
nr 2/201232

T E C H N O L O G I E

Najczęściej wymaga się, aby czas od 
wyprodukowania do wbudowa-

nia mieszanki betonowej nie był dłuż-
szy jak:

  90 min przy temperaturze do 15°C
 70 min przy temperaturze do 20°C
 30 min przy temperaturze do 30°C.

W praktyce w wyniku różnych zdarzeń 
na placu budowy, takich jak awarie, zła 
organizacja lub korki na drogach, czas 
ten jest niejednokrotnie znacznie prze-
kraczany. Nawet przy dobrej organizacji 
pracy są to wymagania nierealne, z wyjąt-
kiem sytuacji, kiedy wytwórnia betonu 
znajduje się na placu budowy. Znane są 
też przypadki, że rodzaj elementu i moż-
liwe do zastosowania środki sprzętowe 
wymuszają taką organizację, bo czas roz-
ładunku betonowozu trwa kilka godzin. 
Przygotowując się do dostaw na jedną 
z budów, wykonaliśmy badanie zmian 
własności mieszanki betonowej i wytrzy-
małości betonu w czasie do 4 godzin.
Mieszanka betonowa na wspomnianą 
budowę transportowana była wózkami 
po 0,5 m3 na odległość kilkuset metrów. 
Składniki mieszanki betonowej miesza-
ne były w betoniarce wolnospadowej 
przez 3 min. (30 obrotów mieszalnika 
na minutę). Próbki mieszanki betonowej 
w celu oznaczenia konsystencji i tempe-
ratury oraz wykonania próbek betono-
wych pobrano po 3 min. mieszania, na-
stępnie po 45, 90, 150 i 240 min. postoju 
mieszając mieszankę przez 1 min. przed 
pobraniem próbek.
Składy mieszanki betonowej, wyniki 
badań mieszanek betonowych i próbek 
betonowych zestawiono w tabelach  nr 
1, 2 i 3.

Stabilność konsystencji 
mieszanek betonowych

W specyfi kacjach technicznych dotyczących konstruk-
cji betonowych lub żelbetowych często stawiane są wy-
magania dopuszczalnego czasu wbudowania mieszan-
ki betonowej liczonego od chwili jej wyprodukowania 
i załadunku do betonowozu. 

Fot. 1. Oznaczenie konsystencji 
mieszanki betonowej metodą 
opadu stożka

Fot. Hydrobudowa-1

Fot. Hydrobudowa-1

Fot.2. Stanowisko badania wytrzymałości na ściskanie próbek betonowych
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W celu doboru odpowiedniego składu 
mieszanek betonowych badanie wy-
konano z Lubetem-C w ilości 1,0 m.c. 
w zarobie A, Betostatu w ilości 0,5% 
m.c. w zarobie B i Lubetu-C w ilości 
0,67% m.c. w zarobie C. Domieszki te 
produkowane są przez Przedsiębior-

stwo Produkcyjno-Innowacyjne „Lu-
banta” S.A. z Lubonia k/Poznania.
Mieszanka betonowa z zarobu A zwią-
zała dopiero po 48 godzinach, gdyż Lu-
bet-C stosowany jest zwykle w ilości 
0,5% m.c. Dozowanie 1,0% mc. zaleca-
ne jest przy temperaturach mieszanki 

betonowej ponad 20°C i długim czasie 
transportu.
Ostatecznie wybrano skład mieszanki 
betonowej według zarobu C, przy któ-
rym zmiana konsystencji przebiegała 
najwolniej a beton wykazał najwyższe 
wytrzymałości na ściskanie.
Uzyskane wyniki wskazują, że czas od 
wykonania do wbudowania mieszanki 
betonowej może być znacznie dłuższy 
od zaleceń podanych w specyfi kacjach 
technicznych. Oczywiście każdorazowo 
powinno to być potwierdzane badania-
mi. W zależności od rodzaju stosowane-
go cementu i domieszki wyniki badań 
mogą być różne.
W przypadku domieszek produkcji 
PJW Lubanta, tj. Lubetu-C i Betosta-
tu, będących domieszkami o działaniu 
kompleksowym, w tym także opóźnia-
jącymi wiązanie, czas od wyproduko-
wania do wbudowania mieszanki be-
tonowej może wynosić kilka godzin, 
a wytrzymałości betonu będą wyższe 
nawet o kilkanaście procent.

Lubet-C i Betostat są produktami zna-
nymi od wielu lat. Betony wyproduko-
wane z tymi domieszkami wyróżnia-
ją się bardzo dobrą trwałością. Z uwagi 
na ich kompleksowe działanie nie ma 
potrzeby jednoczesnego stosowania 
dwóch czy też trzech domieszek, co ob-
niża koszty produkcji betonu.  

mgr inż. Kazimierz Ładyżyński 
Hydrobudowa-1 
Betoniarnia-Laboratorium

Tabela nr 2. Własności mieszanki betonowej wg. PN-EN 206-1:2003

Cecha mieszanki betonowej Ozn.
zarobu

Czas od wykonania mieszanki w minutach

  3   45   90 150 240

Konsystencja
Opad stożka cm

  A 17,0 15,0 13,0 9,0 4,0

  B 18,5 16,0 14,5 10,0 4,0

  C 18,0 15,0 14,0 12,0 9,0

Gęstość objętościowa kg/m3

  A 2276 2320 2302 2328 2328

  B 2280 2292 2308 2314 2338

  C 2294 2299 2314 2314 2324

Temperatura °C

  A    4   4   5   5 5

  B    5   6   7   9 11

  C    9   8   7   7 7

Tabela nr 3. Wyniki badania wytrzymałości na ściskanie i gęstości objętościowej  
betonu w próbkach typu 150x150x150 mm

Oznaczenie zarobu

         Wytrzymałość na ściskanie (MPa)

           Gęstość objętościowa kg/m3

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

A Lubet-C – 1% m.c
35,2 38,1 39,5 41,2 43,5

2299 2330 2344 2329 2333

B Betostat – 0,5% m.c
36,3 39,4 39,9 43,0 43,2

2295 2306 2295 2294 2306

C Lubet-C – 0,67% m.c.
45,6 46,0 48,2 51,0 51,6
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Tabela nr 1. Składy mieszanek betonowych. Projektowana klasa betonu 
C25/30 W8

SKŁADNIKI
            DOZOWANIE (kg/m3)

A B C

CEM II 32,5 BS  Górażdże 285 296 296

Piasek rzeczny 0-2 600 595 592

Żwir 2-16 mm 1206 1169 1177

Popiół „Kozienice” 71 69 69

Woda 137 183 179

Lubet-C 2,85 x 1,97

Betostat x 1,48 x

Razem kg/m3 2302 2313 2315


