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przemysł cementowy bezpośrednio wpływają na 
oferowane rodzaje cementów. Produkcja cemen-
tów wieloskładnikowych stwarza znaczne możli-
wości poprawy efektywności produkcji poprzez 
ograniczenie w cemencie udziału energochłonnego 
klinkieru na rzecz dodatków mineralnych. Rozpo-
czynając badania, kierowano się doborem cemen-
tu z dodatkami mineralnymi, który, oprócz istot-
nych w tego typu produkcji wysokich wytrzyma-
łości wczesnych poprzez zawarte w nim dodatki 
mineralne, dość znacząco wpływałby na reologię 
mieszanki. Z bogatej oferty rynkowej wybrano ce-
ment CEM II/A-M (S-LL) 52,5 N.
Cement ten charakteryzuje się wysoką powierzch-
nią właściwą, dobrą dynamiką narastania wytrzy-
małości, krótkim początkiem czasu wiązania oraz 
wysokim stopniem jasności, co jest istotne w pro-
dukcji prefabrykatów. Dodatki mineralne zawar-
te w cemencie poprawiają urabialność mieszan-
ki betonowej oraz przyczyniają się do zwiększenia 
szczelności, czego efektem końcowym jest zmniej-
szenie przepuszczalności stwardniałego betonu. 
Dodatek żużla wielkopiecowego, oprócz znaczne-
go zmniejszenia ilości wodorotlenku wapnia, po-
zwala na ograniczenie ilości porów kapilarnych, co 
w znacznym stopniu uniemożliwia dyfuzję czynni-
ków agresywnych. W przypadku wapienia, który 
charakteryzuje się lepszą podatnością na mielenie 
w stosunku do klinkieru, pełni on również funkcję 
mikrowypełniacza [2]. 
2.2 Domieszki
Przy doborze domieszek kierowano się nie tylko ich 
zdolnością do redukcji wody zarobowej, ale przede 
wszystkim możliwością uzyskania mieszanki beto-
nowej o dużej stabilności (odporności na segrega-
cję i bleeding) oraz uzyskania możliwie wysokich 
wytrzymałości wczesnych niezbędnych do rozfor-
mowania i przenoszenia elementów.
Wynikiem badań kompatybilności domieszek z ce-
mentem CEM II/A-M (S-LL) 52,5 N było wytypo-
wanie dwóch domieszek:

1. Wprowadzenie
Uważa się, że beton samozagęszczalny SCC jest 
betonem XXI wieku, spełniającym wysokie wyma-
gania klientów oraz współczesnej technologii pro-
dukcji betonu. W ramach badań podjęto próbę wy-
konania betonu SCC o innym składzie surowco-
wym niż dotychczas stosowany. Głównymi argu-
mentami przemawiającymi za produkcją elemen-
tów prefabrykowanych w technologii wykonywania 
betonów SCC są [1]:
• ograniczenie niedogodności związanych z czyn-

nikiem ludzkim przy tradycyjnych metodach za-
gęszczania mieszanki betonowej: różnice w wi-
browaniu elementów, hałas oraz szkodliwe dla 
zdrowia wibracje

• wymagania klienta: zniwelowanie zmiennych 
związanych z czynnikiem ludzkim przy produk-
cji betonów licowych i architektonicznych (bez 
porów, raków, kawern) 

• zwiększenie bezpieczeństwa pracy i aspekt eko-
nomiczny: mniejsza liczba osób zaangażowanych 
w proces produkcji elementów z betonu SCC, brak 
prac związanych z rozmieszczeniem wibratorów, 
brak konserwacji buław, brak plączących się kabli 

• ograniczona możliwość wykonywania metodą 
tradycyjną skomplikowanych elementów, w tym 
gęsto zbrojonych – odpowiednio zaprojektowa-
na mieszanka betonu SCC pozwala na szczelne 
wypełnienie przestrzeni między zbrojeniem oraz 
wypełnienie całej formy.

2. Materiały zastosowane w badaniach 
2.1 Cement
Aspekty ekonomiczne w postaci ograniczeń emi-
sji CO2 oraz regulacji unijnych wdrożonych przez 

Produkcja betonów SCC z wykorzystaniem 
cementu CEM II/A-M (S-LL) 52,5 N
Niniejszy artykuł powstał w oparciu o badania i testy, których 
głównym założeniem było stworzenie nowego składu mieszanki 
do produkcji betonów SCC przy użyciu cementu z dodatkami 
mineralnymi i domieszek chemicznych nowej generacji.

Fot. 1. Badanie rozpływu 
swobodnego
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Superplastyfikatora na bazie eterów polikarboksy-
lowych – Glenium® ACE 430, który dzięki kształ-
towi cząsteczek pozwala na uzyskanie bardzo du-
żej redukcji wody zarobowej, przy jednoczesnym 
zachowaniu niskiej lepkości i  dużej stabilno-
ści mieszanki. Kształt cząsteczek domieszki Gle-
nium® ACE 430 powoduje, że jej obecność nie 
ma negatywnego wpływu na zwilżalność ziaren ce-
mentu, przez co hydratacja następuje dużo wcze-
śniej oraz przebiega dużo szybciej niż w przypadku 
użycia tradycyjnych domieszek PCE.
Jako drugą regulującą lepkość mieszanki betonowej 
domieszkę wybrano – Rheomatrix® 100, która jest 
najnowszej klasy domieszką modyfikującą lepkość 
mieszanki bez negatywnego wpływu na jej urabial-
ność. Mechanizm działania domieszki pozwala na 
produkcję stabilnych betonów samozagęszczalnych 
przy obniżonej zawartości frakcji pylastych.
2.3 Kruszywa
Do badań wykorzystano następujące kruszywa: 
piasek 0/2, żwir 2/8 oraz 8/16. Wszystkie kruszy-
wa pochodzą z kopalni Wójcice i są kruszywami 
płukanymi o wysokich parametrach jakościowych 
(potwierdzone oznakowaniem CE w systemie 2+). 

3. Badania i wyniki testów laboratoryjnych
Badania laboratoryjne podzielono na dwa etapy:
– celem pierwszego było zaprojektowanie mie-

szanki cechującej się wymaganą minimalną za-
łożoną średnicą rozpływu (>65 cm wg. PN-EN 
12350-8) oraz uzyskanie wytrzymałości wcze-
snych (18h) pozwalających na swobodne roz-
formowanie i przenoszenie elementu (do celów 
projektu przyjęto 15 MPa) (tabela 1)

– drugi etap badań miał na celu określenie cech 
wytrzymałościowych mieszanek betonowych 
w okresie dłuższym niż 24 godziny oraz przepro-
wadzenie badania nasiąkliwości dla wytypowa-
nych wcześniej receptur.

Zauważyć można, że suma objętości składników 
w niektórych recepturach może być różna od 1 m3, 
gdyż na tym etapie badań dokonywano niezbęd-
nych korekt ilości składników mieszanki (w zakre-
sie ilości wody i domieszek). Pierwszy etap badań 
wykazał, że stopniowe zmniejszanie ilości kruszy-
wa 2-8 mm wpływa pozytywnie na parametry re-
ologiczne mieszanki, takie jak rozpływ swobodny 
(fot.1), czas rozpływu oraz zdolność wypełnienia 
formy. W badaniach cech wytrzymałościowych za-
projektowanych receptur betonu uzyskano nastę-
pujące wyniki (tabela 2).
Na podstawie powyższych danych do drugiego 
etapu testów laboratoryjnych wyznaczono Rec. IV 
i Rec. V, w których dokonano nieznacznych korekt 
składu, a następnie wykonano próbne zaroby labo-
ratoryjne i oznaczono cechy wytrzymałościowe po 
18 i 24 godzinach oraz po 2, 7 i 28 dniach, a tak-
że nasiąkliwość (wg. PN EN 13369). Receptury 
wraz z wynikami badań przedstawiono w tabeli 3.
Obie receptury spełniają przyjęte założenia progra-
mu badawczego. Jak pokazują wyniki zarówno dla 
mieszanki betonowej, jak i stwardniałego betonu, 
optymalne wyniki uzyskujemy dla receptury Rec. 
VII, w której całkowicie wyeliminowano kruszywo 
2-8 mm. Otrzymane wyniki laboratoryjne posta-
nowiono sprawdzić w normalnych warunkach pro-
dukcyjnych.

4. Próba technologiczna na hali produkcyjnej
Do wykonania próby w skali przemysłowej wybra-
no elementy o prostym kształcie (kanały kablowe), 
jak również o skomplikowanym kształcie – wylot 
kanału. Mieszanka betonowa wykonana na węź-
le (zaroby po 0,5 m3), następnie cały czas mie-
szana na wolnych obrotach, transportowana była 
w mieszalniku samochodowym (gruszka). Po do-
starczeniu na halę produkcyjną, przy pomocy ko-
sza zasypowego następowało betonowanie wcze-
śniej przygotowanych form wraz ze zbrojeniem. 
W trakcie betonowania pobrano mieszankę beto-
nową oraz oznaczono parametry konsystencji, jak 
również wykonano niezbędną ilość próbek do ba-
dania wytrzymałości betonu na ściskanie, nasiąkli-
wości oraz wodoprzepuszczalności betonu. Otrzy-
mane wyniki przedstawia tabela 4.

Tabela 1. Receptury zaprojektowane w pierwszym etapie

Nazwa składnika
Masa [kg] suchych składników

Rec.I Rec.II Rec.III Rec.IV Rec.V 

Piasek 0-2 696 652 661 665 683

Żwir 2-8 348 257 170 0 0

Żwir 8-16 696 806 865 1041 1024

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

Kujawy 365 360 375 375 377

Popiół lotny 95 110 90 90 80

Woda 169 164 175 171 174

Glenium® ACE 430 3,7 3,6 3,4 3,4 3,5

Rheomatrix® 100 0,8 0,8 0,83 0,83 0,83

Mieszanka betonowa:

Konsystencja po 10 min wg 
PN-EN 12350-8

66x63 67x66 66x67 64x64 67x68

Termin badania 
[godz.]

Norma
badawcza Jednostka Rec.I Rec.II Rec.III Rec.IV Rec.V

18
PN-EN 

12390-3
[MPa] 19,9 22,4 21,3 23,4 22,1

24 26,6 28,1 27,5 29,1 27,9

Tabela 2. Wyniki oznaczenia wytrzymałości wczesnych betonu

Nazwa składnika
Masa [kg] suchych składników

Rec.VI Rec. VII

Piasek 0-2 664 686

Żwir 2-8 255 0

Żwir 8-16 783 1028

Cement CEM II/A-M (S-LL) 52,5N 370 375

Popiół lotny 95 85

Woda 172 170

Glenium® ACE 430 3,4 3,5

Rheomatrix® 100 0,81 0,83

Mieszanka betonowa:  Norma badawcza Jednostka Wynik badania

A10 PN-EN 12350-8 [cm] 68x66 65x68

Beton:

R 18h

PN-EN 12390-3 [MPa]

20,0 21,0

R 24h 26,5 26,3

R 48h 36,6 41,3

R 7 52,0 54,5

R 28 68,4 70,8

Nasiąkliwość PN EN 13369 [%] 5,2 4,9

Tabela 3. Zestawienie wyników badań laboratoryjnych w drugim etapie
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W trakcie prób laboratoryjnych sprawdzono, jak 
mieszanka reaguje na zmiany ilości wody w zakre-
sie 5-10 litrów na 1 m3 – mieszanka była stabilna, 
bez bleedingu i segregacji, co znalazło pełne po-
twierdzenie w zarobach produkcyjnych. Zaleca się, 
aby mieszanka SCC była transportowana w mie-
szalnikach samochodowych (tzw. gruszkach) – co 
pozwoli uniknąć problemów z tiksotropowym żelo-
waniem (mieszanka charakteryzuje się utratą kon-
systencji, jednakże po ponownym przemieszaniu 
wraca do poprzedniego stanu). Porównanie wyni-
ków wytrzymałości z testów laboratoryjnych i pró-
by przemysłowej przedstawia wykres 1. 
Niewielkie różnice między otrzymanymi wynika-
mi wytrzymałości z testów laboratoryjnych i pró-
by przemysłowej wynikają ze sposobu pielęgnacji 
pobranych próbek. Wyższe wytrzymałości wczesne 
próbek z produkcji są wynikiem temperatury pa-
nującej na hali (ok. 30 st. C), podczas gdy próbki 
w laboratorium przechowywane były w stałej tem-
peraturze 21 st. C.

5. Wnioski
Przeprowadzone badania wykazały, iż do produk-
cji prefabrykowanych elementów z betonów SCC, 
wbrew powszechnie panującej opinii, śmiało moż-

na wykorzystywać cementy z dodatkami mineral-
nymi typu CEM II/A-M (S-LL) 52,5 N, a nie tyl-
ko cementy portlandzkie z grupy CEM I. Wyelimi-
nowanie kruszywa o frakcji 2-8 mm, jak pokazu-
ją wyniki, poprawiły reologię mieszanki betono-
wej oraz końcowe parametry stwardniałego betonu 
(wytrzymałość, wodoprzepuszczalność, a przede 
wszystkim nasiąkliwość). Przy podjęciu decyzji 
o stosowaniu technologii betonu SCC należy poza 
zaletami tego rozwiązania wziąć pod uwagę rów-
nież wady. Nawet w przypadku prawidłowo zapro-
jektowanej mieszanki betonowej należy przestrze-
gać szczególnego reżimu technologicznego, tj. wy-
maganych (niejednokrotnie wydłużonych) czasów 
mieszania, szczelnych form i szalunków, szczel-
nych pojemników transportujących beton. Z uwagi 
na wrażliwość mieszanki SCC na zmiany w skład-
nikach, należy odpowiednio częściej sprawdzać 
dostawy kruszyw, cementu oraz domieszek i do-
datków (m.in. zmiany wilgotności, różnice w stra-
tach prażenia przy popiele i cemencie). Mieszan-
ki SCC oparte tylko na superplastyfikatorze są bar-
dzo wrażliwe na różnice w dozowaniu wody; pro-
blemów można uniknąć stosując stabilizator, jed-
nakże przy betonach licowych różnica w stosunku 
w/c może się uwidaczniać w różnych odcieniach 
elementów.
Przeprowadzone badania ukazują również korzyści 
w postaci zmniejszenia liczby pracowników zaan-
gażowanych w proces produkcji elementu, zużycia 
energii oraz sprzętu potrzebnego do zagęszczenia 
mieszanki w sposób tradycyjny, dodatkowego cza-
su oraz materiałów potrzebnych do wykończenia fi-
nalnego wyrobu. Należy zwrócić uwagę, iż w trak-
cie wdrażania w zakładzie prefabrykacji technolo-
gii betonu SCC oraz przy nowych receptach, waż-
ny jest udział nadzoru technologicznego o odpo-
wiednich kwalifikacjach i doświadczeniu przy be-
tonach typu SCC.

Daniel Owsiak, Lafarge Cement
Przemysław Kaprzyk 

Grupa CB Prefabrykacja Sp. z o.o.
Adrian Sowa, BASF Polska Sp. z o.o.
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Parametry Norma Jednostka Wartość

Konsystencja A10 PN EN 12350 – 8 cm 66 x 68

Wytrzymałość na ściskanie po 18h PN EN 12390 – 3 MPa 25,0

Wytrzymałość na ściskanie po 24h PN EN 12390 – 3 MPa 27,6

Wytrzymałość na ściskanie 7 dni PN EN 12390 – 3 MPa 52,7

Wytrzymałość na ściskanie 28 dni PN EN 12390 – 3 MPa 61,5

Gęstość betonu PN EN 12390 – 7 kg/m3 2302 

Nasiąkliwość betonu PN EN 13369 % 4,47 

Wodoprzepuszczalność betonu PN 88/B – 06250 stopień W8

Tabela 4. Zestawienie wyników otrzymanych z próby przemysłowej

Wykres 1. Porównanie wy-
ników wytrzymałości na ści-
skanie uzyskanych w zaro-
bach laboratoryjnych oraz 
produkcyjnych

Fot. 2. Element wylotu kanału Fot. 3 Kanał kablowy
Zdjęcia wyprodukowanych 
elementów
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