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„Beton i jego składniki”



PLAN PREZENTACJI:

Fizykochemiczne podstawy teoretyczne z zakresu:

- cementów,
- domieszek chemicznych do betonu,
- mieszanki betonowej



Spoiwa dzielimy na:

- powietrzne (gipsy i wapno),

- hydrauliczne (cementy).



Spoiwa gipsowe:

- wydobycie i rozdrobnienie kamienia gipsowego,

- obróbka cieplna (dehydratacja),

- zmielenie produktu i zmieszanie go z określonymi 

dodatkami.

Zastosowanie:

- budownictwo,

- przeznaczenie do celów technicznych,

- gipsy medyczne.





Spoiwa hydrauliczne:

CEMENT to spoiwo hydrauliczne to znaczy twardniejący i trwały w warunkach 

przechowywania w wodzie.

CEMENT – drobno zmielony materiał nieorganiczny, po zmieszaniu z wodą 

początkowo plastyczny, następnie w wyników złożonych procesów ulega 

wiązaniu – utrata plastyczności i twardnieniu – narastanie wytrzymałości.



Składniki główne cementu:

- klinkier portlandzki K,
- granulowany żużel wielkopiecowy S,
- pucolany naturalne i pucolany naturalne wypalane P, Q,
- popioły lotne (krzemionkowe i wapienne) V i W,
- pył krzemionkowy D,
- łupek palony T,
- wapień L, LL.





Składniki drugorzędne cementu:

- wapienie ,

- popioły lotne

Składniki jako regulatory czasu wiązania:

- gips,

- anhydryt,

- reagips.



Proces produkcji cementów powszechnego użytku:

- wydobycie surowców,

- wstępne rozdrobnienie surowców,

- wstępne ujednorodnienie surowców,

- zmielenie zestawu surowcowego,

- korekcja i homogenizacja namiaru surowcowego w celu zapewnienia 

mu odpowiedniego składu chemicznego,

- wypalenie namiaru surowcowego na klinkier portlandzki, chłodzenie 

klinkieru,

- zmielenie na cement 

- składowanie, pakowanie i spedycja cementu.









Skład chemiczny surowców Skład chemiczny klinkieru
Skład (mineralny)

wg metody Bogue'a

CaO 44,72 CaO 67% C3S 51.5 - 85.2%

SiO2 14,34 SiO2 24% C2S 0.2 - 27.1%

Al2O3 2,29 Al2O3 4% C3A 6.8 - 15.6%

Fe2O3 1,84 Fe2O3 3% C4AF 4.0 - 16.2%

MgO + SO3 + 

Inne
0,95

MgO + SO3 + 

Inne
2% wolne CaO 0.08 - 5.58%

Strata prażenia 35,86



Skład fazowy KP

- krzemian trójwapniowy 3CaO·SiO2 C3S alit 55÷65%;

- krzemian dwuwapniowy 2CaO·SiO2 C2S belit 15÷25%;

- glinian trójwapniowy 3CaO·Al2O3 C3A 8÷12%;

- żelazoglinian czterowapniowy 4CaO·Al2O3·Fe2O C4AF brownmilleryt 8÷12%;

ponadto: wolne CaO, MgO, Na2O, K2O i gips CaSO4·2H2O (3÷4%).







Klasyfikacja cementów

Cementy powszechnego użytku:
- nie wykazujące szczególnych cech użytkowych,

Cementy specjalne:
- wykazujące specjalne cechy użytkowe, na podstawie których można 

przyjąć kwalifikację specjalnego zastosowania.



WYRÓŻNIAMY 3 klasy wytrzymałości na ściskanie [MPa] cementu, po 28 
dniach:

klasa 32,5,
Klasa 42,5,
Klasa 52,5.

WYTRZYMAŁOŚĆ WCZESNA:

N - cementy o normalnej wytrzymałości wczesnej,

R – cementy o wysokiej wytrzymałości wczesnej.



Klasa 
wytrzymałości

Wytrzymałość na ściskanie [MPa]
wczesna normowa

po 2 dniach po 7 dniach po 28 dniach
32,5 N - ≥ 16

≥ 32,5   ≤ 52,5
32,5 R ≥ 10 -
42,5 N ≥ 10 -

≥ 42,5   ≤ 62,5
42,5 R ≥ 20 -

52,5 N ≥ 20 -
≥ 52,5

52,5 R ≥ 30 -



Powierzchnia właściwa

Suma zewnętrznych powierzchni ziaren [cm2/g]

Charakteryzuje stopień zmielenia cementu. Czym drobniejsze są ziarna, tym 

powierzchnia właściwa większa.

Poprzez powierzchnię zewnętrzną cement kontaktuje się z wodą, wobec tego wraz 

ze wzrostem powierzchni właściwej rośnie aktywność cementu:

- krótszy czas wiązania,

- szybszy przyrost wytrzymałości w początkowej fazie twardnienia

- większy stopień hydratacji cementu,

- większa ilość ciepła hydratacji,

- większy skurcz.

Powierzchnia właściwa cementu S = 3000÷5000 cm2/g.



Czas wiązania

Czas, po którym plastyczny zaczyn zmienia się w ciało stałe, które nie posiada 

wyraźnej wytrzymałości. 

Rozróżnia się:

- czas początku wiązania (tpw) - od zmieszania składników do momentu, w którym 

rozpoczyna się kształtowanie sieci krystalicznej w zaczynie (⇒ początek utraty 

plastyczności);

- czas końca wiązania (tkw) - liczony do moment ukształtowania się sieci 

krystalicznej.



Hydratacja

Okres I – od wymieszania składników do początku wiązania,

Okres II – wiązanie,

Okres III – twardnienie,

Okres IV – eksploatacja.



Ciepło hydratacji

Reakcje hydratacji są egzotermiczne, czyli zachodzą z wydzielaniem ciepła.

Ilość wydzielanego ciepła wzrasta ze wzrostem:

- ilości C3S, C3A;

- powierzchni właściwej;

- klasy cementu;

- temperatury zaczynu (⇒ przyśpieszenie reakcji).

Niskim ciepłem hydratacji charakteryzują się cementy z dużą zawartością żużla i 

pucolanów, np. cementy hutnicze, pucolanowe, wieloskładnikowe



Ciepło hydratacji

Ciepło wydzielające się podczas twardnienia mieszanki betonowej może wywołać 
istotny wzrost temperatury elementu betonowego (nawet do 60oC).

Zjawisko korzystne:
- podczas wykonywania prac betonowych w okresie obniżonych temperatur -
podtrzymuje reakcje hydratacji nawet przy ujemnych temperaturach zewnętrznych.

Zjawisko niekorzystne:
- w lecie - zaburza proces wiązania i twardnienia;
- przy betonowaniu elementów masywnych (duże fundamenty, budowle 
hydrotechniczne, mosty, itp.) - powstają znaczne naprężenia termiczne, mogące 
uszkodzić element.

Ilość ciepła nie zależy od bezwzględnej ilości cementu lecz od ilości cementu, który 
uległ hydratacji. Ilość cementu, który hydratyzuje w pierwszych, np. 30 godz., można 
ograniczyć, np. stosując domieszki chemiczne.





RODZAJ CEMENTU
OZNACZENIE 

CEMENTU

ZAWARTOŚĆ SKŁADNIKA 
MINERALNEGO W SKŁADZIE 

[%]

Cement portlandzki CEM I -

Cement portlandzki 

wieloskładnikowy

CEM II/A

CEM II/B

6-20

21-35

Cement hutniczy

CEM III/A

CEM III/B

CEM III/C

36-65

66-80

81-95

Cement pucolanowy
CEM IV/A

CEM IV/B

11-35

36-55

Cement wieloskładnikowy CEM V/A

CEM V/B

36-60

62-80



CEMENT o niskim i bardzo niskim cieple hydratacji – LH, VLH,

CEMENT o wysokiej odporności na siarczany – HSR, zmiana na SR0, SR3, 

SR5,

CEMENT o niskiej zawartości alkaliów „niskoalkaliczny” - NA



CEM I

- wszystkie klasy ekspozycji z wyłączeniem XA2 i XA3 (SR), klasy 42,5N,R oraz 

52,5N,R używane w produkcji betonów wysokich klas, wibrowana kostka brukowa, 

galanteria, prefabrykacja, dachówki cementowe,

CEM II/A-S, B-S

-wszystkie klasy ekspozycji oprócz XA2 i XA3 (SR), cementy wyższych klas zalecane 

do produkcji dachówki, kostki brukowej, krawężników, elementów 

prefabrykowanych, zalecane w produkcji wysokich klas (C40/50 i wyższych),



CEM II/B-V 32,5N,R, HSR, CEM IV/A,B

- prawie wszystkie klasy ekspozycji z wyjątkiem XF3-XF4,obiekty narażone na 

agresję siarczanową (oczyszczalnie ścieków, roboty górnicze). Cementy klasy 42,5 

mogą być stosowane w produkcji galanterii betonowej i prefabrykacji.

- CEM II A,B-M (V,S,L,LL) 

zakresy stosowania uzależnione od składu cementu, podobny zakres stosowania 

jak CEM II/A,B-S, CEM II/A,B-V, V-LL, S-LL zalecany do stosowania w klasie 

espozycji X0 lub XC1 do XC3, zalecany do prac murarskich i tynkarskich.



CEM III/A,B

- przydatny we wszystkich klasach ekspozycji (w klasach XA2 i XA3 należy 

stosować CEM III HSR),„huty” posiadają specjalne właściwości: niskie ciepło 

hydratacji – LH, odporność na środowisko agresywnie chemicznie – HSR 

łącznie z agresją alkaliczną – NA oraz niski skurcz, szczególnie przydatne 

w budowie fundamentów, masywów, zapór wodnych, oczyszczalni ścieków, 

obiektów morskich, mogą być stosowane w produkcji prefabrykatów oraz  

galanterii betonowej.



CEM V/A,B

- zakres stosowania uzależniony od składników mineralnych w składzie 

cementu, cementy mogą być stosowane praktycznie we wszystkich klasach 

ekspozycji oprócz XF3 i XF4, CEM V/B może być stosowany w X0 oraz XC1 i 

XC2, ze względu na podwyższoną zawartość dodatków mineralnych 

przydatny do stosowania w klasach XA1, XA2 oraz XA3.



Norma PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. 
Domieszki do betonu. Definicje, wymagania, zgodność, 

znakowanie i etykietowanie.

Domieszka do betonu

- materiał dodawany podczas wykonywania mieszanki betonowej w ilości 

nie przekraczającej 5% masy cementu w betonie, w zmodyfikowania 

właściwości mieszanki betonowej i/lub stwardniałego betonu.



Podział domieszek

- domieszki redukujące ilość wody (uplastyczniające i upłynniające),

- domieszki zwiększające więźliwość wody,

- domieszki napowietrzające,

- domieszki przyśpieszające wiązanie,

- domieszki przyśpieszające twardnienie,

- domieszki opóźniające wiązanie,

- domieszki zwiększające wodoodporność

- domieszki kompleksowe (opóźniające/uplastyczniające, 

opóźniająco/upłynniające, przyśpieszająco/uplastyczniające. 



Historia domieszek:

- przyspieszacze wiązania i twardnienia – białka z jaj, sok figowy, skrobia z krwi, 

skwaszone mleko,

- uszczelniające – głównie produkty mleczne,

- substancje napowietrzające – słód, piwo, skóry zwierzęce,

- upłynniacze – cukier, oliwa gliceryna, oleje mineralne, białko, żywica sosnowa,  

- modyfikatory – krew zwierzęca, ziarna konopii, białka, kazeina,

- dodatki przeciwskurczowe – wosk pszczeli.



Plastyfikatory

- anionowe substancje powierzchniowo czynne,

- substancje niejonowe, 

- inne, polisacharydy, dekstryna, rozpuszczalne w wodzie pochodne celulozy, 

silikony,

Najbardziej popularne są anionowe związki powierzchniowo czynne:
- kwasy lignosulfonowe i ich sole (Ca, Na, Mg, NH4)

- kwasy hydroksykarboksylowe i ich sole (Ca, Na, trietyloaminy) np. kwas 

glukonowy,

- zmydlona lub niezmydlona żywica abietynowa lub abietyny sodu i potasu,

- alkiloarylosulfoniany.





Superplastyfikatory

- sulfonowany kondensat melaminowo-formaldehydowy, SMF,

- sulfonowany kondensat naftalenowo-formaldehydowy, SNF,

- modyfikowane sulfoniany,

- polikarboksylaty, 

- etery polikarboksylowe,

- estry polikarboksylowe,

- inne





Baza chemiczna Lignosulfoniany
(LS)

Żywice melaminowe (MFS) i formaldehydowe 
(NFS)

Polikarboksylaty
Polikarboksyetery
(PC, PCE)

Sposób powstawania Chemiczna obróbka odpadów 
przy produkcji papieru metodą 
sulfitową. 
Jakość zależy od rodzaju LS i 
stopnia oczyszczenia

Kondensacja i sulfonowanie melaminy i naftalenu. 
Jakość zależy odstopnia kondensacji i masy 
molowej (długość łańcucha)

Chemiczna obróbka 
(polikondensacja) kwasów m.in. 
akrylowych

Mechanizm działania Obniżenie napięcia 
powierzchniowego wody. 
Łatwiejsze zwilżenie ziarn 
cementu

Absorpcja domieszki na powierzchni ziarna 
cementowego. Nadanie ładunku elektrycznego 
dzięki czemu następuje odpychanie 
elektrostatyczne ziarn cementu. 
Efekt działania 
MSF-20 min
NSF – 40 min

Kombinacja efektu 
elektrostatycznego i 
mechanicznego odpychania (efekt 
steryczny). Najwyższy efekt 
upłynnienia i działanie 60-120 min. 

Zastosowanie B 10 – B 40
Beton towarowy

B 20 – B 70
Prefabrykacja
Beton towarowy

B 30 – B 100 i wyższe
Prefabrykacja
Beton towarowy
Beton SCC, Betony ciekłe





Działanie plastyfikatorów

Bez domieszki Po dodaniu domieszki



Działanie superplastyfikatorów

Bez domieszki Po dodaniu domieszki



1.)
Adsorpcja PCE

na ziarnie cementowym

Adsorpcja  molekuł superplastyfikatora (SP)
(2 Alternatywy / Przypadki graniczne):

2.)
Adsorpcja PCE na cementowym 

ziarnie pokrytym warstw ą Ettringitu

Pojawienie si ę Ettringitu    Adsorbcja PCE









Norma PN-EN 206:2014 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i 
zgodność.

Beton

materiał powstały ze zmieszania cementu, kruszywa grubego, drobnego wody 
oraz ewentualnych domieszek i dodatków, który uzyskuje swoje właściwości w 

wyniku hydratacji  cementu.

Beton jest materiałem hydraulicznym.





Klasy wytrzymałości dla betonu zwykłego i ciężkiego



Klasy wytrzymałości dla betonu lekkiego



Klasy ekspozycji















Wymagania dotyczące składników Betonu

Cement – podczas doboru cementu do konkretnego obiektu należy zwrócić 
szczególną uwagę:

▪ realizację robót

▪ przeznaczenie betonu

▪ warunki pielęgnacji [ np. obróbka cieplna]

▪ wymiary konstrukcji [wydzielanie ciepła]

▪ warunki środowiska [ klasy ekspozycji]

▪ potencjalna reaktywność kruszywa z składnikami



Wymagania dotyczące składników Betonu

Kruszywo stanowi 70-80 % całkowitej objętości betonu zgodnie z normą PN-EN 206-
1:2014 rodzaj i kategorie np. dotyczące uziarnienia, płaskości, mrozoodporności , 
zawartości pyłów, odporności na ścieranie należy dobrać biorąc pod uwagę:

▪ realizację robót

▪ przeznaczenie betonu

▪ warunki środowiska na którego narażony jest beton

▪ wszelkie wymagania dotyczące osłoniętego kruszywa lub kruszywa stosowanego w 
przypadku mechanicznej obróbki powierzchni betonu.



Podział kruszyw



Podział i przykłady kruszyw ze względu na gęstość objętościową w stanie suchym



Wymagania dotyczące składników Betonu

Woda zarobowa

Woda pitna [wodociągowa]

Woda gruntowa, ze źródeł podziemnych

Woda morska lub zasolona

Woda powierzchniowa lub ze ścieków przemysłowych

Woda odzyskana w procesie produkcyjnym [może być stosowana jako woda zarobowa do 
betonu zawierającego bądź nie zawierającego zbrojenia i innych elementów metalowych 
oraz betonu sprężonego pod warunkiem że spełnia wymagania PE EN 1008:2004



Wymagania dotyczące składników Betonu

Domieszki chemiczne – stosując należy kierować się następującymi 
zasadami:

▪ całkowita ilość nie powinna przekraczać 5% [w stosunku do masy cementu] – chyba że jest znany
i uwzględniony wpływ na właściwości i twardość betonu

▪ domieszki stosowane w ilości <0,2% należy wymieszać z częścią wody zarobowej

▪ jeżeli całkowita ilość domieszki przekracza 3l/m3 betonu zawartą w niej wodę należy wliczyć do 
współczynnika w/c

▪ w przypadku stosowania więcej niż jednej domieszki należy sprawdzić ich kompatybilność w 
badaniach wstępnych.



Wymagania dotyczące składników Betonu

Dodatki Mineralne – materiał drobnoziarnisty nieorganiczny składnik dodawany do 
betonu w celu poprawienia jego właściwości

▪ pył krzemionkowy

▪ naturalna pucolana

▪ żużel wielkopiecowy

▪ kamień wapienny

▪ pigmenty



Wymagania dotyczące składników Betonu

Włókna do betonu: dodawanie do betonu powinno się odbywać wg. procedury która umożliwi 
maksymalną homogenizację mieszanki.



Mieszanka Betonowa

Do oznaczenia klasy konsystencji dopuszczalne jest stosowanie jednej z metod:

▪ metoda opadu stożka

▪ metoda stopnia zagęszczalności

▪ metoda stolika rozpływowego

▪ metoda rozpływu stożka

▪ metodami specjalnymi uzgodnionymi pomiędzy specyfikującym a producentem [np. wilgotny 
beton]



Mieszanka Betonowa – klasy konsystencji



Mieszanka Betonowa – klasy konsystencji



Mieszanka Betonowa – klasy konsystencji



Mieszanka Betonowa – klasy konsystencji



Mieszanka Betonowa – klasy konsystencji



Mieszanka Betonowa – klasy konsystencji



WBUDOWANIE I PIELĘGNACJA BETONU

CO JEST GWARANCJĄ UZYSKANIA 
DOBREGO BETONU???

PRAWIDŁOWE WBUDOWANIE I 
PIELĘGNACJA!!!!



WBUDOWANIE I PIELĘGNACJA BETONU

W okresie letnim – co nam zagraża?
• Wysokie temperatury
• Nasłonecznienie
• Wiatr

W okresie letnim – jak pielęgnujemy?
• Polewanie wodą
• Układanie mat i polewanie wodą
• Przykrycie folią
• Stosowanie preparatów powłokotwórczych



WBUDOWANIE I PIELĘGNACJA BETONU

W okresie zimowym – co nam zagraża?
• Niskie temperatury
• Wiatr

W okresie zimowym – jak pielęgnujemy?
• Ochrona cieplna w elemencie konstrukcji,
• Stosowanie cieplaków,
• Stosowanie odpowiednich szalunków i ich izolacja,
• Podgrzanie betonu w elemencie konstrukcji

Maty grzewcze, powietrze, podgrzewanie prądem, promienniki podczerwieni



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!


