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Beton wałowany
Technologia betonu wałowanego (RCC − Rol-
ler Compacted Concrete) jest szeroko stosowana 
w wykonawstwie nawierzchni betonowych w Sta-
nach Zjednoczonych i Kanadzie, ale także w kra-
jach Europy Zachodniej. Znajduje ona zastosowa-
nie głównie do budowy dróg lokalnych (low speed 
roads), placów postojowych i manewrowych, na-
brzeży portowych, lotnisk. W wielu krajach (w tym 
szczególnie w dalekowschodniej Azji) stosowana 
jest także w wykonawstwie wielkich obiektów hy-
drotechnicznych (zapory).
W Polsce beton wałowany jest rzadko stosowany 
w praktyce, głównie przy wykonywaniu podbudów 
drogowych. Jednocześnie od wielu lat coraz wię-
cej mówi się o nawierzchniach betonowych jako 
dobrej alternatywie do nawierzchni asfaltowych, 
wskazując na takie ich zalety, jak trwałość, niskie 
koszty eksploatacji czy odporność na koleinowa-
nie. Przykłady nawierzchni betonowych omawiane 
w krajowej literaturze i na portalu Drogi Betonowe 
prowadzonym przez Stowarzyszenie Producentów 
Cementu dotyczą realizacji wykonywanych w tech-
nologii tzw. betonu lanego, układanego w desko-
waniach stałych lub ślizgowych i zagęszczanego 
metodami wibracyjnymi.
Ale czy wykonywanie dróg betonowych z „beto-
nu lanego” jest jedyną technologią wykonywania 
nawierzchni betonowych? Czy możliwe jest połą-
czenie zalet eksploatacyjnych nawierzchni beto-
nowych z zaletami technologicznymi nawierzch-
ni asfaltowych, takimi jak: możliwość szybkiego 
udostępnienia nawierzchni dla ruchu, możliwość 
poruszania się po świeżo wykonanej nawierzch-
ni czy brak konieczności deskowania krawędzi na-
wierzchni? Takimi zaletami charakteryzuje się wła-

śnie beton wałowany. Technologia wałowania pole-
ga na zagęszczaniu mieszanki betonowej walcem 
drogowym wibracyjnym, który umożliwia wibro-
prasowanie mieszanki z jednoczesną możliwością 
odkształceń poziomych warstwy zagęszczanej, ze 
względu na brak bocznych deskowań. Przyjęta me-
toda zagęszczania wymusza stosowanie mieszanek 
z małą zawartością wody zarobowej. Mieszanka 
betonowa przypomina swoją konsystencją wilgotny 
grunt, podobnie jak ma to miejsce przy produkcji 
wibroprasowanych kostek drogowych. W porów-
naniu z tradycyjnym betonem beton wałowany ma 
wyższy punkt piaskowy i mniejszą zawartość ce-
mentu przy porównywalnych klasach wytrzyma-
łości. Możliwe, a nawet zalecane jest stosowanie 
kruszyw niepłukanych z uwagi na potrzebę odpo-
wiedniej zawartości w mieszance frakcji pylastych 
(<0,075 mm) w granicach od 2% do 8%. 
Wbudowywanie betonu wałowanego odbywa się 
za pomocą tradycyjnego sprzętu do wykonywania 
nawierzchni asfaltowych. Rozkłada się go za po-
mocą ciężkich rozkładarek do asfaltu, a zagęsz-
cza walcami wibracyjnymi o masie powyżej 10 t. 
Beton wałowany musi się charakteryzować opty-
malną wilgotnością mieszanki przy rozkładaniu. 
W przypadku zbyt suchej mieszanki nie uzyska on 
właściwego wskaźnika zagęszczenia, a w przypad-
ku zbyt wilgotnej mieszanki walec „wyciśnie” mie-
szankę na boki podczas zagęszczania. 

Wymagania, skład i właściwości betonu RCC
Do produkcji betonu wałowanego używa się kru-
szyw o maksymalnym wymiarze ziaren do 25 mm 
dla kruszyw łamanych i do 19 mm dla kruszywa 
naturalnego, głównie dlatego, by zapobiec segre-
gacji mieszanki przy transporcie i wbudowywa-
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niu, jak również by zapewnić równą i gładką po-
wierzchnię budowanej nawierzchni drogi. Do pro-
dukcji betonu wałowanego nie wymaga się stoso-
wania kruszywa płukanego. W odróżnieniu od tra-
dycyjnego betonu, gdzie frakcje pylaste są niepo-
żądane ze względu na bardzo dużą wodożądność 
i usztywnianie mieszanki betonowej, w betonie 
wałowanym są niezbędne ze względu na poprawę 
stabilności mieszanki podczas zagęszczania przez 
walce wibracyjne. 
Do produkcji betonu wałowanego stosuje się głów-
nie cementy z dodatkiem popiołów lotnych. Typo-
wa zawartość cementu dla betonów wałowanych 
waha się przeważnie od 240 kg/m3 do 360 kg/m3.
Ilość dozowanej wody do mieszanki betonu wa-
łowanego ma ścisły związek z wilgotnością opty-
malną, przy której beton najłatwiej się zagęszcza 
i osiąga największą gęstość objętościową (naj-
mniejszą porowatość). Wilgotność optymalną mie-
szanki betonu wałowanego określa się tak samo 
jak dla gruntów, za pomocą zmodyfikowanej me-
tody Proctora. Typowa zawartość wody w betonie 
wałowanym waha się od 90 kg/m3 do 120 kg/m3,
a wskaźnik w/c w granicach od 0,30 do 0,45. 
Wartość wskaźnika w/c nie ma tak bezpośrednie-
go przełożenia na wytrzymałość jak dla typowych 
betonów.
Harat Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane Sp. J. 
jako pierwsza w Polsce firma oferuje wykonawstwo 
nawierzchni w tej technologii. Po przeszło dwulet-
nim okresie badań przy współpracy z Katedrą In-
żynierii Materiałów Budowlanych Politechniki War-
szawskiej w listopadzie 2010 r. w gminie Miastko 
wykonano pierwszy odcinek drogi gminnej w tech-
nologii betonu wałowanego. Oferowany zakres sto-
sowania tej technologii przez firmę Harat to wyko-
nawstwo nawierzchni dróg lokalnych, dróg dojaz-
dowych do małych miejscowości, dróg transportu 
rolnego, głównych dróg transportu leśnego, placów 
manewrowych i parkingów, ścieżek rowerowych 
oraz chodników. Głównym czynnikiem ogranicza-
jącym zastosowanie tej technologii jest trudność 
z uzyskiwaniem idealnie równej nawierzchni dro-
gi. Przy wykonywaniu nawierzchni sposobem ręcz-
nym lub za pomocą małych rozkładarek do asfal-
tu uzyskiwana równość nawierzchni jest satysfak-
cjonująca dla dróg przeznaczonych do poruszania 
się pojazdów z małymi prędkościami. Przy wyko-
rzystaniu ciężkiej rozkładarki wyposażonej w spe-
cjalną listwę przeznaczoną do wykonywania w tej 
technologii, zapewniającej wysokie wstępne za-
gęszczenie, możliwe jest wykonywanie nawierzch-
ni dróg średnich prędkości. W Stanach Zjednoczo-
nych prowadzone są badania i próby nad wykorzy-
staniem tej technologii do budowy dróg ekspreso-
wych i autostrad, między innymi poprzez wykony-
wanie nawierzchni dwuwarstwowych.
W odniesieniu do normy PN-EN 206-1 założe-
nia co do składu betonu wałowanego nie są spój-
ne z wymaganiami zawartymi w normie. Dla beto-
nu drogowego przyjmuje się klasy ekspozycji odno-
śnie ścierania jako XM1, odnośnie działania mrozu 
jako XF4. Dla dróg lokalnych, na których nie uży-
wa się soli odladzających, klasę ekspozycji mrozo-
wej można obniżyć do XF3. Tak dobrane klasy eks-
pozycji definiują następujące minimalne wymaga-
nia dla betonu:

• Maksymalny wskaźnik w/c = 0,50
• Minimalna klasa wytrzymałości C30/37
• Minimalna zawartość cementu 320 kg/m3

• Minimalna zawartość powietrza 4,0 %
Analizując zgodność założeń dla składu betonu wa-
łowanego z wymaganiami normy, należy w pierw-
szej kolejności przeanalizować zgodność założeń, 
na postawie których w normie definiowano po-
szczególne wymagania odnośnie trwałości z zało-
żeniami dla betonu wałowanego z przeznaczeniem 
na drogi lokalne. W normie dotyczącej trwałości 
betonu założono czas użytkowania konstrukcji be-
tonowej na minimum 50 lat [4], gdzie projektowa-
na trwałość drogi betonowej wynosi 30 lat. Litera-
tura krajowa [2, 3] dopuszcza stosowanie do bu-
dowy dróg lokalnych betonu klasy C25/30. W nor-
mie założono poprawę właściwości mrozoodporno-
ści betonu poprzez właściwe napowietrzenie mie-
szanki betonowej, jednak należy podkreślić, że na-
powietrzanie mieszanki betonowej jest skuteczne 
od konsystencji gęstoplastycznej. Stosowanie do-
mieszek napowietrzających w betonie wałowanym 
czy w betonie przeznaczonym do wyrobu elemen-
tów wibroprasowanych nie przynosi żadnych efek-
tów. Założony przedział ilości zawartości cemen-
tu dla betonów wałowanych również nie spełnia 
wymagań normy, gdyż dopuszcza dozowanie ce-
mentu już od 240 kg/m3. Aby rozwiązać problem 
mrozoodporności betonu wałowanego, należy go 
przeanalizować głębiej niż to przedstawiono w nor-
mie. Należy zwrócić uwagę na bardzo niski wskaź-
nik w/c, jaki uzyskują mieszanki betonu wałowa-
nego, bardzo często poniżej 0,4. Beton całkowicie 
szczelny byłby całkowicie mrozoodporny [4]. Skład 
betonu wałowanego oraz technologia jego zagęsz-
czania sprawia, że jest on bliski takiemu idealne-
mu stanowi. Zmniejszenie wskaźnika w/c powodu-
je zwiększenie mrozoodporności betonu. Innym po-
dobnym przykładem są elementy wibroprasowane, 
takie jak kostka brukowa czy krawężniki. Mieszan-
ki betonu przeznaczone do produkcji tych wyrobów 
również nie są napowietrzane i często zawierają 
mniej cementu niż wymaga norma PN-EN 206-1. 
Jednak prawidłowo wykonane elementy, które cha-
rakteryzują się bardzo niską nasiąkliwości, w gra-
nicach 4%, uzyskują świetne właściwości mrozo-
odporne. Doświadczenia amerykańskie pokazują, 
że nawierzchnie z betonu wałowanego w warun-
kach naturalnych charakteryzują się wysoką mro-
zoodpornością [11, 14].

Badania laboratoryjne
W wyniku współpracy firmy Harat i Katedry Inży-
nierii Materiałów Budowlanych Politechniki War-
szawskiej w listopadzie 2009 r. postała praca dy-
plomowa pt. „Analiza możliwości zastosowania be-
tonu wałowanego do nawierzchni dróg lokalnych”, 
którą napisał mgr inż. Konrad Harat, pod kierow-
nictwem dr. inż. Piotra Woyciechowskiego [1]. 
W pracy przedstawiono informacje, w oparciu 
o amerykańską literaturę, dotyczące właściwości 
betonu wałowanego, technologii wykonywania na-
wierzchni, metod projektowania i badania betonu 
wałowanego. W części badawczej opracowano trzy 
składy mieszanki betonu wałowanego, a następnie 
badano parametry wytrzymałościowe wykonanych 
próbek betonowych. Na podstawie przeprowadzo-
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nych badań sformułowano między innymi następu-
jące wnioski: 
• Proces projektowania składu mieszanki betonu 

wałowanego jest żmudny i czasochłonny 
• Trudne jest w warunkach laboratoryjnych odzwier-

ciedlenie sposobu zagęszczania betonu wałowane-
go, jakiemu jest on poddawany na budowie

• Właściwe zagęszczenie mieszanki betonu wało-
wanego ma bardzo istotny wpływ na jego para-
metry wytrzymałościowe.

Na podstawie doświadczeń i wniosków zawartych 
w pracy dyplomowej [1] postanowiono odstąpić od 
badań stricte laboratoryjnych i dalszą część badań 
nad opracowaniem receptury betonu wałowanego 
prowadzić w skali przemysłowej, włącznie z wyko-
naniem odcinka doświadczalnego drogi.
Do wykonania próbnego odcinka drogi ustalono 
następujący skład mieszanki betonu wałowanego:
• piasek niepłukany 0/2 850 kg
• żwir płukany 2/8 – 540 kg
• żwir płukany 8/16 – 590 kg
• cement CEM II B-V 32,5R – 240 kg
• woda z recyklingu – 107 kg

Technologia wykonywania nawierzchni 
z betonu wałowanego na przykładzie 
ul. Fabrycznej w Miastku – uwagi i wyniki badań
W listopadzie 2010 r., dzięki otwartości Gminy 
Miastko na nową technologię, udało się wykonać 
pierwszy w Polsce odcinek drogi z betonu wałowa-
nego. Nawierzchnię wykonano w ramach remon-
tu ul. Fabrycznej w Miastku. Podbudowę stano-
wiła istniejąca droga, częściowo o zniszczonej na-
wierzchni asfaltowej i częściowo z trylinki betono-
wej. Starą nawierzchnię drogi wyrównano za po-
mocą przekruszonego gruzu betonowego i zagęsz-
czono. Na tak przygotowanej podbudowie wykona-
no nawierzchnię z betonu wałowanego o grubości 
17 cm i szerokości 3,00 m. Następnie wykonano 
obustronne pobocza z gruzu betonowego o szero-
kości 0,50 m. Całkowita długość remontowanego 
odcinka wyniosła 325 m.
Beton wałowany dostarczano na budowę za po-
mocą wywrotek samochodowych. Istotne jest, by 

samochody wyposażone były w plandeki do przy-
krywania świeżej mieszanki betonu wałowanego, 
co chroni przed jego wysychaniem. Beton wbu-
dowywano w nawierzchnię w sposób ręczny. Be-
ton dostarczano do pracowników wykonujących 
nawierzchnię sukcesywnie, małymi porcjami, za 
pomocą ładowarki. Ostateczne profilowanie na-
wierzchni wykonywano za pomocą specjalnej li-
stwy do profilowania. 
Nawierzchnię układano z naddatkiem 20% grubo-
ści projektowej ze względu na zagęszczanie. Be-
ton zagęszczano za pomocą walca wibracyjnego 
stalowo-gumowego o masie 8 t, brzegi nawierzch-
ni dogęszczano za pomocą lekkiej płyty wibracyj-
nej. W celu prawidłowego zagęszczenia nawierzch-
ni wykonywano od 4 do 6 przejazdów dla każdej 
szerokości roboczej walca. Kontrolę prawidłowego 
zagęszczenia nawierzchni prowadzono za pomo-
cą płyty obciążanej dynamicznie. Dla prawidłowo 
zagęszczonej nawierzchni dynamiczny moduł od-
kształcenia Evd wynosił od 40 do 50 MPa, co od-
powiada modułom uzyskiwanym dla prawidłowo 
zagęszczonej podbudowy z kruszywa naturalnego. 
Bezpośrednio po zagęszczeniu nawierzchni moż-
na było po niej chodzić, a następnego dnia po wy-
konaniu odcinka nawierzchni udostępnić dla ruchu 
lokalnego. Ze względu na sprzyjające warunki at-
mosferyczne i porę roku nie prowadzono pielęgna-
cji wilgotnościowej wykonanej nawierzchni beto-
nowej. Jednak podczas wykonywania nawierzchni 
w okresie wiosenno-letnim bezwzględnie wymaga-
na jest jej intensywna pielęgnacja wilgotnościowa.
Po wykonaniu nawierzchnia charakteryzowała się 
jednorodną i szczelną strukturą. Poza przerwami 
technologicznymi rozmieszczonymi co 60-70 m 
nie wykonywano dodatkowych nacięć szczelin dy-
latacyjnych ze względu na mały skurcz betonu wa-
łowanego. Po trzech miesiącach od wykonania na-
wierzchni nie stwierdzono dodatkowych pęknięć 
nawierzchni poza przerwami technologicznymi.
W celu oceny jakości wykonanej nawierzchni po 
trzech miesiącach od jej wykonania pobrano od-
wierty do badań. Przeprowadzono badanie gęsto-
ści objętościowej, nasiąkliwości i wytrzymałości na 
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ściskanie pobranych próbek betonowych. Otrzyma-
ne wyniki porównano do wyników uzyskanych dla 
odwiertów nawierzchni betonowej wykonanej z be-
tonu „lanego” klasy C25/30 wykonanego z tego sa-
mego rodzaju kruszywa i cementu. Pobrane prób-
ki miały kształt walcowy o średnicy 172 mm i wy-
sokości 150 mm. Stosunek pola powierzchni do 
wysokości takich próbek odpowiada próbkom sze-
ściennym o bokach 150 mm. Otrzymano następu-
jące wyniki:

Beton wałowany
C25/30

Beton drogowy 
C25/30

gęstość (w stanie natural-
nej wilg.) [kg/dm3]

2,41 2,43

nasiąkliwość [%] 4,3 4,7

średnia wytrzymałość na 
ściskanie [MPa]

31,9 37,1

Przeprowadzone badania potwierdziły dobre właści-
wości wytrzymałościowe nawierzchni z betonu wało-
wanego. Uzyskana gęstość objętościowa potwierdziła 
prawidłowe zagęszczenie betonu w nawierzchni. Ni-
ska nasiąkliwość oraz brak widocznych porów kapi-
larnych w przełomie próbek może się przekładać na 
dobre właściwości mrozoodporne nawierzchni z be-
tonu wałowanego. Zagadnienie mrozoodporności be-
tonu wykonanego w technologii RCC nie jest w pełni 
rozpoznane w warunkach krajowych. Literatura ame-
rykańska ([11, 13, 14]) przedstawia wyniki potwier-
dzające dobrą trwałość mrozową nawierzchni z RCC, 
w warunkach eksploatacji typowych dla dróg lokal-
nych, parkingów, placów postojowych itp. Doświad-
czenia autorów dotyczą obserwacji wykonanego od-
cinka drogi po jednym sezonie zimowym, w warun-
kach Pomorza Środkowego. Nawierzchnia ulicy nie 
wykazała objawów destrukcji, pomimo stosowania 
środków utrzymania zimowego dróg. 

Ocena ekonomiczna technologii RCC
Całkowity koszt wykonania 325 m odcinka nowej na-
wierzchni ul. Fabrycznej wyniósł 70 000 zł brutto, co 
w przeliczeniu daje koszt wykonania 1 m2 nawierzch-
ni na poziomie 70 zł brutto. W porównaniu z trady-

cyjną budową nawierzchni z „betonu lanego” na-
wierzchnia z betonu wałowanego jest tańsza w budo-
wie, głównie ze względu na niższy koszt produkcji 1 
m3 betonu (niższa zawartość cementu) oraz bardziej 
efektywne i mniej pracochłonne wykonawstwo samej 
nawierzchni. Podczas budowy dłuższych odcinków 
nawierzchni betonowych przy zastosowaniu rozkła-
darki koszty budowy można jeszcze bardziej obniżyć.
W tabeli 1 przedstawiono porównanie kosztów bu-
dowy nawierzchni wraz z górną warstwą podbudo-
wy drogi KR1 dla nawierzchni asfaltowych, beto-
nowych „lanych” i z betonu wałowanego dla naj-
bardziej popularnej podbudowy z kruszywa ła-
manego stabilizowanego mechanicznie. Ceny po-
szczególnych warstw zostały określone na pod-
stawie cen średnich SEKOCENBUD z III kwarta-
łu 2010 r. (źródło: www.drogibetonowe.pl), nato-
miast cenę nawierzchni z betonu wałowanego au-
tor określił na podstawie własnych kalkulacji.
Dla wszystkich przedstawionych rodzajów kon-
strukcji na podłożu G1 należy wykonać warstwę 
odsączającą z  piasku o  grubości co najmniej 
10 cm. Należy również podkreślić różnicę w pro-
jektowanym czasie eksploatacji nawierzchni, który 
dla dróg asfaltowych wynosi 20 lat, natomiast dla 
dróg betonowych 30 lat. Biorąc pod uwagę dłuż-
szy o połowę czas eksploatacji nawierzchni beto-
nowych, koszt budowy 1 m2 nawierzchni z betonu 
wałowanego wydaje się bardzo atrakcyjny.

Perspektywy stosowania technologii RCC
Jak pokazały wyniki badań oraz pierwsze doświad-
czenia w budowie nawierzchni z betonu wałowa-
nego w Polsce, technologia ta okazuje się świet-
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Cena budowy 1 m2 konstrukcji nawierzchni na podłożu G1
Typ nawierzchni Asfaltowa Beton „lany” Beton wałowany

Nawierzchnia
4 cm + 4 cm BA 18 cm – BC 18 cm – BC

59,58 PLN 71,51 PLN 63,53 PLN

Górna warstwa podbudowy
20 cm – KŁSM 15 cm KŁSM 15 cm – KŁSM

36,08 PLN 27,33 PLN 27,33 PLN
RAZEM 95,66 PLN 98,84 PLN 90,86 PLN
Oznaczenia: BA- beton asfaltowy, BC – beton cementowy, KŁSM – kruszywo łamane stabili-
zowane mechanicznie

Zagęszczanie nawierzchni 
walcem drogowym

Tabela 1. Porównanie kosz-
tów budowy dla nawierzch-
ni asfaltowych, betonowych 
„lanych” i z betonu wało-
wanego
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Stan nawierzchni po sezo-
nie zimowym 2010/11

nym rozwiązaniem do budowy dróg lokalnych pod 
względem jakości i trwałości, jak również kosztów 
budowy. Firma Harat jest przekonana, że oferowa-
na przez nią nowa technologia wykonywania na-
wierzchni betonowych znajdzie swoich odbiorców. 
W kolejnych latach planuje się dalsze inwesty-
cje w rozwój tej technologii, głównie pod kontem 
zwiększenia wydajności i jakości wykonywanych 
nawierzchni, jak również obniżenia kosztów budo-
wy. W chwili obecnej firma Harat swoją ofertę wy-
konywania nawierzchni z betonu wałowanego kie-
ruje głównie do jednostek gmin, nadleśnictw i in-
westorów indywidualnych. W szczególności propo-
nuje wykonywanie nawierzchni z betonu wałowa-
nego jako bardzie ekonomiczne i trwalsze rozwią-
zanie alternatywnie do:
• słabych nawierzchni asfaltowych dróg lokalnych
• nawierzchni żwirowych uczęszczanych dróg 

gruntowych
• nawierzchni z płyt betonowych prefabrykowa-

nych
• nawierzchni dróg i parkingów z kostki brukowej 

betonowej.
W kolejnych latach firma Harat planuje dalsze ba-
dania nad technologią betonu wałowanego, głów-
nie pod kątem opracowania receptur dla mieszan-
ki betonu wałowanego barwionego. Nic nie stoi na 
przeszkodzie wykonywaniu nawierzchni z betonu 
wałowanego o różnej kolorystyce, podobnie jak 
dzisiaj wykonuje je się z brukowej kostki betono-
wej. Umożliwiłoby to w przyszłości zastosowanie 
betonu wałowanego do kształtowania kilkukoloro-
wych nawierzchni dużych parkingów, ciągów pie-
szo-jezdnych, dróg osiedlowych, chodników i ście-
żek rowerowych. Technologia betonu wałowane-
go daje ogromne możliwości zastosowania, a roz-
wój tej technologii na ogromną skalę w takich kra-
jach, jak Stany Zjednoczone i Kanada, pokazuje jej 
potencjał i zalety.
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Katedra Inżynierii Materiałów Budowlanych
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