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Wprowadzenie 

Domieszki chemiczne stosowane są w celu: 

zmodyfikowania właściwości mieszanki i/lub betonu 

Zwiększenie wytrzymałości i trwałości betonu 

Redukcja ilości wody w mieszance, poprawa 
właściwości reologicznych (urabialności) mieszanki 

Sterowanie czasem wiązania cementu i szybkością 
przyrostu wytrzymałości betonu 

Betonowanie w trudnych warunkach technicznych  



Wprowadzenie 

Dobór domieszki chemicznej stanowi jeden z 

najważniejszych problemów przy projektowaniu betonu 

Kompatybilność 

domieszki z cementem 

Rodzaje domieszek 

Efekty działania  

Warunki technologiczne 

Czynniki  wpływające na 

efekty działania 



Efektywność działania domieszek 

Efektywność (skuteczność) działania domieszek: 

 - charakterystyka jakości ich działania ze względu na 
funkcję i związany z nią podstawowy efekt działania 

Efekty podstawowe:  

- efekty odpowiadające funkcji  domieszki, będące konsekwencją 
fizycznego mechanizmu jej działania 

Efekty drugorzędne (uboczne): 

 - wpływ domieszki na cechy mieszanki betonowej i stwardniałego 
betonu nie wynikające z jej funkcji    



Domieszki reologiczne 

Plastyfikatory, 
superplastyfikatory 

Domieszki opóźniające 
wiązanie i twardnienie  

Domieszki 
przyspieszające 

wiązanie i twardnienie 

Domieszki 
napowietrzające  

Właściwości reologiczne 
mieszanki 

Ilość powietrza w mieszance  
Rozkład porów w mieszance i 

stwardniałym betonie  

Czas  wiązania 
Ciepło hydratacji 

Wczesna wytrzymałość na 
ściskanie  

Efektywność działania domieszek 
efekty podstawowe 



Efektywność działania domieszek 

Efektywność (skuteczność) działania domieszek: 

 - charakterystyka jakości ich działania ze względu na 
funkcję i związany z nią podstawowy efekt działania 

Efekty podstawowe:  

- efekty odpowiadające funkcji  domieszki, będące konsekwencją 
fizycznego mechanizmu jej działania 

Efekty drugorzędne (uboczne): 

 - wpływ domieszki na cechy mieszanki betonowej i stwardniałego 
betonu nie wynikające z jej funkcji    



Domieszki reologiczne 

Plastyfikatory, 
superplastyfikatory 

Domieszki opóźniające 
wiązanie i twardnienie  

Domieszki 
przyspieszające 

wiązanie i twardnienie 

Domieszki 
napowietrzające  

Czas wiązania cementu 

Ilość powietrza w mieszance 

Właściwości reologiczne 
mieszanki                   

Wytrzymałość betonu 

Właściwości reologiczne 
mieszanki 

Ilość powietrza w mieszance 

Efektywność działania domieszek 
efekty drugorzędne 



Efektywność techniczna 

Efektywność 
technologiczna 

Efektywność ekonomiczna 

Dawka domieszki konieczna do 
wywołania określonej zmiany 

właściwości 

Wrażliwość efektów działania 
domieszki na zmiany 

warunków technologicznych  

Bezpieczeństwo stosowania 
domieszki 

Efektywność działania domieszek 

Koszt wywołania określonej 
zmiany właściwości 



Ilość domieszki 
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4x większa dawka 

Koszt domieszki ? 
Łatwość stosowania ? 

Efektywność działania domieszek 



Czynniki technologiczne wpływające 
na efektywność działania domieszek 

Właściwości 
składników 
mieszanki 

Domieszka (rodzaj, struktura, masa 
cząsteczkowa polimeru)   

Dodatki mineralne (rodzaj, właściwości) 

Skład mieszanki 

Stosunek w/c 

Ilość zaczynu 

Ilość dodanej domieszki 

Ilość dodatków mineralnych 

Metody i warunki 
wykonania 
konstrukcji 

Temperatura mieszanki 

Czas opóźnienia dodania domieszki 

Upływ czasu od zmieszania składników 

Cement (rodzaj, powierzchnia właściwa, 
 C3A, Na2Oe, SO3) 

Kruszywo (rodzaj, właściwości) 

Technologia realizacji procesów 



Czynniki technologiczne wpływające 
na efektywność działania domieszek 



Kompatybilność domieszki z 
cementem i jej istota 

Za kompatybilną z cementem uznaje się taką domieszkę, 
której stosowanie z tym cementem umożliwia uzyskanie 
wymaganych właściwości mieszanki i/lub stwardniałego 

betonu, przy najmniejszym koszcie, przy minimalnych 
efektach ubocznych oraz przy najmniejszej wrażliwości 

domieszki na zmiany warunków jej stosowania  

Problem kompatybilności z cementem dotyczy wszystkich 
najważniejszych domieszek 



Kompatybilność domieszki z 
cementem i jej istota 

Istotę problemu kompatybilności cementu i domieszki 
stanowi interakcja procesu hydratacji cementu i 

mechanizmu działania domieszki 

Rozpoznanie mechanizmu tej interakcji pozwala na: 

przewidywanie efektów działania domieszek i ich 
wpływu na właściwości mieszanki i betonu;  

dobór optymalnego układu cement – domieszka; 

skuteczne modyfikowanie właściwości mieszanki i 
betonu z uwzględnieniem specyficznych warunków 
technologicznych; 

rozwój i wprowadzanie nowych domieszek,  

optymalizację składu cementu; 

a w konsekwencji produkcję lepszego betonu 



Kompatybilność domieszki z 
cementem i jej istota 

Ocena interakcji domieszki i cementu wymaga rozpoznania: 

mechanizmu działania domieszki;  

wpływu procesu hydratacji cementu na mechanizm 
działania domieszki;  

wpływu obecności domieszki na przebieg i produkty 
procesu hydratacji cementu.  

Mechanizmy interakcji domieszki i cementu nie zostały 
rozpoznane ilościowo w stopniu wystarczającym do 

praktycznego stosowania 

Stosowanie domieszek opiera się o doświadczalne badania 
ich efektywności i kompatybilności z cementami 



Badanie kompatybilności domieszek z 
cementem 

Zwykle najpierw dobiera się cement, potem domieszkę 

Możliwość optymalizowania układu cement – domieszka  

Właściwości 
domieszki 

Właściwości cementu 

Właściwości dodatków 
mineralnych 

Sposób mieszania 
Obecność innych 

domieszek 

Stosunek w/c 

Temperatura 

Kompatybilność 

Badanie  kompatybilności w układzie zmiennych czynników 



Badanie kompatybilności domieszek z 
cementem 

Wyniki badań są przydatne do bezpośredniego zastosowania 
tylko w określonych warunkach technologicznych i w 

ograniczonym stopniu mogą być stosowane w warunkach 
odmiennych 

10 oC 
20 oC 
30 oC 

SP1 SP2 SP3 



Badanie kompatybilności domieszek z 
cementem 

Stosowanie planów badań opartych o statystyczne procedury 
optymalizacji doświadczalnej lub metody powierzchni 

odpowiedzi 



Badanie kompatybilności domieszek z 
cementem 

Odpowiednia metoda pomiaru efektu podstawowego i 
efektów drugorzędnych 

Adekwatność metodyki pomiaru efektów do ich natury oraz 
odpowiednia dokładność i powtarzalność, przy jednoczesnej 

prostocie i niskim koszcie 



Badanie kompatybilności domieszek z 
cementem 

Wyniki badań uzyskane na zaprawach mogą być 
wykorzystane do przewidywania kierunków i wielkości zmian 

właściwości reologicznych mieszanek betonowych 



Warunkami koniecznymi do osiągnięcia oczekiwanego 
rezultatu stosowania domieszek są: 

odpowiedni dobór  kompatybilnej z cementem 
domieszki;  

prawidłowe zaprojektowanie składu modyfikowanego 
betonu;  

prawidłowa technologia wykonania betonu.  

 

Żadna domieszka nie zmieni betonu złego w dobry. 

Podsumowanie 


