek niezabezpieczonych.

PODWYŻSZONA TEMPERATURA
 Na końcowe parametry badanych próbek mogą wpływać wszystkie wcześniej
wymienione procesy, w zależności od warunków pogodowych, pory roku czy
też strefy klimatycznej.
 Uzyskany wynik jest informacją o wytrzymałości konkretnej próbki betonowej, a nie wytrzymałości betonu w konstrukcji.
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