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BETON



• Beton – „sztuczny kamień”

• Beton – wg PN-EN 206 

Materiał powstały ze zmieszania cementu, wody, kruszywa drobnego, kruszywa 
grubego, oraz ewentualnych domieszek, dodatków lub włókien, który uzyskuje swoje 
właściwości w wyniku hydratacji cementu. 

• Mieszanka betonowa
W pełni wymieszany beton, który jest jeszcze w stanie umożliwiającym jego zagęszczenie 
wybraną metodą.

• Beton stwardniały
Beton, który jest w stanie stałym i który osiągnął pewną wytrzymałość.

BETON

PN-EN 206:2016-12  Beton - Wymagania, wła ściwo ści, produkcja i zgodno ść.



• Wytrzymały

• Trwały

• W stanie świeżym zdolny do wbudowania i 
zagęszczenia  (tak aby szczelnie wypełnił formowany 
element)

BETON



• Parametry opisujące właściwości mechaniczne betonu:

- Wytrzymałość na ściskanie

- Wytrzymałość na rozciąganie

- Odporność na ścieranie

- ….

• Parametry opisujące trwałość betonu:

- Mrozoodporność

- Wodoszczelność\głębokość penetracji wody

- Nasiąkliwość

- ….

• Parametry opisujące mieszankę betonową:

- Konsystencja mieszanki/czas urabialności

- Zawartość powietrza

- …… 

- Dynamika i odporność na segregację mieszanki

- Przepływalność

- (Zdolność do samoodpowietrzania mieszanki)

BETON I JEGO WŁAŚCIWOŚCI



� Projektowanie konstrukcji/elementu
� Projektowanie mieszanki betonowej
� Produkcja
� Transport
� Wbudowanie i zag ęszczenie
� Pielęgnacja

ETAPY POWSTAWANIA KONSTRUKCJI/ELEMENTU Z BETONU



BETON SAMOZAGĘSZCZALNY - początek

Most Akashi Kaikyo

Kobe, Japonia (1998)Prof. Hajime Okamura



Beton samozagęszczalny (SCC – Self-Compacting Concrete)
Beton którego mieszanka ma taką zdolność płynięcia pod własnym ciężarem, 
która zapewnia całkowite wypełnienie nią wymaganej przestrzeni, formy lub 
deskowania w sposób zagęszczony, bez segregacji [2]

BETON SAMOZAGĘSCZALNY



Podstawowe właściwości mieszanki SCC i ich metody badań:

• Konsystencja mieszanki betonowej (Płynność mieszanki)
– wg metody rozpływu stożka (PN-EN 12350-8)

• Zdolność do przepływu przez istniejące zbrojenie (Przepływalność)
- wg metody L-box (PN-EN 12350-10)

- wg metody J-ring (PN-EN 12350-12)

• Lepkość (Szybkość rozpływu mieszanki)
– wg metody pomiaru czasu t500 (PN-EN 12350-8)

– wg metody pomiaru czasu tv (PN-EN 12350-9)

• Odporność na segregację
- wg metody sitowej (PN-EN 12350-11)

- VSI – ocena wizualna

BETON SAMOZAGĘSCZALNY



• Płynność mieszanki (rozpływ stożka mieszanki SCC - PN-EN 12350-8)
– średnia średnica rozpływu mieszanki betonowej ze znormalizowanego stożka do pomiaru opadu

WŁAŚCIWOŚCI I METODY BADAŃ MIESZANKI SCC

Klasa
Średnica rozpływu 

stożka [mm]

SF 1 550 - 650

SF 2 660 - 750

SF 3 760 - 850

Klasa
Średnica rozpływu 

stożka [mm]
Główne cechy i przykłady zastosowań [2]:

SF 1 550 - 650
� Niezbrojone lub słabo zbrojone konstrukcje, formowane z góry
� Niewielkie przekroje (mały rozpływ mieszanki)

SF 2 660 - 750 � Najbardziej popularna do wielu zastosowań (ściany, słupy)

SF 3 760 - 850
� W elementach z gęstym zbrojeniem, złożonych kształtach
� Wysoka jakość powierzchni
� Ryzyko segregacji



• Płynność mieszanki (rozpływ stożka mieszanki SCC - PN-EN 12350-8)

WŁAŚCIWOŚCI I METODY BADAŃ MIESZANKI SCC



• Zdolność do przepływu przez istniejące zbrojenie (Przepływalność)
– zdolność mieszanki betonowej do przepływania przez ograniczone obszary, takie jak przestrzenie 
między prętami zbrojeniowymi, bez segregacji czy blokowania się

WŁAŚCIWOŚCI I METODY BADAŃ MIESZANKI SCC



• Przepływalność wg metody J-ring - PN-EN 12350-12

Klasa Różnica wysokości ha-h0 [mm]

PJ 1 ≤ 10 przy 12 prętach

PJ 2 ≤ 10 przy 16 prętach

WŁAŚCIWOŚCI I METODY BADAŃ MIESZANKI SCC



• Lepkość
– opór stawiany przez rozpływającą się mieszankę

Klasa
Czas do rozpływu 

500 mm [s]

VS 1 < 2

VS 2 ≥ 2

Klasa
Czas do rozpływu 

500 mm [s]
Główne cechy i przykłady zastosowań [2]:

VS 1 < 2
� Lepsze samopoziomowanie
� Lepsze wykończenie powierzchni

VS 2 ≥ 2
� Zwiększona odporność na segregację
� Trudniejsze wykończenie powierzchni

WŁAŚCIWOŚCI I METODY BADAŃ MIESZANKI SCC



• Odporność na segregację
– zdolność mieszanki betonowej do zachowania jednorodności składu

WŁAŚCIWOŚCI I METODY BADAŃ MIESZANKI SCC



• Stopień segregacji (stabilności) mieszanki SCC (ACI 237R-07)

WŁAŚCIWOŚCI I METODY BADAŃ MIESZANKI SCC



Reologia (od gr. rhéos - płynący) – nauka o deformacji i płynięciu materiałów.

Parametry reologiczne opisuj ące mieszank ę betonow ą:

� Płynność mieszanki i przepływalność (granica płyni ęcia)
� Dynamika, odporność na segregację mieszanki, zdolność do samoodpowietrzania się (lepko ść)

Celem reologii jest umiejętność przewidywania układu sił, który spowoduje określone 
odkształcenie lub odwrotnie

REOLOGIA

Przedziały granicy płynięcia i lepkości plastycznej dla 
betonu zwykłego, BSZ i BWW [3]:



WARUNKI REOLOGICZNE

Warunek płynności
Granica płynności

Lepkość

Granica płynności

Lepkość
Warunek samoodpowietrzenia

Granica płynności

Lepkość
Warunek stabilności

Warunek płynności
Warunek samoodpowietrzenia

Warunek stabilności

REOLOGIA



SAMOODPOWIETRZENIE

Źródło:[4]

REOLOGIA



Główne korzyści stosowanie:

• Eliminacja stosowania wibratorów a co za tym idzie eliminacja drgań i hałasu oraz 
zwiększenie bezpieczeństwa.

• Możliwość wypełnienia betonem, trudno dostępnych oraz gęsto zbrojonych miejsc 

• Lepsze otulenie zbrojenia betonem

• Lepsza jakość powierzchni produkowanych elementów

• Skrócenia czasu układania betonu w deskowaniu (brak zagęszczenia i brak 
wykańczania powierzchni) – zmniejszenie nakładów robocizny

KORSZYŚCI STOSOWANIE SCC



KORSZYŚCI STOSOWANIE SCC



KORSZYŚCI STOSOWANIE SCC



KORSZYŚCI STOSOWANIE SCC



KORSZYŚCI STOSOWANIE SCC



KORSZYŚCI STOSOWANIE SCC



• Duża zawartość frakcji pyłowej <0,125 mm (cement, dodatki 
mineralne, frakcje pylaste w kruszywie)

• Efektywne domieszek nowej generacji (na bazie PCE)

• Stosunek w/c< 0,5

• Ograniczona wielkość ziarna kruszywa (< 20 mm)

• Stosowanie domieszek modyfikujących lepkość

• Punkt piaskowy 40-50 %

CHARAKTERYSTYKA SKŁADU BETONÓW SCC



CHARAKTERYSTYKA SKŁADU BETONÓW SCC
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CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WŁAŚCIWOŚCI REOLOGICZNE MIESZANKI 
BETONOWEJ

Źródło:[5]

WPŁYW SKŁADNIKÓW NA REOLOGIĘ SCC



� Cement (rodzaj, powierzchni właściwa)

� Kruszywo (gęstość, rodzaj, właściwości)

� Woda zarobowa 

� Domieszki (PCE)

� Dodatki:
- Popiół lotny krzemionkowy 

- Pył krzemionkowy 

- Mielony granulowany żużel wielkopiecowy

- Mączka wapienna

� Włókna

SKŁADNIKI BETONÓW SCC



NORMA: PN-EN 934-2

Definicja:
Domieszka to materiał dodawany podczas wykonywania mieszanki betonowej w ilości nie 
przekraczającej 5% masy cementu w betonie, w celu zmodyfikowania właściwości mieszanki 
betonowej i/lub stwardniałego betonu.

DOMIESZKI CHEMICZNE DO BETONÓW



Domieszki redukuj ące ilo ść wody / uplastyczniaj ące – Plastyfikatory

� sole kwasów lignosulfonowych,
� kwas hydroksykarboksylowy,
� polimery hydroksylowe,

Domieszki znacznie redukuj ące ilo ść wody / upłynniaj ące – Superplastyfikatory

� sulfonowane kondensaty melaminowo-formaldehydowe SMF,
� sulfonowane kondensaty naftaleno-formaldehydowe SNF,
� modyfikowane lignosulfoniany,
� etery kwasu sulfonowego i węglowodorów,

� polikarboksylany,
� etery polikarboksylowe - PCE

Redukcja wody: 
5 – 12 %

Superplastyfikatory konwencjonalne

Redukcja wody: 
12 – 25 %

Superplastyfikatory nowej 
generacji

Redukcja wody: 
20 – 40 %

Źródło:[8,9]

DOMIESZKI CHEMICZNE DO BETONÓW



SUPERPLASTYFIKATORY NOWEJ GENERACJI 

Efekt działania na mieszankę betonową:

� Silna redukcja wody lub silne upłynnienie

� Jeżeli wymagane, długie działanie upłynniające

Efekt działania na stwardniały beton:

� Wysokie wytrzymałości wczesne i końcowe

� Wyższa trwałość

� Wygląd elementu

DOMIESZKI PCE



Idea stosowania PCE:
1)
Konsystencja = constans 
Ilość cementu = constans w/c ↓    fc , trwałość ↑

2)
Konsystencja = constans 
w/c = constans
fc = constans

Ilość cementu ↓

3)
Ilość cementu = constans 
w/c = constans
fc = constans

Upłynnienie ↑

DOMIESZKI PCE



Mechanizm elektrostatyczny

Mechanizm steryczny

MECHANIZM DZIAŁANIA

DOMIESZKI PCE



stonoga

podwojny grzebie ńgwiazda

TYPOWE STRUKTURY

DOMIESZKI PCE



Centrament Muraplast

PowerFlow

redukcja wody / upłynnienie
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TechniFlow

SUPERPLASTYFIKATORY NOWEJ GENERACJI – MC BAUCHEMIE

Beton towarowy:

MC-PowerFlow 2650

MC-PowerFlow 5695

MC-PowerFlow 5100

MC-PowerFlow 5104

…….

Beton do prefabrykacji:

MC-PowerFlow 3104

MC-PowerFlow 3195

MC-PowerFlow 2695

MC-PowerFlow 3130

……..

DOMIESZKI PCE



DOMIESZKI MODYFIKUJĄCE LEPKOŚĆ MIESZANKI (PN-EN 934-2)

Centrament VMA-2

DOMIESZKI VMA



• Beton specjalny dla którego wymagany jest wyższy niż 
zazwyczaj reżim technologiczny

• Specyficzne właściwości mieszanki betonowej

• 3 warunki reologiczne dla prawidłowego SCC

• Specyficzny skład

• Stosowanie efektywnych domieszek chemicznych

SCC – PODSUMOWANIE



LITERATURA
[1] www.spbt.pl – Strona internetowa Stowarzyszenia Producentów Betonu Towarowego
[2] J.Szwabowski, J.Gołaszewski - Technologia betonu samozagęszczalnego – Stowarzyszenie Producentów Cementu – Kraków 
2010
[3] M.Urban – Reologiczne podstawy uzyskiwania betonów samozagęszczalnych o wysokiej wytrzymałości – Cement Wapno 
Beton 5/2008, s. 241-253
[4] J.Gołaszewski , A.Kostrzanowska - Właściwości reologiczne a stopień odpowietrzenia mieszanki samozagęszczalnej betonu 
wysokowartościowego - Budownictwo i Inżynieria Środowiska 2 (2011) 275-279
[5] J.Szwabowski, J.Śliwiński - Betony samozagęszczalne – Budownictwo Technologie Architektura, kwiecień – czerwiec 2003, 
s.42-45
[6] Jasiczak, Wdowska, Rudnicki-Betony ultrawysokowartościowe, Stowarzyszenie Producentów Cementu, Kraków 2008
[7] J.Gołaszewski, J.Szwabowski - Projektowanie betonu samozagęszczalnego - Budownictwo Technologie Architektura, kwiecień 
– czerwiec 2011, s.63-69
[8] P.Szaj - Wpływ wybranych dodatków mineralnych na właściwości  reologiczne zaczynów cementowych - Prace Naukowe 
Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, Studia i Materiały nr 41  2012, s.285-294 
[9] J.Gołaszewski – Objętość zaprawy a właściwości reologiczne mieszanki betonowej i ich zmiany w czasie - Cement Wapno
Beton 3/2008, s. 136-146
[10] J.Gołaszewski - Objętość zaczynu cementowego w mieszance a reologiczne efekty działania superplastyfikatorów – IX 
Sympozjum naukowo techniczne – Reologia w technologii betonu, Gliwce 2007, s.65-75.
[11] J.Gołaszewski , A.Kostrzanowska - Objętośc zaczynu cementowego w mieszance a reologczne efekty działania 
superplastyfikatora, Budownictwo, Czasopismo Techniczne, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 1-B/2010, Zeszyt 2, s.99-109
[12] Neville A. M., Właściwości betonu, Polski Cement, Kraków 2000.
[13] PN-EN 206:2014-04  Beton - Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność
[13] PN-EN 934-2+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Część 2: Domieszki do betonu -- Definicje, wymagania, 
zgodność, oznakowanie i etykietowanie
[14] http://www.litracon.hu
[15] http://lampy-betonowe.pl/
[16] http://lusbet.pl/


