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1. Wprowadzenie
Stosowanie domieszek polimerowych w dziedzinie ciężkiej prefabrykacji betonowej stało
się nieodzownym czynnikiem. Obecnie od takich elementów wymaga się bardzo wiele,
zarówno pod względem właściwości technicznych gotowego wyrobu, jak również pod
względem estetyki. Stosowanie domieszek polimerowych pozwala uzyskać bardzo niski
współczynnik wodno-cementowy (W/C) a dzięki temu uzyskać bardzo restrykcyjne
parametry trwałościowe betonu takie jak: mrozoodporność, wodoprzepuszczalność czy
nasiąkliwość. Stosowanie betonu w technologii SCC (self- compactingconcrete) pozwala
również na optymalizację całościowych kosztów wyprodukowanego betonu. Niski
współczynnik W/C pozwala uzyskać większe wytrzymałości wczesne co pozwala na szybszą
rotacje form i zwiększenie możliwości produkcyjnych w systemie zmianowym. Domieszki
chemiczne na bazie polimerów pozwalają również wprowadzić oszczędności dzięki
nienagannej powierzchni gotowego elementu. Przy odpowiednio zaprojektowanej mieszance
betonowej można pozbyć się porów powietrza co pozwala na wyeliminowanie dodatkowych
kosztów związanych z obróbką gotowego elementu. Wszystkie wymienione zalety można
uzyskać tylko przy odpowiednio dużej ilości testów. Domieszka chemiczna na bazie
polimerów wymaga sprawdzenia kompatybilności z rodzajem użytego cementu. Firmy
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produkujące chemię budowlaną w swojej gamie posiadają co najmniej kilka tego rodzaju
domieszek co pozwala na odpowiednie dobranie domieszki pod konkretny rodzaj
stosowanego cementu.

2. Założenia projektowe
Niniejsze opracowanie ma na celu przedstawienie poglądowo działania domieszek
polimerowych PCE z rożnego rodzaju cementami, wykazanie słuszności testowania
każdorazowo domieszek pod względem zmian dostawców kruszyw, rodzaju cementów jak
również przedstawienia wstępnych wyników przeprowadzonych testów. Domieszki
chemiczne nawet o bardzo zbliżonym składzie między sobą potrafią zmieniać parametry
zarówno świeżej mieszanki jak i stwardniałego betonu. Odpowiednia kontrola pozwoli
wyeliminować błędy pojawiające się podczas produkcji betonów z użyciem wysoceefektywnych domieszek chemicznych.

3. Badania własne z wykorzystaniem różnego rodzaju cementów
Przedstawione poniżej wyniki dotyczą mieszanek betonowych wykonanych w pierwszej
fazie w laboratorium a następnie odwzorowane w zakładach prefabrykacji ciężkiej. Istotnym
elementem poniższego opracowania jest pokazania działania domieszek PCE na bazie
polimerów wykorzystanych cementów od różnych dostawców, charakteryzujących się
różnymi wytrzymałościami końcowymi jak również wykorzystanie różnych surowców
wsadowych.
3.1. Zestawienie wyników z wykorzystaniem cementu CEM I 52,5N
Prefabrykacja ciężka w większości przypadków oparta jest na stosowaniu cementów o
szybkim lub bardzo szybkim przyroście wytrzymałości wczesnych. Determinuje to proces
produkcji jak również specyfika pracy zakładów przemysłowych.

3.1.1. Skład mieszanki betonowej
Pierwsze przedstawione zagadnienie opiera się na wykorzystaniu cementu CEM I 52,5 oraz
domieszek PCE w mieszance betonowej o dosyć wysokim współczynniku wodnocementowym. Charakterystyka gotowego prefabrykatu opiera się na możliwie szybkim
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rozformowaniu elementu przy relatywnie niskiej klasie betonu. Punkt piaskowy projektu
recepty mieszanki betonowej oscylował w okolicach 42 %.
Cem I 52,5N
dodatek mineralny
piasek 0/2
suma kryszyw 2/16
woda

310
741
1153
155

domieszka PCE

0,85%

40

kg
kg
kg
kg
kg

Tablica 1. Poglądowy
Pogl
skład mieszanki betonowej

3.1.2. Wyniki reologii świeżej
ej mieszanki betonowej
Wykorzystane w zestawieniu domieszki swój skład opierają
opieraj na bazach polimerowych gdzie
sucha masa to ok. 30 %. Badanie wykonane zgodnie z normą
norm EN 12350-8,
8, stolik rozpływowy
z wykorzystaniem stożka
żka Abramsa.
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Rys. 1 Wyniki reologii świeżej mieszanki EN 12350-8

Wyniki przedstawione powyżej
powyż
potwierdzają zależność kompatybilności
kompatybilno
pomiędzy
domieszkami PCE a konkretnym rodzajem cementu. Wszystkie przedstawione domieszki w
swoim składzie różniąą sięę jedynie materiałem wsadowym, tzn. baza surowcowa jest zmienna
natomiast zawartość
ść suchej masy domieszki polimerowej jest zbliżona.
zbli
zbliż
Dozowanie
domieszek we wszystkich przypadkach było takie same – 0,85% do masy cementu, natomiast
ich działanie odmienne. Najmniejszy rozpływ to 440x440 mm, natomiast największy
najwi
to
600x600 mm.
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3.1.3. Wyniki wytrzymałościowe
ciowe stwardniałego betonu
Poniższy
szy rysunek przedstawia zestawienie wyników wytrzymałościowych
wytrzymałościowych (MPa) zebranych
do 28 dnia dojrzewania. Na wykresie uwzględniono
uwzgl dniono wyniki po 20 godzinach od
zaformowania, po 7 dniach oraz po 28 dniach.
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Ryss 2. Wyniki wytrzymałościowe
wytrzymało ciowe stwardniałego betonu

Wstępnie
pnie zebrane wyniki pozwalają
pozwalaj ocenić kompatybilność domieszki PCE z danym
cementem. W zależności
ści od determinującego
determinuj cego czynnika takiego jak: wytrzymałość
wytrzymało wczesna,
wytrzymałość końcowa
cowa czy urabialność
urabialno mieszanki można dobraćć odpowiednią
odpowiedni domieszkę. W
przypadku gdzie najbardziej determinującym
determinuj cym czynnikiem jest wytrzymałość
wytrzymało
wczesna,
domieszka PCE 4 wydaje się
si najlepszym rozwiązaniem,
zaniem, natomiast gdy wyjściowe
wyj
upłynnienie mieszanki jest istotniejsze wybrać
wybra można domieszkęę PCE 1, gdzie uzyskany
wyjściowy
ciowy wynik reologii był lepszy przy nieznacznie niższych
niższych wytrzymałościach
wytrzymało
wczesnych.

3.2. Zestawienie wyników z wykorzystaniem cementu CEM I 52,5R
Kolejnym omawianym zagadnieniem jest wykorzystanie cementu CEM I 52,5R. Poprzednie
Popr
zagadnienie dotyczyło cementu o takiej samej wytrzymałości
wytrzymało
końcowej
ńcowej lecz o normowym
przyroście wytrzymałości.
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3.2.1. Skład mieszanki betonowej
Omawiany poniżej przypadek charakteryzuje się odmiennym podejściem jak poprzedni.
Skład mieszanki betonowej wykorzystuje kruszywa łamane- bazalt oraz współczynnik
wodno-cementowy na poziomie 0,33. Punkt piaskowy to 35% co znów determinuje
przeznaczenie mieszanki betonowej.

Cem I 52,5R
dodatek mineralny
piasek 0/2
suma kryszyw 2/16
woda

360
664
1409
120

domieszka PCE

0,70%

kg
kg
kg
kg
kg

Tablica 2. Poglądowy skład mieszanki betonowej.

3.2.2. Reologia świeżej mieszanki betonowej
Omawiany przypadek to beton gdzie reologie świeżej mieszanki betonowej ciężko
zakwalifikować do normowych metod badań. W zależności od rodzaju użytych form oraz
sposobu transportu ocena odbywa się organoleptycznie oraz poprzez wibrowanie betonu w
formie. Metoda najbardziej odpowiednia to zgodna z PN-EN 12350-4 „Badanie konsystencji
oznaczania stopnia zagęszczalności” aczkolwiek w tym przypadku niewystarczająca.

3.2.3. Wyniki wytrzymałościowe stwardniałego betonu
W przypadku opisanego zagadnienia, najważniejsze parametry wytrzymałościowe to 24
godziny oraz 7 dni. Wytrzymałości końcowe znacznie przekraczają projektowaną klasę zatem
nie determinowały doboru domieszki. Badanie wytrzymałości po 24 godzinach odbyło się na
próbkach przechowywanych z normowych warunkach w temperaturze 20oC jak również z
symulacją obróbki cieplnej w temperaturze 40oC.
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Rys 3. Wyniki wytrzymałościowe
wytrzymało ciowe stwardniałego betonu

Przedstawione powyżej
żej
ej zestawienie pokazuje jak istotny jest dobór domieszki PCE do
konkretnego rozwiązania.
zania. W zależności
ci od sposobu dojrzewania betonu w pierwszych 24
godzinach wyniki zmieniająą się znacząco.
co. Szczegółowo zostało to przedstawione na kolejnym
rysunku. Dobierającc domieszkę pod rozwiązanie, należy równieżż zwrócić uwagę na koszty
wsadu. Nawet gdy parametry
try wytrzymałościowe
wytrzymało ciowe po 24 godzinach dojrzewania betonu są
s
zbliżone – PCE1, PCE2, PCE4(w temperaturze 40c) w przypadku 7 dni najlepsze wyniki
wprowadza domieszka PCE1-- w porównaniu do PCE 4 nawet o 10MPa. W tym przypadku
należy zastanowić sięę czy koszt tego
teg rozwiązania nie przewyższa
ższa innych i czy jest to
uzasadnione ekonomicznie.
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Rys 4. Porównanie wytrzymałości
wytrzymało wczesnych z obróbkąą cieplną
ciepln
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Ciekawym zagadnieniem są wyniki po 24 godzinach dojrzewania bez obróbki cieplnej w
porównaniu do wyników z obróbką cieplną. Najbardziej widoczne jest to na przykładzie
domieszki PCE1 w porównaniu do PCE2 czy PCE4. Wyniki z wykorzystaniem domieszki
PCE 1 charakteryzują się największymi wytrzymałościami wczesnymi w warunkach 20oC.
Jeśli rozpatrzymy wyniki po 24 godzinach w warunkach podwyższonej temperatury
dojrzewania, wyniki z wykorzystaniem tej domieszki są jedne z niższych. Kolejny raz zostało
wykazane, że zawsze powinno się sprawdzać działanie kompatybilności domieszki nie tylko
w warunkach laboratoryjny, ale bardzo istotne jest wygenerowanie warunków jak najbardziej
zbliżonych do produkcyjnych co pozwoli ułatwić wprowadzenie rozwiązania przemysłowo,
jak również pozwoli na wyeliminowanie nieporozumień podczas produkcji przemysłowej.

3.3. Zestawienie wyników z wykorzystaniem cementu CEM I 42,5R
Ciężka prefabrykacja betonowa to nie tylko cement CEM I 52,5. Wielokrotnie
wykorzystywanym cementem to również CEM I 42,5R, którego działanie oraz
kompatybilność została przedstawiona poniżej.
3.3.1. Skład mieszanki betonowej
Projekt mieszanki betonowej charakteryzował się 40% punktem piaskowym oraz
wskaźnikiem wodno-cementowym na poziomie 0,45. Wytyczne projektu miały na celu
podwyższenie wyjściowej reologii świeżej mieszanki betonowej przy zachowaniu
wytrzymałości wczesnej stwardniałego betonu.
Cem I 42,5R
dodatek mineralny
piasek 0/2
suma kryszyw 2/16
woda

325
740
1119
146

domieszka PCE

0,80%

30

kg
kg
kg
kg
kg

Tablica 3.Poglądowy skład mieszanki betonowej.

3.3.2. Reologia świeżej mieszanki betonowej
W omawianym przypadku głównym celem było zastąpienie dotychczas używanej domieszki
PCE na taką, która pozwoli podwyższyć parametry reologiczne świeżej mieszanki przy
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zachowaniu wytrzymałości
ści
ci wczesnych stwardniałego betonu. Przypadek domieszki PCE1 to
funkcjonujące rozwiązanie.
ązanie.
zanie. Domieszki PCE 2 oraz PCE 3 to propozycje nowych rozwiązań.
rozwi
Pierwsze z nich pokazało, że możliwe
mo
jest znalezienie założonego celu.
lu. Domieszka PCE3 nie
zdołała poprawić wyjściowych
ściowych parametrów świeżej
ej mieszanki a jedynie parametry
stwardniałego betonu o czym w dalszej części
cz
opracowania.
630
650
600

550

PCE 1

540

550

PCE 2

500

PCE 3

450
PCE 1

PCE 2

PCE 3

Rys 5.Wyniki reologii świeżej
ej mieszanki EN 12350-8
12350

3.3.3. Wyniki wytrzymałościowe
ciowe stwardniałego betonu
beto
Założenia
enia

projektowe

dotyczyły

uzyskania

lepszej

reologii

przy

nie

zmiennych

wytrzymałościach
ciach stwardniałego betonu. Projekt z wykorzystaniem domieszki PCE 2 spełnił
wszystkie założone
one cele. Wytrzymałość
Wytrzymało zarówno po 20 h jak i po 7 dniach okazała się
si nie
mniejsza niż z wykorzystaniem domieszki PCE 1. Projekt z wykorzystaniem domieszki PCE
3 co prawda nie spełnił założeń
założ projektowych aczkolwiek przy porównywalnej reologii,
wytrzymałość stwardniałego betonu pozwala zainteresować
zainteresowa się i tym rozwiązaniem.
rozwią
53,70

55,00

57,60

60,00
40,00
20,00

20 h
16,10

16,05

19,6

0,00
PCE 1

PCE 2

28d
20 h

28d

PCE 3

Rys
ys 6. Wyniki wytrzymałościowe
wytrzymało ciowe stwardniałego betonu

8

Kolejny przykład pokazujący jak niewielkim nakładem można udoskonalić obecnie
funkcjonujące rozwiązanie. We wszystkich przetestowanych domieszkach udział suchej masy
oscylował w okolicach 30%, jak pokazują zebrane wyniki istotnym elementem jest
sprawdzenie kompatybilności materiałów wsadowych. W zależności od specyfikacji danej
produkcji możliwe jest znalezienie optymalnego rozwiązania.

4. Wnioski
Zagadnie chemicznych domieszek PCE wykorzystywanych w produkcji prefabrykacji
ciężkiej to temat bardzo obszerny i niezmiernie ciekawy. Przykłady zawarte w opracowaniu
pokazują jak istotny jest odpowiedni dobór surowców wsadowych takich jak: cement,
kruszywo, domieszka oraz dostosowanie kompatybilności surowców pomiędzy sobą. Podczas
projektowania składu jednym z kilku ważniejszych aspektów jest ustalenie odpowiednich
priorytetów tzn. które parametry są dla danej mieszanki najważniejsze – reologia świeżej
mieszanki, utrzymanie konsystencji, wczesne wyniki wytrzymałościowe czy końcowe wyniki
wytrzymałościowe. Po zebraniu wszystkich informacji pozostaje wykonanie ciężkiej pracy
popartej wielokrotnie sporą ilością testów.
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