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EKONOMICZNE ASPEKTY 
STOSOWANIA BETONU WYSOKOWARTOŚCIOWEGO 
W BUDOWNICTWIE PODZIEMNYM** 

 

1. Wprowadzenie 

Rozwój technologii betonu zaowocował w ostatnich dziesięcioleciach powstaniem 
betonów nowej generacji w tym betonów wysokowartościowych, które są odpowiedzią na 
konieczność uwzględnienia w procesach inwestycyjnych dodatkowych czynników związa-
nych m.in. ze zwiększonymi wymaganiami co do trwałości konstrukcji oraz szeroko poję-
tym rozwojem zrównoważonym. W ostatnich czasach rozwinęła się nawet nowa dziedzina 
projektowania betonu ⎯ technologia trwałości (durability technology) [1].  

W ostatnich czasach obserwuje się istotną zmianę podejścia inwestorów a tym samym 
projektantów do pojęcia trwałości konstrukcji. Coraz częściej przy projektowaniu konstruk-
cji oprócz jej nośności uwzględnia się również odporność na czynniki agresywne oraz duże 
zmiany temperatur, co może mieć ogromne znaczeniu w przypadku obudów szybowych. 
Zastosowanie betonów nowej generacji powoduje znaczący wzrost trwałości konstrukcji 
oraz ich żywotności, która może być nawet dwukrotnie większa w porównaniu do betonów 
zwykłych. 

Betony wysokowartościowe ogólnie charakteryzują się znacznie lepszymi własnościami 
mechanicznymi i przede wszystkich większą trwałością w porównaniu do betonów zwykłych, 
stąd wykorzystywane są obecnie zarówno przez projektantów jak i wykonawców.  

2. Ogólna charakterystyka betonów wysokowartościowych 

Pojęcie beton wysokowartościowy obejmuje betony cementowe o niskim wskaźniku 
wodno-cementowym (w/c = 0,25÷0,35) na kruszywach naturalnych z odpowiednimi dodat-
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kami i domieszkami. Najważniejszymi dodatkami są mikrokrzemionka i superplastyfikato-
ry. Mikrokrzemionka umożliwia uzyskanie wysokiej wytrzymałości i dużej trwałości be-
tonu, natomiast superplastyfikator zapewnia wymaganą urabialność mieszanki przy niskim 
współczynniku wodno-cementowym.  

Skład betonów wysokowartościowych opiera się na podobnej koncepcji, co betonów 
zwykłych. Ogólnie można przyjąć, że beton ten zawiera następujące składniki: kruszywo 
zwykłe (dobrej jakości), cement portlandzki zwykły, ale co najmniej klasy 42,5 lub cement 
portlandzki szybkotwardniejący gdy oczekiwana jest wysoka wczesna wytrzymałość, pył 
krzemionkowy i superplastyfikator. Ze względu na funkcje jakie pełnią dodatki chemiczne 
i mikrowypełniacze czyli mikrokrzemionka, uznano je za najbardziej charakteryzujące skład-
niki BWW [2].  

Betony wysokowartościowe wykonuje się tradycyjnymi metodami zarówno w wy-
twórniach jak i na budowie a porównanie wybranych własności betonów nowej generacji 
przedstawiano na rysunku 1. 

 

Rys. 1. Porównanie zależności (σ − ε) poszczególnych betonów [3] 

Właściwości BWW wynikają bezpośrednio z ich składu i struktury. Betony wysoko-
wartościowe charakteryzuje zagęszczona matryca o wysokiej wytrzymałości dobrze zwią-
zana z powierzchnią ziaren grubych. Duża jednorodność materiału, brak lokalnych osłabień 
w postaci porów powietrznych po wolnej wodzie i rys zasadniczo zmienia zachowanie 
BWW w porównaniu do betonów zwykłych (rys. 2). 

Ogólny zakres stosowania betonów wysokowartościowych wynika z określonych wy-
magań techniczno-użytkowych oraz uzyskiwanych korzyści ekonomicznych. Błędem było-
by jednak odrzucanie betonu wysokowartościowego tylko ze względu na ich wyższy koszt 
[4, 5]. W porównaniu do betonów zwykłych, koszt obiektu może okazać się niższy [6, 7]. 
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Wyższy koszt wytworzenia BWW może zostać zrekompensowany przez oszczędności 
w konstrukcji wskutek: 

— znacznego zmniejszenia zapotrzebowania na beton ⎯ nawet do 30%, co może w de-
cydujący sposób wpływać na możliwość jego zastosowania do wykonania obudów szy-
bowych i tuneli; 

— zmniejszenia zapotrzebowanie na stal szczególnie w odniesieniu do elementów ściska-
nych, spowodowane wzrostem wytrzymałości na ściskanie betonu; 

— możliwości wcześniejszego rozebrania i przeniesienia deskowania wskutek znacznie 
większego przyrostu wczesnej wytrzymałości w BWW, a tym samym możliwości szyb-
szej realizacji inwestycji ⎯ szczególnie istotne w przypadku wykonywania obudowy 
ostatecznej w tunelach; 

— znacznego zwiększenia trwałości obiektów co wpływa na późniejsze koszty utrzyma-
nia obiektów. 

Widać zatem, że w przypadku analizy kosztów całkowitych projektowanej inwestycji 
beton wysokowartościowy stanowi niewątpliwie materiał konkurencyjny. 

 

Rys. 2. Porównanie wybranych własności mechanicznych betonów zwykłych i BWW [2]: 
fc ⎯ wytrzymałość na ściskanie; ft ⎯ wytrzymałość na rozciąganie; E ⎯ moduł odkształcalności 

podłużnej; KIC ⎯ współczynnik intensywności naprężeń; Gf ⎯ energia pękania;  
Cf i L0 ⎯ parametry określające rozmiary strefy mikrozarysowania wokół czubka rysy 

Trwałość jest jedną z najważniejszych zalet betonu wysokowartościowego. Betony te 
cechują się zwiększoną odpornością na wpływy klimatyczne i chemiczne co jest z kolei spo-
wodowane jego dużą szczelnością i jednorodnością struktury oraz eliminacją porów kapi-
larnych, amorfizacją hydratów i działaniem zastosowanych dodatków i domieszek. Przede 
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wszystkim zastosowanie mikrokrzemionki skutkuje znacznym uszczelnieniem zaczynu oraz 
radykalnym zmniejszeniem jego przepuszczalności. Na podstawie badań [8] można stwier-
dzić, że betony zawierające mikrokrzemionkę cechują się przepuszczalnością cztery rzędy 
mniejszą niż betony zwykłe, co skutecznie utrudnia wszelką penetrację czynników agre-
sywnych. Warto zauważyć, że wpływ mikrokrzemionki na przepuszczalność jest znacznie 
większa niż na wytrzymałość betonu. Ogólnie można stwierdzić, że na dzień dzisiejszy mi-
krokrzemionka stanowi jeden z najlepszych dodatków uszczelniających beton. 

3. Skutki ekonomiczne zastosowania betonu wysokowartościowego 
na przykładzie zrealizowanego szybu 

Analizę efektywności ekonomicznej stosowania betonu wysokowartościowego w bu-
downictwie podziemnym przeprowadzone na przykładzie szybu, dla którego w pracy [9] wy-
konano analizę nośności obudowy zespolonej panelowo-betonowej wykonanej z betonów 
nowej generacji. 

W zadaniu posłużono się szybem o następujących danych technicznych: 

— średnica szybu w świetle ⎯ 7,5 m, 
— głębokość szybu ⎯ 1250 m, 
— do głębokości 635 m ⎯ szyb mrożony, 
— od głębokości 635 m do 1250 ⎯ szyb głębiony metodą zwykłą, 
— grubość obudowy szybu: projektowana ⎯ tabela 1, kolumny 4 i 5, 
— grubość obudowy szybu po zastosowaniu BWW ⎯ tabela 1, kolumny 6 i 7. 

W partii mrożonej do urabiania skał przewidziano kombajn KDS, a w partiach zawodnio-
nego piaskowca ⎯ strzelanie konturowe materiałem wybuchowym zawiesinowym. W par-
tii poniżej mrożenia założono urabianie MW.  

Bazując na średnich kosztach mieszanki betonowej i robocizny oraz kosztach wykona-
nia wyłomu podanych w tabeli 2, dokonano analizy teoretycznych możliwości zmniejszenia 
kosztów obudowy szybu po wprowadzeniu w miejsce betonu zwykłego B30 (obecnie C25/30) 
betonu wysokowartościowego C70/85. Wyniki analizy przedstawiono w tabelach 3–6. 

Analizę przeprowadzono przy następujących założeniach: wszędzie, gdzie występował 
beton zwykły B30 o grubości większej od 30 cm zastąpiono go betonem klasy C70/85 zmniej-
szając grubość do 30 cm. Obudowę panelową z betonu B50 zamieniono na obudowę pane-
lową z betonu C70/85, co pozwala na zmniejszenie jej grubości nawet do 20 cm. Zmniejsza-
jąc grubość obudowy o tyle samo zmniejszono średnicę szybu w wyłomie. Dla zmniejszo-
nych objętości potrzebnej mieszanki betonowej obliczono obniżenie kosztów jej zakupu oraz 
zabudowy. Określono różnicę objętości potrzebnego wyłomu obliczając zmniejszenie kosz-
tów jego wykonania. Otrzymane korzyści zsumowano i odniesiono do analizowanych kosz-
tów całkowitych występujących w wariancie I. W analizie nie uwzględniano robót związa-
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nych z wykonywaniem warstwy kontaktowej za obudową oraz z wykonywaniem koszulki 
betonowej za tubingami metalowymi. W analizie nie podjęto możliwości zamiany obudowy 
tubingowej metalowej obudową panelową-betonową. 

TABELA 1 
Grubości obudowy szybu z betonów zwykłych i wysokowartościowych 

Grubość obudowy 
projektowana 

Grubość obudowy  
po zastosowaniu BWW Głębokość szybu, 

m 
wstępna ostateczna wstępna ostateczna 

od do 

Długość 
odcinka, 

m 

Panele-B50 Tubing/ 
bet. B35 Panele-B80 Tubing/ 

bet. B80 
1 2 3 4 5 6 7 
5 140 135 0,3 0,6 0,2 0,3 

140 500 360 0,6 0,15 0,3 0,3 

500 635 135 0,3 0,6 0,2 0,3 

635 985 350 0 0,4 0 0,3 

985 1048 63 0 0,3 0 0,3 

1048 1080 32 0 0,6 0 0,3 

1080 1122 42 0 0,3 0 0,3 

1122 1142 20 0,3 0,6 0,2 0,3 

1142 1233 91 0 0,3 0 0,3 

1233 1250 17 0 0,5 0 0,3 

TABELA 2 
Wybrane średnie koszty związane z głębieniem szybu w warunkach sztucznego zamrażania skał 

Specyfikacja Koszt 

Koszt betonu B30 (C25/30), PLN/m3 200 

Koszt betonu B50 (C40/50), PLN/m3 240 

Koszt betonu B85 (C70/85), PLN/m3 300 

Koszulka betonowa za tubingami – robocizna, PLN/m3 489 

Beton monolityczny układa za deskowaniem przekładanym – robocizna, PLN/m3 528 

Koszt wykonania wyłomu w skałach mrożonych za pomocą kombajnu, PLN/m3 325 

Koszt wykonania wyłomu w skałach mrożonych za pomocą MW, PLN/m3 423 

Koszt wykonania wyłomu w metodzie zwykłej (urabianie MW), PLN/m3 560 
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TABELA 6 
Analiza skutków ekonomicznych zamiany betonu C25/30 na beton wysokowartościowy C70/85 

Kategoria Wartość 

Koszt całkowity wykonania wyłomu w wariancie I, PLN 39 328 808,8 

Koszt całkowity betonu i betonowania w wariancie I, PLN 12 869 922,1 

Koszt całkowity wyłomu i obudowy w wariancie I, PLN 52 198 730,9 

Zmniejszenie całkowitego kosztu wykonania wyłomu, PLN 3 590 546,3 

Względne zmniejszenie kosztów wykonania wyłomu, % 9,13 

Zmniejszenie całkowitych kosztów wykonania obudowy betonowej, PLN 4 673 576,3 

Względne zmniejszenie kosztów wykonania obudowy betonowej, % 36,3 

Obniżenie całkowite kosztów wyłomu i obudowy na całej długości szybu, PLN 8 264 122,6 

Całkowite względne obniżenie kosztów wykonania obudowy betonowej szybu, % 15,83 

4. Podsumowanie 

Na podstawie przeprowadzonej analizy można stwierdzić, iż: 

— stosując betony wysokowartościowe, tak w przypadku paneli na obudowę wstępną, jak 
również betonu monolitycznego na obudowę ostateczną można by zmniejszyć jej gru-
bość zgodnie z wynikami zawartymi w kolumnie 5 i 6 tabeli 4; 

— zmniejszenie grubości obudowy skutkuje zmniejszeniem jej objętości i objętości wyło-
mu oraz kosztów wykonywania robót związanych z betonowaniem o wartości wyrażo-
ne w tabeli 6; 

— dalsze znaczące obniżenie kosztów można uzyskać przez zastąpienie obudowy betono-
wo-tubingowej obudową panelowo-betonową. 
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