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Plastyfikator AM – jest silną domieszką uplastycz-
niającą na bazie lignosulfonianów. Ze względu 
na doskonałą relację uplastycznienia mieszanki 
do ceny jest chętnie używany przez producentów 
betonów towarowych w tych wytwórniach, gdzie 
głównym kryterium jest wydajność domieszki, 
a nie jej cena jednostkowa. 
Superplastyfikator FM-140 jest domieszką upłyn-
niającą na bazie polikarboksylatów. Ze względu na 
skuteczność działania, jak i cenę, skutecznie zastę-
puje domieszki naftalenowe, zwłaszcza w okresie 
od wczesnej wiosny do późnej jesieni. Stosowany 
był również z powodzeniem przez niektóre wytwór-
nie betonu towarowego w czasie minionej zimy.

Wspólne dozowanie domieszek
– wpływ na jakość mieszanki
i świeży beton
Dobrze dobrane surowce oraz przestrzeganie wymogów 
produkcyjnych to podstawa uzyskania betonu o wysokich 
parametrach, przy utrzymaniu relatywnie niskich kosztów 
związanych z jego wyprodukowaniem. Zadaniem technologów 
jest ciągła praca nad poszukiwaniem jak najlepszych rozwiązań, 
które pogodziłyby ze sobą obie te kwestie. Jednym z takich 
rozwiązań, skutecznie wdrożonym w warunkach przemysłowych – 
w wytwórniach betonu towarowego, jest zastosowanie w produkcji 
mieszanki betonowej kombinacji dwóch popularnych domieszek: 
Plastyfikatora AM i Superplastyfikatora FM-140.
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Androimpex od 15 lat 
zajmuje się produkcją 
domieszek do betonu

Wytrzymałości wczesne
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W odpowiedzi na pojawiające się pytania techno-
logów, dotyczące skuteczności działania wspólne-
go dozowania tych dwóch domieszek, przeprowa-
dzono szereg prób, których część prezentujemy. 
Opisane rozwiązania przewidziane są na okres niż-
szych temperatur (wiosna, jesień). Z tego względu 
ograniczono do minimum dozowanie Plastyfikatora 
AM, którego ilość można regulować w zależności 
od warunków temperaturowych i wymogów budo-
wy w zakresie czasu potrzebnego na dostarczenie 
i zabudowanie mieszanki betonowej.
Poniżej przedstawiamy kilka kombinacji dozowań 
wyżej wymienionych domieszek. Celem było uzy-
skanie mieszanki o opadzie stożka ok. 150 mm 
(+/- 20 mm). W mieszankach zastosowano jako 
spoiwo CEM I 42,5R w ilości 260 kg i popiół lotny 
w ilości 85 kg. Utrzymano stały poziom dozowania 
domieszki Plastyfikator AM, natomiast zwiększano 
poziom dozowania domieszki Superplastyfikator 
FM-140, redukując jednocześnie ilość wody za-
robowej. Istotnym elementem przeprowadzonych 
badań było sprawdzenie napowietrzenia mieszanki 
oraz wpływ ilości dozowanych domieszek na wy-
trzymałości początkowe po 1, 2 i 7 dniach dojrze-
wania betonu w warunkach normowych.
W omawianych kombinacjach domieszek Plasty-
fikator AM dozowany jest w dolnym zakresie za-
lecanych dozowań i pełni funkcję domieszki roz-
luźniającej świeżą mieszankę betonową, natomiast 
Superplastyfikator FM-140 jest odpowiedzialny za 
uzyskanie oczekiwanej konsystencji przy jednocze-
snej redukcji wody zarobowej.

W wyniku zastosowania tych rozwiązań uzyskano 
mieszanki bardzo dobrze urabialne, „luźne”, nie-
wydzielające wody, sprężyste i dobrze utrzymujące 
konsystencję w czasie do 90 minut. 
W powyższej tabeli zestawiono rezultaty wykona-
nych prób laboratoryjnych, a na wykresie wytrzy-
małości wczesne.
Wprowadzenie kombinacji domieszek chemicz-
nych skutecznie obniża ilość wody potrzebnej do 
uzyskania wymaganej konsystencji. Powoduje 
wprowadzenie do 2% dodatkowego powietrza – do 
bezpiecznego poziomu nieprzekraczającego 3,5%, 
ale pomimo wzrostu zawartości domieszki – nie 
następuje proporcjonalny jego wzrost. Zwiększanie 
dozowania Superplastyfikatora FM-140 powyżej 
poziomu 0,95% obniża nieznacznie tempo przyro-
stu wytrzymałości wczesnych, ale korzystnie wpły-
wa na wytrzymałości późniejsze.
Tych kilka przedstawionych prób to tylko niewielki 
zakres rozwiązań, jakie daje możliwość stosowania 
równocześnie dwóch domieszek, a przedstawione 
wyniki odnoszą się do zarobów wykonanych w la-
boratorium. W warunkach przemysłowych uzyska-
ne wyniki mogą różnić się od tych laboratoryjnych, 
czego przykładem mogą być betony posadzkowe, 
w których zawartość powietrza nie przekraczała 
2%. 

Marcin Chrzanowski
Kierownik Laboratorium Betonu

i Materiałów Budowlanych
ANDROIMPEX Sp. z o.o

cement
[kg/m3]

popiół
[kg/m3]

woda
[kg/m3]

AM
[% m.c.]

FM-140
[% m.c.]

stożek
[mm]

gęstość
[kg/m3]

powietrze
[%] w/c R_1

[MPa]
R_2

[MPa]
R_7

[MPa]

zarób „0” 260 85 230   150 2282 1,5 0,78 6,00 12,00 19,15

zarób „1” 260 85 194 0,3 0,65 140 2254 3,5 0,66 6,50 13,80 25,40

zarób „2” 260 85 190 0,3 0,80 150 2282 3,2 0,65 6,70 14,65 26,70

zarób „3” 260 85 185 0,3 0,95 160 2261 3,4 0,63 6,30 15,25 27,45

zarób „4” 260 85 179 0,3 1,10 170 2261 3,2 0,61 6,20 15,00 27,85
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W tekście przedstawiono 
wyniki badań prowadzonych 
w laboratorium firmy  
Androimpex w Andrychowie


