
konstrukcje żelbetowe fachowywykonawca.pl 23

elbeton to najprościej rzecz ujmu-
jąc beton wzmocniony stalowymi
prętami. I choć po raz pierwszy że-
lbetową konstrukcję zastosowano
w drugiej połowie XIX wieku, to
rozwiązanie to w powszechnych za-
stosowaniu jest aż do dzisiaj. Kon-
strukcje żelbetowe dobrze spraw-
dzają się przy budowie fundamen-
tów, słupów, belek, schodów, ścian,
stropów balkonów, tarasów. Do
konstrukcji budowlanych, w któ-
rych wykorzystuje się żelbeton na-
leżą także zbiorniki, silosy, chłodnie,
kominy. Beton zbrojony znajduje
zastosowanie również przy budowie
podjazdów.

Kluczowe znaczenie dla całej
konstrukcji ma odpowiednio przy-
gotowany beton oraz pręty ze stali
zwykłej zbrojeniowej. Dane doty-
czące zbrojenia znajdują się w pro-
jekcie technicznym budynku,
w których powinna się znaleźć in-
formacja o klasie i gatunku stali,
z której należy wykonać pręty. Okre-
ślone powinny zostać także ich wy-
miary – długość oraz średnica. Nie
dopuszczalne jest wykorzystanie
innych prętów aniżeli te, które zos-
tały uwzględnione w projekcie tech-
nicznym.

Beton do konstrukcji żelbetowych
można wykonać samodzielnie, na
placu budowy lub zamówić w wy-
twórni betonu. W pierwszym przy-
padku należy korzystać z usług spraw-

dzonych dostawców, dzięki czemu
beton spełni wymogi projektowe.

Jeśli chcemy zrobić beton sami,
musimy zwrócić uwagę na kilka
ważnych kwestii, przede wszystkim
uwzględnić klasę betonu wymienio-
ną w opisie technicznym projektu.
Ważna jest niska nasiąkliwość oraz
pożądana konsystencja. W przy-
padku domu jednorodzinnego naj-
częściej będzie to klasa C16/C20
o konsystencji plastycznej – mówi
Paweł Madej, kierownik Centrum
Badania Betonów w Lafarge.

Jeżeli mamy wątpliwości co do
zastosowanych proporcji, zawsze
możemy się zwrócić po ekspertyzę
do laboratorium budowlanego.

Jak czytamy w publikacji „Wy-
konywanie, kontrola i odbiór ro-
bót budowlanych przy wzmacnianiu
konstrukcji żelbetowych” prof.
Leonarda Runkiewicza z ITB,
zamieszczonej w „Przeglądzie
Budowlanym” 10/2011: „Doku-
mentacja projektowa wzmocnień
żelbetowych konstrukcji budowla-
nych powinna być zgodna z nor-
mami powołanymi w odpowied-
nich rozporządzeniach (np. PN-B-
03264:2002 lub PN-EN-1992–1–
1:2008, PN-EN 13670 i PN-EN 206–
1:2003), aprobatach technicznych
oraz normach na wyroby budowla-
ne”. Z kolei dokumentacja dotyczą-
ca wykonywania konstrukcji żelbe-
towych powinna być zgodna z nor-
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Konstrukcje żelbetowe ze względu na swoje
parametry techniczne, jak i łatwość
formowania elementów oraz dostępność są
bardzo rozpowszechnione na polskich
budowach. Jednakże zarówno ich
projektowanie, jak i wykonawstwo wymagają
znajomości zasad wykonywania i odbioru.
Ważne są także przeglądy istniejących już
konstrukcji i zastosowanie odpowiednich
systemów naprawczych w przypadku
wystąpienia problemów z betonem.
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Sposób na karbonatyzację
Michał Przedwojewski, produkt manager quick-mix

Beton jest jednym z najbardziej popularnych materiałów budowlanych na świecie. Ten
sztuczny kamień jest doskonałym przykładem zaawansowanej myśli twórczej człowieka, bez
którego trudno nam sobie wyobrazić funkcjonowanie dzisiejszego świata. Rozwój cywilizacji
wpływa na wciąż wyższe wymagania oraz dalsze ulepszanie technologii betonów. Należy jed-
nak pamiętać, iż nawet przy zastosowaniu znakomicie dobranej receptury i dobrze ułożonej
mieszanki betonowej, wcześniej czy później powierzchnia konstrukcji może ulec uszkodzeniu.
Najczęstszym uszkodzeniem konstrukcji żelbetowej jest karbonatyzacja jego powierzchni. Kar-

bonatyzacja jest to proces powolnej korozji betonu postępujący wskutek oddziaływania CO2 na jego powierzchnię.
Powoduje ono obniżenie wartości PH, która na początku wynosi ok. 13. Przy wartości PH poniżej 9 stal zbrojeniowa
traci warstwę zabezpieczającą ją przed korozją i pręty zbrojeniowe zaczynają rdzewieć. Na początku pojawiają się
rysy i pęknięcia, natomiast kolejnym etapem jest odpadanie części otuliny zbrojenia. Przed wykonaniem naprawy
powierzchni betonu należy dokonać oceny konstrukcji poprzez przeprowadzenie odpowiednich badań wytrzymało-
ści betonu (np. badania seminiszczące metodą pull-off ) oraz badanie chemiczne (np. z zastosowaniem fenolofta-
leiny). Po dokładnym oczyszczeniu skorodowanego betonu i stali zbrojeniowej oraz usunięciu wszystkich luźnych
i niezwiązanych elementów, należy dokonać odtworzenia uszkodzonej warstwy. Ze względu na wysoką odpowie-
dzialność wynikającą z wykonywania napraw, należy wybierać tylko pewne i sprawdzone rozwiązania oferowane
przez doświadczonych producentów. Firma quick-mix od
przeszło 40 lat projektuje i wytwarza najwyższej jakości
specjalistyczne rozwiązania dla budownictwa inżynieryj-
nego. Jednym z segmentów działalności firmy są pro-
dukty do naprawy konstrukcji żelbetowych. Sprawdzoną
metodą naprawy jest zastosowanie betonów natrysko-
wych nanoszonych metodą suchą z zastosowaniem
torkretnicy. Sucha mieszanka trafia do maszyny, skąd
wężami z użyciem sprężonego powietrza transporto-
wana jest do dyszy. W tym miejscu wykwalifikowany
operator dozuje odpowiedni dodatek wody i pod ciśnie-
niem nakłada przygotowaną mieszaninę na naprawiane
powierzchnie konstrukcji. Istotnym czynnikiem jest fakt
aplikacji materiału na powierzchnię pod dużym ciśnie-
niem, dzięki czemu uzyskujemy doskonałą przyczepność
do podłoża oraz dobre zagęszczenie układanej mie-
szanki. Ponadto niski współczynnik W/C (wody do ce-
mentu, na poziomie od 0,35 do 0,50) pozwala uzyskać
niski skurcz podczas procesu hydratacji oraz wysokie pa-
rametry techniczne odtworzonej powierzchni. Metoda
torkretowania umożliwia ponadto nakładanie betonu
w miejscach trudno dostępnych, w tym również na po-
wierzchnie pionowe i stropy. Firma quick-mix posiada
szeroki asortyment betonów natryskowych dedykowa-
nych do suchej aplikacji, w zależności od charakteru
uszkodzeń i przeznaczenia naprawianej konstrukcji.
Betonem rekomendowanym do natrysku metodą suchą
są suche mieszanki SB. Produkt występuje w trzech wy-
trzymałościach C 25/30, C 30/37 oraz C 35/45 i posiada
maksymalną wielkość frakcji kruszywa do 8 mm.
Produkty te rekomendowane są do naprawy konstrukcji
żelbetowych m.in. w hydrotechnice, mostownictwie,
drogownictwie oraz budownictwie podziemnym, w tym
budowie i naprawie tuneli.

Żelbet na budowie
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