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W trakcie realizacji nowoczesnych inwestycji bu-
dowlanych, aby sprostaç ostrym wymaganiom 
jakoÊciowym przy jednoczesnej optymalizacji 
kosztów budowy, inwestor oraz wykonawca po-
trzebuje szeregu informacji o materia∏ach, któ-
re stosuje, a które to informacje wykraczajà da-
leko poza standardowy poziom wymagaƒ i cech 
charakteryzujàcych produkt w Êwietle wymagaƒ 
normowych, aprobat technicznych, itp. 
W stosunku do betonu towarowego podstawo-
we jego cechy, takie jak konsystencja i parame-
try reologiczne, wytrzyma∏oÊç na Êciskanie, pa-
rametry charakteryzujàce jego trwa∏oÊç jak np. 
mrozoodpornoÊç, cz´sto nie sà ju˝ wystarczajàce. 
Szczegó∏owe poznanie charakterystyki materia∏u jaki 
stosujemy do wykonania konstrukcji, pozwala z jed-
nej strony na unikni´cie b∏´dów na etapie budowy, 
zapewniajàc wysokà trwa∏oÊç nowo wybudowanego 
obiektu. Z drugiej strony pozwala na zoptymalizowanie 
szeregu procesów w trakcie ca∏ej realizacji, prowadzàc 
do wymiernych oszcz´dnoÊci fi nansowych.
Najbardziej interesujàcà, z in˝ynierskiego punk-
tu widzenia, jest mo˝liwoÊç przeprowadzenia sy-
mulacji zachowania si´ twardniejàcego betonu 

w konstrukcji, w zale˝noÊci od szeregu zmiennych. 
Mogà to byç np. warunki atmosferyczne, rodzaj za-
stosowanego deskowania lub innych elementów 
stanowiàcych form´ dla nowo wbudowywanego 
betonu, rodzaju piel´gnacji betonu lub efektywnoÊç 
wybranego sposobu zabezpieczenia u∏o˝onego be-
tonu przed niskà lub wysokà temperaturà, itp. 
Symulacja zmian w∏aÊciwoÊci betonu w czasie 
twardnienia, w danym elemencie konstrukcji, po-
zwala na potwierdzenie prawid∏owoÊci wyboru 
rozwiàzania materia∏owego (recepta betonowa) 
oraz umo˝liwia zaplanowanie ca∏ego procesu beto-
nowania i póêniejszej piel´gnacji. Daje gwarancj´, 
˝e wybrane na etapie symulacji rozwiàzanie dopro-
wadzi do uzyskania trwa∏ej konstrukcji betonowej, 
zgodnie z za∏o˝eniami projektowymi.
W niniejszym artykule opisano kompleksowy sys-
tem symulacji i kontrolowania cech m∏odego be-
tonu w konstrukcji, oparty na rozwiàzaniach Da-
nish Technological Institute, który wykorzystywa-
ny jest przez Dzia∏ Technologii Betonu RMC Pol-
ska Sp. z o.o. System sk∏ada si´ z trzech podsta-
wowych modu∏ów:
• modu∏u do uzyskiwania podstawowych danych 

wejÊciowych – takich jak kalorymetrycznoÊç 
mieszanki betonowej, przyrost wytrzyma∏oÊci na 
Êciskanie betonu w warunkach laboratoryjnych

• systemu symulacji rozk∏adu temperatury 
i napr´˝eƒ termicznych oraz „dojrza∏oÊci” beto-
nu w elementach konstrukcji, zawierajàcy gra-
fi czny edytor geometrii elementu, pozwalajàcy 
na uwzgl´dnienie wp∏ywu warunków szalowa-
nia, czynników atmosferycznych, warunków 
piel´gnacji, ewentualnego systemu ch∏odzàcego, 
itp.

• systemu zdalnego monitorowania betonu w kon-
strukcji z programem do analizy uzyskiwanych 
wyników pomiarów.

Uzyskiwanie podstawowych danych wejÊciowych
Proces hydratacji cementu jest procesem egzo-
termicznym, tak wi´c oczywiste jest, ˝e je˝eli 
dana konstrukcja wykonana jest z betonu, to pod-
czas procesu jego twardnienia, betonowy element 
b´dzie si´ nagrzewa∏. Niejednorodne i niestacjo-
narne pola temperatury twardniejàcego betonu 
kszta∏towane sà w zale˝noÊci od [1]:
• iloÊci i rodzaju stosowanego cementu
• przewodnoÊci i pojemnoÊci cieplnej betonu
• intensywnoÊci wymiany ciep∏a z otoczeniem
• temperatury poczàtkowej mieszanki betonowej 

i temperatury otoczenia
• wymiarów i proporcji geometrycznych realizo-

wanego fragmentu konstrukcji
• wp∏ywów sàsiednich bloków betonowych.
Podstawà odpowiedniego przeprowadzenia symu-
lacji zachowania si´ betonu w elemencie konstruk-
cji jest wykonanie badaƒ wst´pnych. Program do 
symulacji zachowania si´ m∏odego betonu w kon-
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e System symulacji i monitorowania 
cech m∏odego betonu w konstrukcji
Dynamiczny rozwój rynku budowlanego, na przestrzeni ostatnich 
dziesi´cioleci, stawia przed producentami materia∏ów budowlanych 
coraz to nowe wyzwania. Wprowadzenie nowych technologii 
w budownictwie, skracanie czasu realizacji inwestycji (nawet 
w warunkach zimowych), coraz wi´ksza iloÊç budowli o wysokim 
zaawansowaniu technicznym, szczególnie konstrukcji ˝elbetowych, 
powoduje wzrost wymagaƒ i oczekiwaƒ w zakresie oferowanych na 
rynku materia∏ów budowlanych i us∏ug.

Rys 1. Kabina hydratacyjna
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strukcji, potrzebuje danych wejÊciowych, odnoÊnie 
w∏aÊciwoÊci stosowanych materia∏ów. Dane te 
mo˝na podzieliç na dwie podstawowe grupy:
Standardowe badania Êwie˝ej mieszanki beto-
nowej i betonu stwardnia∏ego takie jak: pomiar 
konsystencji, badanie g´stoÊci Êwie˝ej mieszan-
ki, pomiar temperatury, zawartoÊç powietrza, 
badanie rzeczywistego stosunku W/C, badania 
wytrzyma∏oÊciowe (co 24 godziny mi´dzy 1. i 7. 
dniem dojrzewania, a tak˝e w 14. i 28. dniu).
Badania w∏aÊciwoÊci termicznych betonów
Jednym z najwa˝niejszych parametrów potrzeb-
nych do obliczeƒ jest ciep∏o hydratacji, charak-
terystyczne dla danej mieszanki betonowej. Uzy-
skuje si´ je dzi´ki badaniom mieszanki w „kabi-
nie hydratacyjnej”. Jest to beczka, wy∏o˝ona od 
wewnàtrz materia∏em izolacyjnym (pianka poli-
uretanowa), z miejscem jedynie na umieszczenie 
w niej próbki betonu (rys. 1). Kabina hydratacyj-
na, w trakcie przeprowadzania badaƒ, powinna 
znajdowaç si´ w pomieszczeniu zapewniajàcym 
odpowiednie warunki temperaturowe (tempera-
tura otoczenia 20 ±2ºC). Sta∏a temperatura oto-
czenia oraz zastosowanie w kabinie hydratacyj-
nej izolacji o znanej przewodnoÊci cieplnej, pozwa-
la obliczyç straty ciep∏a w opisywanym uk∏adzie. 
Dlatego mo˝na mówiç o kabinie hydratacyjnej, 
jako o pó∏adiabatycznym kalorymetrze. Dzi´ki ta-
kiemu rozwiàzaniu, badajàc ró˝ne mieszanki be-
tonowe mo˝na je porównywaç pod kàtem wydzie-
lanego ciep∏a.
Wyniki pomiarów temperatury w kabinie hydra-
tacyjnej (rys. 2), importowane sà do programu 
4C-Heat. Program, na podstawie odpowiednich 
algorytmów, oblicza ciep∏o wydzielane przez mie-
szank´ betonowà podczas twardnienia (rys. 3). 
Ze wzgl´du na z∏o˝onoÊç zagadnienia oraz brak 
mo˝liwoÊci rozszerzenia tematu w niniejszym arty-
kule, autorzy odsy∏ajà zainteresowanych do êróde∏ 
literaturowych [2; 3].
W efekcie przeprowadzonych badaƒ otrzymuje-
my niezb´dne informacje o betonie, którego za-
chowanie w konstrukcji chcemy symulowaç. Sà 
to: zmiana temperatury w czasie, ciep∏o hydratacji 
w czasie i przyrost wytrzyma∏oÊci w czasie. ¸atwo 
zauwa˝yç, ˝e cechà wspólnà dla tych wszystkich 
wykresów jest oÊ X, czyli oÊ czasu. Pozwala nam 
to na skorelowanie wyników wytrzyma∏oÊciowych z 
ciep∏em wydzielanym podczas hydratacji. Uzyska-
ne w ten sposób dane, importujemy do programu 
4C-Temp&Stress, symulujàcego zachowanie si´ 
betonu w elemencie konstrukcji. 

System symulacji betonu w konstrukcji
Podczas twardnienia betonu, ciep∏o hydrata-
cji w po∏àczeniu warunkami otoczenia b´dzie 
powodowaç w nim powstawanie odkszta∏ceƒ 
wywo∏anych gradientami temperatur. Czynnikiem 
powi´kszajàcym sk∏adowe odkszta∏ceƒ b´dà de-
formacje, skurcz, pe∏zanie i wysuszanie. Skutkiem 
tego betonowe elementy konstrukcji, podczas pro-
cesu twardnienia, sà poddawane wewn´trznym 
wczesnym napr´˝eniom. Je˝eli wytrzyma∏oÊç 
na rozciàganie betonu jest wi´ksza ni˝ wczesne 
napr´˝enia wewn´trzne, to beton pozostanie wol-
ny od p´kni´ç. W przypadku odwrotnym, beton za-
czyna p´kaç.

Przeprowadzajàc symulacj´ zachowania si´ da-
nego betonu w konstrukcji, mo˝emy oceniç ryzy-
ko powstawania sp´kaƒ podczas twardnienia be-
tonu, a tak˝e okreÊliç miejsca newralgiczne dla 
ka˝dej konstrukcji. Dzi´ki temu mo˝na jeszcze 
przed wbudowaniem betonu wprowadziç dzia∏ania 
minimalizujàce to zagro˝enie.
Rysunek 4 przedstawia schemat uzyskiwania da-
nych do przeprowadzenia symulacji. 
Pierwszym etapem przeprowadzenia symulacji roz-
woju cech betonu w konstrukcji jest wprowadzenie 
wymiarów elementu do edytora projektu. Obejmujà 
one kszta∏t i przekrój elementu wraz z wymiara-
mi. Niezb´dne jest zdefi niowanie wszystkich istot-
nych czynników dla przeprowadzenia symulacji. Sà 
to informacje na temat materia∏ów, z których z∏o˝ony 
jest dany element (rodzaj stosowanego betonu w 
ka˝dym z elementów, rodzaj po∏àczenia pomi´dzy 
elementami, itp.). Dodatkowo wprowadzane sà dane 
dotyczàce warunków otoczenia elementu, takie jak:
• warunki atmosferyczne (temperatura otoczenia, 

pr´dkoÊç wiatru)
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Rys. 2. Przyk∏adowy wykres 
pomiaru temperatur w kabi-
nie hydratacyjnej

Rys. 3. Przyk∏adowy wykres 
ciep∏a hydratacji wydzielo-
nego przez próbk´ betonu 
w kabinie hydratacyjnej

Rys. 4. Uproszczony sche-
mat uzyskiwania danych 
przez system symulacji 
w∏aÊciwoÊci betonu w kon-
strukcji [3]
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• temperatura poczàtkowa Êwie˝ej mieszanki
• szybkoÊç zabudowywania betonu
• rodzaj pod∏o˝a pod konstrukcj´
• typ szalunków i stosowane izolacje
• zak∏adany czas demonta˝u szalunków
• u˝ywanie rur ch∏odzàcych, pr´tów lub mat grzejnych
• inne.

Program oferuje operatorowi szereg mo˝liwoÊci wybo-
ru zastosowanych rozwiàzaƒ i materia∏ów, dla ka˝dego 
z wy˝ej wymienionych podpunktów. Istnieje rów-
nie˝ mo˝liwoÊç wprowadzania w∏asnych rozwiàzaƒ 
materia∏owych, poszerzajàc tym samym bogatà baz´ 
danych programu. Rysunek 5 przedstawia skróco-
ny schemat wprowadzanych danych wejÊciowych 
i uzyskiwanych danych wyjÊciowych zwiàzanych 
z przeprowadzanà analizà termicznà konstrukcji.

W wyniku obliczeƒ przeprowadzonych przez pro-
gram 4C-Temp&Stress otrzymujemy: rozk∏ady 
temperatur w elemencie, rozk∏ad dojrza∏oÊci 
i wytrzyma∏oÊci oraz aproksymacje napr´˝eƒ. Obli-
czenia w programie mogà byç prezentowane w po-
staci wykresów XY lub w postaci izolinii.
Na rysunku 6 przedstawiono dane wejÊciowe 
i wyjÊciowe potrzebne przy analizie napr´˝eƒ ter-
micznych w elemencie.
Rysunek 7 przedstawia mechanizmy wp∏ywajàce 
na ryzyko powstania rys we wczesnych stadiach 
dojrzewania betonu w konstrukcji.
Jak pokazano na powy˝szym schemacie, wszyst-
kie dane potrzebne do odpowiedzi na pytanie: 
„Czy w danym elemencie konstrukcji istnieje ry-
zyko powstania rys termicznych?” sà zbierane 
lub/i generowane poprzez program symulujàcy za-
chowanie si´ betonu w danym fragmencie kon-
strukcji, u˝ywany przez autorów tego artyku∏u. 
Mo˝liwoÊç przeprowadzenia symulacji zachowa-
nia si´ betonu w betonowanym elemencie przed 
rozpocz´ciem betonowania, daje technologowi in-
formacj´ odnoÊnie zagro˝eƒ i najbardziej newral-
gicznych miejsc w konstrukcji. W takiej sytuacji 
doÊwiadczony technolog mo˝e dobraç najbardziej 
optymalne rozwiàzanie materia∏owe oraz daç wy-
tyczne odnoÊnie betonowania, piel´gnacji i zabez-
pieczenia poszczególnych elementów.

Monitorowanie betonu w konstrukcji
Ostatnim elementem kompleksowego systemu sy-
mulacji i kontrolowania m∏odego betonu w kon-
strukcji jest modu∏ do zdalnego monitorowania be-
tonu po jego u∏o˝eniu w elemencie. Podstawowy-
mi celami monitorowania betonu w konstrukcji sà:
• Kontrola powstajàcych gradientów temperatur 

w masywnych elementach konstrukcji.
 Podczas twardnienia betonu, na skutek hydrata-

cji cementu, wydziela si´ ciep∏o. W po∏àczeniu 
z warunkami otoczenia powstajà napr´˝enia ter-
miczne I-go rodzaju, wynikajàce z ró˝nicy tem-
peratur w masie betonowej. Je˝eli wczesne 
napr´˝enia wewn´trzne w masywie betonowym 
przekroczà jego wytrzyma∏oÊç na rozciàganie, 
to zacznà pojawiaç si´ mikrosp´kania. Utrata 
monolitycznoÊci masywu betonowego prowa-
dzi do zani˝enia projektowanej trwa∏oÊç kon-
strukcji. Propagacja mikrosp´kaƒ umo˝liwia 
∏atwy dost´p czynników korozyjnych do wn´trza 
betonu. W wyniku tego, znacznie szybciej 
przebiegajà procesy korozji betonu. Monitoro-
wanie m∏odego betonu w konstrukcji, pozwa-
la na analiz´ „on-line” powstajàcych gradien-
tów temperatur w masywie betonowym. Opera-
tor dzi´ki systemowi wie, jakie napr´˝enia ter-
miczne powsta∏y wewnàtrz elementu oraz na 
ile sà one istotne dla konstrukcji. Dzi´ki tej wie-
dzy ma mo˝liwoÊç podejmowania natychmiasto-
wych dzia∏aƒ korygujàcych. 

• Kontrola warunków dojrzewania betonu w kon-
strukcji.

 Cz´stà przyczynà uszkodzeƒ m∏odego betonu jest 
jego niew∏aÊciwa piel´gnacja – nieodpowiednie 
zabezpieczenie przed szkodliwym dzia∏aniem wa-
runków atmosferycznych, zarówno zimowych jak 
i letnich. System umo˝liwia kontrol´, zastosowa-
nych przez wykonawc´, zabezpieczeƒ m∏odego 

Rys. 5. Analiza termiczna
– dane wejÊciowe 
i wyjÊciowe [3]

Rys. 6. Analiza napr´˝eƒ 
termicznych – dane 
wejÊciowe i wyjÊciowe [3]

Rys. 7. Mechanizmy 
wp∏ywajàce na ryzyko po-
wstania rys we wczesnych 
stadiach dojrzewania be-
tonu [2]
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betonu. Operator systemu mo˝e wp∏ywaç na 
sposób prowadzenia piel´gnacji, w zale˝noÊci 
od warunków atmosferycznych, uwzgl´dniajàc 
jednoczeÊnie ju˝ osiàgni´te w∏aÊciwoÊci beto-
nu w konstrukcji. Przyk∏adowo, je˝eli uzyski-
wane w wyniku monitoringu dane, wskazujà na 
mo˝liwoÊç przemarzni´cia betonu (w momencie, 
gdy nie jest on jeszcze odporny na zamarzni´cie), 
operator systemu informuje wykonawc´ o potrze-
bie zastosowania dodatkowego zabezpieczenia 
przed ujemnymi temperaturami. W warunkach 
letnich, przy wysokich temperaturach powietrza i 
intensywnym dzia∏aniu s∏oƒca lub/i wiatru, w ra-
zie potrzeby, operator informuje wykonawc´ o 
koniecznoÊci dodatkowego zabezpieczenia beto-
nu przed wysuszeniem. Szczególnie istotne jest to 
przy elementach o du˝ych wyeksponowanych po-
wierzchniach, nara˝onych na dzia∏anie trudnych 
warunków atmosferycznych w trakcie dojrzewa-
nia.

• Kontrola dojrza∏oÊci betonu w konstrukcji. 
 ZnajomoÊç wytrzyma∏oÊci betonu w kon-

strukcji „in situ”, którà mo˝na wyznaczyç 
korzystajàc z funkcji dojrza∏oÊci, jest niezmier-
nie istotna z kilku powodów. Operator syste-
mu jest w stanie precyzyjnie wskazaç wyko-
nawcy bezpieczny termin rozszalowania ele-
mentu – w momencie, kiedy beton w konstruk-
cji osiàgnà∏ wytrzyma∏oÊç gwarantujàcà przenie-
sienie za∏o˝onych obcià˝eƒ. Szczególnie istot-
ne jest to przy prowadzeniu robót betonowych 
w warunkach obni˝onych temperatur. W be-
tonowych elementach spr´˝anych niezmier-
nie wa˝nà operacjà jest sam proces spr´˝ania 
i termin jego rozpocz´cia. Norma PN-S-10040 
„Konstrukcje betonowe, ˝elbetowe i spr´˝ane.” 
mówi, ˝e warunkiem przystàpienia do spr´˝ania 
jest osiàgni´cie przez beton: 0,7 wytrzyma∏oÊci 
gwarantowanej na Êciskanie - strunobeton; 0,8 
wytrzyma∏oÊci gwarantowanej na Êciskanie - ka-
blobeton. Umieszczenie czujników pomiaro-
wych w okolicy zakotwieƒ pozwala na okreÊlenie 
dojrza∏oÊci i wytrzyma∏oÊci na Êciskanie betonu 
w okolicy zakotwieƒ i umo˝liwia operatorowi 
podj´cie decyzji o rozpocz´ciu spr´˝ania.

Monitorowanie betonu w konstrukcji sprowadza 
si´ do pomiaru temperatury w wybranych punk-
tach elementu, pomiaru temperatury otoczenia, 
wilgotnoÊci powietrza, pr´dkoÊci i kierunku wia-
tru przez stacj´ meteorologicznà oraz przesy∏ania 
zebranych w rejestratorze danych drogà radiowà 
(sieç GSM) do komputera z zainstalowanym pro-
gramem pozwalajàcym na szybkà i ∏atwà interpre-
tacj´ uzyskanych wyników.

System do monitorowania betonu w konstruk-
cji sk∏ada si´ z elementów pokazanych na ry-
sunku 8. W monitorowanym elemencie instalo-
wane sà czujniki temperatury – termopary typu 
T (przewody kompensacyjne). Przewody te sà 
tracone po zakoƒczeniu monitorowania. Liczba 
punktów pomiarowych, ograniczona jest iloÊcià 
dost´pnych kana∏ów do rejestracji danych w re-
jestratorze oraz zale˝na od potrzeb u˝ytkownika i 
monitorowanego elementu. Stacja meteorologicz-
na wyposa˝ona jest w czujnik do pomiaru tem-
peratury i wilgotnoÊci powietrza, oraz urzàdzenie 
do pomiaru pr´dkoÊci i kierunku wiatru. Zarów-
no stacja meteorologiczna jak i termopary zain-
stalowane w konstrukcji po∏àczone sà z rejestra-
torem. Urzàdzenie jest wyposa˝one w anten´ 
umo˝liwiajàcà bezproblemowe komunikowanie 
si´ z komputerem sterujàcym. Wyniki badaƒ pre-
zentowane sà na wykresach – umo˝liwiajàcych 
∏atwà ich interpretacj´. Wykresy generowane sà 
w sposób najbardziej odpowiadajàcy operatoro-
wi i mogà byç przedstawiane jako: zmiana tempe-
ratury lub dojrza∏oÊci w wybranych punktach ele-
mentu w czasie lub zmiana gradientów temperatu-
ry mi´dzy dwoma wybranymi punktami w elemen-
cie w czasie (rys. 9 i 10).
Przed przystàpieniem do monitorowania tempera-
tury twardniejàcego betonu w elemencie konstruk-
cji, bardzo wa˝ne jest prawid∏owe wytypowanie 
punktów pomiarowych. W prawid∏owym wyborze 
miejsc do monitorowania betonu w konstrukcji po-
mocny jest program 4C Temp&Stress.

mgr in˝. Rafa∏ Gajewski
mgr in˝. ¸ukasz Szabat
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Rys. 8. Ogólny schemat 
modu∏u do monitorowania 
betonu w konstrukcji

1 Temp punkt 1
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Rys. 10. Przyk∏ad grafi cz-
nego zestawienia wyników 
monitorowania betonu w 
konstrukcji. Wykres tempe-
ratury w dwóch wybranych 
punktach i gradientów tem-
peratury mi´dzy tymi punk-
tami. Âciana oczyszczal-
ni Êcieków

Rys. 9. Przyk∏ad grafi cz-
nego zestawienia wyni-
ków monitorowania beto-
nu w konstrukcji. Wykres 
dojrza∏oÊci. Âciana oczysz-
czalni Êcieków


