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]ektowanych' opracowane prŻeŻ prodU.entŻ be_
tonu stosowane do btdowy cŻęścinadŻiein|ej
śW ąty]ri ptredstawia]ą s ę następująco (tab]' 1)'
2) samoocieplenie betonów w elementach kon

\ł ęksŻośće ementóW konstrukcy]nych

eementÓw nrasywny.h (m < 2'0 m') l podanego
w tab. I sklad! betonu protektowanego (d a ka
sy c 40/50)
dla leceptuly etn €] (Q- = 360 k]/kg)

a

śWątyn są

o średn ej i dużej .rasywności' Jako
nriarę przy]ęto tu tzw. ]rrod!l powierŻchniowy ele

to € ern€nty
meniLr

\

F

(1)

zewnętlzna pow]erŻchnia e ementu prŻeŻ kiÓ
Wym Źna ciep]a i wi goci Ż oto_

lą odbywa sję

V

objĘtośće]eme|fu Im]l
Elementy o n <2 lm'] zalcŻany do nasywnych,
Żaśo 2 < fir < 15 trn
do elenrentÓW o śred'
n ej nrasywności' W nryśte]defn]cj' stropyo gru
bości 25 crn nają modui rn = 8'0 m '' ścianyO

!]

cn

m = 6'67 m' śclanyo crubośc
5,0 fir' ścany o grubośc80 cm
rn = 2 5 n', slupy o przekroju 80x80 cnr

grubośc 30

cm

40

-

rn =

m = 5,0 m

0 80x1 80

''

m

s|upy W cŻęścidolne] o p2ekroju

m = 3'61 m t' s]Upy W cŻęściEór

m

nei o prŻekroiu 0'80x4 11
n = 2'99 n\'
Ż litelafury Wiadomo, że tŻW samoocepenie betonL
pod wplvem ciepla lrydEtact cementu wylos:
d Ź e ementóW masywnych
50 K

^i.

30

d a eementów o śred| e] masywnośc

ai' 5

30K

W środkuelenentÓW rnasywnych powstają

c
Q.

co

lośĆc€meniu

./:

t2)

tonL]' |J/k€

cep|o W]Źścwebetonu' k]/kg'Ki możia plŻyj

mowaćc=0,96kJ/kg.K'

cęstośćobjętoścowa betoiu, kg/mr'
LicŻąc Ż powyŹsŻego WŻorU (2), uŻyskalbyśnry d a

])ŻWł2116nnsk'adas!ęW60%Żfrak.j 2/a mm

tł re.epturŻe Żmowejzamast

nert
38

I

cEM

42

oraz W 40?.

cEM

180 420 =rrrr
t"i: 0.96
2161 '

Jak Wynika z powyżsŻych oblicŻeń' rnodU] po
WjerŻchniowy W ęL5zości € emeniÓW kon
strukcy]nych śW]ątynmieści sę W Branicacr
30<m<5'0 Im ]]' D a iakich elemeniÓW' o
śledn e] masywności' nie do.hodŻ W ŻasadŻ€ do
powstan a W ch WnętrŻu adiabaiycz|ych Wanrn
kÓw tężenja' gdyż począWszy od pewnego nromen
tU T (po tŻW sŻoku term cŻnym - W 1-2 doby po
por t6l' t8]) ujawnia s ę już od
zaformowan

U

prowadŻanie c ep]a Ż WnętlŻa eemenil przez jego
powier2chIie Ż€wnętrŻne rŻecŻyWste sŹmoÓ.ie
plen]e będzie mniejsŻe nlŻ powyże] oblcŻone'

D a eementÓw o 3'0 śm ś5'0 tm'] nrożna do
WŻoru (2), Żamiast 0- WstawiĆ o(T)
0 7
t8l

-

o'

i wówĆŻas uŻysku]€ s ę Waftośc At"" b iskie rŻe
cŻyw slości' Przy]mując iak e zaloź€ria' uzysku]e

-

42,3K(betonC40/50),
40,5K(betonC35/45),
dla leceptuly Ż rnowej

49,3K(betonC40/50),
47.3K(be1onC35/45).

W 1 rnr beton!, kg

1.

2l

420 kłkg)

siĘ następu]ą.e ma|symalne Waltośc sarnooc e

lośćciepla hydraiacjicementu' jakie WydŻe
i s ę w ca|ym oklese plocest dojrŻewania be

c

=

tŻW

z plŻy egly.ni walsiwami befon!), dla ktÓrych sa_
firooclep]en € (tŻW adlabaiycŻne) Wynos ]
t., = .

(o.

= b!.4 r

Dla beton! kasy C 35/45 Wańośc te b!,jyby mnie|
sze iWynloslyby odpowedn o 57 aKańz67'5 K'
są to samoocleplen a bardŻo Wysok e, groźne d a
eemeniÓW konsirukcyj]ryclr Ż punktu WdŻenia Ża

ad abatycŻne Wafunkitężenla (beŻ wym any cep|a

l

380 360

0.962ltlt

d a recepiury zimowe]

t7l:

m=VLmtl

"=

Ż

frakc! 2/16 mm'

nriesŻan ny cemenóu
cE(4 /A Żas1o5owJno ce
5 R W lościa.lr odpow edn o 364 kE/mr (beton k asy c a5/45) ] 330

k'ńr

B orąc pod uwagę tempemturę Wyiśc]ową m e
szankl W okesi€ etn m na poŻiom e t.. = 20'c
oraŻ w okles e Ż mowyrn tc" = ]0-15 KoŻna

cŻa to moż]iwośćmŹksymŹlne€o nagĘania be'
tonL w p erwsŻyĆh dnjach do]rzewan a W ee_
nertaclr o 3 0 < m < 5,0 tm r] do ternp€ratury
ti'" : 60+62'C aiem oraŻ tl"' 57+64'c W
okreSie iesienIo Ż]mowo Wiosennym'
W receptuże betonU projeklowŹnego zaioŻo]ro
max' temperaturĘ w okresesamoociep]en]a się b€_
ton! na pozlonrie t;-"' = 60'c' ]ak widaĆ obie re_
ceptury spe|]rlają w zasadŻie to Żalożenie' Ponadto
z ob icŻ€ń powyżsŻych Wynika iasno koniecŻ|ość
łÓŻn cowania r€ceptur m esŻanek na etnją]zimo
Wą' a iym sarnynr Żróżnlcowan a W n]ch
'odzaju
zasiosowanych cementóW
W celu sprawdŻen]a poprawności wyŻej prŻed_
stawionycr ob cŻeli prŻeprowadŻono W labora_
toium dostawcy betonu odpow edn e symrlacle
komputelowe i badan a WykaŻaly one' że |a Ża
stosowanej w rec€pilrze etn ej m esŻan ii€ ce
nre|tÓW cEM 42'5 R (50%) + cEN] /A 32'5 N
(50%) + popiój lotny (20% m'c) ] okleślone] ba'
danam kalorycznośc spoWa' da slupa o prŻe
kroiu 80x80 cm (rn = 5,0 m !), z beion! c 35/45,
plZ}J t^:22'C it' = I5+25"c, maksyna na i€nr
peralura W środku e emerfu Wyniosla ti]il: 54'c

:

(po 20 h od n]onl€|t!

zafolnowan

a) sŻ.re

TemperaiLre Ana ysis

gÓl. e ponrirly plzeplo\.iadŻone na bUdovr']e W
dn]ach 14+ 19 .ŻeN.a 2!06 | Vr'!|aŻa\, d a ta
l! cco Slupa tenrpe'atllę maksyna ią t:' : 57'c
(po 21 lr od Żafon.owan

t = 14:36'C

a)

prŻ! t', = 25'C

Podobne 5ymUla.]€ przeprotadŻore d a śca
ny o g|Ubośc 60 cn (m = 3,33 m'] VJykaŻaly
tl'' = 58 c (pÓ 27 h od ń]om€ni! Żafolmowa| a)
rys 4, przy 1,,, = 22'l i t- = 15+25'C. D a
śc a ry o grlboś.i 80 cm (m = 2.5 m') Uzysk.ńo
ti''' = 62"c (p.30 r.. ir.mentl Żafolmo\łania]
prŻy ara og.rnvclr lratoś.ia.h t- tż
WsŻystkie te

badan.

symulac]€

tidlov/ośćp[epl.ladŻon)/ch
ob

.reń

!,r

pot!' erdŻa]ą pra_
i n eFŻy n arty'

sŻacl|kóvr''
D ]gnr lażnyn] ragadnieniem Ż!iąŻŹnyn] Ż ter
m ką Żastosowary.r betonóVr' iV e ementa.h o nra
ku e

sylvnośc m = 2 5-5,tr nr bylo Żapelnien e aby
śr€dn gladient lenper.t!ry Vr pf,ekroiu r e prŻe

klo.Ż/l !!atośc] gmd t < 20 K/m co Varuikl]e
n ege.elolan e 5ię lys term cŻnlclr W stlef..lr
plŻypol!ierchnioVr!ch Vr r]]lodyn betcrie Zagad
r en]e to je5t ścśe n'iązane Ż roŻkla.ier iempg
Et!rj/ V/e nątlz naere,łającego 5ię ptrekro]u ten
ŻaśŻ S:mooc ep ei em s ę betońL i slybkośc ą oc
prorładzai a . ep]a Ż ]ego powielŻ.hni Że!nęt[_
n!ch' Ta ŻaśŻa eży od rodŻa]! desiolvania \ł.t._

ścte]rpelat!r! ŻeVrięirŻie] t oraŻ plędkoi.ivia
tru Zag.dn erle to ]est .bszerrym tenratem ktÓry
dla potrzeb budovy

Ż.łal lon|

ąra|y] a e nie trę

dŻ e tu sŻelze] loŻ|r nięiy' OkaŻalo s ę ono byĆ bar
dŻo ,^aŻne prŻy betoiola| L Vr okres e Ż molvym

plŻy u]elnnycI

te

np€rat!rac

r ŻeWnętrr ry.lr, gdŻ e

lÓ!'noi'agę r ędŻ! te|rperatlrą
tl"'Ż tempelatuą lły]ścoV/ą rn eszaiki beiorowe]
i, ZŹ e.ono t! ł]on toro!'a rle rozkladl]tenrrera
iuly ! pżeklo]L]. Vl celu !n kr] ęc a n ekorŻystnlcr
Ża'ysowań pqpo!/ erŻcln owy.h rys' 5'
na eżaloŻachować

3) Skutcz betonu w elementach konsirukcyjnych
(o e]iyn] \łaznym Żagad \ en en które Wyu era
Wplyr'/ na ko.siluowanie sV/ ątyn] Żbroj.n e ]ej
e ementóVJ nriry.h' ]e5t skurcz belonLr. Norno!r.
Wańoś. odksŻta]cgń s]iur.zolyclr są doać Ż]racŻ
lryrosŻą dia średn9] !! gotnolc \łŻg ędnej
pcł etrŻa EH = 6599 t5]
d a betoiu C.!0150
= A 1li'..,.

lr.

.,
d]abłon!c35].!5'

=0'+81o
odks:ta]cer a ie są Żra.Żn e Vr ęksŻe od !!!
dlUŻrlioś. granicŻne] betonU Żblo]oi!go
! = 010+O l5:i..
SkurcŻ ten

]ą..

W

nroŻe lwolac duŻe raprężera

betoiie

e

rozc ąga

ementólr kon5tllrkcy]n]'ch' Napręż.

n a i, ]:k !adomo t7] nrogą ,i'yslępolać ]ako:
uymUsroie plŻez
ŻeVL|ętrzne e ementL
'!ięŻy
lymlsŻr]ie pĘeŻ lrięŻ]/
i!e!!rętrŻne (.pól rbio

llasne, lyvr'ofane plzez stn eją.e ! prŻekroju
re I D!e' n eśa.]Ó.alie po a ł gctiośc '
y/ prŻedfi oto!.] ślviątln(szyłkie te ttr' ro
dŻa]e raprężeń nają dUż9 łre.7ei e Na!'la glÓV/
na ]eł botieir Żalożoia ia lzucie ko] slym i rna
d!żo 9 enrentć! konstn kcyjnych ł toi re p er

ś.jeiSięża]ących. sil.pÓlv

śca| l ba

Ułrad b

e

lryn k! oparc a po
Żio1]!go o srtyvr'|g r.nry giólne są o. o,"Vo ]tJb

grący.lr ob[odowo' które

VJ

.,,il."",.ri., -'":,,.
v/y aga]ą oi. Żatem
rego Żbroienia lo7ciąganego W calynr
p[e|ro]U pop[e.Żryn' N e dotycz! lo tlclr e e
rnerrtÓu. glólv rie ś.an, któle są ŻdyktoVraIs l'!.
n nroślodoW. loŻciąg.ne

koiłr!k.\']

to
n

l'ą aw a |.Ż||

rjl

LDn

DgrnJi

r ast W ęk9Żośće ementóW po? oJnyor b egn !
eprŻer'laiie na obNodŻje buaynku ] Żde.ldo

!'airÓ s Ę iclr ]ie dy łoVńĆ W e]emert:.r ty.lr
na ogól iÓcio Żbro]ony.lr, dochodŻą ]esz.re do
datko,le roŻcjągaria Vr beton e od oDoru prŻec W

skL]lcŻo!ri !rIladek Żblo]enioĄ'ch
W Wo no łojacy.lr eienertaclr p ono$'ch Glt]py

cŻęś.iowo ryg e mm g]Ó!\nyclr) dom n!]ącymi 5ą
!/las.e' ktÓle generulł dLŹe naplĘże
n a roz. ągaiące ! stleiach plzypovJ elŻ.lrn olych
!.n e enrertÓVr. stąd ieŻ slrefy te lrymagąą 1l e
jednokr.tn e Żastosolvania dodatkov/ego Żblo]enia
konłrtk.yjnecD, plrec uskurcŻovrego' Żblo enie
po.Żąiko!].,n okres]e plac! koŃrukci (]iika
to
ani po Żabeionovan L) pmcuje na rozc ągarie .d
rapręŹen a

!

Nlay]y.h IapĘżei ternicŻnyclr 5po
sanlonagrŻ€We|r

betor!' Późnie]

oŁioWanyc]r

po Żź]r kU
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