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WYKONANEGO  NA  BAZIE  CEMENTU  EKSPANSYWNEGO 
 
Abstract 
Paper presents advisability and potential of application of shotcrete with diffuse reinforcement 
on the base of expansive cements in underground engineering. Influence of expansive 
cements with diffuse reinforcement and micro silica on concert properties has been discussed.  
Presented result of research ware obtained from preliminary analysis of underground objects 
behavior especially mining excavation. The aim of research is work out new type of concert 
composite, which will allow to design and execution of lining support and reconstruct 
existing, damaged supports of mining excavations. 

 

1. WPROWADZENIE 

Wyrobiska korytarzowe o długim czasie istnienia lub drążone w strefach wpływów 

eksploatacji górniczej, względnie w strefach zaburzeń tektonicznych powinny być 

wykonywane w sposób, zapewniający ich długotrwałe istnienie bez konieczności 

przebudowy. Osiągnięcie tego warunku jest możliwe głównie przez wykorzystanie sił natury 

dla samoutrzymania się wyrobiska oraz zwiększenie podporności obudowy np. przez 

zastosowanie jako obudowy wstępnej betonu natryskowego, a w najtrudniejszych warunkach 

górniczo-geologicznych poprzez dodatkowe wzmocnienie przez zastosowanie kotew 

iniekcyjnych. 

Aktualnie stosowane rozwiązania techniczno-technologiczne, wykorzystują siły natury 

celem uzyskania wymaganej stateczności wyrobiska przez stosowanie szczelnej wykładki 

pomiędzy górotworem, a opinką obudowy stalowej. Szczelna wykładka ma zapewnić jak 

najszybsze uzyskanie podporności roboczej obudowy, ograniczając jednocześnie 

odkształcenia wynikające z rozwarstwienia skał szczególnie w stropie wyrobiska. Przyjmuje 

się, że szczelna wykładka zwiększa stateczność obudowy jak również zwiększa jej 

podporność. W praktyce uzyskanie szczelnej wykładki jest trudne do zrealizowania, a czasem 

wręcz niemożliwe. Nieszczelna wykładka powoduje większe rozwarstwienie skał 

stropowych, co zwiększa ciśnienie górotworu na obudowę. Efektem tego są zwiększone 
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deformacje wyrobiska, uszkodzenia obudowy, co w dalszej kolejności powoduje konieczność 

wykonania kosztownej przebudowy wyrobiska. 

Dla efektywnej eliminacji tych niekorzystnych warunków wydaje się korzystnym 

zastosowanie rozwiązania, które posiadałoby następujące założenia: 

− szczelną wykładkę można uzyskać w wyniku zastosowania betonu natryskowego 

bezpośrednio w przodku drążonego wyrobiska, 

− warstwa betonu natryskowego powinna pełnić równocześnie funkcję obudowy 

wstępnej, która ograniczy rozwarstwianie się skał otaczających wyrobisko, 

szczególnie w okresie do chwili pełnej współpracy obudowy ostatecznej z 

górotworem, 

− beton natryskowy powinien być wykonany na bazie cementów ekspansywnych z 

zastosowaniem mikrozbrojenia rozproszonego, dla wywołania aktywnego 

oddziaływania betonu na wyłom wyrobiska, ograniczając rozwarstwianie się skał. 

Trudne warunki górniczo-geologiczne panujące w wyrobiskach górniczych przy 

zabezpieczaniu ociosów, stropu czy spągu betonem natryskowym wymagają kompozytów 

betonowych o ściśle określonych walorach technicznych pozwalających kształtować 

projektowane właściwości obudów powłokowych zależnie od wymagań związanych z 

przeznaczeniem i lokalizacją wyrobiska. Takim tworzywem jest beton natryskowy z 

mikrozbrojeniem, który poprzez dobór podstawowych składników (dodatków i domieszek) 

można istotnie udoskonalić. Beton natryskowy dodatkowo zbrojony włóknem stalowym o 

właściwie dobranym składzie – dostosowanym do warunków eksploatacji – cechuje się 

odpowiednią jakością, a szczególnie wytrzymałością na zginanie, ścinanie, ścieranie, 

zmęczenie, docisk miejscowy, ściskanie wielokierunkowe oraz podwyższoną 

odkształcalnością do momentu zarysowania, odpornością na uderzenia oraz obniżonym 

skurczem. Beton zbrojony włóknem stalowym po pojawieniu się pierwszej rysy posiada nadal 

dużą wytrzymałość i cechy materiału sprężysto – plastycznego. 

Włókna stalowe mogą zostać zastąpione włóknami polipropylenowymi HPP gdy beton 

natryskowy ma pracować w warunkach agresywnego, korozyjnego dla stali środowiska. 

Jako spoiwo w betonie natryskowym stosowany jest cement portlandzki, którego 

podstawową wadą jest skurcz, który powoduje odspojenie betonu od górotworu. Warstwa 

betonu natryskowego nie działa wtedy aktywnie na odprężający się górotwór, gdyż nie 

wywiera na niego naprężeń wstępnych, przeciwnie może nawet powodować odkształcenie się 

konstrukcji, a powstające rysy skurczowe, zmniejszają wytrzymałość obudowy oraz jej 

szczelność wobec wody i gazów [7, 8]. 
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2. ZALETY OBUDOWY WSTĘPNEJ Z BETONU NATRYSKOWEGO  

WYKONANEGO  NA BAZIE  CEMENTU  EKSPANSYWNEGO WARUNKUJĄCE 

POPRAWĘ STATECZNOŚCI WYROBISKA KORYTARZOWEGO 

 

Doświadczenia ruchowe w budownictwie górniczym i tunelowym wykazują, iż 

korzystnym rozwiązaniem jest wprowadzenie obudowy już w przodku wykonywanego 

wyrobiska, która ściśle przylega do konturu wyrobiska i jednocześnie wykazuje zdolność do 

ograniczonych przemieszczeń. W dużym zakresie wymóg ten spełniają obudowy powłokowe 

z betonu natryskowego [1, 2, 3, 4]. Natrysk z betonu wykonany bezpośrednio po odsłonięciu 

wyłomu w przodku, umożliwia zachowanie jego stateczności w wyniku scalania spękanego 

konturu wyrobiska i wspomagania samonośności tworzącego się sklepienia skalnego. 

Szczególnie korzystne cechy, które mogą wspomagać samonośność sklepienia skalnego 

tworzącego się nad wyrobiskiem, posiadają betony natryskowe wykonane na bazie cementu 

ekspansywnego. Przyjmuje się, że cement ekspansywny to taki, w którym odkształcenia 

spowodowane ekspansją są znacznie większe niż odkształcenia wywołane skurczem [6].  

Cechą charakterystyczną betonu ekspansywnego jest przyrost jego objętości zachodzący 

przez około 7 dni od ułożenia. Istnieje możliwość regulowania ekspansji poprzez stosowanie 

mikrokrzemionki do betonów ekspansywnych, brak długotrwałej ekspansji wywołany 

użyciem mikrokrzemionki jest pożądany i dogodny, gdyż możliwe jest skrócenie okresu 

pielęgnacji betonu na mokro do około 4 dni. Zwiększeniu objętości towarzyszy wzrost 

gęstości pozornej. Jeżeli w sposób mechaniczny ograniczy się możliwość swobodnego 

odkształcenia betonu, nastąpi jego samonaprężenie. Uzyskuje się to wtedy, gdy na przykład 

beton jest umieszczony w stykach pomiędzy krawędziami (czoło przodka i warstwa wcześniej 

położonego betonu) lub jest zazbrojony mikrozbrojeniem. W tym wypadku włókna 

rozproszone spełniają funkcję zbrojenia, hamującego swobodny rozwój odkształceń 

ekspansji, a tym samym powodują powstanie pożądanych samonaprężeń wstępnych. Jego 

samonaprężenie przeciwdziała naprężeniom rozciągającym powstającym pod wpływem 

działania podłoża które stanowi górotwór. 

Betony na bazie cementu ekspansywnego z mikrozbrojeniem stalowym lub 

polipropylenowym, są spoiwami aktywnymi, dzięki występującym w nich samonaprężeniom 

mogą oddziaływać na wyłom wyrobiska jeszcze przed zadziałaniem obciążeń wymuszających 

współpracę. Powstający podczas wiązania etryngit przerasta pory i nierówności strefy 

kontaktu z wyłomem, powodując mechaniczne zazębianie się ze skałami. Podczas wiązania w 

betonie powstają samonaprężenia powodujące jego docisk do wyłomu i poprawę 
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przyczepności do podłoża skalnego. Zastosowanie cementów ekspansywnych powoduje 

szybkie twardnięcie betonu, a tym samym szybkie uzyskanie wysokich parametrów 

wytrzymałościowych.  

Obudowa wstępna z betonu natryskowego może być wykonana bezpośrednio po 

odsłonięciu wyłomu (rys. 1) jako warstwa o grubości ok. 10 ÷ 15 cm. Zastosowany beton z 

mikrozbrojeniem rozproszonym wykonany na bazie cementu ekspansywnego w miarę upływu 

czasu zwiększa swoją objętość, co powoduje, że już od pierwszych godzin po nałożeniu 

warstwy betonu na wyłom w przodku wyrobiska, występuje aktywne oddziaływanie betonu 

na skały, w wyniku czego następuje ograniczenie procesu rozwarstwiania się skał 

stropowych. Wykonanie obudowy wstępnej z betonu natryskowego na bazie cementów 

ekspansywnych pozwala na natychmiastowe zabezpieczenie świeżo odkrytego wyłomu w 

przodku wyrobiska, wzmocnienie i uszczelnienie górotworu w bezpośrednim sąsiedztwie 

wyrobiska, ograniczenie rozwarstwienia skał otaczających wyrobisko, poprawę parametrów 

wytrzymałościowych górotworu i podwyższenie nośności obudowy i zapewnienie lepszej 

współpracy ostatecznej obudowy podporowej z górotworem. 

 

a)       b) 

Wykonana obudowa 
torkretowa

Zabiór kombajnu Wykonana obudowa 
torkretowa

Odcinek obudowy wstępnej 
torkretowej  

Rys. 1. Schemat wykonania obudowy wstępnej z betonu natryskowego w przodku 

wyrobiska drążonego kombajnem chodnikowym (a – wykonanie zabioru w przodku 

drążonego wyrobiska, b - wykonanie na otwartej caliźnie stropu i ociosów obudowy wstępnej 

z betonu natryskowego) 

 

W tablicy 1 przedstawiono wyniki badań dla trzech rodzajów suchych mieszanek 

stosowanych do betonu natryskowego na bazie cementu ekspansywnego, a mianowicie: 

− nr 1, o składzie: cement ekspansywny, kruszywo do 2,5 mm, mikrokrzemionka, 

włókna polipropylenowe Fibermesh „Harbourite” (19 mm), 

− nr 2, o składzie: cement ekspansywny, kruszywo do 4,0 mm, mikrokrzemionka, 

włókna polipropylenowe Fibermesh „Harbourite” (19 mm), 
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− nr 3, o składzie: cement ekspansywny, kruszywo do 4,0 mm, mikrokrzemionka, 

włókna stalowe typu DRAMI X  RC-80/30BP (o smukłości 80). 

 

Tablica 1. Wyniki badań mieszanek betonu na bazie cementu ekspansywnego [10] 

Rodzaj mieszanki na bazie cementu 
ekspansywnego 

Właściwości 

1 2 3 
7 dni 25,8 26,2 26,7 
28 dni 38,7 41,9 38,6 

Wytrzymałość 
na 

ściskanie [MPa] 56 dni 45,2 44,1 43,2 
7 dni 7,2 6,8 6,6 
28 dni 9,3 9,2 8,9 

Wytrzymałość 
na 

zginanie [MPa] 56 dni 11,6 10,5 11,5 
Wytrzymałość na odrywanie 
[MPa] 

2,06 1,86 0,9 

Moduł sprężystości [MPa] 32 670 25 030 19 520 
po 1 dniu 2,54 1,42/3,60 1,50/3,89 

po 3 dniach 3,04 1,61/4,69 1,58/4,72 
po 7 dniach 3,17 1,42/4,89 1,58/4,81 

spęcznienie w 
warunkach 
mokrych 

(wydłużenie) 
[mm/m] 

po 28 dniach 3,25 1,08/4,71 1,27/4,69 

 

Powyższe wyniki badań, wskazują, że suche mieszanki do wykonywania betonów 

natryskowych na bazie cementu ekspansywnego z użyciem sprawdzonej mikrokrzemionki 

oraz mikrozbrojenia polipropylenowego i stalowego, zapewniają uzyskanie bardzo dobrych 

parametrów wytrzymałościowych. 

Jako miarę poprawy stateczności 

wyrobiska korytarzowego w 

wyniku zastosowania obudowy 

wstępnej z betonu natryskowego 

na bazie cementu 

ekspansywnego, można przyjąć 

wielkość przemieszczeń obudowy 

oraz wielkość i położenie strefy 

zniszczenia skał w otoczeniu 

wyrobiska korytarzowego. W świetle wyników obliczeń, zastosowanie betonu natryskowego 

jako obudowy wstępnej powoduje, że już we wczesnej fazie odkształcania – rozwarstwiania 

się warstw skalnych otaczających wyrobisko, warstwa obudowy wstępnej z betonu 
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natryskowego znacząco ogranicza wysokość strefy zniszczenia skał nad wyrobiskiem. 

Jak najszybsze wykonanie obudowy z betonu natryskowego w przodku drążonego 

wyrobiska korytarzowego może skutkować zmniejszeniem wysokości strefy zniszczenia 

górotworu nad wyrobiskiem. Wykorzystanie możliwości zmniejszenia rozwarstwienia się skał 

stropowych, poprzez stosowanie obudowy wstępnej z betonu natryskowego, stanowić może 

jeden z bardziej efektywnych sposobów poprawy współpracy obudowy ostatecznej z 

górotworem. Istotnym efektem poza zmniejszeniem strefy zniszczenia skał, wynikającym z 

zastosowania obudowy wstępnej z betonu natryskowego, jest po zabudowie obudowy 

ostatecznej, jej lepsza współpraca z górotworem. 
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