
CYPRIAN PEŁCZYŃSKI

Innowacyjne metody badawcze opisujące
wpływ zastosowania domieszek chemicznych

w ujęciu praktycznym



AGENDA

 Domieszki chemiczne do betonu

 Wpływ domieszek chemicznych na hydratacje cementu

 Właściwości napowietrzanych mieszanek i betonów 
stwardniałych – problem piasku i cementu oraz różnych 
kontroli napowietrzenia



 Domieszki do betonu wg. PN-EN 934-2:
Materiał dodawany podczas wykonywania mieszanki betonowej w ilości nie 
przekraczającej 5% masy cementu w betonie, w zmodyfikowania właściwości 
mieszanki betonowej i/lub stwardniałego betonu.

- redukujące ilość wody/uplastyczniające – tablica T2
- znacznie redukująca ilość wody/upłynniająca – tablica T3.1 oraz T3.2
- zwiększająca więźliwość wody – tablica T4
- napowietrzająca – tablica T5
- przyśpieszająca wiązanie – tablica T6
- przyśpieszająca twardnienie – tablica T7
- opóźniająca wiązanie – tablica T8
- uszczelniająca – tablica T9
- opóźniająca wiązanie/uplastyczniająca – tablica T10
- opóźniająca wiązanie/upłynniająca – tablica T11.1 oraz T11.2
- przyśpieszająca wiązanie/uplastyczniająca – tablica T12



 Domieszki redukujące ilość wody (uplastyczniające) wg. PN-EN 934-2:T2
 redukcja wody zarobowej ≥ 5% w porównaniu do mieszanki kontrolnej,
 wytrzymałość na ściskanie: po 7 i 28 dniach ≥ 110% w porównaniu do betonu 

kontrolnego,

 Domieszki znacznie redukujące ilość wody (upłynniające) wg. PN-EN 934-2:T3.1
 redukcja wody zarobowej ≥ 12% w porównanie do mieszanki kontrolnej,
 wytrzymałość na ściskanie: 

po 1 dniu ≥ 140% w porównaniu do betonu kontrolnego
po 28 dniach ≥ 115% w porównaniu do betonu kontrolnego

 Domieszki znacznie redukujące ilość wody (upłynniające) wg. PN-EN 934-2:T3.2
 zwiększenie opadu stożka ≥ 120mm od początkowego (30±10mm), zwiększenie 

rozpływu ≥ 160mm od początkowego (350±20mm),
 spadek ciekłości – po 30 minutach od dodania nie mniejsza niż konsystencja 

mieszanki kontrolnej
 wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach ≥ 90% mieszanki kontrolnej 
 zawartość powietrza ≤ 2% objętości powyżej zawartości w mieszance kontrolnej, 

chyba że producent ustalił inaczej





 rok 1931 – wynalezienie lignosulfonianów, 
obecne zużycie około 800 000 ton rocznie,

 rok 1962 – wynalezienie polikondensatu 
naftalenowo formaldehydowego, 
Dr Hattori, KaO Chemicals,

 rok 1962 – wynalezienie polikondensatu 
melaminowo formaldehydowego, 
Dr Aignesberger, SKW Trostberg,

 rok 1981 – wynalezienie MPEG PCE, 
kopolimeru metakrylowego, 
Dr Tsuyoshi Hirata, Nippon Shokubai,



 doskonałe właściwości robocze mieszanki betonowej,

 nowe możliwości technologiczne,

 zużycie światowe około 4 milionów ton rocznie:

 2,2 miliona ton rocznie produkowane w Chinach,

 TOP 10 światowej produkcji w Chinach, około 1,2 miliona ton rocznie,

 największy światowy producent PCE w Chinach, około 300 000 ton rocznie,



 rodzaje PCE

1. MPEG 
 najbardziej powszechny PCE
 bardzo dobrze znany i opanowany proces syntezy
 trzy różne metody syntezy,
2. APEG
3. VPEG
4. IPEG
5. HPEG
6. XPEG
7. PAAM PCE
8. Osi-PCE
9. Phos-PCE
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Porównanie wyników wytrzymałości na ściskanie po 24h 
dojrzewania w zależności od tempratury







Wpływ zastosowania domieszek 
chemicznych na hydratację cementu



CEL BADAŃ

 określenie wpływu domieszek chemicznych na
właściwości użytkowe cementów w oparciu o metody
normowe;

 określenie wpływu domieszek chemicznych na kinetykę
hydratacji cementu w oparciu o metody pozwalające
śledzić proces uwodnienia w sposób ciągły.



Parametry cementu
Jednostki 

miary

Wyniki

CEM I 52,5 R CEM II/A-M (S-LL) 52,5 N

SiO2 % 19,2 19,7

Al2O3 % 5,1 5,2

Fe2O3 % 2,9 2,5

CaO % 61,8 59,3

MgO % 1,5 1,9

Siarczany SO3 % 3,52 3,32

Na2O % 0,18 0,19

K2O % 0,96 0,93

Chlorki Cl- % 0,042 0,052

Strata prażenia % 2,8 -

Pozostałość nierozpuszczalna % 0,5 -

Parametry fizyczne i mechaniczne

Początek czasu wiązania min 189 194

Koniec czasu wiązania min 244 259

Stałość objętości mm 1 1

Wytrzymałość na ściskanie:

- po 2 dniach MPa 36,1 32,4

- po 28 dniach MPa 61,3 60,0

Powierzchnia właściwa cm2/g 4500 4800



Domieszki chemiczne

 superplastyfikatory różnych generacji (SP1 i SP2);

 domieszka opóźniająca wiązanie (DO);

 domieszka napowietrzająca (DN).

Parametr
Domieszka chemiczna

SP1 SP2 DO DN

Postać ciecz ciecz ciecz ciecz

Barwa żółta brązowa jasnobrązowa słomkowa

Gęstość [g/cm3] 1,05 ± 0,01 1,15 ± 0,03 1,16 ± 0,01 1,002 ± 0,01

Zalecane dozowanie [%

m.c]
0,2 - 4 0,3 - 3 0,2 - 5 0,06 – 0,5



Rodzaj 

cementu

CEM I 52,5 R CEM II/A-M (S-LL) 52,5 N

Parametr

Domieszka

Wodożądność 

[% m.c]

Początek 

czasu 

wiązania 

[min]

Koniec 

czasu 

wiązania 

[min]

Wodożądność 

[% m.c]

Początek 

czasu 

wiązania 

[min]

Koniec 

czasu 

wiązania 

[min]

brak 29,6 163 208 30,4 204 229

SP1 (0,8%) 26,2 329 524 26,6 392 507

SP2 (0,8%) 27,2 159 214 28,6 203 228

DN (0,15%) 29,2 160 195 30,2 202 228

DO(0,8%) 29,6 307 352 30,6 330 395



Rodzaj

cementu
CEM I 52,5 R CEM II/A-M (S-LL) 52,5 N

Parametr

Domieszka

Wytrzymałość na ściskanie [MPa]

2 dni 7 dni 28 dni 2 dni 7 dni 28 dni

brak 28,18 45,12 52,39 30,24 45,38 55,02

SP1 (0,8%) 32,31 53,15 64,06 28,43 46,00 59,70

SP2 (0,8%) 28,88 45,45 55,43 29,15 43,07 55,65

DN (0,15%) 19,50 29,49 36,22 19,41 27,59 35,73

DO (0,8%) 23,28 44,09 51,42 20,91 36,59 49,21







Cement

Domieszka CEM I 52,5 R CEM II/A-M (S-LL) 52,5N

τy [Pa] η [Pas] τmax [Pa] τy [Pa] η [Pas] τmax [Pa]

brak 5 6,5 8,1 4 5,2 8,0

SP1 1 1,8 1,2 2 1,2 1,8

SP2 2,5 3,3 5,6 3 2,5 5,6

DO 7 9,1 9,9 5 7,0 11,8

DN 4,5 6,2 7,5 3,5 5,2 7,5



Cechy użytkowe cementów w obecności domieszek chemicznych ulegają
modyfikacji:

 superplastyfikatory powodują:

- nowa generacja: znaczne opóźnienie czasu wiązania i przyrost
wytrzymałości wywołane działaniem sterycznym upłynniacza;

- stara generacja: nie obserwuje się znacznego wpływu na czas wiązania
i przyrost wytrzymałości, czego powodem jest inny mechanizm działania;

 domieszka opóźniająca powoduje silne opóźnienie czasu wiązania
i spadek przyrostu wytrzymałości, co spowodowane jest tworzeniem na
ziarnach cementu nierozpuszczalnego produktu reakcji domieszki z jonami
wapnia;

 domieszka napowietrzająca – efektem jej działania jest spadek
wytrzymałości.



Domieszki chemiczne modyfikują kinetykę hydratacji cementu:

 skala wpływu domieszek chemicznych na kinetykę hydratacji zależna jest
składu cementu, zawartości domieszki oraz przyjętego współczynnika
wodno-cementowego;

 domieszki upłynniające i opóźniające wiązanie modyfikują kinetykę
hydratacji cementu. Obserwuje się znaczne wydłużenie okresu indukcji na
krzywych kalorymetrycznych oraz przesunięcie maksimów tych krzywych;

 domieszki chemiczne modyfikują szybkość rozkładu spoiwa pod wpływem
wody, jak również zaburzają proces nukleacji i narastania ilości hydratów;



 superplastyfikatory w zależności od składu chemicznego w mniejszym
lub w większym stopniu niż domieszki opóźniające wpływają na
wydłużenie okresu indukcji i czasu potrzebnego na uzyskanie
maksymalnej szybkości wydzielania ciepła twardnienia;

 domieszki upłynniające, w zależności składu chemicznego i struktury
mogą powodować zarówno spadek, jak i wzrost sumarycznego ciepła
wydzielonego po 45 godzinach twardnienia, podczas gdy środki
opóźniające powodują tylko spadek ilości ciepła;

 domieszki chemiczne wpływają na parametry reologiczne zaczynu;
superplastyfikatory obniżają granicę płynięcia i lepkość plastyczną, zaś
domieszki opóźniające powodują wzrost obydwu parametrów.



Właściwości napowietrzanych mieszanek i 
betonów stwardniałych – problem piasku 

i cementu oraz różnych kontroli 
napowietrzenia



CEL BADAŃ

porównanie metod pośrednich i bezpośrednich 
badania mrozoodporności betonu i wpływ na 
uzyskiwane wyniki w zależności od zastosowanych 
materiałów i konsystencji mieszanki betonowej,



PLAN BADAŃ

 zaprojektowanie i wykonanie serii betonów z użyciem różnych 
cementów, piasków o różnym uziarnieniu oraz konsystencji,

 zastosowanie metody AVA do kontroli zawartości powietrza 
w mieszance betonowej w porównaniu do metody ciśnieniowej,

 porównanie wyników badań stwardniałego betonu:

- mrozoodporność betonu wg. PN-88/B-06258,

- rozkład i strukturę porów wg. PN-EN 480-11,

- odporność na działanie soli odladzających wg. 
CSN 731326:1984 Z1:2003



ZASTOSOWANE MATERIAŁY:

dwa rodzaje cementu: CEM I 42,5R oraz CEM I 42,5N-
SR3/NA

dwa rodzaje piasku (0/2 mm): A i B o różnym udziale 
poszczególnych frakcji,

grys granitowy (2/8 i 8/16 mm),

domieszki: upłynniającą PCE, uplastyczniającą 
i napowietrzającą produkowane przez Stachema Polska



SKŁAD BADANYCH MIESZANEK BETONOWYCH

Cement 390 kg
Piasek 650 kg
Kruszywo 2/8 445 kg
Kruszywo 8/16 645 kg
Woda 168 kg

• Betony konsystencji S2 – domieszka LS
• Betony konsystencji S4 – domieszka PCE, LS
• Domieszka napowietrzająca – żywice naturalne



0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 0,125 0,25 0,5 1,0 2,0 4,0 8,0 16,0

Krzywa graniczna górna

Krzywa graniczna dolna

Piasek A

Piasek B



Mieszanki zostały poddane następującym badaniom:

 konsystencję za pomocą opadu stożka 

 zawartość powietrza metodą ciśnieniową,

 zawartość powietrza, powierzchnię właściwą porów o 
rozmiarach <300μm, współczynnik rozmieszczenia porów 
metodą AVA

 wytrzymałość na ściskanie

 mrozoodporność metodą zwykłą

 rozkład i strukturę porów – „spacing factor”

 odporność na działanie soli odladzających



Składnik

Nr mieszanki betonowej

1 2 3 4 5 6 7 8

Zawartość, kg/m3

CEM I 42,5R 390 – 390 –

CEM I 42,5N-SR3/NA – 390 – 390

Piasek A (0-2 mm) 650 – 650 – 650 – 650 –

Piasek B (0-2 mm) – 650 – 650 – 650 – 650

Grys granitowy (2-8 mm) 445

Grys granitowy (8-16 mm) 645

Plastyfikator 0,78 1,37

Superplastyfikator 2,73 2,73 1,56 1,95 – – – –

Domieszka napowietrzająca 0,86 0,78 0,39 0,51 0,39 0,35 0,31 0,31

Woda 168

w/c 0,43

Projekt. zaw. powietrza, % 5

Projekt. gęstość, kg/m3
2299 2298

Projekt. klasa konsystencji S4 S2



Parametr
Nr mieszanki betonowej

1 2 3 4 5 6 7 8

METODA CIŚŃIENIOWA 
Zawartość powietrza (A) po 5 min, % 5,4 5,0 5,4 4,0 5,5 6,0 4,5 5,1
Zawartość powietrza (A) po 60 min, % 5,7 5,5 5,5 5,6 5,8 5,8 4,0 4,8

METODA AVA
Zawartość powietrza (A) po 5 min, % 5,3 1,9 5,4 3,5 4,4 6,2 2,9 4,0
Zawartość powietrza (A) po 60 min, % 9,5 9,3 3,3 4,9 6,0 6,1 3,1 2,4
Zawartość porów < 300 µm (A300) po 60 min, % 2,7 2,2 1,2 1,2 2,3 2,7 0,8 0,6
Współczynnik rozmieszczenia porów (L̅) po 60 min, mm

0,167 0,183 0,362 0,326 0,199 0,178 0,383 0,435

„SPACING FACTOR”

Współczynnik rozmieszczenia porów (L̅) [mm] 0,080 0,198 0,204 0,266 0,105 0,095 0,212 0,191
Zawartość porów < 300 µm (A300), [%] 5,32 1,87 2,01 1,58 3,36 4,18 1,17 1,59

MROZOODPORNOŚĆ METODĄ BEZPOŚREDNIĄ F150
Średni spadek wytrzymałości na ściskanie, % 7,0 9,5 4,2 11,6 0,8 13,7 8,3 9,5
Średni ubytek masy próbek zamrażanych, % 0,24 0,20 0,09 -0,20 0,26 0,27 0,06 0,03
Wygląd powierzchni próbek

brak 

spękań

brak 

spękań

brak 

spękań

brak 

spękań

brak 

spękań

brak 

spękań

brak 

spękań

brak 

spękań

ODPORNOŚĆ NA DZIAŁANIE SOLI ODLADZAJĄCYCH
Ubytek masy z powierzchni betonu [g/m2]

105,9 499,3 598,7 2303 147,7 198,7 1147,7 2286,3



PODSUMOWANIE I WNIOSKI

• w odniesieniu do mieszanek o dużej ciekłości wyniki uzyskane metodą 
AVA są mniej wiarygodne niż uzyskane za pomocą metody ciśnieniowej -
metoda została opracowana dla mieszanek gęstych,

• szczególna wrażliwość pomiarów na bodźce zewnętrzne np. wibracje 
(nawet spowodowane przez ludzi), wahania temperatury, 

• mała objętość badanej próbki betonowej - ok 20 cm3, dodatkowo 
istnieje ryzyko wprowadzenia dodatkowego powietrza z zewnątrz,

• rodzaj cementu i uziarnienie piasku ma istotne znaczenie zarówno w 
wynikach uzyskanych dla mieszanki betonowej i stwardniałego betonu,

• według metody AVA tylko niektóre betony będą spełniały warunek 
mrozoodporności natomiast według metody bezpośredniej wszystkie 
betony są mrozoodporne. 





Wszelkie informacje o Stowarzyszeniu 
znajdziecie Państwo na stronie

www.spchb.pl

Zapraszamy! 

Dziękuję za uwagę!


