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Również w przemyśle cementowym w Polsce dodatki mineralne, 
a przede wszystkim popioły lotne krzemionkowe V i żużel wielkopie-
cowy S, są masowo stosowane. Ze względu na coraz większe trud-
ności w uzyskaniu tych surowców producenci cementu coraz częściej 
stosują wapień, który wydobywają we własnym kamieniołomie. Pro-
dukcja cementów z dodatkiem wapienia jest obecnie w naszym kra-
ju niewielka, jednak można zaobserwować jego stałą tendencję wzro-
stową (tab.1) [1, 2]. Stosowanie kamienia wapiennego jako dodat-
ku mineralnego objęte jest polską normą PN-EN 197-1 z 2002 roku. 
Norma ta uwzględnia podział kamienia wapiennego na dwa rodzaje 
(L i LL) oraz stawia wymagania w stosunku do tego surowca:

• zawartość węglanu wapnia CaCO3 ≥75%
• zawartość gliny (iłów) ≤1,2g/100g kamienia wapiennego
• zawartość ogólna węgla organicznego (TOC):
 – kamień wapienny LL ≤ 0,20% masy
 – kamień wapienny L ≤ 0,50% masy.
Norma PN-EN 197-1 zezwala także na stosowanie wapienia jako 
składnika drugorzędnego w ilości nieprzekraczającej 5% masy klinkie-
ru. Dodatek kamienia wapiennego spełnia w tym przypadku rolę mi-
krowypełniacza w matrycy cementowej w betonie i wykazuje korzyst-
ny wpływ na poprawę właściwości użytkowych mieszanki betonowej.

Właściwości cementów z dodatkiem kamienia wapiennego
Zastąpienie części klinkieru portlandzkiego kamieniem wapien-
nym poza względami ekologicznymi (w tym zmniejszeniem emi-
sji CO2 do atmosfery) i ekonomicznymi jest korzystne ze względu 
na możliwość poprawy niektórych właściwości cementu, a przede 
wszystkim jego plastyczności. Wapień jest materiałem o bardzo 
dobrej mielności, co sprawia, że zmielony wraz z klinkierem sta-
nowi najdrobniejsze frakcje spełniające wspomnianą już rolę mi-
krowypełniacza (rys. 1). Dzięki temu poprawie ulega urabial-
ność mieszanki betonowej, a beton charakteryzuje się zwiększo-
ną szczelnością, co w efekcie wpływa na zmniejszenie jego prze-
puszczalności w wyniku zmniejszania zawartości porów kapilar-
nych i zmniejszenie tendencji do tworzenia mikrospękań [1, 2, 3].
Działanie wypełniacza, który wbrew pozorom nie jest całkowicie 
obojętny, sprowadza się do trzech ważnych mechanizmów [3]:
• działania mikrowypełniacza polegającego na rozproszeniu 

ziarn klinkieru i wypełnianiu wolnych objętości pomiędzy nimi
• wpływu epitaksjalnego na krystalizację fazy C-S-H
• reakcji chemicznej z glinianami z utworzeniem uwodnionych 

węglanoglinianów.
Korzystną cechą tworzących się uwodnionych węglanoglinianów 
wapniowych w strefie przejściowej matrycy cementowej z kruszy-
wem jest zwiększenie chropowatości powierzchni ziarn tego ostat-
niego i w efekcie zwiększenie wytrzymałości wiązania kruszywo-
zaczyn. Reakcja ta przebiega jednak z małą szybkością, a udział 
monowęglanoglinianu (C3A∙CaCO3∙11H2O) jest niewielki [1, 3]. 
Uzyskanie pożądanych właściwości cementów portlandzkich 
z dodatkiem kamienia wapiennego zależy przede wszystkim od 
zawartości kamienia wapiennego w cemencie, składu fazowego 
klinkieru, a także powierzchni właściwej obu składników. 
Wyniki badań przeprowadzonych przez Ranca i Cariou [4] na ce-
mentach z dodatkiem 15 i 30% wapienia potwierdzają bardzo 
dobre właściwości tychże cementów, jednak w tym przypadku, 
gdy cementy przygotowane zostały poprzez wymieszanie osobno 
zmielonych składników. Zastosowano klinkier o dużym rozdrob-
nieniu, tj. 397 m2/g oraz wapień o powierzchni właściwej 540 
m2/g zarówno w cemencie klasy 32,5 jak i 42,5. Odmienne wy-
niki uzyskali Chłądzyński i Garbacik [1], którzy wyprodukowali 
cement przez zmieszanie klinkieru o powierzchni 330 m2/g z ka-
mieniem wapiennym – 850 m2/g. Uzyskany cement wykazywał 
najgorsze właściwości w porównaniu do innych badanych przez 
autorów cementów, a obejmowały one między innymi CEM II-
/B-V, B-S oraz CEM II/B-M, w tym także z dodatkiem wapie-
nia – wszystkie otrzymane z tego samego klinkieru. W porów-
naniu do CEM I badany cement z 33% dodatkiem wapienia wy-
kazywał znacznie niższe wytrzymałości po 28, 91 i 364 dniach 
(CEM I – 52, 56, 60 MPa, a CEM II/B-LL – 34, 37, 39 MPa). 
Poza najmniejszym skurczem w porównaniu do pozostałych pró-
bek, cement ten wykazywał najgorsze właściwości także w pozo-
stałych badaniach obejmujących dojrzewanie w trzech tempera-
turach, korozję siarczanową i w wodzie morskiej, a także karbo-
natyzację oraz odporność betonu na zamrażanie i rozmrażanie. 

Cementy z dodatkiem wapienia

Rok
Produkcja ce-

mentu Żużel S Popiół V Wapień LL

tys. ton
1965 9 151 2 133 - -
1976 19 420 2 869 552 250
1984 16 540 2 370 466 -
1996 13 779 741 780 40
1997 14 807 585 941 69
1998 14 763 757 893 124
1999 15 403 1 118 1 062 221
2000 15 096 1 249 1 050 259
2001 12 264 1 201 938 191
2002 11 345 1 146 934 225
2003 11 010 1 076 845 259
2004 11 413 1 083 1 017 268
2005 11 853 1 210 838 338
2006 14 617 1 591 955 399
2007 16 667 1 875 1 299 527

Tablica 1. Zużycie podstawowych dodatków mineralnych do produkcji ce-
mentu [1]
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Rys.1. Udział wapienia w poszczególnych frakcjach ziarnowych

W krajach należących do UE stosowanie wapienia zarówno 
jako składnika głównego jak i dodatku drugorzędnego 
w produkcji cementów jest zjawiskiem powszechnym. 
Cement portlandzki wapienny CEM II/A, B-LL(L) 
produkowany w krajach należących do CEMBUREAU 
stanowi prawie 50% produkcji cementów CEM II, 
a w produkcji tego rodzaju cementu wyraźnie dominują 
Francja i Włochy, ale także Dania, w której panują 
podobnie trudne warunki klimatyczne jak w Polsce [1].
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W celu uzyskania większej ilości danych doświadczalnych doty-
czących właściwości cementów z dodatkiem wapienia, uzyska-
nych z różnych klinkierów, przeprowadzono takie badania, i ich 
wyniki są opisane w tym artykule.

Doświadczenia
Surowce wykorzystane do badań
• klinkiery przemysłowe A, B, C, D o różnym składzie fazowym 
• mączka wapienna z Trzuskawicy
• gips z odsiarczania spalin
Klinkiery zmielono do powierzchni właściwej 300 m2/g, wapień 
– 880 m2/g, gips 800 m2/g.
Udziały poszczególnych składników były następujące:
• klinkier – 63%
• wapień – 33%
• gips – 4%.
Wapień spełniał wymagania stawiane dodatkowi o jakości LL, gdyż 
zawartość drobnych cząstek oznaczana błękitem metylenowym wy-
nosi 1,33 g/kg mączki, natomiast zawartość TOC – 0,03%. 
Wytrzymałość otrzymanych cementów
Wytrzymałość cementów badano na zaprawach normowych we-
dług PN-EN 196-1:2006, a uzyskane wyniki zebrano w tablicy 2.
Zaskakująco dobry wynik dały zaprawy z cementu D, których wytrzy-
małość po 7 dniach twardnienia przekraczała o około 8 MPa wytrzy-
małość pozostałych zapraw, a po 28 dniach aż o 10 MPa. Wytrzyma-
łość tej zaprawy wykazywała także największy przyrost po dłuższym 
okresie twardnienia i jej wartość po 90 dniach przekroczyła 53 MPa. 
Ten wzrost jest uzasadniony dużą zawartością belitu w tym cemencie.

Analiza rentgenowska zaczynów
Uzyskane rentgenogramy pokazują największą zawartość ettrin-
gitu w zaczynie z cementu D, w którym zawartość glinianu trój-
wapniowego była znacznie mniejsza niż w cemencie A.

Odporność na agresję siarczanową
Badania odporności na korozję siarczanową przeprowadzono według 
normy PN-B-19707:2003, A-Z1:2006, załącznik A. Próbka z cemen-
tu A zawierającego największą ilość C3A (16%), uległa zniszczeniu już 
po 84 dniach. Cement C, który zawierał 10% glinianu trójwapniowe-
go, charakteryzował się natomiast najmniejszą rozszerzalnością w po-
równaniu do wszystkich próbek, w tym próbki z cementem B o naj-

niższej zawartości C3A (6%). Uzyskane wyniki rozszerzalności zapraw 
w roztworze siarczanu sodu nie potwierdzają więc znanej zależności 
między odpornością na siarczany a zawartością C3A w cemencie.

Podsumowanie
Przeprowadzone badania wykazały, że o jakości cementu ze znacznym 
dodatkiem wapienia, spełniającym normę dla CEM II/B-LL, decydu-
je zmielony klinkier. Jego stopień rozdrobnienia powinien przekraczać 
400 m2/kg. W tym świetle zastosowane rozdrobnienie klinkieru było za 
małe i niektóre zaprawy nie osiągnęły wytrzymałości normowej. Uzy-
skane wyniki badań są zaskakujące i dla ich wyjaśnienia potrzebne 
są dalsze doświadczenia. Chodzi mianowicie o znacznie korzystniej-
szą wytrzymałość zapraw z cementu D, który zawierał najmniej alitu, 
a więc zaczyn zawierał najmniejszą ilość wodorotlenku wapniowego. 
Analiza rentgenograficzna wykazała natomiast największą zawartość 
ettringitu w przypadku tego cementu. Dobór składu fazowego klinkie-
ru stanowić może drogę do wytwarzania portlandzkich cementów wa-
piennych o bardzo korzystnych właściwościach.
Oznaczenie lokowania się wapienia w poszczególnych frakcjach ziarno-
wych cementu wskazuje na najlepszą technologię ich produkcji, którą 
jest osobny przemiał składników i ich mieszanie. Powstawanie węgla-
noglinianu wapnia nie wpływa na zwiększenie odporności zapraw na 
działanie siarczanów. Jak wynika z rentgenogramu przedstawionego na 
rysunku 2, najwięcej tej fazy zawierał zaczyn z cementu A. Zaczyn ten 
jako pierwszy uległ zniszczeniu w roztworze siarczanu sodu. Najmniej-
szą rozszerzalnością charakteryzuje się natomiast cement C, w przy-
padku którego obecność węglanoglinianu jest znikoma.

dr inż. Paweł Pichniarczyk
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
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Nazwa 
składnika

Klinkier

A B C D

C3S 64% 64% 65% 55%

b-C2S 12% 15% 16% 25%

C4AF 7% 14% 7% 11%

C3A 16% 6% 10% 9%

Tablica 2. Składy fazowe klinkierów

Cement
Wytrzymałość na zginanie/ściskanie [MPa]

7 dni 28 dni 90 dni

A 4,6 24,5 5,5 31,9 5,8 34,7

B 5,2 28,4 6,2 36,9 6,3 38,7

C 4,8 24,0 5,7 33,3 6,2 38,6

D 5,5 36,1 6,8 47,0 7,5 53,4

Tablica 3. Wytrzymałość na zginanie/ściskanie cementów

Rys. 2. Analiza rentgenograficzna zaczynów z cementów A, B, C i D prze-
chowywanych w wodzie wapiennej przez 180 dni. Ett – ettringit, W – węgla-
noglinian wapnia, B – brownmilleryt, P – portlandyt, A – alit
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Rys. 3. Zmiany liniowe belek przechowywanych w wodzie destylowanej 
i roztworze Na2SO4 w mm, badane za pomocą aparatu Graff-Kaufmanna


