
Beton nie musi być szary –

PIGMENTY do barwienia betonu 

oraz środki hydrofobizujące

Michał Oleksik 1
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Spis treści:

• Cement – podstawy

• Pigmenty 

• pochodzenie, 

• rodzaje, 

• czynniki wpływające na wybarwieni

• Wykwity wapniowe

• Środki hydrofobizujące
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CEMENT

- norma PN-EN 197-1

- CEM- cement to spoiwo hydrauliczne

- składniki główne > 5% masy

- składniki drugorzędne <5% masy

- siarczan wapnia – regulator czasu wiązania

- dodatki < 1% masy
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Składniki główne cementu

- K- Klinkier – powstający w czasie spiekania materiałów w piecu obrotowym

- S – Granulowany żużel wielkopiecowy

- P,Q – Pucolana

- V, W – Popioły lotne V-krzemionkowe, W-wapienne

- L, LL – wapień, kamień wapienny

- D - pył krzemionkowy

- T – łupek palony
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Nazwa cementu
Oznaczenie 
cementu wg PN-EN 
197-1

Udział dodatków 
[% wag.]

Cement portlandzki CEM I CEM I –

Cement portlandzki 
wieloskładnikowy

CEM II
CEM II/A
CEM II/B

6 - 20
21 - 35

Cement hutniczy CEM III
CEM III/A
CEM III/B
CEM III/C

36 - 65
66 - 80
81 - 95

Cement pucolanowy CEM IV
CEM IV/A

CEM IV/B

11 - 35

36 - 55

Cement 
wieloskładnikowy

CEM V
CEM V/A

CEM V/B

36 - 60

62 - 80

Rodzaje cementów z uwagi na ilości stosowanych dodatków
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Dodatki do betonu

Dodatki do 
betonu

TYP I

Mączka 
wapienna
EN 12620

Pigmenty

EN 12878

TYP II

Właściwości 
pucolanowe

Pył 
krzemionkowy

EN 13263-1

Popiół lotny 
krzemionkowy

EN 450-1

Właściwości hydrauliczne

Granulowany żużel 
wielkopiecowy

EN 15167-1
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Dlaczego barwimy beton?
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Pochodzenie pigmentów
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Proces Laux’a opiera się na reakcji utleniania żelaza metalicznego 

nitrobenzenem w roztworze zawierającym dodatki chlorku glinu, chlorku żelaza, 
kwasu siarkowego i kwasu fosforowego.
Zależnie od warunków procesu produktami są Fe3O4 lub FeOOH.

Magnetyt

Hematyt

Hydroksytlenki
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Wymagania dla pigmentów:

 spełnianie wymagań PN-EN 12878

 kompatybilność z cementem i betonem (odporność alkaliczna)

 odporność na działanie światła, UV

 odporność na warunki atmosferyczne

 intensywność barwy w zależności od dozowania

 nietoksyczny, nieszkodliwy dla środowiska

 korzystny cenowo
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Pigmenty do betonu:
- ciekłe 
- proszkowe
- granulat
- kompakt
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9 nowych 
kolorów 

w 2017 roku

http://www.schomburg.pl/oferta/domieszki_uplynniajace.php


Proszkowe pigmenty do betonu:

Korzyści:
- korzystna cena
- brak wrażliwości na mróz
- wysoka moc barwiąca

Uwagi:
- silne pylenie
- możliwość zbrylania
- problemy z automatycznym dozowaniem
- gorsza homogenizacja w betonie
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Upłynnione pigmenty do betonu:

Korzyści:
- brak pylenia
- szybka homogenizacja
- mniejsza energia niezbędna 
do roztarcie pigmentu
- wysoka zdolność barwienia
- precyzyjne dozowanie

Uwagi:
- możliwość sedymentacji 

po długim okresie
- wrażliwość na przemrożenie
- wyższe dozowanie
- konieczność uwzględniania 
współczynnika w/c
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Granulat:
- powstaje poprzez suszenie 

wodnej zawiesiny
- niskie pylenie, wysoka moc 

barwiąca
- proste i precyzyjne 

dozowanie
- droższy od pigmentów 

proszkowych

Kompakt:
- technologia opracowana 

specjalnie dla przemysłu 
mat. budowlanych

- powstaje poprzez 
prasowanie proszkowego 
pigmentu

- zawiera dodatek środków 
wiążących

- proste i precyzyjne 
dozowanie

- droższy od pigmentów 
proszkowych
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Proszek Granulat Kompakt Zawiesina
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Systemy dozujące:

Proszek

Granulat

Kompakt

Wodna 
zawiesina

21



Dozowanie pigmentów:

- wielkość dozowania podaje się w % masy spoiwa

- dozowanie pigmentów proszkowych 3-5 %

- dozowanie pigmentów ciekłych 4-6%

- kolejność dozowania

- kruszywo

- pigmenty

- cement 

- woda

22



Czynniki wpływające na wybarwienie betonu:
Moc barwiąca pigmentu:

Dozowanie 5% do masy spoiwa
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Czynniki wpływające na wybarwienie betonu:
Moc barwiąca pigmentu:

Dozowanie 5% do masy spoiwa
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Czynniki wpływające na wybarwienie betonu:
stopień białości cementu
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Czynniki wpływające na wybarwienie betonu:
wysokość dozowania

COLOR SD-950
COLOR SR-010
COLOR SY-020

Dozowanie pigmentu, 
% wagowy spoiwa

Dozowanie pigmentu, 
% wagowy spoiwa

COLOR SD-950

COLOR SD-050

In
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n
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w
n
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ść
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w
y
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w
n
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ść
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w
y
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Muzeum Lotnictwa Polskiego,
Kraków
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Czynniki wpływające na wybarwienie betonu:
wysokość dozowania

COLOR SY-020 COLOR SR-010 COLOR SD-990

2%

3%

4%

6%
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Czynniki wpływające na wybarwienie betonu:
kolor kruszywa

4% COLOR SY-020 4% COLOR SR-010 4% COLOR SD-950

Jasne 
kruszywo

Ciemne 
kruszywo
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Czynniki wpływające na wybarwienie betonu:
współczynnik woda/cement

4% COLOR SR-010 brak pigmentu

w/c 
0,30

w/c 
0,35

w/c 
0,40
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Czynniki wpływające na wybarwienie betonu:
ilość cementu

4% COLOR SY-020 4% COLOR SR-020 4% COLOR SD-050
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Czynniki wpływające na wybarwienie betonu:
współczynnik woda/cement

4% COLOR SD-050

4% COLOR SB-063

4% COLOR SR-030

4% COLOR SY-020

brak pigmentu+50C +300C

32



Produkcja betonu barwionego – system COLORMIX

Źródło: www.rekers.de
www.kostka-brukowa.slask.pl/
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Brak środka zapobiegającego sedymentacji

5 dni po produkcji
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Źle dobrany środek stabilizujący

5 dni po produkcji
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28 dni po produkcji
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Wykwity wapniowe
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Z lewej – Zmiany objętości produktów hydratacji zaczynu cementowego w funkcji czasu

Z prawej – Symulacja zmian udziału objętościowego produktów hydratacji zaczynu cementowego o 

współczynniku 

Proces hydratacji cementu
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Wykwity wapniowe
Powstawanie węglanu wapnia
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- Spowolnione parowanie w dojrzewalni (brak przeciągów) 

- Atomosfera CO2 w pierwszych godzinach hydratacji

- Stosowane CEM z dodatkami (popiołem)

- Szczelna struktura

(Ilość cementu + Zagęszczenie + Domieszki)

- Ochrona przed deszczem i rosą

(Zadaszenie/folia) i dobra wentylacja

- Domieszki hydrofobizujące

Metody ograniczania ilości wykwitów wapniowych
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Zjawisko podciągania kapilarnego

gdzie 

γ = napięcie powierzchniowe, 

θ = kąt zwilżania, 

r = promień kapilary, 

ρ = gęstość cieczy

g = stała grawitacji.
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Wykwity wapniowe
Powstawanie węglanu wapnia
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Rodzaj Okres powstawania Czynnik decydujący

Pierwotne W czasie dojrzewania kostki

• Szybkość hydratacji cementu
• Warunki dojrzewania w komorze
• Szczelność betonu
• Obecność dodatków mineralnych

Wtórne
W trakcie składowania i po 
ułożeniu kostki

• Szczelność betonu
• Obecność domieszek 

hydrofobizujących

Trzeciorzędne W trakcie eksploatacji kostki
• Sposób ułożenie wyrobów
• Jakość wyrobów
• Sposób użytkowania wyrobów

Rodzaje wykwitów węglanowych
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- Spowolnione parowanie w dojrzewalni (brak przeciągów)

- Domieszki hydrofobizujące

- Atmosfera CO2 w pierwszych godzinach hydratacji

- Stosowane CEM z dodatkami (popiołem/żużlem)

- Szczelna struktura

(Ilość cementu + Zagęszczenie + Domieszki)

- Ochrona przed deszczem i rosą

(Zadaszenie/folia) i dobra wentylacja

Metody ograniczania ilości wykwitów wapniowych
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Bazy chemiczne domieszek uszczelniających

100% 
Silany

Emulsje 
silanowo-

siloksanowe

Stearyniany

Oleiniany, Szkło wodne

Skuteczność 
hydrofobizacji

Cena

Trwała hydrofobizacja
poprzez reakcję 
chemiczną z matrycą

Ekonomiczne dozowanie
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Środek impregnujący vs. domieszka hydrofobizująca w masie
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Hydrofobizacja kapilar przez domieszkę 
ANGUCEL ES-200 i ANGUCEL SX-100
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Metody badań domieszek hydrofobizujących
Test kropli

ANGUCEL KO-919           ANGUCEL ES-200 ANGUCEL SX-100  Bez domieszki

48



Metody badań domieszek hydrofobizujących
Test kropli

ANGUCEL KO-919           ANGUCEL ES-200 ANGUCEL SX-100         Bez domieszki
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Metody badań domieszek hydrofobizujących
Test podciągania kapilarnego

- Prasowane kostki o w/c ok. 0,34 dojrzewają przez 7 dni
- Po 7d zanurzane są w wodzie na wysokość 1 cm (woda uzupełniana do stałego 

poziomu)
- Oznaczane są zmiany masy w czasie
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Metody badań domieszek hydrofobizujących
Test podciągania kapilarnego
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Metody badań domieszek hydrofobizujących
Test podciągania kapilarnego

52



Metody badań domieszek hydrofobizujących
Test wysolenia

Zaprawa bez domieszki 
hydrofobizującej

Zaprawa z domieszką
ANGUCEL ES-200

Zaprawa z domieszką 
ANGUCEL SX-100
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Podsumowanie

1. Ograniczenie wykwitów jest efektem wielu powiązanych i 

przemyślanych działań

2. Nie ma domieszki która w 100% gwarantuje brak wykwitów

3. Domieszki z uwagi na bazę chemiczną mogą cechować się różnym 

stopniem hydrofobizacji betonu

4. Hydrofobizacja ≠ Nasiąkliwość
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Laboratorium Betonu - Piotrków Trybunalski
-- STAŻE I PRAKTYKI W 2017 ROKU --
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Dziękuję za uwagę !

Michał Oleksik
Dyrektor ds. Badań i Rozwoju 

Domieszek do Betonu

ATLAS sp. z o.o.
tel. 669 600 346

michal.oleksik@atlas.com.pl 
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