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1. Istota betonu samozag sz-
czalnego

Do zag szczenia mieszanki beto-

nowej zwykle stosowane s  meto-

dy wibracyjne. Charakteryzuj  si  

one szeregiem niedogodno ci 

zwi zanych z wp ywem czynnika 

ludzkiego na efekt zag szczania 

oraz ha asem i wibracj . W wyni-

ku prac badawczych nad reologi  

p ynnych mieszanek betonowych 

zaproponowano rozwi zanie alter-

natywne do wibracji – mieszan-

k  samozag szczaln  [5, 6]. Jako 

beton samozag szczalny definiuje 

si  beton, którego sk ad i sk ad-

niki dobierane s  przede wszyst-

kim ze wzgl du na specyficzne 

w a ciwo ci reologiczne mieszan-

ki, zapewniaj ce jej zdolno  

do szczelnego wype nienia formy, 

otulenia zbrojenia oraz zag szcze-

nia si  pod ci arem w asnym bez 

potrzeby zag szczania mechanicz-

nego [2, 3, 5].

Oprócz wyeliminowania niedogod-

no ci zag szczania wibracyjnego 

zastosowanie betonu samozag sz-

czalnego umo liwia: zmniejszenie 

pracoch onno ci formowania ele-

mentów, betonowanie elementów 

g stozbrojonych i o skompliko-

wanych kszta tach oraz uzyskanie 

bardzo dok adnego odwzorowa-

nia powierzchni form bez raków 

i p cherzy (beton architektonicz-

ny). Wszystko to, w po czeniu 

ze specyfik  sk adu tych betonów 

pozwala na jednoczesne uzyska-

nie betonu o du ej jednorodno ci 

i szczelno ci. Dzi ki temu stosuj c 
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betony samozag szczalne stosun-

kowo atwo mo na uzyska  betony 

wysokowarto ciowe.

Powa nym problem wp ywaj cym 

na praktyczne stosowanie beto-

nów samozag szczalnych jest 

bardziej z o ony proces projekto-

wania ich sk adu oraz szereg istot-

nych uwarunkowa  technologii ich 

wykonania. Szczególnie wa nym 

jest to drugie zagadnienie, gdy  

beton samozag szczalny stawia 

przed wykonawc  szereg nowych 

problemów. W artykule omówiono 

specyfik  projektowania i techno-

logii wykonywania betonów samo-

zag szczalnych w porównaniu 

do betonów zag szczanych w spo-

sób tradycyjny.

2. Specyfika projektowania 
sk adu betonu samozag sz-
czalnego

W sk ad betonu samozag szczal-

nego wchodzi zwykle wi cej sk ad-

ników ni  w przypadku betonów 

tradycyjnych. Wg niektórych auto-

rów np. [1] wyró nianych jest a  

dziesi  sk adników: trzy grupy 

frakcji kruszywa, cement, dodat-

ki mineralne, woda oraz domiesz-

ki chemiczne: superplastyfikator, 

rodek napowietrzaj cy i dodatek 

zwi kszaj cy lepko .

Przy projektowaniu betonów samo-

zag szczalnych warunkiem pod-

stawowym jest uzyskanie odpo-

wiednich w a ciwo ci reologicz-

nych mieszanki, a cechy wytrzyma-

o ciowe i trwa o ciowe traktowane 

s  cz sto, zw aszcza w przypadku 

betonów niskich klas jako drugo-

rz dne (jakkolwiek zawsze musz  

by  spe nione minimalne wyma-

gania) [2, 3]. Odpowiednie w a ci-

wo ci reologiczne powinny umo -

liwi  swobodne p yni cie i odpo-

wietrzenie mieszanki betonowej 

przy braku sedymentacji ziaren 

kruszywa w mieszance, jak i braku 

wydzielania si  z niej zaczynu.

2.1. W a ciwo ci reologiczne 

mieszanki i metody ich pomiaru

Analiza zachowania si  miesza-

Rys. 1. Reometr BT 2
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nek betonowych, w tym równie  

samozag szczalnych, w proce-

sach technologicznych wykazuje, 

e ich w a ciwo ci reologiczne 

mo na wystarczaj co dok adnie 

opisywa  za pomoc  dwóch para-

metrów reologicznych – granicy 

p yni cia i lepko ci plastycznej 

(szczegó owo zagadnienia w a ci-

wo ci reologicznych mieszanek 

samozag szczalnych omówiono 

w [2, 3], a mieszanek na spoiwach 

cementowych w [4]). Z punktu 

widzenia urabialno ci mieszan-

ki parametrem o zasadniczym 

znaczeniu jest granica p yni cia. 

Jej wielko  warunkuje wyst pie-

nie p yni cia mieszanki, a wi c 

mo liwo  prawid owej realizacji 

procesów technologicznych. Im 

mniejsza jest granica p yni cia, 

tym lepsza jest urabialno  mie-

szanki. Znaczenie technologiczne 

lepko ci plastycznej w przypadku 

betonów zwyk ych jest mniejsze, 

o ich urabialno ci decyduje g ów-

nie granica p yni cia. W przypad-

ku betonów nowej generacji tzn. 

betonów wysokowarto ciowych, 

a zw aszcza betonów samoza-

g szczalnych, lepko  plastyczna 

jest parametrem o istotnym zna-

czeniu dla urabialno ci, stabilno-

ci oraz zdolno ci do samoodpo-

wietrzenia ich mieszanek [3]. Im 

mniejsza jest lepko  plastyczna 

mieszanki tym wi ksza jest jej p yn-

no , a wi c równie  urabialno . 

Jednak w przypadku mieszanek 

samozag szczalnych lepko  nie 

mo e by  zbyt ma a ze wzgl du 

na stabilno  mieszanki i mo li-

wo  wyst pienia segregacji (patrz 

pkt. 2.2.).

Skuteczne kszta towanie samoza-

g szczalno ci wymaga pomiaru 

obu parametrów reologicznych. 

Pomiar taki najlepiej wykony-

wa  za pomoc  reometrów (na 

rys. 1 przedstawiono dost pny na

rynku reometr BT2). Pomiary te 

wymagaj  jednak zwykle warun-

ków laboratoryjnych i specjalnej, 

bardzo drogiej aparatury. Dlatego 

te  w praktyce technologicznej 

do badania w a ciwo ci mieszan-

ki samozag szczalnej stosuje si  

specjalnie testy techniczne, symu-

luj ce szczególne warunki wyst -

puj ce przy formowaniu. Zwykle 

stosuje si  kilka testów równocze-

nie. Wg zalece  sformu owanych 

w [5, 6, 7] bada  nale y nast puj -

ce w a ciwo ci mieszanki: zdolno-

ci do p yni cia, lepko , zdolno-

ci do przep ywu pomi dzy zbro-

jeniem oraz odporno ci mieszanki 

na segregacj  stosuj c testy przed-

stawione na rysunku 2. Procedur  

pomiaru i sposób oceny w a ciwo-

ci mieszanki samozag szczalnej 

za pomoc  tych testów omówio-

no szczegó owo w wielu pracach 

np. [5, 6, 8, 9]. Korelacje testów 

konsystencji z parametrami reolo-

gicznymi mieszanki przedstawiono 

w tabeli 1. Badanie rednicy roz-

p ywu mieszanki pozwalaj  okre-

li  granic  p yni cia mieszanki. 

Granica p yni cia jest mniejsza gdy 

rednica rozp ywu jest wi ksza. 

Badania czasu rozp ywu lub czasu 

wyp ywu pozwalaj  na okre lenie 

lepko ci plastycznej. Lepko  pla-

styczna jest tym wi ksza im ww. 

czasy s  d u sze.

2.2. Reologiczne kryteria samo-

zag szczalno ci

Jak stwierdzono wcze niej, w przy-

padku projektowania betonu sa -

mozag szczalnego zasadniczym 

celem jest uzyskanie mieszanki 

o odpowiednich w a ciwo ciach 

reologicznych. Przyjmuje si , 

e mieszanka samozag szczalna 

musi spe nia  nast puj ce trzy 

podstawowe warunki: p ynno ci, 

zdolno ci do samoodpowietrzenia 

oraz stabilno ci [3].

P ynno  mieszanki musi by  taka 

aby zapewni  szybkie i dok adne 

wype nienie formy i otulenie zbro-

jenia. B dzie on spe niony gdy gra-

nica p yni cia i lepko  plastyczna 

mieszanki b d  jak najmniejsze. 

Im mniejsza granica p yni cia tym 

mniejsza b dzie wysoko  s upa 

mieszanki wywo uj ca jej rozp yw 

i tym lepsze b dzie jej spoziomo-

wanie w formie lub deskowaniu. Im 

mniejsze b d  granica p yni cia 

i lepko  plastyczna mieszanki tym 

wi ksza b dzie pr dko  rozp ywu 

mieszanki i krótszy czas wype nie-

nia formy.

Warunek samoodpowietrzenia mie-

szanki stanowi, e mieszanka musi 

mie  zdolno  do samorzutnego 

Tabela 1. Zalecane do badania w a ciwo ci reologicznych mieszanki samoza-

g szczalnej testy techniczne i ich korelacje z parametrami reologicznymi

Test
Norma

Mierzona cecha,
jednostka

Granica 
p yni cia

Lepko  
plastyczna

Rozp yw mieszanki
Report of RILEM TC 145 WSM

Rozp yw, mm
Czas rozp ywu, s

Ó

-
-
Ï

V-funnel
Report of RILEM TC 145 WSM

Czas wyp ywu, s - Ï

L-box
Report of RILEM TC 145 WSM

Czas wyp ywu, s
Stosunek tamowania

-
-

Ï

Rys. 2. W a ciwo ci reologiczne mieszanki oraz testy ich pomiaru
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odpowiedni dobór superplasty-

fikatora. Skuteczne stosowanie 

superplastyfikatorów jest jed-

nym z kluczowych problemów 

technologii betonu samozag sz-

czalnego. Mieszanki samoza-

g szczalne s  bardzo wra liwe 

na rodzaj i ilo  stosowanego 

superplastyfikatora. Efekty dzia-

ania superplastyfikatora zale  

bardziej skomplikowane, gdy  

czynnikiem determinuj cym jego 

sk ad s  w a ciwo ci reologiczne 

mieszanki, a zakresy wzajemnych 

relacji ilo ciowych poszczególnych 

sk adników, przy których posiada 

on wymagane w a ciwo ci reolo-

giczne, s  w skie.

Przy doborze rodzajowym sk ad-

ników kluczowe znaczenie ma

i szybkiego odprowadzenia powie-

trza pod wp ywem si y wyporu. 

B dzie on spe niony gdy grani-

ca p yni cia i lepko  plastycz-

na mieszanki b d  jak najmniej-

sze. Im mniejsza granica p yni cia 

i lepko  tym mniejsze p cherzy-

ki powietrza b d  samoczynnie 

wydalane z mieszanki pod wp y-

wem si y wyporu, a pr dko  ich 

wyp ywu b dzie wi ksza.

Warunek stabilno ci stanowi, 

e mieszanka musi by  odporna 

na segregacj . Segregacja w mie-

szance nie nast pi je li granica 

p yni cia mieszanki b dzie wi k-

sza od napr e  stycznych wywo-

anych ci arem ziaren kruszywa. 

Je li osiadanie ziaren kruszywa 

w mieszance wyst puje, to jego 

pr dko  b dzie wprost proporcjo-

nalna do wielko ci ziaren kruszywa 

i odwrotnie proporcjonalna do lep-

ko ci plastycznej.

Jak wida , warunki p ynno ci 

i samozag szczalno ci s  sprzecz-

ne z warunkiem stabilno ci (rys. 3). 

Pogodzenie tych warunków stano-

wi najwi ksz  trudno  przy pro-

jektowaniu mieszanki. Przyjmuje 

si , e ze wzgl du na warunek 

p ynno ci granica p yni cia powin-

na by  jak najmniejsza (a wi c 

rednica rozp ywu jak najwi ksza). 

Jednocze nie dobiera si  tak lep-

ko  plastyczn  (czas rozp ywu lub 

wyp ywu), aby uzyska  zadowa-

laj co szybkie wype nienie formy 

i odpowietrzenie mieszanki przy 

jak najmniejszej pr dko ci osia-

dania ziaren kruszywa. W tabeli 

2 zestawiono zalecane przez [5] 

parametry reologiczne mieszanek 

samozag szczalnych stosowa nych 

do wykonania ró nych elementów 

konstrukcyjnych.

2.3. Projektowanie betonu samo-

zag szczalnego

Na rysunku 4 przedstawiono typo-

wy algorytm projektowania beto-

nu samozag szczalnego [5, 6, 10, 

11]. Nie odbiega on zasadniczo 

od algorytmu projektowania beto-

nów zag szczanych w sposób 

tradycyjny. Projektowanie betonu 

samozag szczalnego jest jednak 

Tabela 2. Wymagane parametry reologiczne mieszanek samozag szczalnych [4]

rednica rozp ywu (granica p yni cia)

550–650 mm 660–750 mm 760–850 mm ponad 850 mm

Elementy niezbrojone 
lub s abo zbrojone, 
elementy pionowe 
(s upy, ciany) 
o du ej wysoko ci 
betonowane od góry, 
elementy poziome 
(p yty) o niewielkich 
rozmiarach. Utrud-
nione wyko czenie 
powierzchni elementu

Formowanie elemen-
tów poziomych i pio-
nowych o normalnym 
zbrojeniu i dowolnych 
wymiarach

Formowanie ele-
mentów poziomych, 
g stozbrojonych, for-
mowanie elementów 
o skomplikowanych 
kszta tach, pompowa-
nie mieszanki od do u 
formy.
Nie zalecane w przy-
padku elementów 
pionowych o du ej 
wysoko ci, ze wzgl -
du na mo liwo  
wyst pienia du ego 
parcia na deskowania.
Ze wzgl du na segre-
gacje, stosowane kru-
szywo nie mo e by  
wi ksze ni  16 mm

Jak w przypadku 
rozp ywu 
760–850 mm 
w specjalnych przy-
padkach. Stoso-
wane kruszywo nie 
powinno by  wi ksze 
ni  12 mm. Du e 
niebezpiecze stwo 
segregacji mieszanki

Czas rozp ywu T500 (do rednicy 500 mm) (lepko  plastyczna)

do 2 s ponad 2 s

Elementy z g stym i normalnym zbrojeniem, 
konieczno  wypoziomowania powierzch-
ni i dobre jej wyko czenie. Zwi kszone 
niebezpiecze stwo segregacji oraz mo liwo  
zwi kszonego parcia na deskowania. Zaleca-
ne przy betonowaniu elementów poziomych 
i pionowych o umiarkowanej wysoko ci

Im czas rozp ywu wi kszy tym mniejsze par-
cie mieszanki na deskowania w elementach 
pionowych oraz wi ksza jej odporno  na se-
gregacj . Utrudnione dobre wyko czenie 
powierzchni. Mo liwe problemy z uzyskaniem 
ci g ej konstrukcji przy wyst pieniu przerw 
w betonowaniu. Zalecane w przypadku 
betonowania elementów pionowych o du ej 
wysoko ci

Rys. 3. Reologiczne kryteria samozag szczalno ci mieszanki betonowej



PRZEGL D BUDOWLANY 6/2009

KONSTRUKCJE – ELEMENTY – MATERIA Y

31

A
R

T
Y

K
U

Y
 
P

R
O

B
L

E
M

O
W

E

stosowane s  metody kolejnych 

przybli e , a spo ród nich najbar-

dziej popularn  jest metoda japo -

ska. W metodzie tej okre la si  

z warunku wytrzyma o ci wielko  

stosunku w/c oraz rodzaj stosowa-

nych cementów i dodatków mine-

ralnych, a nast pnie kolejno ustala 

si  proporcje zaczynu, zaprawy 

i mieszanki betonowej, a  do chwili 

spe nienia przez nie odpowiednich 

wymaga  co do w a ciwo ci reolo-

gicznych. Na rysunku 5 pokaza-

no przyk adowo wp yw ró nych 

modyfikacji sk adu betonu na w a-

ciwo ci reologiczne mieszanki. 

Monograficzne informacje w tym 

zakresie zawieraj  m.in. prace [1, 

2, 4, 9, 14].

Mieszanki samozag szczalne s  

zwykle bardzo wra liwe na zmiany 

sk adu, co stanowi du y problem 

w praktyce. Dobrze zaprojektowa-

na mieszanka samozag szczalna 

powinna wi c tolerowa  drobne 

zmiany sk adu i w a ciwo ci sk ad-

ników, a zw aszcza ilo ci wody. 

Przy projektowaniu nale y spraw-

dzi  jak mieszanka toleruje zmiany 

ilo ci wody w zakresie do 5–10 

litrów. Je li to konieczne nale y 

równie  opracowa  sposoby kory-

gowania sk adu mieszanki betono-

wej w zale no ci od zmian warun-

ków betonowania, np. waha  

temperatury. Specyfika technologii 

betonu samozag szczalnego pole-

ga równie  na silnej zale no ci 

w a ciwo ci mieszanki od czasu 

i intensywno ci mieszania. Zaleca 

si  wi c mo liwie du e wielko ci 

zarobów próbnych i sposób mie-

szania zbli ony do stosowanego 

w wytwórni oraz koniecznie spraw-

dzenie zaprojektowanej mieszanki 

w wytwórni i na budowie.

2.4. Sk ad betonu samozag sz-

czalnego

Konieczno  spe nienia przedsta-

wionych powy ej reologicznych 

kryteriów determinuje konieczno  

przyj cia specyficznego, przed-

stawionego na rysunku 6 sk adu 

mieszanki samozag szczalnej 

[2, 5, 6, 9, 11, 15, 24]. Przede 

wszystkim przyjmuje si  ma y sto-

ciwo ci sk adników oraz sk ad 

mieszanki omówiono w [14].

Obecnie nie ma jednej, powszech-

nie stosowanej metody doboru 

ilo ci sk adników betonu samoza-

g szczalnego, a w literaturze spo-

tka  mo na kilka kompleksowych 

metod. W niektórych metodach 

stara si  dopasowa  w a ciwo-

ci i ilo  zaczynu lub zaprawy 

do wcze niej zoptymalizowanego 

ze wzgl du na szczelno  stosu 

okruchowego kruszywa. W innych 

metodach optymalizowane s  ko -

lejno stabilno  i p ynno  za -

czynu, a nast pnie zaprawy 

i na ko cu mieszanki betonowej. 

Szczegó owo zagadnienia projek-

towania betonu samozag szczal-

nego omówiono m.in. w [5, 6, 10, 

11, 12, 13]. Obecnie najcz ciej 

za  od wielu zmiennych czynni-

ków technologicznych, zw aszcza 

rodzaju cementu. Niewielkie zmia-

ny warunków technologicznych 

powoduj  uzyskanie mieszanki 

zby  sztywnej lub niestabilnej, 

wykazuj cej segregacj  i wyciek 

wody. Z tego powodu dobór 

superplastyfikatora przeprowa-

dza si  do wiadczalnie, a musi 

on uwzgl dnia  rodzaj cementu, 

w a ciwo ci stosowanych dodat-

ków mineralnych, obecno  

innych domieszek oraz przewi-

dywan  temperatur  mieszanki. 

Superplastyfikator musi zapew-

nia  odpowiednie w a ciwo ci 

mieszanki przez 1–1,5 godziny. 

Szczegó owo zasady doboru 

superplastyfikatorów ze wzgl du 

na warunki technologiczne, w a-

Rys. 4. Algorytm projektowania betonów samozag szczalnych [4]

Rys. 5. Zmiany 
w a ciwo ci reologicznych 

mieszanki w wyniku 
modyfikacji jej sk adu [5]
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opisano g ównie na podstawie 

dost pnych danych literaturowych 

zawartych m.in. [5, 6, 17, 18, 19, 

20, 24] oraz w asnych spostrze-

e  z projektowania i wykonywania 

betonów samozag szczalnych.

4.1. Produkcja mieszanki

Ogólnie zasady i sposób sk ado-

wania sk adników mieszanki samo-

zag szczalnej s  takie same jak 

w przypadku betonów tradycyj-

nych. Poniewa  jednak w a ciwo-

ci reologiczne mieszanki samoza-

g szczalnej s  wra liwe na nawet 

niewielkie zmiany w a ciwo ci 

sk adników, ka d  now  dostar-

czon  ich parti  nale y sk adowa  

osobno. Przed wprowadzeniem 

do produkcji nale y skontrolowa  

jej podstawowe cechy i wp yw 

na w a ciwo ci reologiczne mie-

szanki i w razie potrzeby odpo-

wiednio skorygowa  sk ad mie-

szanki. Najistotniejszymi, ze wzgl -

du na w a ciwo ci mieszanki 

samozag szczalnej, s : zmiany 

uziarnienia i wilgotno ci kruszywa, 

zw aszcza piasku, zmiany rodzaju, 

uziarnienia i sk adu cementu oraz 

zmiany koncentracji i w a ciwo ci 

superplastyfikatora.

Odmierzanie sk adników musi by  

wykonane z du  dok adno ci ; 

dotyczy to zw aszcza domieszek, 

si  od sk adu betonów zag sz-

czanych wibracyjnie o tej samej 

klasie, a konsekwencj  tego mog  

by  pewne ró nice w ich w a ci-

wo ciach. Przyczepno  stali zbro-

jeniowej do betonu jest zwykle 

wyra nie lepsza w betonie samo-

zag szczalnym. Przy tej samej 

wytrzyma o ci, pe zanie i skurcz 

betonu samozag szczalnego – 

ze wzgl du na zwi kszon  ilo  

zaczynu – mog  by  wi ksze ni  

betonu zag szczanego wibracyj-

nie. Beton samozag szczalny –  

ze wzgl du na wi ksz  szczelno  

b d c  konsekwencj  stosowania 

dodatków mineralnych i niskie-

go w/c – zwykle charakteryzuje 

si  lepsz  odporno ci  na dzia-

anie rodowiska ni  beton o tej 

samej wytrzyma o ci zag szcza-

ny wibracyjnie. Charakterystyczne 

jest, e w przypadku betonów klas 

ni szych ni  C30/37, konieczno  

zapewnienia odpowiednich cech 

mieszanki powoduje, i  uzyskany 

beton samozag szczalny ma po 28 

dniach wytrzyma o  o 40–80% 

wi ksz  ni  zak adana.

4. Technologia betonu samo-
zag szczalnego

Zagadnienia specyfiki technolo-

gii betonu samozag szczalnego 

sunek w/(c+d) (w – woda, c – 

cement, d – dodatki mineralne) 

oraz du  ilo  frakcji py owych 

(<0,125), do których zalicza si  

równie  cement i dodatki mineral-

ne. Dodatki mineralne pozwalaj  

na zredukowanie ilo ci cementu, 

obni enie ilo ci wydzielanego cie-

p a oraz regulowanie wytrzyma o ci 

betonu. Zwykle stosuje si  m czki 

kamienne, zmielony granulowa-

ny u el wielkopiecowy, popio y 

lotne oraz, gdy wymagane s  du e 

wytrzyma o ci – py  krzemionkowy. 

Du a ilo  frakcji py owych ogra-

nicza ilo  wody wolnej w mie-

szance zwi kszaj c jej odporno  

na segregacj  i sedymentacj . 

Typowe betony samozag szczalne 

charakteryzuj  si  w/c < 0,50, w/

(c+d) < 0,35 oraz zawarto ci  

frakcji py owych 500÷600 kg/m3. 

Zaleca si  stosowanie kruszywa 

o punkcie piaskowym 40÷50% 

i maksymalnej wielko ci ziaren nie-

przekraczaj cej 20 mm. Zmniejsza 

to niebezpiecze stwo segrega-

cji i wycieku wody z mieszanki. 

Odpowiedni  p ynno  mieszanki 

uzyskuje si  stosuj c efektywne 

superplastyfikatory na bazie poli-

karboksylanów i polieterów. W celu 

zwi kszenia stabilno ci mieszan-

ki zalecane bywa równie  stoso-

wanie domieszek zwi kszaj cych 

lepko . Nale y jednak zwróci  

uwag , e domieszki te nie zawsze 

dzia aj  w oczekiwany sposób 

i mog  zmniejsza  wytrzyma o  

betonu [18]. Jak wykazano w [23], 

koszt betonu samozag szczalne-

go – pomimo stosowania drogich 

domieszek chemicznych – nie jest, 

wbrew cz sto prezentowanemu 

przekonaniu, wi kszy do kosztu 

betonu zag szczanego tradycyjnie 

o tej samej klasie.

3. W a ciwo ci betonu samo-
zag szczalnego

Ogólnie w a ciwo ci betonu samo-

zag szczalnego i zag szczanego 

wibracyjnie nie ró ni  si  od siebie 

istotnie [5, 11, 15, 17]. Jak jednak 

pokazano wcze niej, sk ad beto-

nów samozag szczalnych ró ni 

Rys. 6. Specyfika sk adu betonu samozag szczalnego
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wilgotno ci kruszywa oraz dozow-

niki do domieszek.

4.2. Deskowania

W przypadku deskowa  poziomych 

stosowanie betonu samozag sz-

czalnego nie wp ywa zasadniczo 

na ich konstrukcj . Nale y jednak 

zaznaczy , e konieczne jest sto-

sowanie deskowa  o szczelnych 

stykach, a wykonywanie elemen-

tów o nachyleniu wi kszym ni  

5% mo e wymusza  stosowanie 

zamkni tych form. W przypadku 

deskowa  pionowych, konieczne 

jest uwzgl dnienie parcia boczne-

go mieszanki betonowej. Zale y 

ono od w a ciwo ci reologicznych 

i ci aru w a ciwego mieszanki, 

wysoko ci betonowanego elemen-

tu, metody i pr dko ci uk adania 

mieszanki, nachylenia i sztywno ci 

deskowania, g adko ci powierzchni 

deskowania, a w przypadku beto-

nów zag szczanych wibracyjnie 

– równie  od g boko ci wibracji 

[21]. Typowe stosowane w budow-

nictwie deskowania pionowe pro-

jektowane s  na parcie boczne 

mieszanki betonowej wynosz ce 

40–80 kN/m2, co jest wystarczaj ce 

ze wzgl du na wymogi pr dko ci 

uk adania i zag szczania tradycyj-

nych mieszanek. Mieszanka samo-

zag szczalna charakteryzuje si  

jednak bardzo wysok  p ynno ci , 

a w takim przypadku parcie boczne 

na deskowania mo e odpowiada  

pe nemu parciu hydrostatycznemu 

i osi ga  warto ci nawet ponad 

150 kN/m2. W zwi zku z tym panu-

je zgodny pogl d, e w przypadku 

stosowania mieszanki samozag sz-

czalnej deskowania nale y projek-

towa  przy za o eniu pe nego par-

cia hydrostatycznego. Wymusza 

to, zw aszcza przy wy szych ele-

mentach, konieczno  stosowania 

wzmocnionych deskowa , a tak e 

zwi kszenia liczby podpór i ci -

gów (stosowania mniejszych ele-

mentów deskowa  systemowych). 

Mo e to równie  ogranicza  wyso-

ko  jednorazowo wykonywanych 

elementów konstrukcji. Je li beto-

nowanie prowadzone jest przez 

pompowanie mieszanki od do u, 

mieszanki dodawana jest pozosta-

a cz  wody wraz z ewentualnymi 

domieszkami. Nie nale y dodawa  

domieszek do suchych sk adników 

mieszanki, ani miesza  ze sob  

ró nych domieszek chemicznych 

przed ich wprowadzeniem do mie-

szanki. Mieszanka samozag sz-

czalna wymaga zwykle d u szego 

czasu mieszania od tradycyjnej. 

Domieszki nale y dodawa  z wod  

zarobow  lub z pewnym opó nie-

niem, zgodnie z zaleceniami pro-

ducenta.

Nale y podkre li , e w a ciwo-

ci mieszanki samozag szczalnej 

zale  nie tylko od procedury mie-

szania, ale równie  od intensywno-

ci mieszania oraz obj to ci zaro-

bu. Dlatego wa nym jest, aby przy 

projektowaniu mieszanki stosowa  

mieszalnik jak najbardziej zbli ony 

do mieszalnika, który b dzie sto-

sowany przy produkcji mieszan-

ki oraz bardzo dok adnie odmie-

rza  sk adniki próbnego zarobu. 

Po dane jest przy tym wykonanie 

pe noskalowych prób technicz-

nych przed rozpocz ciem produk-

cji betonu samozag szczalnego 

w celu wypracowania optymalnej 

procedury mieszania i potwierdze-

nia, e projektowany beton spe nia 

wszystkie wymagania ze wzgl du 

na w a ciwo ci reologiczne mie-

szanki i w a ciwo ci techniczne 

betonu.

Konieczno  cis ego przestrzega-

nia re imu technologicznego spra-

wia, e mieszanki samozag sz-

czalne mog  by  produkowane 

w zasadzie tylko w w z ach wypo-

sa onych w odpowiednio dok ad-

ne dozowniki, aparatur  do kontroli 

w przypadku których nawet nie-

wielka zmiana ilo ci mo e prowa-

dzi  do istotnych zmian w a ci-

wo ci reologicznych i problemów 

z wykonaniem SCC. Bezwzgl dnie 

konieczne jest stosowanie odpo-

wiednio dok adnych dozowników 

wagowych. Nale y przy tym kon-

trolowa  wilgotno  kruszywa 

i odpowiednio do jej zmian kory-

gowa  ilo  dodawanej wody.

Mieszanie nale y wykonywa  

w mieszalnikach o dzia aniu wymu-

szonym. W wyj tkowych przypad-

kach mo liwe jest tak e stosowa-

nie mieszalników grawitacyjnych. 

Nale y jednak zwróci  uwag , 

e w takim przypadku uzyskanie 

odpowiedniej jednorodno ci i kon-

systencji mieszanki wymaga wyra -

nie wi kszego dodatku superpla-

styfikatora i wyd u onego czasu 

mieszania. Procedura mieszania – 

czas i kolejno  dodawania sk ad-

ników – powinna by  dla danej 

mieszanki i mieszalnika optymali-

zowana do wiadczalnie indywidu-

alnie w danych warunkach tech-

nologicznych, a nast pnie bardzo 

ci le przestrzegana w trakcie pro-

dukcji. Nawet niewielkie jej zmiany 

mog  si  przyczynia  do znacz -

cych zmian w a ciwo ci reologicz-

nych mieszanki. Dotyczy to zw asz-

cza kolejno ci i czasu dodawania 

superplastyfikatora oraz innych 

domieszek chemicznych. Zwykle 

najpierw dozowane i wst pnie mie-

szane s  suche sk adniki mieszan-

ki – cement, dodatki mineralne 

i kruszywo. Nast pnie dodawana 

jest g ówna cz  wody zarobowej 

(60–90%) wraz z superplastyfika-

torem. Po uzyskaniu jednorodnej 

Rys. 7. Ci nienie na 
ciany deskowania 

w zale no ci 
od szybko ci 

betonowania. Próbka 
(1) mieszanka 
zag szczana 

wibracyjnie, próbki 
(2) i (3) mieszanka 
samozag szczalna 

[14]
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pomi dzy miejscami podawania 

mieszanki zale y g ównie od rodza-

ju betonowanego elementu, w a-

ciwo ci reologicznych mieszanki, 

g sto ci zbrojenia, kszta tu, rodza-

ju powierzchni i wytrzyma o ci 

deskowania, jednak nie powinna 

by  wi ksza ni  10 m. Szybkie 

uk adanie mieszanki w elementach 

pionowych mo e nie pozwala  

na odpowiednie odpowietrzenie 

mieszanki, zwi kszaj c nie tylko 

porowato  betonu, ale tak e obni-

aj c jako  wykonania powierzch-

ni betonu.

Mieszank  samozag szczaln  na -

le y uk ada  bez przerw, a miejsca 

jej podawania powinny by  roz-

mieszczone tak, aby front uk adanej 

mieszanki by  ca y czas w ruchu. 

Mieszanka powinna uformowa  

post puj cy front o ma ym nachy-

leniu, otula  pr ty zbrojenia bez 

formowania kieszeni powietrznych, 

a kruszywo grube powinno pozo-

stawa  blisko górnej powierzchni. 

Nale y unika  swobodnego uk a-

dania mieszanki. Mieszanka samo-

zag szczalna jest wprawdzie zwy-

kle bardziej odporna na segregacj  

ni  mieszanka tradycyjna, jednak 

w trakcie swobodnego uk adania 

dostaje si  do niej du o powietrza.

Je li mieszanka samozag szczalna 

uk adana jest za pomoc  zasobni-

ków, nale y zwróci  uwag , aby 

zasobnik nie by  poddany nad-

miernym drganiom, ani tym bar-

dziej wibracji. Poniewa  wspo-

mniany efekt sztywnienia mieszan-

ki samozag szczalnej pozostawio-

nej w spoczynku mo e utrudni  

opró nienie zasobnika, musi by  

nape niany bezpo rednio przed 

uk adaniem mieszanki w deskowa-

niach i opró niony najszybciej jak 

to mo liwe. Zalecane jest opró -

nianie zasobnika poprzez sztywny 

lej zasypowy.

Je li mieszanka samozag szczalna 

uk adana jest za pomoc  pompy, 

to nale y uk ada  j  w sposób 

ci g y, z pr dko ci  dostosowan  

do wytrzyma o ci deskowa  i pr d-

ko ci odpowietrzenia mieszanki. 

Ze wzgl du na parcie na desko-

wania, zaleca si  pr dko  uk a-

Zagadnienia ekonomiczne stoso-

wania betonu samozag szczalne-

go przedstawiono szerzej w [23].

4.3. Uk adanie, zag szczanie 

oraz piel gnacja mieszanki

Mieszanka samozag szczalna 

w momencie jej uk adania w desko-

waniach musi charakteryzowa  si  

za o onymi w projekcie w a ciwo-

ciami reologicznymi i spe nia  

wymagania rozp ywu, stabilno ci 

i samoodpowietrzenia. Mieszanka 

samozag szczalna musi by  prze-

wo ona za pomoc  samochodów 

z mieszalnikiem. Mieszanie pod-

czas transportu powinno odbywa  

si  w sposób ci g y i na wolnych 

obrotach mieszalnika, dobranych 

tak, aby uniemo liwi  zesztywnie-

nie mieszanki, jednocze nie uni-

kaj c segregacji. Transport w mie-

szalniku samochodowym umo li-

wia równie  korygowanie sk adu 

mieszanki na budowie. Ze wzgl -

du na niepewny efekt, utrudnion  

kontrol  jako ci i ogólnie nisk  

intensywno  mieszania w mie-

szalniku wolnospadowym, zaleca 

si  jednak, aby unika  dora nego 

korygowania sk adu betonu samo-

zag szczalnego na budowie.

Pozostawione w spoczynku mie-

szanki samozag szczalne wyka-

zuj  cz sto efekt zesztywnienia 

tzw. tiksotropowego elowania 

[18, 19, 20]. Mieszanka staje si  

sztywna i nie wykazuje zdolno ci 

do samoczynnego rozp ywu. Efekt 

ten jest jednak zwykle odwracalny. 

Ponowne przemieszanie powodu -

je, e mieszanka odzyskuje wcze-

niejszy stopie  up ynnienia. 

W zwi zku z efektem elowania 

mieszank  samozag szczaln  na -

le y poddawa  w trakcie transpor-

tu sta emu mieszaniu, a w przypad-

ku konieczno ci czasowego prze-

chowywania mieszanki na placu 

budowy nale y stosowa  zasobni-

ki mieszaj ce.

Mieszank  samozag szczaln  

mo na uk ada  rynn  zsypow  

bezpo rednio z samochodu mie-

szalnika, za pomoc  zasobników 

(wyposa onych w rury zasypowe) 

lub za pomoc  pompy. Odleg o  

deskowania wymagaj  dodatko-

wego wzmocnienia ze wzgl du 

na lokalny wzrost parcia ponad 

parcie hydrostatyczne. W takim 

przypadku równie  odleg o  po -

mi dzy miejscami umieszczenie 

zaworów warunkowana jest wytrzy-

ma o ci  deskowa . Trzeba przy 

tym zwróci  uwag , e wznawianie 

procesu betonowania pompowego 

równie  powodowa  mo e znacz -

cy wzrost parcia na deskowanie.

Znacz cy wp yw na parcie mie-

szanki ma pr dko  jej uk adania. 

Pewne zmniejszenie parcia poni ej 

pe nego parcia hydrostatycznego 

(60–70% pe nego parcia hydrosta-

tycznego) mo na uzyska  wtedy, 

gdy pr dko  uk adania mieszanki 

samozag szczalnej nie przekracza 

2 m/h [22]. Jest to typowa pr d-

ko  uk adania tradycyjnych mie-

szanek betonowych. Nale y jed-

nak zwróci  uwag , e nawet je li 

pr dko  uk adania mieszanki jest 

poni ej 2 m/h, to parcie mieszanki 

samozag szczalnej nadal pozosta-

je wyra nie wi ksze ni  mieszanki 

uk adanej i zag szczanej w trady-

cyjny sposób (rys. 7).

Do wiadczenia z praktycznego 

wykonywania betonów samoza-

g szczalnych pokazuj , e utrata 

urabialno ci (wzrost granicy p y-

ni cia) oraz wyst powanie efektu 

elowania mieszanki obni aj  par-

cie mieszanki na deskowania (je li 

mieszanka uk adana jest od góry) 

nawet do 30% parcia hydrostatycz-

nego. Nale y przy tym zaznaczy , 

e uwzgl dnienie efektu sztyw-

nienia mieszanki na zmniejszenie 

parcia bocznego przy projektowa-

niu deskowa  jest mo liwe tylko 

wtedy, gdy zostanie on pozytywnie 

zweryfikowany w badaniach wyko-

nanych w rzeczywistych warun-

kach techniczno-organizacyjnych.

Nale y podkre li , e konieczno  

wzmacniania deskowa , stosowa-

nia deskowa  o mniejszych ele-

mentach oraz uszczelnianie desko-

wa  znacz co wp ywa na praco-

ch onno  ich wykonania (jest ona 

do 10% wi ksza), a w konsekwen-

cji – na koszt wykonania konstruk-

cji z betonu samozag szczalnego. 
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narz dzi r cznych, bezpo rednio 

po zako czeniu uk adania, zanim 

wyst pi powierzchniowe zesztyw-

nienie mieszanki. S aba wibracja 

przy wyko czeniu powierzchni gór-

nej elementów mo liwa jest tylko 

wtedy, gdy mieszanka zesztywnie-

je i pod cis  kontrol .

Piel gnacja betonu samozag sz-

czalnego jest analogiczna jak 

betonów tradycyjnych. Ze wzgl du 

na niskie w/c, brak wycieku wody 

oraz du  ilo  zaczynu, piel gna-

cj  nale y zaczyna  bezpo rednio 

po u o eniu mieszanki.

5. Podsumowanie

Metody projektowania i wykonania 

betonu samozag szczalnego s  

w du ym stopniu analogiczne jak 

betonu zwyk ego. Równocze nie 

jednak stosowanie betonu samo-

zag szczalnego wymusza wpro-

wadzenie szeregu specyficznych 

procedur, których nieuwzgl dnie-

nie zwykle prowadzi do znacz ce-

go obni enia jego jako ci. Jako  

betonu samozag szczalnego jest 

silnie zale na od nawet bardzo nie-

wielkich zmian w a ciwo ci sk ad-

ników lub sk adu oraz powtarzal-

no ci procedur technologicznych. 

W zwi zku z tym bardzo wa ne 

jest, aby ka dy etap procesu jego 

wykonania prowadzony by  pod 

wzmo onym nadzorem techno-

logicznym, zw aszcza wtedy, gdy 

wykonawca nie ma odpowiedniego 

do wiadczenia lub wdra any jest 

nowy rodzaj mieszanki. Najlepiej, 

je li zarówno procesy produkcji, 

jak i wykonania betonu samoza-

g szczalnego prowadzone s  

przez przedsi biorstwa, w których 

wdro ono odpowiednie systemy 

zarz dzania jako ci . Nale y rów-

nie  przeprowadzi  teoretyczne 

i praktyczne szkolenie wszystkich 

pracowników zaanga owanych 

w procesy produkcji i wykona-

nia betonu samozag szczalnego 

w zakresie ich specyfiki oraz kon-

sekwencji niew a ciwego ich wyko-

nania. Szczególne znaczenie maj : 

wp yw wibracji na stabilno  mie-

szanki, pr dko  uk adania mie-

g ównie w przypadku betonowania 

elementów poziomych. W przy-

padku betonowania elementów 

pionowych, ze wzgl du na parcie 

mieszanki na deskowania, pr d-

ko  betonowania nie odbiega lub 

nawet jest mniejsza ni  w przy-

padku mieszanek zag szczanych 

tradycyjnie.

Istot  betonu samozag szczal -

nego jest wyeliminowanie koniecz-

no ci stosowania zag szczania 

wibracyjnego. Co wi cej, specyficz-

ne w a ciwo ci reologiczne mie-

szanki samozag szczalnej umo -

liwiaj ce jej samozag szcze-

nie wykluczaj  jednocze nie sto-

sowanie zag szczania wibracyj-

nego. Poddanie mieszanki nawet 

s abej wibracji spowoduje bowiem 

zak ócenie jej stabilno ci wewn trz-

nej i doprowadzi do wyst pienia 

bardzo silnej segregacji. Z tego 

powodu jakiekolwiek urz dzenia

wibracyjne nie powinny by  u y-

wane przy uk adaniu betonu SCC, 

jak równie  w pobli u miejsca 

betonowania. Niemo no  uzy-

skania odpowiedniego stopnia 

zag szczenia betonu SCC wyma-

ga natychmiastowego przerwania 

robót, sprawdzenia zgodno ci w a-

ciwo ci mieszanki SCC i procedur 

jej produkcji, transportu i uk ada-

nia ze specyfikacj , a nast pnie 

je li to konieczne – odpowiedniej 

korekty jej sk adu lub procedur. 

W wyj tkowych przypadkach mo -

liwe jest zastosowanie pod cis  

kontrol  bardzo s abej wibracji. 

Dotyczy to betonowania konstruk-

cji o skomplikowanych kszta tach 

oraz wyko czenia powierzchni 

p yt. W tym ostatnim przypadku 

nale y odczeka  a  mieszanka 

zesztywnieje. Awaryjnie kontrolo-

wan  lekk  wibracj  mo na stoso-

wa  w przypadku, gdy w wyniku 

przed u aj cej si  przerwy w beto-

nowaniu, na powierzchni wcze niej 

u o onej mieszanki utworzy si  

sztywna skorupa uniemo liwiaj ca 

prawid owe po czenie z nast pnie 

uk adan  warstw  mieszanki.

Je li mieszanka SCC nie jest 

samopoziomuj ca, powinna by  

wyrównana za pomoc  typowych 

dania mieszanki nie wi ksz  ni  

2 m/h (a wi c podobnie jak w przy-

padku mieszanek zag szczanych 

tradycyjnie). Ponadto, aby unik-

n  wprowadzenia do mieszanki 

powietrza, ko cówka rozdzielacza 

powinna by  ca y czas zanurzona 

oko o 10 cm poni ej poziomu uk a-

danej mieszanki betonowej, tak e 

wtedy, gdy zmieniane jest miejsce 

podawania mieszanki. W przypad-

ku betonowania elementów pio-

nowych mieszanka samozag sz-

czalna mo e by  tak e podawana 

poprzez specjalny zawór umiesz-

czony w dolnej cz ci wzmocnio-

nego, ze wzgl du na zwi kszone 

parcie deskowania. Podawanie 

od do u zmniejsza niebezpiecze -

stwo segregacji oraz sprzyja lep-

szemu wyko czeniu powierzchni 

betonu, gdy  do mieszanki w trak-

cie uk adania od do u dostaje si  

mniej powietrza, gdy jest ona uk a-

dana w tradycyjny sposób (jednak 

zwi kszone parcie na deskowania 

wymusza ich wzmocnienie).

Ze wzgl du na sztywnienie mie-

szanki samozag szczalnej w ruro-

ci gu, ponowne rozpocz cie pom-

powania po przerwie mo e by  

utrudnione i wymaga  znacz co 

zwi kszenia ci nienia w ruroci gu 

(co sprzyja segregacji wewn trz-

nej mieszanki). Ponadto, przerwy 

w betonowaniu mog  powodo-

wa  powstawanie s abych po -

cze  na styku uk adanych kolejno 

warstw mieszanki os abiaj cych 

wytrzyma o , trwa o  i wygl d 

konstrukcji. W przypadku wyst -

pienia krótkich przerw w betonowa-

niu, po jego wznowieniu pierwsze 

partie mieszanki nale y uk ada  

tak, aby powierzchniowo up yn-

ni  wcze niej u o on  mieszank  

u atwiaj c tym samym jej dobre 

po czenie si  z nowo uk adan . 

Mo na to osi gn  np. poprzez 

zwi kszenie ci nienia mieszanki 

w ruroci gu lub poprzez zwi ksze-

nie wysoko ci, z której jest uk ada-

na mieszanka.

Nale y zwróci  uwag , e cz sto 

podkre lane przyspieszenie beto-

nowania dzi ki stosowaniu betonu 

samozag szczalnego jest wyra ne 



PRZEGL D BUDOWLANY 6/200936

KONSTRUKCJE – ELEMENTY – MATERIA Y

A
R

T
Y

K
U

Y
 
P

R
O

B
L

E
M

O
W

E

[16] Go aszewski J., Influence of viscosity en -

han cing agent on properties of mortars with diffe-

rent cements and superplasticizers. The 9th

International Conference „Modern Building Ma -

terials, Structures and Techniques”. Selected 

Papers, Vol. I, Ed. by M.J. Skibniewski, P. Vainiu-

nas and K. Zavadskas, Vilnius, Lithuania, 2007

[17] liwi ski J., Czo gosz R., Spostrze enia 

z praktycznego projektowania sk adu betonów 

samozag szczalnych, Sympozjum Naukowo-

-Techniczne Reologia w technologii betonu, 

Gliwice, czerwiec 2002

[18] 3rd International Symposium on Self 

-Compacting Concrete, Ed. by O. Wallevik and I. 

Nielsson, Reykjavik, Iceland, 2003

[19] 1st International Symposium on Design, 

Performance and Use of Self-Consolidating 

SCC’2005-China, 26–28 May 2005

[20] 3rd North American Conference on the 

Design and Use of Self-Consolidating Concrete, 

Chicago, November 2008

[21] Martinek W., Dekowania. XVII 

Ogólnopolska Konferencja Warsztat Pracy 

Projektanta Konstrukcji, Ustro , 2002

[22] Billberg P., Form pressure generated 

by self-compacting concrete. 3rd International 

Symposium on Self -Compacting Concrete, 

Ed. by O. Wallevik and I. Nielsson, Reykjavik, 

Iceland, 2003

[23] Go aszewski J., Stolarczyk D., 

Ekonomiczne aspekty stosowania betonów 

SCC. Przegl d Budowlany 2/2009

[24] Jawa ski W., Beton samozag szczalny. 

Konferencja Dni Betonu, 2002

IV Sympozjum Naukowo-Techniczne Reolo-

gia w Technologii Betonu, Gliwice, 2002

[9] Giergiczny Z., Ma olepszy J., Szwabowski 

J., liwi ski J., Cementy z dodatkami mine-

ralnymi w technologii betonów nowej gene-

racji, Wydawnictwo Instytut l ski sp. z o.o. 

w Opolu, Opole 2002

[10] Urban M., Metody projektowania beto-

nów samozag szczalnych. III Sympozjum 

Naukowo-Techniczne Reologia w Technologii 

Betonu, Gliwice, 2001

[11] Grzeszczyk S., Beton samozag szczal-

ny – projektowanie, w a ciwo ci, kierunki roz-

woju. In ynieria i Budownictwo 9/2002

[12] Czopowski E., Wska nik reologiczny 

zaczynu w projektowaniu samozag szczalno-

ci betonu. VII Sympozjum Naukowo-

-Techniczne Reologia w Technologii Betonu, 

Gliwice, 2005

[13] Jasiczak J., Wadowska A., Rudnicki T.,

Betony ultrawysokowarto ciowe. 

W a ciwo ci, Technologie, Zastosowania. 

Stowarzyszenie Producentów Cementu, 

Kraków, 2008

[14] Go aszewski J., Wp yw superplastyfika-

torów na w a ciwo ci reologiczne mieszanek 

na spoiwach cementowych w uk adzie zmien-

nych czynników technologicznych, Zeszyty 

Naukowe Politechniki l skiej, Gliwice 2006

[15] Kaszy ska M., Tendencje rozwojowe 

betonów samozag szczalnych – wyma-

gania I badania. IX Sympozjum Naukowo-

Techniczne Reologia w Technologii Betonu, 

Gliwice, 2007

szanki, wp yw przerw w betono-

waniu na jako  konstrukcji, spo-

sobów wyko czenia powierzchni 

i piel gnacji oraz sposobu pobie-

rania próbek do bada .
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