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T E C H N O L O G I E

L
ubet-C jest plastyfikatorem opóź-
niającym wiązanie mieszanki beto-
nowej, a także poprawiającym takie 

własności betonu jak wodoszczelność, 
mrozoodporność, wytrzymałość na ści-
skanie i rozciąganie.

Lubet-C ma bardzo duży wpływ na 
wzrost wodoszczelności betonu. 
Wynika to z faktu, że domieszka ta 
powstała głównie z myślą o betonach 
hydrotechnicznych.
Zalecane dozowanie domieszki Lubet-
-C wynosi 0,5–1,0% masy cementu, ale 
w szczególnych przypadkach przy nie-
typowych zastosowaniach dozowanie 
może być wyższe.

Nietypowe zastosowania 
domieszki do betonów – Lubet-C

Podczas realizacji robót betonowych spotykamy 
się często z potrzebą zastosowania nietypowych 
rozwiązań w zakresie własności mieszanki betonowej, 
a następnie stwardniałego betonu. Możliwości takiego 
postępowania daje nam w niektórych przypadkach 
zastosowanie domieszki o nazwie handlowej Lubet-C, 
produkowanej od wielu lat przez Przedsiębiorstwo 
Innowacyjno-Wdrożeniowe „Lubanta” S.A. z Lubonia 
k/Poznania.
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Tabela 1. Skład mieszanki betonowej

Składniki Dozowanie (kg/m3)

Cement CEM II/BS 32,5 Górażdze 294

Piasek rzeczny 0–2 mm 586

Żwir 2–16 mm 1167  

Popiół Kozienice 68

Woda 178 

Lubet-C 1,95

Razem kg/m3 2294

Tabela 2. Wyniki badania mieszanek betonowych i betonu

Cecha mieszanki betonowej i betonu

Wyniki badania po upływie czasu:

3 min. 45 min. 90 min. 150 min. 240 min.

Konsystencja. Opad stożka (cm) 18,0 15,0 14,0 12,0 9,0

Gęstość objętościowa  (kg/m3) 2294 2299 2314 2314 2324

Temperatura (0 C) 9,0 8,0 7,0 7,0 7,0

Wytrzymałość na ściskanie (MPa) 45,6 46,0 48,2 51,0 51,6
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Przykład nietypowego zastoso-

wania domieszki Lubet-C – daleki 

transport mieszanki betonowej

Firma Hydrobudowa 1 wielokrotnie sto-
sowała Lubet-C najczęściej w ilości 
1,0% masy cementu w przypadku trans-
portu mieszanki betonowej na odległość 
nawet do 120 km.
Tak długi wielogodzinny transport nie 
wpływa ujemnie na wytrzymałość beto-
nu, a wręcz przeciwnie, uzyskiwane są 
wyższe wytrzymałości, że tak jest rze-
czywiście świadczą wyniki badań poda-
ne w tabeli 1 i 2.
Badanie wykonano w celu opracowania 
recepty mieszanki betonowej umożliwia-
jącej betonowanie małymi porcjami, co 
pewien czas, przez okres kilku godzin.
Mieszankę betonową przygotowa-
no w betoniarce wolnospadowej o 30 
obrotach/minutę.
Próbki do badań mieszanki betonowej 
i wytrzymałości na ściskanie pobrano 
po 3 minutach mieszania, a następnie 
po 45, 90, 150, 240 minutach.
Na 3 minuty przed pobraniem próbek 
uruchomiono betoniarkę. Podobna pro-
cedura była stosowana na budowie, 
gdzie na 3 min. przed podaniem do sza-
lunku kolejnej porcji mieszanki urucho-
miono mieszalnik betonowozu.
Jak widać to z tabeli 2, po 4 godz. od 
zarobienia mieszanki betonowej konsy-
stencja wyniosła jeszcze 9,0 cm opadu 
stożka, czyli bez problemu mogła być 
wbudowana w szalunki. Wytrzymałość 
betonu na ściskanie wzrosła z 45,6 MPa 
do 51,6 MPa. Czyli o przeszło 13%.
Beton pomimo umiarkowanej ilości 
cementu osiągnął klasę wytrzymałości 
C35/45, w przypadku pobrania próbek 
dopiero po 4 godz. od zarobienia mie-
szanki betonowej.
Innym przykładem świadczącym o sze-
rokich możliwościach stosowania Lube-

tu-C są wyniki badań wykonane w celu 
wypełnienia betonem przestrzeni mię-
dzy starą konstrukcją przepustu a nową 
na jednej z modernizowanych dróg. 
Transport mieszanki betonowej odbywał 
się na odległość 80 km przy temperatu-
rze powietrza ponad 25°C.
Przy wykonaniu zarobu próbnego tem-
peratura mieszanki betonowej wyniosła 
aż 35°C.
Wydaje się, że podane w tabeli 3 i 4 
wyniki pomiarów i badań nie potrzebują 
żadnego komentarza.

Przedstawione przykłady wykazują 
również, że dobierając odpowiednią, 
o kompleksowym działaniu, domiesz-
kę taką jak np. Lubet-C, nie trzeba sto-
sować zestawu dwóch czy też trzech 
domieszek. 

mgr inż.Kazimierz Ładyżyński
Hydrobudowa-1
Betoniarnia-Laboratorium 
Spółka z o.o.

Tabela 3.

Składniki kg/m3

Cement CEM II/BS 32,5 Górażdze 306

Piasek rzeczny 0–2 mm 710

Żwir 2–8 mm 735

Popiół Kozienice 191

Woda 245

Lubet-C 3,0  

Razem kg/m3 2190

Tabela 4.

Właściwości mieszanki betonowej i betonu

Konsystencja, rozpływ (mm) 590

Gęstość objętościowa (kg/m3) 2190

Temperatura (0 C) 35

Wytrzymałość na 
ściskanie (MPa)

Gęstość objętościowa
(kg/m3)

3 dni
12,1

2241

7 dni
20,7

2209

28 dni
36,0

2207 

90 dni
54,5

2215

Hydrobudowa-1
Betoniarnia-Laboratorium 

Sp. z o.o.
ul. Chlubna 7 (d. Czajki 2)

03-054 Warszawa 
email: mail@hydrobudowa1.pl

Laboratorium
tel./fax 22  811 46 11
tel. kom. 602 231 755

tel. 22 814 10 54

Betoniarnia
tel./fax 22 811 78 05

tel. kom. 501 288 712

Przedsiębiorstwo Innowacyjno 
Wdrożeniowe LUBANTA SA

ul. Armii Poznań 49, 62-030 Luboń
tel. 61 813 08 37  

www.lubanta.pl   info@lubanta.pl
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