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Streszczenie: 
nawierzchni dwuwarstwowych z eksponowanym kruszywem. Przeprowadzono badania 

obci
nnych oraz próbkach 

cylindrycznych. Badania wykonano dla dwóch betonów o maksymalnym nominalnym 
górnym wymiarze ziarn kruszywa Dmax 8 mm (beton stosowany do górnej warstwy 
nawierzchni betonowej - GWB) oraz Dmax -

a zginanie 

do nawierzchni betonowych dwuwarstwowych nawierzchni z eksponowanym kruszywem 
w ego Dmax.

ywem

1. Wprowadzenie

i dróg ekspresowych w technologii dwuwarstwowej z eksponowanym kruszywem. Beton 
z eksponowanym kruszywem (z ang. EAC Exposed Aggregate Concrete), nazywany 

i etonowych 
w technolo

·
· - a-

· Teksturowanie powierzchni – cie zaczynu cementowego 
z

·
Podstawowymi wymag

wymagania wytrzyma
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Projektowanie nawierzchni betonowych w Polsc
u

o

i klasyfika -EN 13877-1 [5] i 13877-

(metoda nie znormali -EN 
12390-5 [7]), wytrzyma (wg PN-EN 12390-6 [8]).

Norma na nawierzchnie betonowe PN-EN 13877-

a

-EN 206-1 [9].

a-
e

ania, 
produkcji mieszanki betonowej oraz wbudowywania i a-
wierzchni betonowej, istnieje potrzeba weryfikacji dotychczasowych modeli.

2.
z-

do nawierzchni dwuwarstwowych z eksponowanym kruszywem.

i
Projektowanie i wykonywanie nawierzchni dwuwarstwowych z eksponowanym kru-

awierzchni 
w

k
odladzaj cych – wy 

y

technolo ane 
- Dmax - Dmax 22 mm). 

max,
w e

odukcji 
badania wykonano na wytwórni mieszanki be

-EN 12350-
betonu nawierzchniowe



Inżynieria Komunikacyjna – Drogi – Korelacje pomiędzy wytrzymałościami na ... 139

Projektowanie nawierzchni betonowych w Polsc
u

o

i klasyfika -EN 13877-1 [5] i 13877-

(metoda nie znormali -EN 
12390-5 [7]), wytrzyma (wg PN-EN 12390-6 [8]).

Norma na nawierzchnie betonowe PN-EN 13877-

a

-EN 206-1 [9].

a-
e

ania, 
produkcji mieszanki betonowej oraz wbudowywania i a-
wierzchni betonowej, istnieje potrzeba weryfikacji dotychczasowych modeli.

2.
z-

do nawierzchni dwuwarstwowych z eksponowanym kruszywem.

i
Projektowanie i wykonywanie nawierzchni dwuwarstwowych z eksponowanym kru-

awierzchni 
w

k
odladzaj cych – wy 

y

technolo ane 
- Dmax - Dmax 22 mm). 

max,
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betonu stosowanego do dolnej warstwy o maksymalnym wymiarze kruszywa do 22 mm i do 

· -EN 12350-4 [11],
· zawar -EN 12350-7 [12].

a-

mowywane i umieszczane w wodzie w temperaturze 
-EN 12390-2 [13].

zakresie:
· -EN 12390-3 [14], na pró

o wymiarze # 150 mm,
·

centrycznego wg PN-EN 12390-
o wymiarach 150 x 150 x 700 mm,

·
o wymiarze # 150 mm i walcowych o wymiarach 150 x 300 mm wg PN-EN 12390-
6 [8]. 

3.
a-

wierzchni dwuwarstwowyc wymaganiami 
Specyfikacji Technicznych dla drogi szybkiego ruchu wykonanej w tej technologii.

· - C35/45, 
· klasa konsystencji - C1/C2, 
· klasy ekspozycji - XF4, XM2,
· maksymalny wymiar kruszywa do 8mm,
· 3.

· - C35/45,
· klasa konsystencji - C1/C2, 
· klasy ekspozycji - XF4, 
· maksymalny wymiar kruszywa do 22 mm,
· 3.
W receptach zastosowano cement portlandzki CEM I 42,5N–HSR/NA, kruszywo 

granitowe (frakcji 2/5 mm, 2/16 mm) i amfibolitowe (frakcji 5/8 mm, 16/22 mm) oraz 

wodno-cementowym w/c = 0,35.

4.

poziomie:
· dla GWB o Dmax 8 mm –

C1/C2,
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· dla DWB o Dmax 22 mm–
C1/C2.

etonów. Mieszanki 

wczym.

na ego 
(1-
korelacje zestawiono na rysunku 1 dla betonu o Dmax 8 mm (GWB) oraz na rysunku 2 dla 
betonu o Dmax 22 mm (DWB).

onu
o Dmax 8 mm (GWB)

onu
o Dmax 22 mm (DWB)

W wyniku przepro y-
o

n
yskane korelacje zestawiono na rysunku 3 dla betonu 

o Dmax 8 mm (GWB) oraz na rysunku 4 dla betonu o Dmax 22 mm (DWB).
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o Dmax 8 mm (GWB) oraz na rysunku 4 dla betonu o Dmax 22 mm (DWB).

anie na betonu o Dmax 8 mm (GWB)

anie betonu o Dmax 22 mm (DWB)

upywaniu do 

ktowego) oraz 

recepty o D max 8 mm (GWB), oraz rys. 6 dla recepty o Dmax 22 mm (DWB).

a-
niu betonu o Dmax 8mm (GWB)
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u
na betonu o Dmax 22 mm (DWB)

d-
czas dnia produkcji mie

e
metod badawczych.

iu, zginanie jedno-
i
specyfiku

e

z
a

ndrycznych. 

5. Podsumowanie i wnioski
Na podstawie przeprowad a-

o-
l-

nego górnego wymiaru ziarn kruszywa Dmax 8 mm oraz Dmax 
w

. Istnieje potrzeba rozszerzenia 

Zweryfikowanie i potwierdzenie uzyskanych i zaproponowanych modeli w skali produkcyj-
h-
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e
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z
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Na podstawie przeprowad a-

o-
l-

nego górnego wymiaru ziarn kruszywa Dmax 8 mm oraz Dmax 
w

. Istnieje potrzeba rozszerzenia 

Zweryfikowanie i potwierdzenie uzyskanych i zaproponowanych modeli w skali produkcyj-
h-

a recept mieszanek betonowych 
i e korelacje 

i

– 90 MPa.
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Abstract: In the paper the results of experiments on concrete pavement with exposed 
aggregate technology placed in two technological layers were presented. The following 
properties were measured: compressive strength, flexural strength by two methods: two-
point loading and centre-point loading, tensile splitting strength of cubic and cylindrical 
samples. The study was performed for two type of concrete with a maximum aggregate size 
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Dmax 8 mm (concrete applied to the upper layer of concrete pavement - GWB) and Dmax
22 mm (concrete used for the bottom layer - DWB). After the analysis of the tests, the 
correlations between compressive strength and tensile strength, measured by flexural 
strength and tensile splitting strength, were determined for the used two-layers concrete 
pavement with exposed aggregate depending on applied Dmax.

Keywords: tensile strength, flexural strength, correlations between concrete strengths, 
concrete pavement with exposed aggregate


