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1. Wstw

1.1. Podstawa (Onl³alna badañ

Podstawê fcxmal~ badañ staoowi³a UDMJW8 m 486fI'Bf2002 z dnia 23.08.2002 r.t w myi której
finna ,.Lubanta" S.A. zleca a Instytut Badawczy Dróa i Mostów w Warszawie przyjmuje do
wykonania badanie wp³ywu domieszki do betonu SKORBET na cechy mieszan~i betonowej i

betonu.

1.2. Cel badañ

Celem badañ by³o sprawdzenie wp³ywu
betonowej i betonu.

2. Surowce do badañ
2.1. CaacDt

Do wykolEi. mi~k betooowych i betmu ~:~Ywaoo ~i
142.5 HSRNA.
W³aici'WOŒci technicmo-utytkowe cementu Da~ ..Rejowiec
dostarczonej partii cementu podane pI7.ez prod\anta:

powiera:hnia wla.³ciwa wg Blaine'a
pocz¹tek wi\Z8nia
koniec wi¹zania
7JDiana objetoki
wytrzyuWoiæ na v!skmie:
po2dniacb
po 28 dniach

Wyniki analizy cbemi cmej ~~

straty pra1;cni a - 0,70 %,
czêœci nierozpuszcDine - 0,26 %,
Si~ - 21,18 %,
AlzOJ - 4,13 %,
FelO) . 5,46 0/0,
CaO - 64,46 ""
MaO - 1,16 %,
SO) - 2,16 0/0,
alkalia jako NazO. - 0,47 8ft,
CI - 0,004 %.

" ::-- - - W "2-

~

do betonu SKORBET Da cechy mieszanki

.

aatowy "Rejowi~" CEN

" CEM 142.5 HSR NA, dla

- 2997 cmZ/g.
- 191 minut,
- 262 mimlty,
- 0.60 mm,

- 1 SIO MPa,
- 53,6 MPL



1.1.. Kraaywa

Do wykonania betonu kontro1Dego zastosowano:
- pi~k p³ukany "Wysoka" frakcji 0f2 mm,
- grys granitowy "Granicma" frakcji '}j8 mm,
- grys granitowy "GnDi=-" frakcji 8/16 mm.

Sk³ad ziarnowy kn1szyw przedstawiono w tablicy 1.

T .~ 1: SkI8d zi8lMJwy .,t)'da b.-yw

Za:warto6æ frakcj i w " :

Fnkcjmm a Piasek (V2 mm Orys 2JI ~ <kJI &/16 ..

.
~ O.l~ 1," 0,74 2,46

0,125-$,25 11,99 0,37 1.51
0.2S~ 36.20 O,s5 2,60
0»1,00 34.8 1,33 2,76
1,00-100 13,61 3.83 1,83
2.00-4,00 1,55 33,29 1,93
4.00-8,00 - ~ 5,S4
8,OO-l~OO - 4,91 75,70
16,00-32,00 . . 5,65

2.3. Woda zarobowa

Do wykonania betonu kontroineao stosowano wodê
normy PN-EN 1008:2002.

2.4. Domieszki do betonu

Do badañ utyto domieszkê SKORBET.

J. Metodyka badañ

J.I. Program badañ

3.1.1. Beton kontrolny z ce.eatem .ostowym "Rejowiec" CEM 142,5 HSR NA

Badania obejmowa³y sprawdzenie nastêpuj~ch cech:- czasy wi¹zania zaprawy wg PN-EN 480-2,
- konsystencja mieszanki betonowej WI PN-EN 123S0-2:2001,
- zawartoœæ powietrza w mieszance betonowej WI PN-EN 123SO- 7:200 I,
- wytrzyma³oœæ na kisk~e betonu po 1. 7 i 28 dniach WJ PN-8-062S0: 1988.

~~

spe³nja;j¹c¹ wymaganiawodoc.~

~~~~~

4/8



3.1.2. Beton kontrolny z cementem
dom~ SKORBET

~a OOCJmowmy spra~ DUIêIJ'IJ~ ~

- czasy wi~a zaprawy wg PN-EN 480-2.
- kODS)'l³ClK:ja mi~-kj ~~ WI PN-el123SO-2:2001.
- zawartoœæ powietrza W mi~!~~ betonowej przy sta³ej kODsystencji WI PN.EN 12350-

7:2001,- redukcja wody zarobowej wg Procedury Badawczej mDiM Nr PB-OS/2000 (PN-B-
06240: 1990),

- wytl'Z)'ma³oœæ na ~-.sk~~ betonu po 1 dniu, 7 i 28 dni~~ P'ZY sta³ej konsystencji mi~~!'- kj

betonowej wg PN-B-062S0: 1988.
- wytrzyma³oœæ na ~.i*-ie ~u po 7 i 28 dniacl1 P'ZY sta³ym wic mi~~ki betonowej wa

PN-B-062S0: 1988.
- wytrzyma³oœæ ~ rom~~ie JX'ZY zgi~iu betonu po 28 dn~h wg Procedury Badawczej

ffiOiM Nr PB-04/2000 (PN-B-06240: 1990),
- ~~woœæ betonu WI PN-B-062S0: 1911,
- przepuszc2alno.æ wody przez beton wg PN-B-062S0: 1981,
- odpornoœæ betonu na dzia³anie mrozu WI PN-B-062S0: 1988,
- skurcz betonu wg PN-84/B-06714f23.

3.2. Sk³ad kontrolnej mieszanki betonowejJ'

Sk³ad kontrolnej ~j~ -~ betm~~ ~;ektoW8lM) qociIlie z Z~Mn! mDiM ~~~
Aprobat Technicznych Nr ZJ98.o3-OO7 "Domieszki i dodatki do betonów i DpraW w in¿yni~
komunikacyjnej" .

Sk³ad mieszanki betonowej Dl 1 m3 betoou przy utyciu cementu mostowego ,.Rejowiec" CEM
I 42.5 HSR NA:

cement mostowy "Rejowiec" CEM I
p iasek p³ukany" W yIOka" 0/2 mm
grys granitowy "Ormiczna" 2/1 mm
grys granitowy "Graniczna" 8/16mm
woda

,
I;'i~ - -. --,~ ': ' SIl

CEM I 42,5 HSR NA i"Rejo1riec"ID osIOwym

~

350 kg.
530 kg.
690 kg,
660 kg.
163 l.

142,5 l³SR NA



4. Wyniki badañ

Tablica 2: Wyniki badañ

Tablica 3: Wp³yw domieszki

zaprawywp³ywu domieszki . wi¹zaniana czasy

SKORBET
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5. Normy i dok..eDty

PN-B-06250: 1988

PN-B-O6714/23:1984

powolaDe

PN-EN 480-2

PN-EN 1001:2002

PN- EN 123 SO- 2:200 1

m-EN 123,50.. 7:200 1

Procedura B8d~ PB-O4flOOO Beton z domieszq - ~.:..~n;e wytl"zyma³oki na

rozci¹ganie przy z&iDlDiu

Procedura BadaWCD PB-O5I2(XX)

Zalecenia ffiDiM Udzielania Aprobat TedmiC2lJych
betonów i zapraw w in¿ynierii komunikacyjnej"

"
I ~ ' a- ..-,~.:- -. 1/1

Beton zwyk³y

KnlSZYW& miDaa1ne. B8dmJia Omaczanie Dnian
objêtofciowych m~ Amslera

i ZICZYDU - Metody b8dI6 -Domieszki do betonu, :apri.w"y. ..
Om~.ante czasu W1~a

Woda zarobowa do betonu - SpecyfikKja JM)bierania pró~
~danie i oceaa przydatnoœci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyski~j z procesów ~~T"'d betoDO~

~jA mieszanki betonowej - Czêœæ 2: Badanie konsys~ji
metod, opedu lto2b

B8d1Dia miesunk:i betooo'\l³oej - C.æ 7: Badanie zawartoœci

Metody

Beton z domjeszk~ - obalenie

wody zarobowej
zmniejSlZDia iloœci

Nr ZI98-O3-007 ~jeszki i ~.³J do

WQ~
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