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WSPÓŁCZESNE CEMENTY ŻUŻLOWE W BUDOWNICTWIE 

 
 

1. Wprowadzenie 

 

     Polityka ekologiczna Unii Europejskiej (ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, 

głównie CO2, zagospodarowanie ubocznych produktów przemysłowych ) stała się inspiracją 

do zmniejszenia zużycia energii i surowców nieodnawialnych w produkcji cementu, a przede 

wszystkim produkcji półproduktu jakim jest klinkier portlandzki.  

Aktualna norma cementowa  PN-EN 197-1[1] daje duże możliwości w kształtowaniu składu 

cementu z udziałem, innych niż klinkier portlandzki, składników głównych (tabela 1 ), które 

bardzo często, poprzez analogię z norma betonową PN-EN 206 [2], nazywane są dodatkami.      

 

      Tabela 1. Rodzaje cementów powszechnego użytku z uwagi na ilość dodatków 

Nazwa cementu Oznaczenie cementu 
wg  PN-EN 197-1 

Zawartość 
dodatków, 
[% wag.] 

Cement portlandzki CEM I - 
Cement portlandzki 
wieloskładnikowy 

CEM II/A 
CEM II/B 

6÷20 
21÷35 

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

36÷65 
66÷80 
81÷95 

Cement pucolanowy 
CEM IV/A 
CEM IV/B 

11÷35 
36÷55 

Cement 
wieloskładnikowy 

CEM V/A 
CEM V/B 

36÷60 
62÷80 
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Najczęściej w kraju są to: granulowany 

(V) i kamień wapienny (L, LL).  Skład chemiczny głównych składników cementu w 

porównaniu do składów cementu pokazano na rys. 1. 

Najbardziej zbliżony składem chemiczn

jest granulowany żużel wielkopiecowy. Jest to cenny surowiec uboczny otrzymywany 

poprzez gwałtowne schłodzenie płynnego 

żelaza w wielkim piecu. Granulowany 

tzn. poprzez odpowiednie pobudzenie (rozdrobnienie i aktywacj

analogicznie jak cement portlandzki. Szczególnie du

współczesnych cementów żuż

granulowanego żużla wielkopiecowego s

klasach wytrzymałościowych [3]. 

 

Rys. 1. Skład chemiczny wybranych składników głównych cementu 
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Rys. 1. Skład chemiczny wybranych składników głównych cementu 
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2. Granulowany żużel wielkopiecowy jako składnik główny cementu 

   

Granulowany żużel wielkopiecowy - zaliczany jest do dodatków hydraulicznych. W jego 

skład chemiczny wchodzą przede wszystkim tlenki: CaO, MgO, Al2O3, SiO2, które stanowią 

od 90 do 95 % całej masy żużla. Mniejszy jest udział tlenków: Fe2O3, TiO2, MnO, P2O5.  

W składzie fazowym granulowanych żużli wielkopiecowych można wyróżnić fazę 

krystaliczną i fazę szklistą. Do głównych związków krystalicznych żużla zalicza się: larnit, 

monticzelit, melility: gelenit i akermanit oraz merwinit i rankinit. Najbardziej aktywnymi 

chemicznie z wodą spośród faz krystalicznych są ortokrzemiany. W miarę kondensacji 

tetraedrów krzemotlenowych aktywność występujących faz krystalicznych maleje [4-11]. 

Zawartość fazy szklistej jest uzależniona od szybkości i sposobu chłodzenia płynnego żużla. 

Wysoka zawartość fazy szklistej odgrywa istotną rolę przy stosowaniu żużla 

wielkopiecowego jako składnika cementu, ponieważ szkło żużlowe reaguje z wodą znacznie 

intensywniej niż związki krystaliczne. Wpływa to korzystnie na rozwój trwałej struktury i 

wytrzymałości zapraw i betonów z dodatkiem żużla (rys.2). W przypadku granulowanych 

żużli hutniczych udział fazy krystalicznej jest niewielki i nie przekracza 10÷15 %, natomiast 

ponad 90 % stanowi szkło Ze względu na to, że faza krystaliczna w granulowanych żużlach 

hutniczych występuje w niewielkiej ilości, zasadniczy wpływ na hydratację żużli ma szkło. 

 Niepodważalnym, potwierdzonym licznymi pracami naukowymi [5-11] oraz 

obserwacjami obiektów betonowych jest fakt, że współczesne cementy portlandzkie żużlowe 

CEM II/A,B-S  i  hutnicze CEM III/A,B posiadają szereg korzystniejszych właściwości niż 

cementy portlandzkie CEM I. Wyniki to z reaktywności granulowanego żużla 

wielkopiecowego i jego wpływu na kształtowanie się właściwości kompozytów cementowych  

(rys. 3)[12].  Do istotnych właściwości, dla praktyki budowlanej, cementów żużlowych 

należy zaliczyć :  niskie ciepło hydratacji, wysoką odporność na działanie czynników 

korozyjnych, przyrost wytrzymałości w późniejszych okresach twardnienia   (powyżej 28 

dni), dobrą urabialność mieszanki betonowej i zachowanie właściwości roboczych w długim 

okresie czasu oraz uzyskiwanie bardzo korzystnych cech wytrzymałościowych po 

zastosowaniu niskociśnieniowej obróbki cieplnej. Część z tych cech mających duże znaczenie 

dla praktyki budowlanej w dalszej części artykułu. 

 

 



 

Rys. 2. Wpływ zawartości fazy szklistej na wytrzymało

Rys.3. Wpływ składników głównych  na wła

        Produkcja cementów z dodatkiem granulowanego 

realizowana wieloma metodami. W metodzie tradycyjnej cement otrzymywany jest poprzez 

wspólny przemiał wysuszonego 

(rys. 4). Ten sposób produkcji posiada pewne mankamenty zwi

żużla w porównaniu do klinkieru, co ogranicza efektywny przemiał i uzyskanie cementu o 

wysokiej powierzchni właściwej z wła

klasach ziarnowych (rys.5). Jest to szczególnie wa

hutniczych CEM III o dużej zawarto

 

Rys. 2. Wpływ zawartości fazy szklistej na wytrzymałość zaprawy żuż

 

Rys.3. Wpływ składników głównych  na właściwości cementu [12] 

 

Produkcja cementów z dodatkiem granulowanego żużla wielkopiecoweg

realizowana wieloma metodami. W metodzie tradycyjnej cement otrzymywany jest poprzez 

wspólny przemiał wysuszonego żużla, klinkieru portlandzkiego i regulatora czasu wi

(rys. 4). Ten sposób produkcji posiada pewne mankamenty związane z wię

la w porównaniu do klinkieru, co ogranicza efektywny przemiał i uzyskanie cementu o 

ściwej z właściwym rozkładem uziarnienia żużla w poszczególnych 

klasach ziarnowych (rys.5). Jest to szczególnie ważne w przypadku produkcji cementów 

żej zawartości żużla. Wysoka powierzchnia właściwa jest istotna dla 
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zwiększenia aktywności hydraulicznej 

parametrów wytrzymałościowych produkowanego cementu. 

           W nowoczesnych liniach produkcji cementów 

klinkieru z regulatorem czasu wią

(rys.6). W efekcie tego procesu otrzymuje si

• wysuszony i zmielony do odpowiedni

• cement portlandzki w postaci półproduktu, zazwyczaj z wy

(wspólnie zmielony klinkier z gipsem jako regulatorem czasu wi

Ostateczna faza produkcji cementu 

którego wprowadza się oba półprodukty w ustalonych proporcjach. Do zalet tej metody 

zalicza można zaliczyć dokładno

półproduktów i tym samym moż

zawartości żużla. W efekcie otrzymujemy cement o po

cechach jakościowych (rys. 8)

 

Rys. 4. Schemat produkcji cementu 

 

ści hydraulicznej żużla, a tym samym uzyskania po

ściowych produkowanego cementu.  

woczesnych liniach produkcji cementów żużlowych, przemiał 

klinkieru z regulatorem czasu wiązania, odbywa się w odrębnych układach susz

(rys.6). W efekcie tego procesu otrzymuje się dwa półprodukty: 

wysuszony i zmielony do odpowiedniej powierzchni właściwej żużel wielkopiecowy,

cement portlandzki w postaci półproduktu, zazwyczaj z wyższą zawarto

(wspólnie zmielony klinkier z gipsem jako regulatorem czasu wiązania).

Ostateczna faza produkcji cementu żużlowego jest przeprowadzana w mieszalniku, do 

ę oba półprodukty w ustalonych proporcjach. Do zalet tej metody 

ć dokładność zmielenia żużla oraz łatwość dozowania zmielonych 

półproduktów i tym samym możliwość produkcji cementów o praktycznie dowolnej 

la. W efekcie otrzymujemy cement o pożądanym składzie ziarnowym (rys.7) i  

ciowych (rys. 8) 

Rys. 4. Schemat produkcji cementu żużlowego metodą wspólnego przemiału składników 
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Rys. 5. Rozkład wielkości ziaren 

portlandzkiego w cemencie 

 

 

Rys. 6. Schemat produkcji cementu 

ści ziaren granulowanego żużla wielkopiecowego i klinkieru 

portlandzkiego w cemencie żużlowym – wspólny przemiał

Rys. 6. Schemat produkcji cementu żużlowego metodą oddzielnego przemiału
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Rys. 7. Rozkład ziaren granulowanego żużla wielkopiecowego i klinkieru portlandzkiego w 
cemencie żużlowym – osobny przemiał 

 

 

Rys. 8. Wpływ sposobu przemiału cementów z dodatkiem granulowanego żużla 
wielkopiecowego na ilość wody dla konsystencji normowej 

 

3. Wybrane właściwości cementów żużlowych 

 

Początek czasu wiązania  

 

Właściwości fizyczne cementów z dodatkiem granulowanego żużla wielkopiecowego 

przedstawiono w tabeli 2. Dla praktyki budowlanej szczególne znaczenie ma początek 

wiązania. Czas wiązania cementów z dodatkiem granulowanego żużla wielkopiecowego z 

reguły  pozwala na efektywne wykonanie wszystkich czynności technologicznych 
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związanych z dowozem, poprawnym ułożeniem i zagęszczeniem mieszanki betonowej. Z 

tego względu cementy te są powszechnie stosowane w produkcji zapraw i mieszanek 

betonowych o wymaganym długim czasie zachowania urabialności i konsystencji. Zazwyczaj 

wyższą powierzchnia właściwa związana jest z wyższą wodożądnością cementu, którą można 

w prosty sposób zneutralizować w betonie poprzez odpowiedni dobór domieszek 

chemicznych uplastyczniających lub upłynniających. 

 

Tabela 2. Właściwości fizyczne cementów żużlowych 

Rodzaj cementu 

Powierzchnia 
właściwa 

wg Blaine’a 
[cm2/g] 

Woda dla 
konsystencji 
normowej 

[%] 

Początek 
czasu 

wiązania 
[min] 

Stałość 
objętości 

[mm] 

CEM I 42,5R 3700 28,1 165 0,6 

CEM II/A-S 52,5N 4400 30,6 195 0,5 

CEM II/B-S 32,5R 3650 29,1 235 0,4 

CEM II/B-S 42,5N 4350 31,7 220 0,3 

CEM III/A 32,5N-
LH/HSR/NA 

4150 31,0 245 0,9 

CEM III/A 42,5N-
LH/HSR/NA 

4550 32,5 220 0,9 

CEM III/B 42,5L-LH/SR/NA 5100 32,4 200 1,0 

 

 

Ciepło hydratacji 

 

Cementy żużlowe charakteryzują się niższym ciepłem hydratacji niż cementy portlandzkie 

CEM I tej samej klasy wytrzymałościowej, a ilość wydzielonego ciepła jest uzależniona od 

zawartości granulowanego żużla wielkopiecowego w składzie cementu (rys. 9).  

Najniższe ciepło hydratacji posiadają cementy hutnicze CEM III. Zgodnie z wymaganiami 

normy PN–B–19707 [13] cementy hutnicze CEM III/A,B są cementami o niskim cieple 

hydratacji LH. Stosowanie takich cementów ogranicza ryzyko powstawania naprężeń i spękań 
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termicznych w młodym betonie i zalecane jest przy wykonywaniu dużych masywów 

betonowych (np. fundamenty, przyczółki mostowe itp.). 

Cementy portlandzkie żużlowe CEM II/B-S 32,4R, a zwłaszcza cementy CEM II/B–S 42,5N i 

CEM II/A-S 52,5N, charakteryzują się wyższą dynamiką wydzielania ciepła z procesu 

hydratacji i dlatego mogą być z powodzeniem wykorzystywane podczas robót prowadzonych 

z betonem w warunkach obniżonych temperatur zewnętrznych oraz w prefabrykacji. 

Na rys. 10 pokazano kształtowanie się temperatury betonu w zależności od rodzaju 

zastosowanego cementu [14]. Wyraźnie widać wpływ niskiego ciepła hydratacji  cementu 

hutniczego CEM III A,B (rys. 9) na  uzyskiwaną temperaturę betonu (rys.10). 

 

 

 

Rys. 9. Ciepło hydratacji cementów żużlowych 

 

LH = 270 J/g 
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Rys. 10. Wpływ rodzaju cementu na temperaturę betonu (warunki adiabatyczne) [14] 

 

Wytrzymałość na ściskanie 

 

     Wprowadzenie granulowanego żużla wielkopiecowego do składu cementu znacząco 

wpływa na dynamikę przyrostu wytrzymałości cementu (rys. 11 i 12). 

 

 

 

Rys. 11. Właściwości mechaniczne cementów portlandzkich żużlowych CEM II/A,B-S 
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Rys. 12. Właściwości mechaniczne cementów hutniczych CEM III 

 

Cementy klasy 32,5N o wysokiej zawartości żużla na poziomie 60÷75% (cement hutniczy 

CEM III/B 32,5L i CEM III/A 32,5N) charakteryzują się wolnym przyrostem wytrzymałości 

wczesnej. Cementy o niższej zawartości żużla, produkowane w wyższych klasach (np. 

cementy portlandzkie żużlowe CEM II/B–S 32,5R i CEM II/B–S 42,5N oraz cement hutniczy 

CEM III/A 42,5N mają lepsze parametry wytrzymałościowe w początkowym okresie 

dojrzewania (rys. 11 i 12). Umożliwia to stosowanie tego rodzaju  cementów do produkcji 

prefabrykatów (szybka rotacja form) i wykonywania konstrukcji monolitycznych o wysokiej 

wytrzymałości, osiąganej w krótkim okresie czasu np. betonowanie w deskowaniu 

ślizgowym. 

W okresie normowym (po 28 dniach) cementy z dodatkiem żużla osiągają  wytrzymałości 

porównywalne lub wyższe niż cement portlandzki tej samej klasy wytrzymałościowej (rys. 11 

i 12).  

Istotną zaletą cementów z dodatkiem żużla, zwłaszcza z wysokim udziałem,  jest również 

duży przyrost wytrzymałości w długich okresach twardnienia (90 dni). Cementy hutnicze  

CEM III/A,B charakteryzują się zdecydowanie wyższą wytrzymałością na ściskanie, w tym 

okresie,  w porównaniu do cementu portlandzkiego CEM I (rys. 12). Rozwój wytrzymałości 

jest związany z tworzeniem się szczelnej struktury betonu, co w efekcie zapewnia wysoką 

trwałość obiektom budowlanym. Dlatego też cechy trwałościowe betonu (klasa 

wytrzymałości, mrozoodporność, ścieralność i inne) z udziałem cementów żużlowych należy 

określać po 56 lub 90 dniach. Istotnym czynnikiem wpływającym na poziom wytrzymałości, 
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zwłaszcza wczesnej, jest stosunek woda/cement (w/c) w betonie (zaprawie), co obrazuje 

rys.13. 

 

Rys. 13. Wpływ współczynnika w/c na wytrzymałość na ściskanie po 2 dniach cementów 

żużlowych (zaprawy normowe) 

  

Efektywne obniżenie w/c poprzez stosowanie najnowszej generacji domieszek chemicznych 

upłynniających (superplastyfikatorów) prowadzi do  uzyskania poziomu wytrzymałości 

wczesnej, który pozwala na stosowanie cementów żuzlowych we wszystkich obszarach 

budownictwa, począwszy od galanterii betonowej poprzez prefabrykaty wielkowymiarowe, a 

na konstrukcjach masywnych skończywszy. Przykładem niech będzie beton wykonany z 

cementu hutniczego CEM III/B 42,5L (ok. 70% żużla) o składzie podanym w tabeli 3 i 

właściwościach wytrzymałościowych zobrazowanych na rys. 14.  

 

Tabela 3. Skład betonu 

Składnik Zawartość [kg/m3] 
Cement hutniczy  
CEM III/B 42,5L-LH/SR/NA 

340 340 300 

Woda 136 170 180 
Piasek 0-2 mm 590 560 660 
Żwir 2-8 mm 295 280 375 
Żwir 8-16 mm 490 470 375 
Żwir 16-32 mm 590 560 470 
Superplastyfikator [% m.c.] 1,5 % 0,8 % -- 



13 

 

 

 

Rys. 14. Wytrzymałość na ściskanie betonów z cementem CEM III/B 42,5L-LH/SR/NA 

   

Połączenie reaktywności granulowanego  żużla wielkopiecowego, która jest wyższa niż 

klinkieru portlandzkiego (rys.3),  z dodatkowym doszczelnieniem struktury betonu poprzez 

niski wskaźnik w/c, skutkuje uzyskaniem kompozytu bardzo szczelnego i odpornego na 

działanie środowisk agresywnych chemicznie, w tym na karbonatyzację (tabela 5)[14] .  

 

Tabela 5. ść karbonatyzacji betonu zwykłego i wysokowartościowego z cementem hutniczym 

[14] 

Rodzaj betonu Rodzaj cementu 
ść karbonatyzacji, cm, po upływie 

180 dni 360 dni 720 dni 

Zwykły 
CEM III/A 42,5 

CEM III/B 32,5 

4,0 

5,0 

4,5 

7,0 

5,5 

8,5 

Wysokowartościowy 
CEM IIIA/42,5 

CEM III/B 32,5 

0,5 

1,0 

1,0 

1,5 

1,0 

2,5 

 

 

Przykładem niech będzie także połączenie właściwości cementu hutniczego CEMIII/B 42,5L 

z właściwościami popiołu lotnego wysokiej jakości (kategoria S). Synergia ta pozwala na 

uzyskanie betonu wysokowytrzymałościowego (rys.15) przy bardzo niskiej zawartości 
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klinkieru cementowego (ok. 100kg/m3 mieszanki betonowej). Taki beton bardzo dobrze 

wpisuje się w strategię zrównoważonego rozwoju – połączenie trwałości z efektem 

ekologicznym. Ocena cech trwałościowych współczesnych betonów o niskiej zawartości 

klinkieru cementowego jest przedmiotem dalszych badań autora.      

 

 

 

Rys. 15. Wytrzymałość na ściskanie betonu wysokowartościowego z cementem CEM III/B 

42,5L-LH/SR/NA 

 

4. Podsumowanie 

 

       Granulowany żużel wielkopiecowy to pełnowartościowy składnik cementu. Cementy z 

jego udziałem to spoiwa wysokiej jakości mogące znaleźć zastosowanie we wszystkich 

obszarach budownictwa. Są coraz częściej stosowane w konstrukcjach mostowych, budowie 

dróg, produkcji prefabrykatów mało - i wielkogabarytowych oraz w produkcji betonów nowej 

generacji. Trudno sobie wyobrazić dzisiaj możliwość wykonania betonowego obiektu 

masywnego bez zastosowania cementu hutniczego CEM III o niskim cieple hydratacji LH, 

czy wykonanie obiektów betonowych na oczyszczalni ścieków bez zastosowania cementu z 

dodatkami odpornego na siarczany SR(HSR)  i o obniżonym cieple hydratacji. Stosowanie  

cementów zawierających granulowane żużle wielkopiecowe to nie tylko efekty ekologiczne i 

ekonomiczne, ale to także budowa trwałych konstrukcji budowlanych i odpornych na różnego 

rodzaju media agresywne.  
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