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Sern Rzeczrrcspo tei P. srlej rr' dn I 2: p.!
|z er r lŹ 1998 l p..iąl u.lrialę. ktolej iylaŻ]l
urlarr e I a i.lat! rrtnasa P.sl kaidynala
.]Ózrfa o er]pa [Ż re5 eria u \r'aEŻa! e śW ąt!r
opatlŻiośc Eole] W U.lr'a e pf,lpomi a rc że
17 mar.a 1921 S.tn lslairoaar.zr RP od
n.(] robouiąran e Se]nru Czteloetn]eco ecz |.
stet! pf)']ęIe] VlÓ\".Zas lslalry n e /i].la o u'
lonaĆ sejm BP li/ala le ś L]b} /oż! re pf,ei]
d(L]stL at! ńalÓd p.u n ei p n e Urpel r Ć'
Pod.Żas !!4't,r' ! Pos..' 13.ze1!.a i999 l 0]
. ec Śv ęt' ]ar Pa el poś ęc l kanr eń !ęg e

ny p.o bu.]o!4 ś! ąi]'r ' Vr' . r,J 2 na)a 2oa2 l'
podclas !rc.zyłoś. !!nL r!!ir ] a ka n en a !rę
g e nego ja[! nar lliaf,a zostal Żlożo r! Różar e.
Wylionar]y l k! amatr ol] \łeńcŻy go KrŻyż Vlar
szarlski' kLÓr' łal lrjedyś l |ap .! zaf]kou.] Ta

n etypolla orŻe n ana ]rlŻędŻ]a ś n.[ ! oręż
mod t,\'y 5'nlro iŻlje poliÓ]' ]e5t la[Że s!oi5t'irr
ape en] o ŻaplŻeł.ń e sŻe |i.| ,ła k Ż!r.] ryc|r

ra ś! ec e i lozw ąz)'uan e !!Że k.h [onl |tÓl'

Rea Ża.]a budr!ł n! ątyn] opjela s ę n. plojek.ie
!ryko|a!.Ż!n p'yg.toi/an'm plŻeŻ praco!!| ę rr
ch tektoni.Żną 'szymbolsk & SŻr'nlblrsk '' Spólta
.]a!na olaŻ Spdc]a isty.Ż re b ura brarżoi. kor
ł ]a!']ńe i nnd a.yjne Nary5. 1pf,edłallioro

' ŻLa ]Ża.]ę ś! ąiyn od revli1tlŻ. ŻŹi na ry5 2
W ŻLa za.ję lvnętrra ś! ąij'n . śVJ ąiynja lrŻio

sr.na esi na tere| e V/ .no!a Za.r.dr ego r]dŻe
stano! ć będz. don ra rtĘ Vrysokoś. o ą roło
po sta]ą.eBo ir aste.Żka W aiÓł
vr' ataclr 2002 2004 Żrea zolraro Vr' sta r]e S!
rovĄl n ł noro ty.Żre] lioiłtr]k.]j żelbetowe]

[oś. ól do ry. nrtsŻ.ząc! rr r 5erL tor Lm
olaŻ kap cę' Vl ktÓle] odbyw.]ą sję nalroŻeńł]r'ra
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Budowa Swiątyni Swiętej Bożej
opatrzności w Warszawie
ad kilku lat prablen buda,/'!y ŚWiątlni Ś\,iętej Bażej apafunaśCi

\| Warsza,,,/je prze,,'liia sję sparadlcznie przeŻ plasę' fidia
i te\e\.|izję' Pada,xane 5ą dO \ iadanaści publjcŻnej infornacje

'jlylyw 
ka|,,łe, niep."ke, n jedaląC." \ aśCi'|ega 1brazu rea] lzacji tega

dziela Na]CZęŚCiejsąta infarnacie tega typu, Ze np' sejn RP

przyznal na buda,vę ś\|jątyni l budletu pańsl,ila 2a nh zloiych

fuk 2AA0 czy tez 4A nh zla[]ch (rak 2AA7), ze wbre,t ,inli

r .EO pO O'ao 0 d '"o'dp0e'ę'd a /ado/ /'ś0
lniamac]e te nie sprzyjają t llrzeniu k|inalu kauystnega d]a

buda|,/y ś,'|jątynj ,r| spalecrcństl,/ie pa]skin' A nina tO - ad dnia

\!nunwania kan ienia ,ł'/ęgje]nego pad bLlda||ę v/ d|iu 2 na)a 2aa2

raku bud)\|a Ia sble raśt/e i roŻl,''ła się l/ O.Żach. lłszyslł0
,$kazuje na la, ze jej stan sura|vy będzie uk\ńCzany l,/ najbliższych

2-3laiach.
skąd ta bldovla .z.rpe n.l.h]ien e 5lę./r'roiną]
oiÓż ',bUdooa śvąłn ś{]ęjej B.Żej 0pa rioś.
l3 ].ł bt]d.Wą ]e5Żcre ]edn.go koścola e.Ż jeł
WotL]n] NandL] Po 5k ego siano!]ą.r'nr W!r9]r enie

ZclroiuąŻan a por]]ęte3o |treŻ l].57y.lr P€oi.ó!215
rt iellr ,ł stoslJn|l do Ną",]yŻszego Boga. P.na
V/'e.rn!ata l 

'ol]zękowani! 
/a odzlsianą V/o

nośĆ Konłyn].]ę :] Maj. Do te] hctoly.r.ei n

tenc] dŻĘkcŻrnne] obecned.lą.Ż!ly]raldreilspÓl
cŻe5ne Ża ( peln odŻyskaną sLlreleniość nasz.]

o ," ''ó'óooÓ o O '''
teBo Jaia Pa a or.Ż Ża Ż]e.inocrli e E!'opl' tl]
Koncepc]a bL.]o!)' śv ątyi opatrŻrośc Boże] na

lodŻ la s ę VJ due dn po t.lr a en ! (onst!h]c]i

3 ]\4a]a ! 17!1 L. gd! Se]m cŻiero gin pod]ąl

!.h!ralę o !Żn es er L tEg. ob eltu jrllo 
'!!raŻUdŻiek.Żyn]e. a za lchua en. Konstytlc]
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llrec l l lla Żofi ra ]e5I .Zęsa naar gnrn. ś! ą_
trą .be]lr!]ij.a trŻ'r p.d5t.!"'l]l!e !Strc]9 k!r
łl!l.V].. n:]ię BlÓ r. tl.i! llrdŻ Ż ka] .anr
oraŻ n.st! Ż.p .]elltonrane !! nr.io tlcŻ r.] (or

\ł lls. .] pr:!.stai.n. :[tJa i! pt] k!rekta.h
rL.tolsk. ] pr:9krÓ] p.p recŻny sljąiy_ ]e:t t.
.t] 9kt]ed r.p'zeStlŻ.rn'_ ia Lr ar. irŻ!za greck Ęgo
o !li];rac r 8j' c ! 84 1] nr l!sołi]a. óE 3] n
!r si!:L rk do p.! o r.r patetr iia 55 i .o gar
i!g. por.nrL k rtrTal l]ark.rce !.apirni.7.iypi:.n prl en ma'Żę!r. t]5r n
Na|ń glÓli. ś ą:!li r a !łla] l.nsi'L]lc!].j_ la.
x.l. plr/to!! lolpalt! ra r:L. e k.la o ś'ea l .]/
6! i] n] l.'n! są nr .bl.dz .
!J ry:n]i. kall]l!l' !! .ś. 26 :rtl ł Do ] ] f'i
ł. ra r a Żao'. .klolar|. slj!. a rą sta .la kon
!ttrl(.ię :LsŻt.(a1. p.dpol.!r.go Sf!!j' !e
'JnętrŻi. 'enr . DrŻek'i]'! ] !:,1![ąliyn b-80
..r r lEo 411.nr Ltrcr.lz.rerply.e f.rr
d3rr. ]L|ic.' są r.fą.ro r. ! p.rion] e +59 2c n
sklŻj'ikol|n i] 0rś..r 9m k.p!l]r
DL_].]atkoiro są o|. stĘż.r. !r ..7 on e +25 42 .r
];9l:c en c elnęlŻr]]nr l i5ztal. e ze.ilą
gÓr.g. tlÓ]liąL:] nq.Żr p.:.n].n] +26j2 f

34'i2 ń p elśc: rer r..r!Órrn'.gl.h!ś.
4!.x r.:!.rt!m n ?d7! slL.]an olaŻ ra p.:i.n. e
+37.33 nr F e6c elr en] olr"lr.aJi!n o p|Że(.,.
!]r.l2!.n sia r.!r ąi!r] lp:r. c iopll! sllpy ze
!|]ętrrre mn. plŻ.l''. ! 8cr8!.T lr":.i.a.
23 .] .r Stanll ą.e.bl!s ]atl-V.o.:.e] utl !!Ż.
'. są ł pl!.e fLndaie]lole; ip.lą.r.ng i p.
:anr e +21 12 nr .b{.n!||!] ] erś. er en Że
lnęi r rllr n l:rtal. e it3ry Z Ulag ra .Lż1
Sli l,io!ć ją lre u r.Ż.nrie paferu ł. 

'is!loś.1|i]5 U5r1! i.reś.arką!g't,.oś. 2!.n
l.lL-19. ]] n ]a.a Patrla na kló'3 pr]eŻ ra.Ż.r.
:ą ś']a ( bt.aleL.le prr!Ż.are DlŻez5.]]'BP il
rokL, 2trar6 i r.ll z0at tez n eprzekaza re ra

l'on1o Ł]LN!!r) p'r.t] ega .J'"lroao\l. Iad .aią
!o.] ra. ś! ąt!. ra p!:.n e +26..12 r Pl!-
d. ń. o grubości 2! . n il:pałj ]e51 na r]]g..h
?rr gl,!ńt.. s. a r' obno.o|re m!ze! ] . g !
boś. :j! .i azl Ea]ą sir.p..a.r . l.nstl]li.]
pl'rt. . leb.!.] Pl|tź] r grub.ś. 25 .n !ś!..
ra się na Lsifu l!!r[!.] pr.']] e_ ś. 9 p.a. ą!..l o

Na!. glÓl]a śLl' ąty r zalrcE lalri ł lne ee
nenty :al raIN5I ą. . ]o| ś. ane r..rr']a .ltalŻ;
nad StropEm FleŻL:el. n] k.p!'e rad ra|rą glÓira
z ]edn.p.ll!kolE] ro!rlok Że betolą . grJb.ś.

5 .tr] łeai.]' dol.n 2e 70 n] 1. as ll |!l.!l!
la i].Ż.n] 3 +j2 92 n L 9nertv t. n 3 ljęią tua]
sŻ.Ż:q.l!!o .] |Ó,lr . r. ilrg]ś. a do il tt''] on!
r łe są i..yln|'n ś. arai . grub!ś. E0 .T
ł ks7t.].e Ja: po'ą.Ż.rJ'n ł] l]!7 on e si.pl nL
Ż.!n] oL|ll'.d.lyir lll eli.Ęm Żei'nę1ll ]!]r'
Fy.l! r.(l]3 peir ą.9 fu[ł.ję 1'.!'ÓVr' i.IL r

lacv]r!.h d a l!r.!n na]ą plŻe[ló] kl.drat.lr
. l!!n] : a.| lc!' |trŻr'. r 4 8014 8! n] c ] ti!
s!k.śa un.s 25 72 r.o spodl |rg 1 osla!]

31.5:] n] a! .h !Ó rc] lfanę.Ż g'L]bcśa a.rn
Ż9lręt2l]]rch ]]l] .ri. lt']e5Ż.:ą.n3 r.ioaj] Że 

'et.re s:irr r rdoM .raz sa e !r.te[.!]re i !o
Ż.m. iL]zeL]r' s.]arl lap . Żelnęii]y.1 p!
fą.Ż!n. są r i-lŻe. |! eBi! rr ś. aran !).1ał i.
r!:r .l śl.L].d..l]eln llr p.Ż.n 9 +12 2'1 m

I

il l"'].st- ń] ędŻ! ]! .r. n są ląż ] ka n o pl:.
ł .]l 5ll:!1iour !r!n.l;.] Ż.!ręt:n!.h
4 ai]r:].8l m s..r'r p onoLl,]? _. tstr roś. 4l] c]]
p!.l1.7.re 5.1 pl tą iD ni i p'!ii 5tr.D.!a.l!
.llLb.ś. a.h 25 4i] .r] l"']05t!/ i. rol?.:one
: !:l:.r.lr.n]i _.r !nÓ tllr.l:ą p.tęl ]e r]'! e lan
|llta.!r'.r n.dąacr.1 t]!d.u si ą1r. .r..u
Te']ir ljl . r.rakie] Tł.llą !re lazem Ż. 5..o
a; !'.]!. D/!n Ż tl:eli al.L]Ż icÓl] o].i!Żny
ch\,la'i Ji]u B!r.Eo 'or]Ż:] pr.p! e]nl blanl
wr]!. ol!.r .]o śI1lyni cliart\,.: ei7 n ec, ra
p r:.:er L | śi] ą!n :o aŻ e.]Z r e. Żr].i.
Pll! 13: Ż]c] ra.:ien]n9] cŻ!ś. śi ąq]l /:jt!
Ś.!!ań. !' e e '].ł..:es|}.h 1ec rr l ie.lri(-].g

s oi.!r.n]r.h ń::.r alil' :!-]srcŻ. L.:.nL P.
l rĘj.n]!it!.i. l1 (a: r.r

1)sklad betoru projektowŹneeo

''! 
l.nłl!l.. .lęj. radr enle] ślJ 1t!i :ał.Ś.

!ź r. L]:t.i\' d|iÓ.h l.s c4i]'5! . a tslóil.!.lr
eengltó|r k.nnl![.']t]].r ia 3a.]5 da ee 'rj 
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nentóv. tr qorręa r!. r' 0bie k a:y L|.to r! 5ą dośa
Vr'lsckie re IŻg Ędó( il ajcśc !(}.lr Zeoan e

Ż nDlmą PN B 06265:2004 12l. staiow ąc.] kE
].W !Żupeli erie .]o rolny PN EN 206 ]:2r]03
Bło. t3] narr!i! ElÓll e !r!Ż]ę społod!|t

'ą 
k.rboNat!Ż..ą E en]ent! że betole ś!r]ąqni.

Ż ulag na !m alkoiraną : !r .i].se r]nrollym
nalet dLrżą ! gotiośĆ ł.do! 5ka' ra cŻ.no do
kirs-! eksp.Ż-Vc]ixc3 l,/] i m. i. k.s. L]ł.iL] /!.
n.ś uó(.,aŚ a 2a)/2 5
N emń]e] ]ednak Ż U!'irg n. iakl Że blaola ś! ą
tynj lozl.Żona jest ( cuas]e ]ęk5Żośa e 9m.ntÓ!!
korsirlk.y]nj,.lr będŻ]e pfer okles k kL at lysta
łio.a riną na agreslwne o.cŻ aiy an e ŻanraŻ:
r a]o.immżan a beŻ stosctra.la środl!Ói o.ladza]ą
cycr D a por].ny.]r p.Wierrc] r bĆtoroł!.r ra
Eżcrlch na iesrcr Ża.rarŻan..Ż! kas!.ks
poŻy.] XF3 I2l |rymaeaia ]eł n]n ma .a I asa
betonU c 30137 .EŻ nr r maira Ża artośĆ .en.n
tL 320 kg/n] 8etcn r!!!n!r b ć rapolri.tlŻon!
(nii '1''.l ub po! iąa b'a SpEidŻ.ia odpove.
i ą nretodą].go cdpcmośĆ ia Za IraŻan e/can'r.ża
i e' D a lafu rkÓ! b!d.lł prŻ!]ęto' Że ]est io 'Ól
r]o.'aŻne roŻoodporn.ś.i F]t0 baaa.ej n]etodą

beŻpośrednią lrg n.rl! PN E81E !6250 t1]
RÓv ro.z.śi c' Ż ! ag la n']onL enie ny cll.raI
ter budoł ' prŻ!]ęio uyżSze i ż !r!r iyn] en ona
kasa betor! c 30]37 PocŻątkooc .tr.iano ię k a

Sl podl!ż'-lć ramt dJ C 50]6! d a e emeńLÓt/
g]aŃny.il, a e 

'leŻlgnolan. 
Ż tgEo p. aia Ż 9 o

ś.i nr n]ma Ieg. ztrl']]3n . prŻlpo!vieiŻ.lrn ol/e

Bo Ż ulJagi na Żaly5ollai e 0d e enerióVr' be

ton.VJ],r.lr ś! ątyi Żąda s ę bo(ienr ab]] .r po

!J elŻclrn e Żę!!nętlŻń! byly p!ŻLiał.n. rys !b
aby poustale ry5y skll.:o!re cŻy telnr.rre !r a
ly sŻerokoś. mnie]ŚŻą n Ż =0 : rrm To Żaś ir
p k!]e !!S.!i stop ei] zblo]eria k..łrul!.r'] r9g.
!! Strei e prŻypow.rŻcrn o!!e] l!tÓr'].ł lir. i

i o ą fUrk.ią vytrz!naloś. śrean]e] betonu ra
Iolc ąlar] e Ta Żaś ql.s t5] I _ - 4.] lllPa d a
tre.onLr l.sy C 50/60 rr_ 3.5 lirPa d . be

lon! k as! c ,10'150' Olrn Zając Żal3m k.:ę be
ionlr Ż C 5!160 0o c :10150 Ltryskujer]ll ]5'! ob
i żlię kon ecŻreEo ko EtrJk.!]n.go Żbro].n a ptry

(o e]ny.n] ei?rreńtan ktale .a elalo L](:g ęd
n]Ć !r skl.az e b.ton! plo]ekt.!ańee. lr]rl]' lodŻa]

T.stosor.nego cemenir rodral kiLrsrtr a, rcdzirl
Żastoso/r'anlclr d.datkÓW don]esŻ.k oraŻ k.r
systen.]a sp.sób ragęsŻcŻan a Letol!.

W ęksŻ.sć e elientÓVr śr'r'iąiln są t. . em.rty o
śr9.. e nrasw/noś. o nodl]e ooi erŻ.trn o!|nr

2 i n.: 5lir .da ktÓ'y.hba]aŻo łotiyn]gst
.lr 5anoc..D.n e pod !pi!!renr .iepla rrt.lratacl

.eme|tu' Siąd tcż d : !n ki ę. a Żbyt a!Żego Sa

nonaq'e|!! ziłt d!ż!th Frrj]!.VJ.'rch..u'.i
gńd e|tÓ\ł tenlperail r' na Eża]o Żast!.so]r'rac ce
ment o obn:Żoill]r .epe h'.ratac]i lłymoBÓl'r'
t!.h I e lpel'r al p er!.tn. prop.nollan! cenre rt
p./ia'laŻ[ cEL] 425R ani ież .en]enl hutn .Ży
cElr] l ]A 32'a N T.r.etrvsŻ! r.enentólrn]ai
Ża dLŻe . eJlo lrldl.tac]i. f,ęa! Q_ = 370 k]]ke
raton ast ten dtrEi m.l nlske.leplo hrdr:iaci
rlę|u Q_ 250 kJ]'kg a . na eŻ.lo Ż r] ego Żrc
Ż]rg rolać Ż Ulag nł iepewna mloŻooa|orn.śa
oraŻ ko rcczi.śĆ sz.Żeeć re] pje|ęqnacj prŻ! be
tolołai u u okles e.rlodó! .o na bL doli e śvJ ą
1!l prŻ' uysoli.ś. lanr r.lJjl gl.une] |J!nov.,ce]
59'20 n ]eł trld.e do lea iŻac]i [bL.cne!e_
k e]gan]! cem.|tól ktćr. ofclowal po. L .eni m e
sŻank] betono[e .state.Żn. Żde.!do!r:nc s e na
Ż.stoso'lanie u omalria|ych beto racr

t tŻt le.ePlu2e etn]e] miesŻan n]] cemer
iólr cEll :]?.5 B cEM ll]A 32 5 N c prop.!
.] ] :1. [l €sŻ.n]na ta da]! c.nrert o Vłaśc lvo
aci.ch Ż! Żo r!.r io.enEntu portandrkego Ż

d.deti:tr cElV] ]B S :l2 5 N lnrangeÓ p|ŻeŻ

Żespól :pe.ja n!i( Ż /akre9u ic.r ro oci bet.
ru (na naradŻ e ' 

(la lolr e Vi ąU 2005 r

fot' lj ]ako Vrlaściwy do c9 Ó! nlJ ąz.nych Ż

b!do'ą śd ątyri Cementt.r rar'r' ela 21+3a%
gra ru o'a r.go ż!ż a W e kopje.o!.go pod_

czas gdll Żaiariość tegr żLż a !r m e5Żan n e

]!' !ros 18+32.5%. a ! ęc poaobn e ]alt !!
CEl/] iB S 42 5 N cengntiaki clralakt.ryŻL]

]e 5ę !'starcra]ącą ytqmaloa. ą !.zrsną
po 28 dn ecn uiriarl!.vaftn . epren hldra
tac] lo7 - 300 kJ]kg) moż 

'ośc ą stoso an a

!r !alunk.ch ol]niŻon!c] tenperatll olaŻ Ż:
De(ii. U.yskanie ]asnego ko otrl po!.'erŻ.hn
|.tonLr. Je5t to jede| z V!r|ogÓ!r tŻ bei.nL
architeklon cŻr]eBo Żasicsolra rego prŻe: pro

( tŻ!! 'ecept!lŻe l]n]ovre] cernentu pcrt ardz
kego CEl"l 42 5 R. Un]oŻ lr]ającego prola
iŻer e robćt !]et.nor'r'Vclr DlŻV obniŻrnv.h tem.
p.ratura.r ot..ren a t-=5r15'C a nalret ,L,r

okres. uteirn\rlr ienrreratlr t .0'C. pcd (a
rUrk cir ż. tenrp9ratL]ra !!]ś.io!a n esŻanł
betoiowe] t. ]est rręd! 10 15'c.

Re.eFturę r;mową można siosoleć d a e enrentÓ'
Że bet.lry.r o gtr b.śc zastę..Że] e. do 30 crr
llącŻnie ł łan]nka.r etn.r lte|rpel:tLla śled
n]odobo!,ri t ]]5'c] na eż! StosouaĆ .i a e emgn
tó! o grubośc Ż.łępcŻc] c. do 40 cn ącŻn e !
!!anr.ka.h t.. enno z noiio !csenrych edy tenr
peratura łedr]odoao a |r'ios t <15 c. r Loag.
[r jak VLiże]' W ua ikacr Ż]no!)cr tenrpelatula
i!ścofi rieSŻark nls tL b!ć yŻsŻe od 15'c.
PoŻostale e enent! konsn!k.y]ie ra.Ż! il.kio
tać jako ]aslune r .z. eżrie od p.ry rok! na
eży si.so'ać d. n ch ń]]Pszankę leionową WE

recgptLrj/ etrie] trn na miesŻan nie cen]e rtÓlr
CEl,'l 12 5 F C-M LA 32 5 N r,r stosLrnku I l
y/ iafu rkac r Żinolł.h (t .0'c)tei]".el.tula (yj'
śc ova Fr.s:ank m!s] iu lyc u ęks.a od ]0'c'
y/a r! r k poużsre Żoła]y Śplec-Vzol. ie t]o dollc la
n u s\nl a. konF!ter.!rv.lr. dodatkour.h.i] czeń
tem cr ry.tr olaŻ dośł aicra nlcl E.n aiólJ l.rl6
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]ektowanych' opracowane prŻeŻ prodU.entŻ be_

tonu stosowane do btdowy cŻęści nadŻiein|ej
śW ąty]ri ptredstawia]ą s ę następująco (tab]' 1)'

2) samoocieplenie betonów w elementach kon

\ł ęksŻość e ementóW konstrukcy]nych śW ątyn są
to € ern€nty o średn ej i dużej .rasywności' Jako
nriarę przy]ęto tu tzw. ]rrod!l powierŻchniowy ele
meniLr t7l:

F zewnętlzna pow]erŻchnia e ementu prŻeŻ kiÓ

lą odbywa sję Wym Źna ciep]a i wi goci Ż oto_

V objĘtość e]eme|fu Im]l
Elementy o n <2 lm'] zalcŻany do nasywnych,
Żaś o 2 < fir < 15 trn !] do elenrentÓW o śred'
n ej nrasywności' W nryś te]defn]cj' stropyo gru

bości 25 crn nają modui rn = 8'0 m '' ściany O
grubośc 30 cn m = 6'67 m' śclany o crubośc
40 cm rn = 5,0 fir' śc any o grubośc 80 cm
- rn = 2 5 n', slupy o przekroju 80x80 cnr

m = 5,0 m '' s|upy W cŻęści dolne] o p2ekroju
0 80x1 80 m m = 3'61 m t' s]Upy W cŻęściEór
nei o prŻekroiu 0'80x4 11 m n = 2'99 n\'
Ż litelafury Wiadomo, że tŻW samoocepenie betonL
pod wplvem ciepla lrydEtact cementu wylos:

d Ź e ementóW masywnych 
^i. 

30 50 K

d a eementów o śred| e] masywnośc
ai' 5 30K

W środku elenentÓW rnasywnych powstają tŻW

ad abatycŻne Wafunkitężenla (beŻ wym any cep|a
z plŻy egly.ni walsiwami befon!), dla ktÓrych sa_

firooclep]en € (tŻW adlabaiycŻne) Wynos ]

col t., = . ./: t2)

c lośĆ c€meniu W 1 rnr beton!, kg

Q. lość ciepla hydraiacjicementu' jakie WydŻe
i s ę w ca|ym oklese plocest dojrŻewania be

tonL]' |J/k€
c cep|o W]Źścwe betonu' k]/kg'Ki możia plŻyj

mowaćc=0,96kJ/kg.K'
1. cęstość objętoścowa betoiu, kg/mr'
LicŻąc Ż powyŹsŻego WŻorU (2), uŻyskalbyśnry d a

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)

380 360a " = 0.962ltlt = b!.4 r

d a recepiury zimowe] (o. = 420 kłkg)

\ t"i: 180 420 =rrrr0.96 2161 '
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

Jak Wynika z powyżsŻych oblicŻeń' rnodU] po

WjerŻchniowy W ęL5zości € emeniÓW kon
strukcy]nych śW]ątyn mieści 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

zaformowan U por t6l' t8]) ujawnia s ę już od
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 ś m ś 5'0 tm'] nrożna do
WŻoru (2), Żamiast 0- WstawiĆ o(T) - 0 7 o' t8l
i wówĆŻas uŻysku]€ s ę Waftośc At"" b iskie rŻe

cŻyw slości' Przy]mując iak e zaloź€ria' uzysku]e
siĘ następu]ą.e ma|symalne Waltośc sarnooc e

42,3K(betonC40/50),
40,5K(betonC35/45),

- dla leceptuly Ż rnowej

m=VLmtl (1)

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

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]iwość mŹksymŹlne€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 

'odzajuzasiosowanych 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

])ŻWł2116nnsk'adas!ęW60%Żfrak.j 2/a mm oraz W 40?. Ż frakc! 2/16 mm'
2l tł re.epturŻe Żmowejzamast nriesŻan ny cemenóu cEM cE(4 /A Żas1o5owJno ce
nert cEM 42 5 R W lościa.lr odpow edn o 364 kE/mr (beton k asy c a5/45) ] 330 k'ńr
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(po 20 h od n]onl€|t! zafolnowan a) sŻ.re
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 a) prŻ! t', = 25'C
t = 14:36'C
Podobne 5ymUla.]€ przeprotadŻore d a śc a
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]€ pot!' erdŻa]ą pra_

tidlov/ość p[epl.ladŻon)/ch !,r i n eFŻy n arty'
ku e ob .reń sŻacl|kóvr''
D ]gnr lażnyn] ragadnieniem Ż!iąŻŹnyn] Ż ter
m ką Żastosowary.r betonóVr' iV e ementa.h o nra

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 śc ś e n'iązane Ż roŻkla.ier iempg
Et!rj/ V/e nątlz naere,łającego 5ię ptrekro]u ten
Żaś Ż 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 Żaś Ża eży od rodŻa]! desiolvania \ł.t._
śc te]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
na eżaloŻachować lÓ!'noi'agę r ędŻ! te|rperatlrą
tl"'Ż tempelatuą lły]śc oV/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'

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
lr. lryrosŻą dia średn 9] !! gotnolc \łŻg ędnej
pcł etrŻa EH = 6599 t5]

d a betoiu C.!0150 ., = A 1li'..,.
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 nroŻe lwolac duŻe raprężera rozc ąga
]ą.. W betoiie e ementólr kon5tllrkcy]n]'ch' Napręż.
n a i, ]:k !adomo t7] nrogą ,i'yslępolać ]ako:

uymUsroie plŻez 
'!ięŻy 

ŻeVL|ętrzne e ementL
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.jei Sięża]ących. sil.pÓlv śc a| l ba Ułrad b e

grący.lr ob[odowo' które VJ lryn k! oparc a po

Żio1]!go o srtyvr'|g r.nry giólne są o. o,"Vo ]tJb

.,,il."",.ri., -'":,,.

n nroślodoW. loŻciąg.ne v/y aga]ą oi. Żatem
koiłr!k.\'] 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'!.
to r ast W ęk9Żość e ementóW po? oJnyor b egn !
n 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

rapręŹen a !/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
to ! po.Żąiko!].,n okres]e plac! koŃrukci (]iika
ani po Żabeionovan L) pmcuje na rozc ągarie .d
Nlay]y.h IapĘżei ternicŻnyclr 5po oŁioWanyc]r
sanlonagrŻ€We|r betor!' Późnie] po Żź]r kU iy.r
napręŻer'] i po loŻdeskovr'an t e eneltÓ! może
oro SkutecŻn e prŻeiosć Wlasne 5k!rcŻoue na

SposÓb ob cŻania joś.i sklośnego !b prŻypo

W etrch liouego zbro]er a prŻe.]VJskLrcŻowego ieł
p.dot].y Żada.ia s]ę w r m że n eŻa eŻn e od :]e

.lraniŻm! p. stan a r]apręże'] roŻciągających o.j
skll.ŻU ! betonje ra!/sŻe prŻek.cŻa]ą on. Wal
toś. !!)/trŻ-vnaloi.i średn e] betonu ra roŻ.]ągan e
f.l ' Żbro]enia W stleije plŻ.krocŻ.r!.h naplęŻeń
f - o po L p.Vr eĘchni A. .a eży d.ć iye (A.]
aby ptren]ono Ón. brylę raprĘź!i roŻ. ągający.h

TemperaiLre Ana ysis

l'ą aw a |.Ż|| rjl LDn DgrnJi
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Ż, = A.L'i ' bez DlŻekro.z!r a clramlterrstr.trrej
cr.r cy past]"cznośc sta f, G\,/aE.tllje to lroniro ę

ra.isrgol!.ś. ą rDaral.k r'S Sk!'cŻolych pŻygm
r cŻne] Szerolloścl cr'ozlarca !! zaztry'a] 'ie
noż lwe ]eł Ą kc'Żysta re l sta N mnlenc 3 za

rysollan a raprężer a ft' które ra ezy zredlkoiaa
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