
Beton szybkosprawny Lafarge
wykorzystywany do utrzymania dróg i remontów cząstkowych 

nawierzchni betonowych



Agenda
1. Ofensywa nawierzchni betonowych w Polsce,
2. Przegląd materiałów naprawczych do nawierzchni betonowych,
3. Wymagania normowe dotyczące napraw konstrukcyjnych 

nawierzchni betonowych, 
4. Czym jest beton szybkosprawny Lafarge?
5. Charakterystyka i właściwości produktu,
6. Realizacja remontu cząstkowego.



Drogi betonowe w Polsce
Do 2018 roku w Polsce w technologii betonu cementowego wykonano:

- 430 kilometrów dróg krajowych,
- 800 kilometrów dróg lokalnych,

Do końca 2019 roku, odsetek dróg szybkiego ruchu wykonanych w technologii betonu cementowego osiągnie około 20% 
czyli niemal 800 kilometrów.

Planowane jest osiągnięcie 27 % udziału betonowych dróg szybkiego ruchu czyli ponad 1000 kilometrów do 2023 roku.  

Pomimo wyższej trwałości dróg betonowych w porównaniu z asfaltem, stawiają one szczególne wymagania dotyczące 
utrzymania i napraw.

Wybór odpowiedniej technologii systemu naprawczego, spełniającej wszelkie kryteria trwałościowe, jest dla zarządców dróg 
znacznym wyzwaniem zarówno technologicznym jak i budżetowym.

 



Materiały naprawcze
Paleta dostępnych na rynku systemowych rozwiązań dedykowanych do napraw 
nawierzchni betonowych jest niewystarczająca, a same produkt charakteryzuje: 

- Presja czasu przy wbudowaniu,
- Problematyczne wykonanie  dużych powierzchni w cyklu roboczym,
- Wysokie ciepło hydratacji ,
- Reologia materiału, wymagająca wysokiego wysiłku od pracowników,
- Brak możliwości wykonywania większych przekrojów,
- Materiał dostępny jedynie w określonych punktach dystrybucji,
- Aktualne koszty systemów naprawczych, przewyższają założenia utrzymania 

dróg przewidziane w kosztorysie.

 



Wymagania normowe



Dwie ścieżki
PN-EN 206+A1:2016-12 PN-EN 1504-3
Produkcja materiału zgodnie z zapisami normy, na 
certyfkowanych wytwórniach betonu towarowego,

Certyfkacja produktu zgodnie z normą PN-ENN 1504-E3:2016.

Możliwość zadeklarowania dodatkowych właściwości w 
oparciu o wymagania kontaktu, 

Specjalistyczny produkt do napraw konstrukcyjnych 
nawierzchni  betonowych.

Spełnia wymagania dot. betonów drogowo-E mostowych, bez 
konieczności napowietrzania mieszanki betonowej,

Spełnia wymagania m.in. przyczepności, kompatybilności 
cieplnej, odporności na karbonatyzację i inne.

Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu  > 5,5 MPa, Doradztwo techniczne w kwestach dotyczących  doboru oraz 
wykonania naprawy,

Spełnia wymagania klasy  C40/50, Unikalne rozwiązanie umożliwiające, wykonanie naprawy 
dużych powierzchni w czasie poniżej 30 minut,

Wypełnia wymogi klas ekspozycji XC4, XF4, XD3. Pełna obsługa laboratoryjna podczas procesu wbudowania.



Beton szybkosprawny Lafarge

8h

• Produkowany zgodnie z normą PN-ENN 206 lub PN-EN 1504-3
• Wytrzymałość na ściskanie  >20 MPa w czasie 8h,
• Klasa konsystencji S2-ES4,
• Ogólny czas otwarty 2 h od czasu produkcji

12h

• Produkowany zgodnie z normą PN-ENN 206
• Wytrzymałość na ściskanie >20 MPa w czasie 12 h,
• Klasa konsystencji S2-ES4,
• Ogólny czas otwarty 3 h od czasu produkcji

24h 

• Produkowany zgonie z normą PN-ENN 206,
• Wytrzymałość na ściskanie >20 MPa w czasie 24 h,
• Klasa konsystencji S2-ES4,
• Ogólny czas otwarty 3 h od czasu produkcji



Sprint- charakterystyka produktu

Właściwość Parametr
Mrozoodporność F200

Mrozoodporność w solach odladzających Spełnienie warunków klasy FT2

Skurcz po 56 dniach Poniżej 200 μm/m

Wytrzymałość na ścieranie Klasa 4 (≤ 18000 mm3/5000 mm2)

Penetracja wodą pod ciśnieniem ≤ 30 mm 

Nasiąkliwość ≤  4%

Wodoszczelność W12



Przyrost wytrzymałości wczesnej
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- Możliwość rozformowania szalunków między 
5 a 6 godziną,

- Osiągnięcie wytrzymałości na ściskanie 
>20 MPa w czasie poniżej 8 h,

- Wytrzymałość na ściskanie >50 MPa w czasie 
24 h.

- Wytrzymałość na ściskanie <90 MPa po 28 
dniach.



Realizacja remontu 
cząstkowego nawierzchni



Warunki realizacji

1. Przyjęcie i rozłożenie mieszanki w przygotowanych polach dylatacyjnych.



2. Wstępne zawibrowanie i ręczne przygotowanie 
mieszanki do wyrównania listwą wibracyjną.



3.Nadanie tekstury za pomocą szczotki oraz zaimpregnowanie środkiem 
pielęgnacyjnym.



Podsumowanie

1. Miejsce wbudowania betonu było oddalone o około 70 km od węzła betonu towarowego,
2. Mieszanka dostarczana była w systemie just in tme, czas transportu to około 1,5 h,
3. Wykonanie 15 m2 płyty nawierzchni trwało około 30 minut,
4. W ciągu 8 h od produkcji beton osiągnął wytrzymałość na ściskanie powyżej 20 MPa,
5. Koszt wykonania naprawy jest niemal dwukrotnie niższy, niż w przypadku prefabrykowanych 

płyt nawierzchniowych,
6. W ciągu jednego cyklu roboczego, wykonano zaplanowaną naprawę, oraz przygotowano pole 

na dzień następny. Przy wykorzystaniu betonu szybkosprawnego wykonano naprawę 5 płyt o 
zbliżonych wymiarach.
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