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PRZYKŁADY NAPRAW I W ZMOCNIE Ń BUDOWLI 
HYDROTECHNICZNYCH WYKONYWANYCH W TECHNOLOGII 

BETONOWANIA POD WOD Ą 

THE EXAMPLES OF REPAIRS AND REINFORCEMENTS OF HYDRA ULIC STRUCTURES USING 
UNDERWATER CONCRETING TECHNOLOGY 

Streszczenie W referacie przedstawiono kilka realizacji prac remontowo-budowlanych przeprowadzonych na 
trzech betonowych budowlach hydrotechnicznych. Opisano specyfikę wykonywania tych prac całkowicie pod 
wodą. Przedstawiono aspekty technologiczne łączenia starego betonu z nowym w trakcie remontu tego typu 
budowli. W końcowej części referatu opisano sposób, w jaki sprawdzono wytrzymałość betonu układanego pod 
wodą oraz jego przyczepność do starego betonu. 

Abstract The paper deals with some examples of repair work of three concrete hydraulic structures. Technology 
of underwater concreting is described in details. Some technological aspects of combining old concrete with new 
one during repair are presented. Final part of the paper presents a method of determining strength of underwater 
concrete and its adherence to old concrete.  

1. Wprowadzenie 

Znaczna część budowli hydrotechnicznych po zakończeniu ich budowy i włączeniu do 
eksploatacji pracuje poniŜej zwierciadła wody. Modernizacja, naprawa lub wzmacnianie beto-
nowych budowli hydrotechnicznych znajdujących stale się pod wodą nastręcza szereg trud-
ności. Najtrudniejsze prace to takie, gdzie zachodzi konieczność zapewnienia stateczności na-
prawianej konstrukcji Ponadto bardzo często istnieje potrzeba utrzymania ciągłości lub goto-
wości pracy obiektu [1]. Niejednokrotnie prace wykonywane są przy jednostronnym parciu 
wody na naprawiany element.  

Do wielu tego typu prac stosuje się beton, który naleŜy zabudować pod wodą. Technologia 
betonów podwodnych zawierających w swym składzie domieszki zapobiegające wymywaniu 
spoiwa typu AWA(ang. antiwashout admixture) [2], [3].W dalszym ciągu przedstawiono 
przykłady kilku krajowych realizacji prac budowlanych na obiektach hydrotechnicznych z wy-
korzystaniem samozagęszczalnego betonu podwodnego. 
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2. Kompleksowy remont ujęcia wody 

W korpusie zapory ziemnej w Czańcu usytuowane jest dwukomorowe ujęcie wody typu 
brzegowego. W trakcie oceny stanu technicznego betonowej konstrukcji ujęcia stwierdzono 
jego zły stan techniczny. Niepokój uŜytkownika obiektu budziły wycieki ze ścian bocznych 
oraz ukośnej ściany czołowej. Natomiast przegroda międzykomorowa była nieomal w awa-
ryjnym stanie. Zaszła potrzeba kompleksowego remontu betonowego obiektu, którego 
znaczna część usytuowana jest poniŜej normalnego poziomu piętrzenia wody w zbiorniku. 

Aby prace wykonywać bezpiecznie, a zarazem bez potrzeby wyłączenia ujęcia z eksploa-
tacji uznano, Ŝe część prac remontowych zostanie wykonana przez ekipę nurków pod wodą.  

Główny problem w zorganizowaniu prac remontowych polegał na tym, aby bez opróŜ-
niania komór wzmocnić przegrodę między nimi. OpróŜnienie jednej z nich spowodowałoby 
jednostronne parcie wody na odsłoniętą przegrodę, skutkujące intensywnymi wyciekami 
utrudniającymi, a być moŜe uniemoŜliwiającymi jej wzmocnienie. Natomiast jednoczesne 
opróŜnienie komór, co prawda odciąŜyłoby przegrodę, ale spowodowałoby wyłączenie całego 
ujęcia, czego chciano uniknąć. 

  
Rys. 1. Betonowanie przegrody między komorami ujęcia. Po prawej schemat wzmacnianej konstrukcji 

W pierwszym etapie prac remontowych wykonano obustronne wzmocnienie płaszczem 
Ŝelbetowym o grubości 20 cm oraz wzmocnienie skośnej płyty czołowej. Następnie po 
wypompowaniu wody z poszczególnych komór wykonano pozostałe prace remontowe.  
W technologii betonowania pod wodą w całości wymieniono skrzydełka umocnienia przy 
wlotach ujęcia. Prace prowadzono na głębokości do 7 m. W trakcie remontu pod wodą zabu-
dowano blisko 30 m3 betonu C30/37 o stopniu wodoszczelności W 12 i stopniu mrozo-
odporności F 200. Do wykonania mieszanki stosowano cement CEM I HSR NA, kruszywo 
Ŝwirowe 2/16 mm, piasek rzeczny 0/2 mm oraz wodę wodociągową. Właściwości mieszanki 
betonowej modyfikowano domieszką superplastyfikatora na bazie karboksylanów oraz 
domieszką zwiększającą odporność na wymywanie z niej zaczynu cementowego. Z tych 
składników uzyskano mieszankę samozagęszczalną o rozpływie z odwróconego stoŜka około 
60 cm i zawartości powietrza poniŜej 2%. 
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3. WydłuŜenie filarów jazu związane z rozszerzeniem funkcji obiektu 

Jednym z elementów modernizacji południowego obejścia autostradowego Krakowa było 
wykonanie kładki pieszo-rowerowej łączącej brzegi Wisły w okolicach toru kajakowego. 
Jej przęsła wsparto między innymi na podporach ustawionych na dwóch filarach jazu. Filary 
te okazały się nieco za krótkie, a więc zaszła potrzeba ich wydłuŜenia. Analizując techniczne 
moŜliwości realizacji tego zadania dla filarów w nurcie rzeki, wybrano technologię związaną 
z pracą nurków.  

Wykonawca prac podwodnych dokonał adaptacji projektu do przyjętej technologii wykona-
nia, zwłaszcza w zakresie modyfikacji receptury betonu i sposobu mocowania kotew. Wspól-
nie z dostawcą mieszanki betonowej opracowano recepturę, w której zastosowano jako kru-
szywo grys bazaltowy. Zastąpienie kruszywa otoczakowego, które z powodzeniem stosowano 
w trakcie dotychczasowych betonowań podwodnych wynikało z bezwzględnej potrzeby 
spełnienia wymagań specyfikacji technicznej projektu branŜy mostowej.  

  
Rys. 2. Betonowanie podwodnej części nurtowej podpory kładki. Po prawej schemat wydłuŜenia filara 

W ciągu stosunkowo krótkiego czasu zespół nurków wykonał w przepływającej wodzie na 
głębokości do 3 m zilustrowane na rys. 2 następujące prace: 
- przygotowano podłoŜe polegające na odmuleniu i wyczyszczeniu fragmentów płyty dennej 

oraz filarów wraz z rozkuciami technologicznymi, 
- wywiercono otwory w starym betonie płyty dennej oraz filarach jazu, w których osadzano 

kotwy ze stali zbrojeniowej odpowiadające za zespolenie starego betonu z nowym, 
- zamontowano gęste zbrojenie, które miało przenieść między innymi napręŜenia termiczne 

powstające w trakcie twardnienia betonu w stosunkowo krępym elemencie,  
- przytwierdzono do płyty dennej wypadu oraz bocznych ścian filarów specjalnie 

skonstruowany stalowy szalunek, który umoŜliwił betonowanie wyoblonej podwodnej 
części filara, 

-  w kaŜdy filar wbudowano po 27 m3 samozagęszczalnej mieszanki betonowej przystoso-
wanej do betonowania pod wodą; jakościowy skład mieszanki był podobny do podanego 
w pkt.2, z tym, Ŝe zamiast kruszywa Ŝwirowego uŜyto grysów bazaltowych 2/8  

- i 8/16 mm.  
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4. Powierzchniowe wzmocnienie muru oporowego niecki wypadowej elektrowni wodnej 

Przedmiotem naprawy był betonowy mur oporowy usytuowany na dolnym stanowisku przy 
wylotach, elektrowni wodnej w Tresnej. Chroni on skarpę brzegową niecki przed erozyjnym 
oddziaływaniem wody wypływającej z turbin. Przepływ wody w takich miejscach jest turbu-
lentny, a co zatem idzie, powoduje intensywne niszczenie umocnień, szczególnie w miejscach 
gdzie wykonano je ze słabszych materiałów. 

W trakcie przeglądu technicznego stwierdzono liczne uszkodzenia muru w podwodnej jego 
części, zwłaszcza w rejonie końca płyty wypadowej. Po ich zinwentaryzowaniu stwierdzono, 
Ŝe dla zapewnienia naleŜytej stateczności skarpy niezbędna jest naprawa całego muru oporo-
wego. Wobec tego, Ŝe znaczna jego część znajdowała się stale pod wodą zdecydowano się 
prace remontowe wykonywać techniką podwodną. Tylko takie rozwiązanie zapewniało 
bowiem ciągłość pracy elektrowni. 

Przygotowano projekt remontu, który przewidywał hydrodynamiczne czyszczenie powierz-
chni betonu zarówno pod jak i nad wodą wraz z usuwaniem jego słabych fragmentów. Jako 
działanie naprawcze przewidziano wykonanie na całej powierzchni muru płaszcza Ŝelbetowego, 
zespolonego ze starym betonem za pomocy kotew stalowych. Do wykonania okładziny zastoso-
wano w części stale znajdującej się pod wodą, beton podwodny. Jego recepturę, a przede 
wszystkim technologię układania pod woda opracowano na podstawie wcześniejszych doświad-
czeń [4]. Pozostałą nadwodną cześć płaszcza wykonano z betonu hydrotechnicznego. 

  
Rys. 3. Mur oporowy niecki wypadowej w trakcie remontu oraz schemat jego wzmocnienia 

W opisany powyŜej sposób wzmocniono 182 m2 muru oporowego niecki wypadowej 
elektrowni wodnej. Całkowicie pod wodą, na głębokości do 10m, wykonano około 80% 
zakresu prac, który obejmował: 
- przygotowanie podłoŜa przez czyszczenie hydrodynamiczne i miejscowe rozkucia, 
- wywiercenie ponad 550 otworów w starym betonie, w których osadzono, na odpo-

wiednio zmodyfikowanej do stosowania pod wodą zaprawie mineralnej, kotwy ze stali 
zbrojeniowej Ø16, 

- zamontowanie zgrzewanej siatki zbrojeniowej oraz wykonanie odpowiednich szalunków, 
- wbudowanie blisko 30 m3 mieszanki betonowej przystosowanej do betonowania pod 

wodą, która posiadała skład jak podany w pkt. 2. 
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5. Zastosowany sposób kontroli jakości betonu układanego pod wodą oraz jego 
zespolenia z podłoŜem 

Jednym z warunków zapewnienia poprawności wykonania opisanych prac remontowych 
jest odpowiednia jakość betonu układanego pod wodą oraz właściwe zespolenie dobetonowy-
wanych elementów z podłoŜem. Środowisko, w którym wykonywane były prace, to mało 
przejrzysta, wolno przepływająca woda o temperaturze około 10oC. 

Zapewnienie trwałości naprawy lub wzmocnień budowli hydrotechnicznych betonem 
naprawczym koncentruje się na poprawnym zespoleniu stosunkowo cienkiej, posiadającej 
niewielką sztywność warstwy naprawczej z praktycznie nieodkształcalnym, ustabilizowanym 
masywnym podłoŜem [6], a następnie zachowaniem tego zespolenia w czasie dalszej, normal-
nej eksploatacji obiektu. Zespolenie takie, w początkowej fazie, powinno przenieść przede 
wszystkim napręŜenia skurczowe wynikające z procesu wiązania i twardnienia betonu 
warstwy naprawczej, a następnie normalne oddziaływania eksploatacyjne. Jak wykazano [5], 
głównym czynnikiem powodującym zagroŜenie dla trwałości materiału w tego typu budo-
wlach jest cykliczne zamraŜanie i rozmraŜanie nasyconego wodą betonu. NaleŜy przypusz-
czać, Ŝe miejscem szczególnie naraŜonym na takie oddziaływanie będzie styk dobetonowanej 
warstwy z podłoŜem w poziomie zmiennego lustra wody.  

Mierzalną cechą charakteryzującą zespolenie (oprócz nośności kotew) jest przyczepność 
materiału naprawczego do podłoŜa [7]. Na normalnie remontowanych obiektach, określić ją 
moŜna metodą pull-off wg PN-EN 1542. W przypadku wykonywania takich prac pod wodą 
jest to niemoŜliwe. Wobec tego w celu sprawdzenia tej cechy, a takŜe i wytrzymałości 
ułoŜonego pod wodą betonu, równolegle z pracami opisanymi w pkt. 2–4, przeprowadzono 
następujące badanie. 

   
Rys. 4. Betonowy krąg wypełniony betonem pod wodą na głębokości 10 m oraz pobrany z niego rdzeń i schemat 

badania przyczepności 

Betonowy krąg o średnicy jednego metra zanurzano w wodzie obok remontowanego obiektu. 
W trakcie robót betonowych związanych z remontem krąg wypełniono betonem podwodnym. 
Po 28 dniach wypełniony krąg wyjmowano z wody i oceniano właściwości wypełniającego go 
betonu oraz jego zespolenie z betonem ściany kręgu. Badanie polegało na wycięciu wiertłem 
koronowym rdzeni o średnicy 75 mm, na których określano wytrzymałość i przyczepność. 
Do pomiaru przyczepności w styku między betonem ściany kręgu, który imitował stary beton 
podkładu i betonem podwodnym stosowano urządzenie DYNA Z16. Ponadto wykonywano po 
kilka odwiertów rdzeniowych średnicy 100 mm oraz 150 mm na podstawie których oceniono 
makroskopowo styk. W dalszym ciągu wykonywano na nich badania pozwalające ustalić 
podstawowe właściwości betonu stwardniałego układanego i dojrzewającego pod wodą. 
Dla porównania, w tym samym czasie na brzegu wypełniono tym samym betonem bliźniaczy 
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krąg, na którym wykonywano taki sam zakres badań. W tablicy 1 przedstawiono przykładowe 
wyniki badań. Dla zapewnienia miarodajności wyników badane próbki betonu były, podobnie 
jak beton w warunkach rzeczywistych, w stanie pełnego nasycenia wodą. 

Tablica 1. Przykładowe wyniki badań właściwości betonu o składzie jakościowym jak w pkt.2 

Miejsce 
wbudowania 

Przyczepność 
[MPa] 

Wytrzymałość 
na ściskanie 

[MPa] 

Wytrzymałość 
na rozciąganie 

przy 
rozłupywaniu 

[MPa] 

Głębokość 
penetracji wody 

wg PN-EN 
12390-8 
[mm] 

Gęstość 
[kg/m3] 

Betonowanie  
i dojrzewanie 

nad wodą 
NW 

>2,4 
zniszczenie 
kohezyjne w 

betonie podłoŜa 

48,5 3,55 17 2275 

Betonowanie  
i dojrzewanie  

pod wodą 
PW 

>2,7 
zniszczenie 
kohezyjne w 

betonie podłoŜa 
52,5 3,35 12 2280 

6. Podsumowanie 

Przedstawione w referacie realizacje prac remontowo-modernizacyjnych wskazują na 
bardzo duŜą przydatność technologii układania betonu samozagęszczalnego pod wodą. 
Prowadzone badania kontrolne wykazały poprawność właściwości układanego w ten sposób 
betonu oraz jego bardzo dobrą przyczepność do starego podłoŜa. 

NaleŜy podkreślić, Ŝe technologia ta, umoŜliwiająca wykonanie prac bez wyłączania obiek-
tu z eksploatacji, wymaga zatrudnienia specjalistycznego zespołu pracowników posiadających 
nie tylko stosowną wiedzę budowlaną lecz takŜe uprawnienia do pracy pod wodą.  
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