
Materiał nauczania 3 B.-Z.
Proszę uważnie przeczytać informacje zawarte materiale nauczania.

Temat:
Zasady ustalania składu mieszanki betonowej.
Zasady doboru spoiw do wykonywania mieszanek betonowych.
Zasady doboru kruszyw do wykonywania mieszanek betonowych.
Zasady doboru wody zarobowej do uzyskania żądanej konsystencji
mieszanki betonowej.

Przygotowywanie betonów można podzielić na cztery zasadnicze etapy:
 przygotowywanie składników betonu,
 ustalanie składu betonu,
 dozowanie składników betonu,
 mieszanie składników betonu.
Od ilości i jakości składników betonu oraz właściwego wykonania poszczególnych
czynności podczas przygotowywania betonu zależy jakość i wytrzymałość betonu.
Właściwe uziarnienie kruszywa, czyli procentową zawartość ziarn poszczególnych
frakcji, powinno się tak dobrać, aby krzywa przesiewu danego kruszywa mieściła się
między granicznymi krzywymi przesiewu. Kruszywo o odpowiednim uziarnieniu
zapewnia uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej (rys.5).

Rys .5. Krzywa uziarnienia kruszywa do betonu [2.s.121]
a) 0÷16, b) 0÷31,5,c) 0÷63,
Ilość kruszywa oraz jego uziarnienie ustala się szczegółowo w recepcie
laboratoryjnej.
W razie braku takiej recepty orientacyjnie można przyjąć:
 stosując piasek i żwir — stosunek objętościowy tych składników l:2, na jedną część
objętości piasku należy dodać dwie części żwiru,



 stosując piasek i tłuczeń — stosunek objętościowy tych składników 1:1,5, na jedną
część objętości piasku należy dodać półtora części tłucznia.

Najczęściej na budowę dostarcza się gotową mieszankę kruszyw. Orientacyjne
sprawdzenie przydatności tej mieszanki do betonów polega na przesianiu pewnej
ilości mieszanki przez sito o oczkach 2mm. W ten sposób oddzielimy piasek od żwiru.
Jeśli otrzymamy 2 razy większą objętość żwiru niż piasku, to znaczy, że stosunek
piasku do żwiru jest właściwy i wynosi 1:2. W przeciwnym razie dostarczoną
mieszankę należy wzbogacić, dodając odpowiednią ilość piasku lub żwiru.

W mieszance betonowej zamiast wody znajduje się zaczyn cementowy -mieszanina
wody i cementu. Właściwe uziarnienie kruszywa nie tylko zmniejsza zużycie cementu
i zwiększa wytrzymałość betonu, lecz także ma istotny wpływ na urabialność,
szczelność i konsystencję mieszanki betonowej.

Przygotowywanie kruszywa do betonu, polega na: usuwaniu zanieczyszczeń,
sortowaniu (przesiewaniu), suszeniu.

Usuwanie zanieczyszczeń jest ważną czynnością podczas przygotowania kruszywa do
betonu. Duże ilości pyłu, grudki glin i iłów, torf, węgiel, resztki roślin należy z
kruszywa usunąć. Znaczne ilości zanieczyszczeń usuwa się przez płukanie kruszywa.
Płukanie może być ręczne lub mechaniczne.
Płukaniu ręcznemu poddaje się małe ilości kruszywa. Służy do tego celu płaska
skrzynia ustawiona pochyło, bądź pochyłe koryto napełnione kruszywem, przez które
przepływa woda, wypłukując niepotrzebne składniki kruszywa (rys.6, 7). Aby wraz z
wodą nie odpływały drobniejsze ziarna kruszywa należy zmniejszyć prędkość
przepływu wody przez zmniejszenie pochylenia skrzyni lub koryta.

Rys. 6. Płukanie piasku strumieniem wody z węża [9.s.9] Rys7. Płukanie piasku w korycie [9.s.9]

Płukanie mechaniczne stosuje się przy większej ilości kruszywa. Stosuje się do tego
celu specjalne płuczki mechaniczne. Płuczki są to bębny stalowe, wewnątrz których
kruszywo płukane strumieniem wody przesuwa się z jednego końca bębna ku
drugiemu. Oprócz płuczek stosuje się także przesiewniki, wyposażone w urządzenia
płuczące. Kruszywo o niewielkiej ilości zanieczyszczeń można płukać na
przesiewnikach.



Sortowanie polega na podziale kruszywa na poszczególne grupy wymiarowe, zwane
frakcjami. Sortowanie może być ręczne lub mechaniczne.
Sortowanie ręczne jest pracochłonne i stosuje się je wtedy gdy jest potrzebna
niewielka ilość kruszywa. Odbywa się ono przy użyciu siatek drucianych o różnej
wielkości oczek, rozpiętych na ramach drewnianych lub stalowych. Przesiewając
kruszywo przez zestaw siatek o coraz mniejszych oczkach otrzymuje się
poszczególne frakcje kruszywa. Mieszając odpowiednie frakcje uzyskuje się
kruszywo o potrzebnym uziarnieniu.

Rys.8. Sito wibracyjne do przesiewania kruszyw [7 s.17]
Sortowanie mechaniczne odbywa się za pomocą urządzeń, zwanych przesiewnikami.
W praktyce stosuje się dwa rodzaje przesiewników: płaskie oraz bębnowe.
Przesiewniki płaskie mogą być wstrząsowe lub wibracyjne. Składają się z jednego lub
kilku sit płaskich. Górne sito ma największe otwory, dolne — najmniejsze. Sita dzięki
odpowiednim mechanizmom zostają poddane wstrząsom lub drganiom wibracyjnym.
Załadowane na górne sito kruszywo jest przesiewane przez poszczególne sita i
sortowane na poszczególne frakcje.

Suszenie kruszywa przeprowadza się wówczas, gdy istnieje obawa, że zbyt duża
wilgotność kruszywa będzie miała ujemny wpływ na ustalony skład mieszanki
betonowej. Suszarki są urządzeniami stałymi, stosowanymi w miejscach
wydobywania lub obróbki kruszywa.
Cement jako spoiwo hydrauliczne może wiązać i twardnieć zarówno na powietrzu,
jak i pod wodą. Do tego rodzaju spoiw zalicza się różne cementy: portlandzki,
hutniczy, pucolanowy. Do spoiw hydraulicznych zaliczamy również wapno
hydrauliczne.
Do betonowych konstrukcji masowych można szeroko stosować cement hutniczy.
Drobnowymiarowe wyroby prefabrykowane wykonywane są z cementu
portlandzkiego z dodatkami.



TEMAT: Receptury laboratoryjne wykonania zaczynów, zapraw
i mieszanek betonowych.
Receptura robocza.

Skład betonu ustala się kilkoma metodami. Ustalony dowolną metodą skład betonu
należy sprawdzić doświadczalnie z uwzględnieniem rzeczywistych warunków jego
wykonania. Podstawowym celem ustalania składu betonu jest uzyskanie wymaganych
jego właściwości przy najmniejszym zużyciu cementu. Zalecenia dotyczące ustalenia
składu mieszanki betonowej:Skład mieszanki betonowej powinien być tak dobrany,
aby materiał ten miał: Strukturę zwartą, tzn. aby objętość pustek powietrznych w
przygotowanej mieszance nie przekraczała 4%, a jeśli nominalny wymiar ziaren
kruszywa jest mniejszy niż 16mm-nie była większa niż 3%; Odpowiednią
urabialność, tzn. by materiał dokładnie wypełniał formy i zachował przy tym swoją
jednorodność i maksimum 2% wolnych przestrzeni, Odpowiednią konsystencję, tzn.
by materiał był podatny na przemieszczanie się z zachowaniem jednorodnej struktury.
Istotną cechą jest również podatność na zagęszczenie, która określa zmniejszenie
objętości porów powietrznych w mieszance pod wpływem jej zagęszczenia. Ilość
domieszek w mieszance może wynosić 0,2-5% masy cementu, a dodatki nie mogą
pogarszać trwałości betonu i powodować jego korozji. Aby ustalić skład mieszanki
betonu zwykłego, należy uwzględnić warunki, w jakich będzie pracowała wykonana
z niego budowla.
Recepta laboratoryjna określa wagowo ilość poszczególnych składników na l m3
betonu. Ścisłe przestrzeganie recepty jest niezmiernie ważne dla uzyskania betonu
o wymaganych właściwościach. Podana w recepcie laboratoryjnej ilość
poszczególnych składników odnosi się do kruszywa suchego. Na budowie znajduje
się zazwyczaj kruszywo wilgotne, zachodzi więc konieczność ustalenia recepty
roboczej, uwzględniającej zawilgocenie kruszywa.
Receptę roboczą ustala się na podstawie recepty laboratoryjnej i ilości wody zawartej
w kruszywie. Bez uwzględnienia wilgotności kruszywa zmieniłyby się ustalone
proporcje składników, ponieważ w mieszance betonowej byłoby za dużo wody i za
mało kruszywa.

Ustalając receptę roboczą należy określić:
− wilgotność kruszywa,
− zmniejszenie ilości wody i zwiększenie ilości kruszywa,
− określić proporcje składników na jeden zarób.



W sposób przybliżony ustala się skład betonu jeśli nie ma ustalonej recepty
laboratoryjnej, a także na małych budowach oraz dla mniej ważnych elementów
konstrukcyjnych.
Wmetodzie objętościowej składniki betonu odmierza się wyłącznie objętościowo,
stosuje się następujące proporcje luźno nasypanego cementu do objętości piasku: l:
1,5, 1:2, l: 2,5, l: 3 i 1:4, objętość żwiru w betonie powinna być równa około
dwukrotnej objętości piasku.
Metoda wagowo-objętościowa jest bardziej ścisła od poprzedniej i polega na
odmierzaniu cementu wagowo a kruszywa i wody objętościowo. W praktyce
stosowano zwykle 200,300 lub 400kg cementu na l m3 betonu. Jeżeli stosuje się
cement luzem, to w celu uniknięcia ważenia na budowie przyjmuje się masę cementu
luźno nasypanego równą 1,2 kg/l.

Podczas dozowania wagowego składniki betonu odmierza się wagowo. Dokładność
dozowania cementu i wody wynosi l %, natomiast kruszywa 3%. Ten rodzaj
dozowania stosuje się przede wszystkim w stałych wytwórniach betonu, zwanych
betonowniami. Ścisłe i dokładne dozowanie ma bezpośredni wpływ na jakość betonu
oraz oszczędne zużycie materiałów. Odmierzanie (dozowanie) składników betonu
powinno odbywać się ściśle według recepty roboczej lub zasad przyjętych przy
określaniu składu betonu metodami przybliżonymi.

Warunkiem otrzymania jednolitej mieszanki betonowej o dobrym rozmieszczeniu
ziaren kruszywa i cementu jest właściwe wymieszanie składników betonu.

Podczas mieszania poszczególne ziarna powlekają się cieniutką warstwą zaczynu
cementowego (woda + cement), a ziarna drobniejsze układają się między ziarnami
większymi, tworząc jednolitą mieszankę betonową. Składniki betonu można mieszać
mechanicznie lub ręcznie. Mieszanie mechaniczne, obecnie powszechnie stosowane,
odbywa się w betoniarkach. W wyniku mieszania mechanicznego otrzymuje się
dobrze wymieszaną i jednolitą mieszankę betonową. Beton stwardniały, uzyskany
z takiej mieszanki, ma znacznie lepsze właściwości niż beton mieszany ręcznie.
Mieszanie ręczne stosuje się bardzo rzadko, jedynie na budowach bardzo małych lub
do wykonania niewielkiej ilości betonu. Przy mieszaniu ręcznym należy zwiększyć
o 5% ilość cementu w mieszance. Mieszanie ręczne powinno się odbywać na równym
i twardym podłożu, takim jak pomost z desek, podłoże betonowe. Przed
przystąpieniem do mieszania podłoże należy starannie oczyścić i skropić wodą.
Kolejność poszczególnych czynności podczas mieszania ręcznego jest następująca.
Rozsypuje się odmierzoną ilość kruszywa na podłoże, aż do uzyskania płaskiej



warstwy. Na tę warstwę sypie się odmierzoną ilość cementu i obsypuje się cement
piaskiem aż do uformowania stożka. Dalsze mieszanie kruszywa z cementem polega
na przerzuceniu mieszaniny na inne, blisko położone miejsce na podłożu. W czasie
przerzucania zaleca się dodatkowo mieszać grabiami powstałą mieszaninę cementu
i kruszywa. Przerzucanie mieszaniny powinno trwać aż do uzyskania jednolitego jej
koloru (należy co najmniej trzykrotnie przerzucić). Następnie dodaje się bardzo
ostrożnie wodę (polewanie konewką), tak aby nie wypłukiwała cementu. W celu
uzyskania jednolitej mieszanki betonowej nie należy przerywać mieszania w czasie
polewania wodą. Wodę do mieszanki można dodawać również w inny sposób. Po
dokładnym wymieszaniu cementu i kruszywa formuje się stożek i wykonuje
zagłębienie w wierzchołku stożka. W zagłębienie to wlewa się wodę. Należy
wówczas bardzo ostrożnie obsypywać wodę mieszaniną, dbając aby nie wypłynęła na
zewnątrz i nie wypłukała cementu. Mieszanie trwa aż do uzyskania jednolitej
mieszanki. Jeśli podczas mieszania ręcznego dozuje się oddzielnie piasek i żwir, to
należy najpierw wymieszać piasek z cementem, a następnie tak uzyskaną mieszaninę
zmieszać ze żwirem. Podczas mieszania mieszaniny piaskowo-cementowej ze żwirem
można konewką dolewać wody (ostrożnie i powoli), dbając o to, aby nie wypłukiwała
cementu. Mieszanie powinno trwać tak długo, aż uzyska się jednolitą mieszankę
betonową. Do mieszania ręcznego należy przyjmować takie ilości poszczególnych
składników, aby objętość zarobu mieszanki betonowej wynosiła od 0,25-0,5m3. W
przygotowaniu betonu sposobem mechanicznym praktycznie stosuje się mieszanie
składników suchych (cement + kruszywo), a dopiero potem dodaje się wodę. Zaleca
się również w produkcji betonów zwykłych wprowadzić do obracającego się bębna
betoniarki około 20% wody, a następnie składniki suche i pozostałą ilość wody.
Sposoby mieszania zależą od rodzaju betoniarki. W przemysłowej produkcji betonu i
prefabrykatów betonowych stosuje się mieszanie dwu- lub trójetapowe. Uzyskuje się
w ten sposób mniejsze zużycie cementu (5÷15%) oraz lepszą jakość mieszanki
betonowej.

TEMAT:Zasady doboru domieszek i dodatków do wykonywania
mieszanek betonowych.

Domieszki chemiczne odpowiednio dobrane i racjonalnie stosowane modyfikują
strukturę betonu, nadając mu pożądane właściwości. Ze względu na to, że dodatki
chemiczne mogą wywierać ujemny wpływ na późniejsze właściwości betonu,
powinny być one stosowane ściśle według przepisów producenta

Klutanit jako domieszka uplastyczniająca jest bezwonnym proszkiem o barwie
brązowej, łatwo rozpuszczalny w wodzie. Nie jest szkodliwy dla człowieka. Jest to
materiał palny o stopniu palności podobnym do drewna. Klutanit dodany do świeżej
mieszanki betonowej wywołuje zwiększenie jej ciekłości i urabialności.
Spowodowana większa ciekłość mieszanki pozwala na zmniejszenie dawki wody
zarobowej przeciętnie 0,8÷10%, co następnie umożliwia zmniejszenie ilości
dozowanego cementu również o 8—10% bez obniżenia
założonej wytrzymałości betonu. Domieszka Klutanitu może spowodować nieco
większy skurcz betonu i przedłużyć czas wiązania, nie koroduje stali. Klutanit stosuje
się do mieszanki betonowej w ilości 0,10—0,15% w stosunku do masy użytego
cementu. Działanie tej domieszki jest skuteczniejsze, jeżeli stosujemy do betonu



cementy wysokich marek. Domieszkę wprowadza się do mieszanki tylko w postaci
roztworu wodnego Klutanit może być stosowany do betonu wraz z chlorkiem wapnia.

Przygotowanie roztworu jest następujące. Do beczki o zawartości 125 dm3 wody
należy dodać 10,5 kg domieszki, mieszając aż do całkowitego rozpuszczenia.
Dozowanie Klutanitu polega na tym, że ustaloną ilość jego roztworu należy
wymieszać w betoniarce z częścią wody zarobowej, po czym dozować składniki
betonu.

Abiesod P1 jest to domieszka uplastyczniająco-napowietrzająca w postaci roztworu
koloru ciemnobrunatnego, łatwo rozprowadzającego się w wodzie. Dostarczany w
postaci 33 procentowego roztworu wodnego. Dodany do mieszanki betonowej
napowietrza ją wytwarzając pęcherzyki powietrzne, co poprawia urabialność a
ponadto zwiększa mrozoodporność betonu i częściowo wodoszczelność.
Abiesod P1 ma szerokie zastosowanie, szczególnie jest zalecany do:
- betonów i zapraw wykonywanych w obniżonych temperaturach, łącznie z węglanem
sodu, potasu lub azotynem sodowym,
- betonów na nawierzchnie dróg i mostów oraz lotnisk,
- betonów hydrotechnicznych,
- betonów nieurabialnych lub o małej ilości cementu 120—150 kg/m3 ,
- betonów układanych w wodzie.
Abiesod P1 dozuje się wagowo 0,30—0,45% w stosunku do masy cementu.
Potrzebny
stopień napowietrzenia określa się metodą kolejnych zarobów betonu.

Hydrobet jest to bezwonny szary proszek, łatwo rozpuszczalny w wodzie. Dodany do
mieszanki betonowej w postaci roztworu wodnego wpływa uszczelniająco i
uplastyczniająco na beton. Ponadto zwiększa ciekłość, poprawia urabialność i
napowietrzenie mieszanki betonowej. Hydrobet stosuje się do betonów zbrojonych
lub niezbrojonych, w stosunku do których są stawiane wymagania wodoszczelności i
odporności na działanie wód lub wilgoci atmosferycznej. Mogą to być betony
stosowane do budowy zbiorników, osadników, silosów,
kanałów oraz fundamentów. Domieszki tej nie należy stosować do zapraw
cementowych ze względu na to, że zaprawy w czasie mieszania napowietrzają się,
wskutek czego tracą na wodoszczelności, a wytrzymałość końcowa obniża się ok.
38%. Hydrobet może być używany również wtedy, gdy do betonu dodaje się chlorku
wapnia. Innych domieszek chemicznych nie należy dodawać bez uprzedniego
zbadania i orzeczenia laboratorium.
Roztwór przygotowuje się w wiadrze do połowy wypełnionym wodą, wsypując
odmierzoną wyskalowanym naczyniem ilość Hydrobetu i miesza aż do rozpuszczenia.
Następnie wlewa się wolno do betoniarki będącej w ruchu. Ilość suchej domieszki
Hydrobetu na jeden zarób oblicza się w jednostkach objętościowych. Hydrobet należy
nabierać wyskalowanym naczyniem nie z worka, lecz ze skrzynki, do której wsypuje
się go, nadając mu w ten sposób postać spulchnioną — nasypową.

Jedną z domieszek przyspieszających wiązanie cementu jest chlorek wapnia. Związek
chemiczny w postaci soli koloru białego, łatwo rozpuszczalny w wodzie. Ma on
właściwości obniżania punktu zamarzania wody. Chlorek wapnia stosuje się do
zapraw cementowych i mieszanek betonowych w okresie obniżonej temperatury.
Dodany w postaci roztworu wodnego aktywizuje wiązanie i twardnienie cementu.



Może być stosowany do betonów zbrojonych i niezbrojonych na cementach
hutniczych i portlandzkich. Nie należy stosować chlorku wapnia do betonów na
cemencie glinowym. Domieszka chlorku wapnia powoduje wzrost temperatury
wiązania cementu, przyspiesza początek i koniec wiązania cementu i obniża
temperaturę zamarzania wody w betonie.
Wadą chlorku wapnia jest opóźnianie wysychania betonu, co może wywołać białe
wykwity, szczególnie gdy dodano zbyt dużą ilość chlorku. Ponadto koroduje on stal
zbrojeniową. Aby temu zapobiec, należy wykonywać betony dostatecznie szczelne i
tłuste (co najmniej 300 kg cementu na 1 m3 betonu). Otulina prętów stalowych
powinna mieć 2 cm grubości.Chlorek wapnia stosuje się w ilości 2% do betonów
zbrojonych i 3% do betonów niezbrojonych w stosunku do masy dozowanego
cementu. Roztwór chlorku należy wlewać do części wody zarobowej w betoniarce
przed wsypaniem kruszywa. Czas mieszania mieszanki betonowej nie powinien być
krótszy niż 2 minuty. Roztwór chlorku wapnia przygotowuje się w następujący
sposób do beczki z zawartością 90dm3 wody, najlepiej ciepłej, należy wsypać 25kg
rozkruszonego chlorku i mieszać aż do całkowitego rozpuszczenia się.

Hydrofix jest to jasnoszary proszek, częściowo rozpuszczalny w wodzie. Dodany do
zaczynu cementowego wywołuje bardzo szybkie wiązanie. Hydrofix jest przydatny na
przykład do:
- cementowania przy uszczelnianiu szybów, tuneli, kanałów,
- likwidacji przecieków nawet przy dużym ciśnieniu wody, np. w basenach,
zbiornikach.
Hydrofix uodparnia zaczyn cementowy na silną agresję chemiczną. Dozuje się go do
cementu w stosunku wagowym 1:1 lub 1:3. Ma właściwości zasadowe i jest żrący,
dlatego należy zachować szczególną ostrożność podczas jego dozowania. Poza tym
należy przestrzegać przepisów bhp, które obowiązują przy pracach z materiałami
żrącymi.

Pytania należy odesłać do poniedziałku
08.02.2021

1.Na czy polega metoda objętościowa?
2.Jaki jest cel stosowania domieszek do betonu?
3.Jakie są sposoby przygotowania kruszywa?


