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• Projektowanie mieszanek betonowych

• Regulacja domieszkami do betonu podczas wbudowania

• Zapewnienie optymalnej konsystencji podczas wbudowywania

• Optymalizacja ilości produkcyjnych 

Technolog
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Projektowanie mieszanek betonowych 

Zapisy specyfikacji 

Zaleca się, aby zawartość cementu oraz ziaren do 0,25 mm nie była większa niż 450 kg/m3, w przypadku mieszanki 

kruszyw do 8 mm dopuszcza się do 500 kg/m3

Norma

PN-B-06250: 1988 Beton zwykły

• Cement

• Domieszki do betonu

• Rozkładarki 

• Technologia 



W przypadku mieszanki kruszyw  D max=8mm zaleca się, aby zawartość  frakcji 4/8 mm wynosiła min. 68 %. 

MTD= 1,8  [mm]
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Odcinek nie do odbioru!



Regulacja domieszkami do betonu podczas wbudowania

• Regulacja plastyfikatorem 

• Regulacja domieszka napowietrzającą 



Zapewnienie optymalnej konsystencji podczas wbudowywania



Zacieranie Górnej Warstwy Betonu



Tekstura Górnej Warstw Betonu



• Badania kontrolne podczas wbudowywania

• Badania kontrolne podczas eksponowania kruszywa 

• Badania na próbkach formowanych i odwiertach rdzeniowych 

Laboratorium



Badania kontrolne podczas wbudowania 

• Badania wilgotności kruszyw 

• Badania kontrolne mieszanek betonowych

• Formowanie próbek



Badania kontrolne mieszanek betonowych 

• Napowietrzenie mieszanek

• Konsystencja mieszanek betonowych

• Temperatura mieszanek i otoczenia

• Gęstość objętościowa



Badania kontrolne podczas eksponowania kruszywa

• Sprawdzenie grubości makrotekstury metodą objętościową

• Sprawdzenie położenia dybli i kotew w stwardniałym betonie metodą impulsów magnetycznych 

• Pomiary cech geometrycznych wykonanej nawierzchni pod względem:

1. Równość podłużna IRI metoda profilometryczna

2. Równość poprzeczna metoda profilometryczna

3. Pomiar głębokości makrotekstury 



Pomiar położenia dybli i kotew

Tolerancja urządzenia MIT DOWEL SCAN



Nowe zarządzenie nr 17 





Badania na próbkach i odwiertach rdzeniowych 

• Sezonowanie próbek w komorze wilgotnościowej

• Wykonywanie odwiertów 

• Przeprowadzane badania:

1. Ściskanie

2. Gęstość

3. Rozłupywanie

4. Zginanie

5. Mrozoodporność bezpośrednia

6. Mrozoodporność z udziałem soli odladzających

7. Charakterystyka porów powietrznych w stwardniałym betonie



Jakość jest 
najważniejsza
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