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1. WPROWADZENIE  
 

Poradnik, ten będzie Ci pomocny w przyswajaniu wiedzy na temat wykonywania 
mieszanki betonowej i zapraw budowlanych, zapoznasz się materiałami, maszynami 
i narzędziami, które są stosowane w robotach betoniarskich. 

Poradnik zawiera: 
1. Wymagania wstępne, czyli wykaz niezbędnych umiejętności i wiedzy, które powinieneś 

posiadać, aby przystąpić do realizacji  jednostki modułowej ,, Wykonywanie mieszanki 
betonowej i zapraw budowlanych’’. 

2. Cele kształcenia tej jednostki modułowej. 
3. Materiał nauczania (rozdział 4) umożliwia samodzielne przygotowanie się do wykonania 

ćwiczeń i zaliczenia sprawdzianów. Wykorzystaj do poszerzenia wiedzy wskazaną 
literaturę oraz inne źródła informacji. Obejmuje on również ćwiczenia, które zawierają: 
− pytania sprawdzające wiedzę potrzebną do wykonania ćwiczenia, 
− wykaz materiałów, narzędzi i sprzętu potrzebnych do realizacji ćwiczenia, 
− sprawdzian postępów umożliwiający sprawdzenie poziomu wiedzy po wykonaniu 

ćwiczeń. 
4. Sprawdzian osiągnięć, który umożliwi sprawdzenie wiadomości i umiejętności jakie 

powinieneś opanować podczas realizacji programu tej jednostki modułowej. Sprawdzian 
osiągnięć powinieneś wykonać według instrukcji załączonej w poradniku. 
Jeżeli masz trudności ze zrozumieniem tematu lub ćwiczenia, to poproś nauczyciela lub 

instruktora o wyjaśnienie i ewentualne sprawdzenie, czy dobrze wykonujesz daną czynność. 
Po przyswojeniu materiału spróbuj zaliczyć sprawdzian z zakresu jednostki modułowej. 

Jednostka modułowa: ,, Wykonywanie mieszanek betonowych i zapraw budowlanych’’, 
której treść teraz poznasz jest konieczna do zapoznania się z procesem wykonywania 
elementów żelbetowych zarówno monolitycznych jak i prefabrykowanych. 

 
 
Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 
W czasie pobytu w pracowni musisz przestrzegać regulaminów, przepisów bhp oraz 

instrukcji przeciwpożarowych, wynikających z rodzaju wykonywanych prac. Przepisy te 
poznasz podczas trwania nauki. 
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Schemat układu jednostek modułowych w module 

 
 
 
 
 
 
 
 

712[01].Z2.01 
Organizowanie stanowiska pracy do robót betoniarskich 

 

712[01].Z2 
Technologia robót betoniarskich 

 

712[01].Z2.05 
 Wykonywanie elementów monolitycznych 

 

712[01].Z2.04 
Układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej, 

pielęgnacja świeżego betonu  
 

712[01].Z2.07 
 Wykonywanie remontów i napraw konstrukcji 

betonowych 
 

712[01].Z2.06 
 Wykonywanie elementów prefabrykowanych 

712[01].Z2.03 
Wykonywanie mieszanki betonowej i zapraw 

budowlanych   
 

712[01].Z2.02 
Wykonywanie deskowań i form 
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2. WYMAGANIA WSTĘPNE 
 

Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: 
− stosować terminologię budowlaną, 
− odróżniać technologie wykonania budynku, 
− przestrzegać zasad bezpiecznej pracy, przewidywać i zapobiegać zagrożeniom, 
− stosować procedury udzielania pierwszej pomocy, 
− rozpoznawać i charakteryzować podstawowe materiały budowlane, 
− odczytywać i interpretować rysunek budowlany, 
− posługiwać się dokumentacją budowlaną, 
− wykonywać przedmiary i obmiary robót, 
− wykonywać pomiary i rysunki inwentaryzacyjne, 
− organizować stanowisko składowania i magazynowania, 
− transportować materiały budowlane. 
− dobrać odzież ochronną i sprzęt ochrony osobistej do realizacji zadań, 
− dobrać i zastosować materiały pomiarowe, 
− zastosować przepisy bhp i ochrony przeciwpożarowej, 
− zagospodarować odpady, 
− porozumieć się z przełożonymi i współpracownikami. 
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3. CELE KSZTAŁCENIA 
 

W wyniku realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: 
− zorganizować, użytkować i zlikwidować stanowiska prac betoniarskich, zgodnie 

z zasadami organizacji pracy, wymaganiami technologicznymi, przepisami bhp, zasadami 
ergonomii i ochrony środowiska, 

− dokonać selekcji i doboru materiałów budowlanych do wykonania zadania, 
− dobrać narzędzia i sprzęt do realizacji zadań, 
− przygotować ręcznie i mechanicznie mieszanki betonowe według receptur 

i przybliżonych metod ustalania składu betonu, 
− przygotować ręcznie i mechanicznie zaprawy budowlane, 
− określić konsystencję betonów i zapraw, 
− zastosować domieszki do betonów i zapraw, 
− przetransportować mieszankę betonową, 
− wykonać obmiar i przedmiar robót, 
− ocenić jakość wykonanej pracy , usunąć usterki, 
− dobrać odzież ochronną i sprzęt ochrony osobistej do wykonywanej pracy, 
− dobrać i zastosować, narzędzia pomiarowe, 
− zastosować przepisy bhp i ochrony przeciwpożarowej, 
− zagospodarować odpady, 
− porozumieć się z przełożonymi i współpracownikami. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 
 7 

4. MATERIAŁ NAUCZANIA 
 
4.1.  Podstawowe wiadomości o betonach 
 
4.1.1. Materiał nauczania 

 
Betonem nazywamy sztuczny kamień powstały przez stwardnienie mieszaniny spoiwa, 

kruszywa i wody. (rys.1) 

 
Rys.1. Produkcja betonu [3 s.27] 

 
Betony można podzielić w zależności od ich gęstości pozornej, przeznaczenia, struktury 

i rodzaju użytych składników. W zależności od gęstości pozornej rozróżnia się betony: 
ciężkie, zwykłe, lekkie oraz specjalne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys .2. Ogólny podział betonów [2.s.121] 
 

Betony ciężkie o gęstości pozornej większej od 2600 kg/m3 wytwarza się ze specjalnych 
kruszyw ciężkich. Stosuje się je do wykonania przegród w obiektach, w których może 
występować promieniowanie elektromagnetyczne szkodliwe dla ludzi. 

Betony zwykłe o gęstości pozornej 1800÷2600 kg/m3 wykonuje się z kruszywa 
mineralnego. Są podstawowymi i powszechnie stosowanymi betonami w budownictwie. 
Używa się ich głównie do wykonywania elementów konstrukcyjnych betonowych 
i żelbetowych. Betony zwykłe stosuje się zarówno w konstrukcjach monolitycznych, jak i do 
wyrobu prefabrykatów. 

BETONY 

Ciężkie Lekkie 
 

Zwykłe 
 

Specjalne 

Z kruszywami 
lekkimi 

Komórkowe 

Z kruszywami 
naturalnymi 

 

Z kruszywami 
sztucznymi 

 
Pianobeton  

 
Gazobeton  

 

Żaroodporne  
 

Chemoodporne  
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Betony lekkie o gęstości pozornej mniejszej od 1800 kg/m3 można podzielić na betony 
z kruszyw lekkich i betony komórkowe(rys.2). 

Cechami charakteryzującymi poszczególne rodzaje betonu są przede wszystkim: 
− wytrzymałość na ściskanie, 
− mrozoodporność, 
− wodoszczelność, 
− zachowanie stałości objętości  (chodzi o wielkość skurczu, który występuje w czasie 

wiązania i twardnienia betonu), 
− trwałość, czyli zachowanie w niezmiennym stanie wszelkich cech fizycznych mimo 

oddziaływania na beton różnych wpływów zewnętrznych. 
Niektórym betonom stawia się specjalne wymagania, takie jak izolacyjność cieplna, 

odporność na działanie wysokiej temperatury. 
Wytrzymałość betonu określa się w megapaskalach (MPa), jest to wartość naprężeń jakie 

może przenieść materiał. Naprężeniem nazywamy siłę działającą na jednostkę powierzchni. 
Wytrzymałość betonu zależy od tego, czy element jest ściskany, rozciągany lub zginany.  

Klasa betonu, oznaczana literą B i symbolem liczbowym, określa jakość betonu 
odpowiadającą co do wartości tak zwanej wytrzymałości gwarantowanej betonu. Rozróżnia 
się klasy betonu: B7,5, B10, B12,5, B15, B17,5, B20, B25, B30, B35, B40 i B50. Do 
wykonania konstrukcji należy stosować beton wg PN-88/B 06250 następujących klas: B15, 
B25, B30, B37, B45, B50, B55, B60, określa to norma PN-B-03264,grudzień 2002-
,,Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone”. 

Ponadto rozróżnia się jeszcze stopnie mrozoodporności F25, F50, F75 oraz stopnie 
wodoszczelności W2 i W4. 

Wytrzymałość betonu na ściskanie zależy od wielu czynników, między innymi od: 
− rodzaju składników i ich wzajemnych proporcji, 
− wieku betonu, 
− sposobu zagęszczania, 
− warunków dojrzewania, głównie temperatury i wilgotności panujących w okresie 

wiązania i twardnienia betonu. 
Z czynników tych najważniejszy jest rodzaj składników i ich proporcje a więc klasa 

cementu, stosunek ilości cementu do wody, a także rodzaju kruszywa. 
Do właściwości świeżej mieszanki betonowej zalicza się urabialność i konsystencję. 
Urabialność mieszanki betonowej jest to zdolność do łatwego i szczelnego napełnienia 

deskowania przy zachowaniu jednorodności mieszanki. Urabialność powinna być 
dostosowana do warunków formowania określonych przez: 
− kształt i wymiary elementu oraz ilość i układ zbrojenia, 
− sposób układania i zagęszczania mieszanki betonowej, 
− wymaganą gładkość i wygląd powierzchni betonowej. 

Konsystencja mieszanki betonowej jest cechą zbliżoną do urabialności i wyraża jej 
stopień ciekłości. Konsystencja mieszanki betonowej zależy głównie od zawartości zaczynu 
cementowego i od stosunku cementu do wody C/W. Sprawdzenie konsystencji przeprowadza 
się podczas projektowania składu mieszanki betonowej oraz przy betonowaniu konstrukcji, co 
najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej. 

Określenie konsystencji za pomocą aparatu Ve-Be dokonywane jest w laboratoriach. Na 
placu budowy łatwiej jest określić wskaźnik konsystencji za pomocą stożka opadowego 
(rys.3). Do badania potrzebna jest forma w kształcie stożka ściętego oraz ubijak (rys.4). 
W dolnej części forma ma dwa występy służące do przyciskania jej stopami do płaskiej 
powierzchni posadzki. 
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Rys .3. Forma do pomiaru konsystencji mieszanki 

betonowej [1.s.53] 
Rys .4. Pomiar konsystencji za pomocą stożka 

opadowego [1.s.54] 

W przypadku formy z próbnego zarobu pobiera się 3dm3 masy betonowej, gdy 
przygotowujemy go na stole laboratoryjnym z dokładnie odmierzonych składników lub 
10 dm3, gdy zarób był mieszany w betoniarce. Można i w tym przypadku wielkość próbki 
ograniczyć do 5dm3, ale trzeba ją dodatkowo wymieszać ręcznie. Próbka powinna być 
pobrana nie później niż po upływie 30min od chwili zmieszania składników betonu z wodą. 
Formę stożkową ustawioną na gładkiej posadzce zapełnia się mieszanką, układając ją trzema 
warstwami. Każda warstwa zagęszcza się 25-krotnie zagłębianiem pręta. Po napełnieniu 
i wygładzeniu górnej warstwy stożka formę zdejmuje się. W zależności od konsystencji 
uformowany stożek osiądzie w różnym stopniu. Wielkość opadu stożka charakteryzuje 
konsystencję mieszanki betonowej. 

 
Tabela 1.Dobór konsystencji mieszanki betonowej [4 s.239] 

Wskaźnik konsystencji wg metody  
Konsystencja mieszanki betonowej 

i jej symbol 
Ve – Be 

s 
stożek opadowy 

cm 
Wilgotna K-1 
Gęstoplastyczna K-2 
Plastyczna K-3 
Półciekła K-4 
Ciekła K-5 

≥ 28 
27÷14 
13÷7 
≤6 
- 

- 
- 
2÷5 
6÷11 
12÷15 
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4.1.2.Pytania sprawdzające  
 
Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 

1. Jakie znasz rodzaje betonu? 
2. Jakie są właściwości betonu? 
3. Jakie są sposoby pomiaru konsystencji mieszanki betonowej? 
4. Jak wykonuje się pomiar konsystencji mieszanki betonowej za pomocą stożka 

opadowego? 
 
4.1.3.Ćwiczenia  

 
Ćwiczenie 1 

Scharakteryzuj podstawowe cechy betonu. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z materiałem nauczania( poradnik dla ucznia rozdz. 4.1.1) , 
2) zanotować wiadomości wymagane w ćwiczeniu, 
3) zaprezentować efekty swojej pracy, 
4) dokonać oceny wykonania ćwiczenia. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
– arkusz papieru, 
– ołówki lub długopis, 
– literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia. 

    
Ćwiczenie 2 

Wykonaj pomiar konsystencji mieszanki betonowej za pomocą stożka opadowego. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) przygotować stanowisko robocze, 
2) zgromadzić sprzęt potrzebny do wykonania pomiaru, 
3) przygotować mieszankę betonową, 
4) wykonać napełnienie formy betonem zgodnie z normą, 
5) usunąć formę,  
6) zmierzyć opad betonu, 
7) porównać wynik z danymi w  tabeli nr1 poradnika dla ucznia, 
8) oczyścić sprzęt i narzędzia, 
9) posprzątać stanowisko pracy 
10) zaprezentować efekty swojej pracy, 
11) dokonać oceny wykonania ćwiczenia. 

 
Wyposażenie stanowiska pracy: 

– forma z ubijakiem, 
– materiał do wykonania mieszanki betonowej, 
– narzędzia i sprzęt do robót betoniarskich, 
– tabela nr1 poradnika dla ucznia, 
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– ołówki, długopis,  
– arkusz papieru A3, 
– literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia. 

 
 Ćwiczenie 3 

Sprawdź czy mieszanka betonowa ma konsystencję  plastyczną. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) przygotować stanowisko robocze, 
2) zgromadzić sprzęt potrzebny do wykonania pomiaru, 
3) przygotować mieszankę betonową, 
4) wykonać napełnienie formy betonem zgodnie z normą, 
5) usunąć formę,  
6) zmierzyć opad betonu, 
7) porównać wynik z danymi w  tabeli nr1 poradnika dla ucznia, 
8) oczyścić sprzęt i narzędzia, 
9) posprzątać stanowisko pracy 
10) zaprezentować efekty swojej pracy, 
11) dokonać oceny wykonania ćwiczenia. 

 
Wyposażenie stanowiska pracy: 

– forma z ubijakiem, 
– materiał do wykonania mieszanki betonowej, 
– narzędzia i sprzęt do robót betoniarskich, 
– tabela nr1 poradnika dla ucznia, 
– ołówki, długopis,  
– arkusz papieru A3, 
– literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia. 

 
Ćwiczenie 4 

Sprawdź czy mieszanka betonowa ma konsystencję  ciekłą. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) przygotować stanowisko robocze, 
2) zgromadzić sprzęt potrzebny do wykonania pomiaru, 
3) przygotować mieszankę betonową, 
4) wykonać napełnienie formy betonem zgodnie z normą, 
5) usunąć formę,  
6) zmierzyć opad betonu, 
7) porównać wynik z danymi w  tabeli nr1 poradnika dla ucznia, 
8) oczyścić sprzęt i narzędzia, 
9) posprzątać stanowisko pracy 
10) zaprezentować efekty swojej pracy, 
11) dokonać oceny wykonania ćwiczenia. 
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Wyposażenie stanowiska pracy: 
– forma z ubijakiem, 
– materiał do wykonania mieszanki betonowej, 
– narzędzia i sprzęt do robót betoniarskich, 
– tabela nr1 poradnika dla ucznia, 
– ołówki, długopis,  
– arkusz papieru A3, 
– literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia. 

 
 Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz: 
 

 
Tak 

 
Nie 

1) scharakteryzować właściwości betonu?   
2) scharakteryzować właściwości świeżej mieszanki betonowej?   
3) wykonać pomiar konsystencji za pomocą stożka opadowego?   
4) sprawdzić konsystencję mieszanki betonowej?   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 
 13 

  Przygotowanie mieszanki betonowej 
 

4.2.1. Materiał nauczania 
 
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 
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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.  
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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.  

Tabela 2. Klasy wytrzymałości i cechy cementu [3, s .12]. 
Wytrzymałość na ściskanie w MPa po: 

28 dniach 
Odporność 

2 dniach 
(min.) 

7 dniach 
(min.) 

(min.) (max.) 

Kolor 
oznaczenia 

Kolor 
nadruku 

32,5 - ≥ 16 czarny 
32,5R ≥ 10 - 

≥32,5 ≤52,5 jasno 
brązowy czerwony 

42,5 ≥ 10 - czarny 
42,5R ≥ 20 - 

≥42,5 ≤62,5 zielony 
czerwony 

52,5 ≥ 20 - czarny 
52,5R ≥ 30 - 

≥52,5 - czerwony 
biały 

 

      
 

Rys.9. Przykłady worków z cementem [10] 
 
Skład betonu ustala się kilkoma metodami. Ustalony dowolną metodą skład betonu 

należy sprawdzić doświadczalnie z uwzględnieniem rzeczywistych warunków jego 
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wykonania. Podstawowym celem ustalania składu betonu jest uzyskanie wymaganych jego 
właściwości przy najmniejszym zużyciu cementu. 

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. W metodzie 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. 
Przykład. 

Podany przykład przedstawia ustalenie objętościowego dozowania składników do betonu 
B10 za pomocą taczki na 1m3 betonu. Pojemność taczki wynosi 0,05m3 (50l), gęstość 
cementu wynosi 1200kg/m3, piasku 1600 kg/m3, żwiru 2000 kg/m3. Aby otrzymać beton 
zwykły klasy B10 i konsystencji gęstoplastycznej, trzeba wziąć: 190kg cementu klasy 32,5, 
725 kg piasku, 1400kg żwiru i 145l wody.  
Sposób obliczenia: 

Wzór 
1000xdxV

CxR

t

w  

w którym: 
C - masa składników w 1m3 zarobu 
d – gęstość pozorna składników w kg/m3 

Vt – objętość taczki w m3  

Rw – wytrzymałość betonu w MPa 

Ilość cementu: 
100005,01200

200190
xx

x = 0,5 taczki 

Ilość piasku: 
100005,01600

200725
xx

x = 2,0 taczki 

Ilość żwiru: 
100005,02000

2001400
xx

x  =  3 taczki 

Ilość wody: 145 : 5 = 29dm3 ( 3 wiadra o pojemności 10litrów) 
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. 
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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.  

 
Tabela .3. Orientacyjna ilość składników na 1m3 mieszanki betonowej [4 s.239] 

Klasa 
betonu 

Konsystencja 
mieszanki 
betonowej 

Cement 
32,5 

Piasek 
kg 

Żwir 
kg 

Woda 
l 

Wilgotna 140 785 1485 1015 
Gęstoplastyczna 190 725 1400 145 

 
B 10 

Plastyczna 260 655 1295 215 
Wilgotna 195 740 1380 1010 

Gęstoplastyczna 280 710 1310 150 
 

B 15 
Plastyczna 340 645 1285 180 

 
Warunkiem otrzymania jednolitej mieszanki betonowej o dobrym rozmieszczeniu ziarn 

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. 
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Rys. 10. Mieszanie na sucho składników [9s.19]  Rys. 11. Wlewanie wody do suchych składników [9 s.20] 

 
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. 

 

 
Rys. 12. Sposób ręcznego mieszania [9 s.20] 

 
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. 

Mieszanie dwuetapowe obejmuje: początkowe zmieszanie cementu z wodą w mieszarce 
szybkoobrotowej i uzyskanie zaczynu cementowego, zmieszanie w betoniarce zaczynu 
cementowego z kruszywem. 
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Tabela. 4. Schematy mieszania betonu [4. s. 127] 
Nazwa 
skrócona 
typu 
betoniarek 

 
Schemat 
mieszalnika 

Podstawowe 
zasady działania 
i cechy 
konstrukcyjne 
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Mieszanie trójetapowe obejmuje: 
− zmieszanie cementu z wodą w mieszarce szybkoobrotowej, 
− zmieszanie uzyskanego zaczynu cementowego z piaskiem w mieszarce szybkoobrotowej, 
− ostateczne zmieszanie uzyskanej zaprawy cementowej z kruszywem grubym (żwir lub 

kruszywo łamane). 
Minimalny czas mieszania składników, po ich wprowadzeniu do betoniarki powinien 

wynosić: 
Dla betoniarki o pojemności do 500 dm3: 

− dla konsystencji ciekłej i półciekłej co najmniej 1 minutę, 
− dla konsystencji plastycznej co najmniej 1,5 minuty, 

Dla betoniarki o pojemności do 1000 dm3, 
− dla konsystencji ciekłej i półciekłej co najmniej 1,5 minuty, 
− dla konsystencji plastycznej co najmniej 2 minuty, 

Dla betoniarki o pojemności do 2000 dm3, 
− dla konsystencji ciekłej i półciekłej co najmniej 2 minuty, 
− dla konsystencji plastycznej co najmniej 2,5 minuty. 

Dla konsystencji gęstoplastycznej i wilgotnej czas należy ustalić doświadczalnie, ale nie 
krócej niż dwie minuty niezależnie od pojemności betoniarki. 

 
4.2.2.Pytania sprawdzające  

 
Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 

1. Jak należy dobierać klasę cementu do  klasy betonu? 
2. Jakie są sposoby przygotowania kruszywa? 
3. Jaka jest kolejność czynności podczas przygotowania mieszanki betonowej sposobem 

ręcznym? 
4. Jak policzyć potrzebną ilość materiału potrzebną do wykonania mieszanki betonowej? 
5. Jakie są sposoby przygotowania mieszani betonowej sposobem mechanicznym? 
6. Jaki jest czas mieszania składników w betoniarce? 

 
4.2.3.Ćwiczenia  

 
Ćwiczenie 1 

Wykonaj mieszankę betonową sposobem ręcznym w ilości 0,25m3 według zadanej 
receptury. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia. 
 
Aby wykonać ćwiczenie,powinieneś: 

1) zorganizować stanowisko pracy, 
2) dobrać odpowiedni sprzęt i narzędzia, 
3) dobrać materiał zgadnie z recepturą, 
4) rozłożyć kruszywo w miejscu przeznaczonym do przygotowania mieszanki betonowej, 
5) dosypać cement i przeprowadzić mieszanie składników suchych, 
6) dolewać wody z jednoczesnym mieszaniem wszystkich składników, 
7) oczyścić narzędzia,  
8) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 
9) dokonać oceny poprawności wykonania ćwiczenia. 
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Wyposażenie stanowiska pracy: 
– odzież ochronna i środki ochrony osobistej, 
– zestaw materiałów do wykonania mieszanki betonowej, 
– zestaw podstawowych narzędzi i sprzętu do robót betoniarskich, 
– zestaw narzędzi pomiarowych 
– zestaw narzędzi pomocniczych 
– apteczka. 
– literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia. 

    
Ćwiczenie 2 

Oblicz ilość składników potrzebnych na 1m3 betonu klasy B10 o konsystencji wilgotnej, 
przyjmując gęstości: cementu 1200kg/m3, piasku 1800 kg/m3, żwiru 2200 kg/m3. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia. 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) wypisać dane podstawowe, 
2) wypisać dane potrzebne do obliczeń(poradnik dla ucznia rozdz.4.2.1 tabela 3), 
3) dokonać obliczeń, 
4) zaprezentować efekty swojej pracy, 
5) dokonać oceny wykonania ćwiczenia. 

  
Wyposażenie stanowiska pracy: 

– ołówki,  długopis,   
– arkusz papieru A3, 
– literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia. 
 
Ćwiczenie 3 

Oblicz ilość składników potrzebnych na 1m3 betonu klasy B15 o konsystencji 
plastycznej, przyjmując gęstości: cementu 1200kg/m3, piasku 1800 kg/m3, żwiru 2200 kg/m3. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia. 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) wypisać dane podstawowe, 
2) wypisać dane potrzebne do obliczeń(poradnik dla ucznia rozdz.4.2.1 tabela 3), 
3) dokonać obliczeń, 
4) zaprezentować efekty swojej pracy, 
5) dokonać oceny wykonania ćwiczenia. 

 
Wyposażenie stanowiska pracy: 

– ołówki, długopis,  pisak, 
– arkusz papieru A3, 
– literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia. 
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4.2.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz: 
 

 
Tak 

 
Nie 

1) przygotować kruszywo do mieszanki betonowej?   
2) obliczyć metodą objętościową ilość składników potrzebnych do 

wykonania mieszanki betonowej? 
 
 

 
 

3) dozować składniki do mieszanki betonowej wykonywanej sposobem 
ręcznym? 

  

4) dozować składniki do mieszanki betonowej wykonywanej sposobem 
mechanicznym? 

 
 

 
 

5) przygotować mieszankę betonową sposobem ręcznym?   
6) stosować przepisy bhp przy wykonywaniu mieszanki betonowej 

sposobem ręcznym? 
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4.3.  Betoniarki i węzły betoniarskie 
 
4.3.1. Materiał nauczania 

 
Podstawowym urządzeniem punktu lub węzła betoniarskiego jest betoniarka.  
 

 
Rys. 13. Części składowe betoniarek wolnospadowych [7 s.140] 

 
W zależności od sposobu mieszania składników mieszanki betonowej rozróżniamy: 

− betoniarki wolnospadowe, w których mieszanie składników odbywa się na skutek obrotu 
bębna betoniarki, 

− betoniarki o mieszaniu przymusowym, w których ruch bębna jest przeciwny do ruchu 
mieszadeł.  
Betoniarki wolnospadowe służą do przygotowania mieszanki betonowej z kruszywa 

grubszego i o konsystencji plastycznej. Betoniarki o mieszaniu przymusowym stosuje się do 
przygotowywania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej z zastosowaniem kruszyw 
drobnoziarnistych. 

Ze względu na sposób pracy rozróżniamy betoniarki:  
− o działaniu cyklicznym,   
− o działaniu ciągłym.   

Betoniarki charakteryzuje pojemność mieszalnika. Zależnie od sposobu opróżniania 
mieszalnika rozróżniamy betoniarki:  
− przechylne, opróżniane grawitacyjnie wskutek przechyleń mieszalnika o kąt 45÷90°,   
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− wywrotne o mieszalniku obracalnym o kąt 180° , 
− nieprzechylne, z których wyładowanie mieszanki następuje przez wprowadzenie łyżki 

uchylnej wysypowego  otworu mieszalnika.   
W betoniarkach przeciwbieżnych opróżnianie odbywa się przez otwór wylotowy w dnie 

mieszalnika.  
W czasie przygotowywania mieszanki betonowej oraz jej układania posługuje się 

różnymi maszynami i urządzeniami o napędzie elektrycznym. W czasie pracy na tych 
maszynach należy zwrócić szczególną uwagę na: 
− właściwe zabezpieczenie obsługi maszyn przed porażeniem prądem elektrycznym, 
− obsługiwanie maszyn przez osoby do tego upoważnione, 
− sprawdzenie działania maszyny przed przystąpieniem do właściwych prac, 
− noszenie odzieży ochronnej przez obsługę, 
− wykonywanie napraw po wyłączeniu maszyn z sieci, 
− właściwe zabezpieczenie włączników maszyn uniemożliwiające ich włączenie osobom 

nieupoważnionym, 
− porządek na stanowisku pracy. 

Stosowane są również betoniarki gruszkowe, zainstalowane na samochodach, gdzie 
mieszanie składników następuje podczas jazdy samochodu. 

 

 
 

Rys. 14. Betonomieszarka samochodowa  [4 s.243] 
 
Punkty, w których wytwarza się mieszankę betonową muszą być tak położone na placu 

budowy, aby ciężkie samochody dowożące kruszywo i cement oraz odbierające gotową 
mieszankę miały do nich łatwy dojazd. Do punktów takich musi być doprowadzona woda 
i energia elektryczna. 

Na małych budowach i tam, gdzie ze względu na technologię używa się niewielkich 
ilości betonu, jest on wytwarzany w punktach betoniarskich 

 
Rys. 15. Schemat punktu betoniarskiego [7 s.174] 

 
Podstawowym elementem ich wyposażenia jest betoniarka wolnospadowa, obsługiwana 

ręcznie przez jednego lub dwóch pracowników. Cement składuje się w workach pod wiatą, 
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a żwir i piasek w zasiekach ogrodzonych deskami. Dozowanie cementu i kruszyw odbywa się 
objętościowo, a zasypywanie kosza betoniarki łopatami. Mieszankę betonową odbiera się 
taczkami lub japonkami. 

 
Rys. 16. Schemat najprostszego węzła betoniarskiego [1, s.121] 

1 - silos na cement, 2 - objętościowy odmierzacz cementu, 3 - kosz zasypowy betoniarki, 4 - betoniarka, 
5 - kruszywo 

Betonownią, zwaną także węzłem betoniarskim nazywamy zespół urządzeń 
wytwarzających mieszankę betonową. Najprostsza betonownia może być nie obudowana, 
jeżeli czas jej pracy jest krótkotrwały. W skład jej urządzeń wchodzi betoniarka oraz 
niezbędne urządzenia do dozowania kruszywa i cementu. Dozowanie składników odbywa się 
w tym wypadku objętościowo wyskalowanymi pojemnikami. Tego typu węzeł betoniarski 
urządza się tylko na małej budowie. 

Na większych budowach, o dużym zakresie robót betoniarskich, organizuje się węzły 
betoniarskie, które mają częściowo zmechanizowany zasyp do betoniarek o większej 
pojemności, a ich wydajność wynosi 40-150m3 betonu na zmianę. 
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Rys. 17. Schemat węzła betoniarskiego [7 s.175] 

 
W węźle betoniarskim kruszywo o różnej granulacji oraz piasek składuje się w zasiekach 

ułożonych koncentrycznie wokół węzła. Cement przechowuje się w zasobniku, z którego za 
pośrednictwem dozownika jest on podawany wprost do kosza zasypowego betoniarki. 
Załadunek kruszyw i piasku do kosza odbywa się również przez dozownik przy użyciu łopat 
mechanicznych. Kosz zasypowy jest podnoszony mechanicznie na wysokość, na której na 
pomoście roboczym znajduje się betoniarka. Po zakończeniu mieszania mieszankę spuszcza 
się wprost z betoniarki, za pośrednictwem leja do stojącego pod pomostem środka transportu.  

 
4.3.2.Pytania sprawdzające  

 
Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 

1. Jakie są zasady obsługi betoniarek? 
2. Jak są rodzaje betoniarek? 
3. Jak przygotować mieszankę betonową sposobem mechanicznym?  
4. Jakie wyposażenie powinien mieć punkt betoniarski? 
5. Jakie są rodzaje węzłów betoniarskich? 
6. Jakie elementy wchodzą w skład wyposażenie węzła betoniarskiego? 

 
4.3.3.Ćwiczenia  

 
Ćwiczenie 1 

Po zapoznaniu się z instrukcją obsługi betoniarki podaj czynności jakie powinieneś 
wykonać, aby przy jej pomocy wykonać mieszankę betonową.  

  
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) przeczytać dokładnie instrukcję obsługi  betoniarki, 
2) wynotować kolejne czynności, 
3) zaprezentować efekty swojej pracy, 
4) dokonać oceny wykonania ćwiczenia. 
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Wyposażenie stanowiska pracy: 
− instrukcja obsługi betoniarki, 
− długopis, ołówek,  
− literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia. 

 
Ćwiczenie 2 

Wykonaj mieszankę betonową sposobem mechanicznym według zadanej receptury.  
  
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zorganizować stanowisko pracy, 
2) dobrać odpowiedni sprzęt i narzędzia, 
3) określić sposób wykonania mieszanki betonowej, 
4) sprawdzić instrukcję bhp przy stanowisku betoniarskim, 
5) wykonać mieszankę betonową zgodnie z zadaną recepturą, 
6) umyć sprzęt i narzędzia, 
7) posprzątać stanowisko pracy, 
8) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 
9) dokonać oceny poprawności wykonania ćwiczenia. 

 
Wyposażenie stanowiska pracy: 

− odzież ochronna i środki ochrony osobistej, 
− zestaw materiałów do wykonania mieszanki betonowej, 
− zestaw podstawowych narzędzi i sprzętu do robót betoniarskich, 
− zestaw narzędzi pomiarowych 
− zestaw narzędzi pomocniczych 
− apteczka. 
− literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia. 

 
Ćwiczenie 3 

Zaplanuj wyposażenie i wykonaj schemat punktu betoniarskiego. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 
2) wypisać się jakie narzędzia i sprzęt stanowią  wyposażenie punktu betoniarskiego, 
3) sporządzić szkic punktu betoniarskiego, 
4) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 
5) dokonać oceny poprawności i estetyki wykonanego ćwiczenia. 

 
Wyposażenie stanowiska pracy: 

− długopis, ołówek,  
− arkusze papieru A4, 
− literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia. 
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Ćwiczenie 4 
Zaplanuj wyposażenie i wykonaj schemat węzła betoniarskiego. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 
2) wypisać się jakie narzędzia i sprzęt stanowią wyposażenie węzła betoniarskiego, 
3) sporządzić szkic węzła betoniarskiego, 
4) wypisać narzędzia i sprzęt, 
5) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 
6) dokonać oceny poprawności i estetyki wykonanego ćwiczenia. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
− długopis, ołówek,  
− arkusze papieru A4, 
− literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia. 
 
4.3.4 Sprawdzian postępów 

 
Czy potrafisz: 
 

 
Tak 

 
Nie 

1) zorganizować wyposażenie punktu betoniarskiego?   
2) zaplanować  wyposażenie węzła betoniarskiego?   
3) dobrać sprzęt i urządzenia do wykonania mieszanki betonowej sposobem 

mechanicznym? 
 
 

 
 

4) wykonać mieszankę betonową sposobem mechanicznym?    
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4.4. Przygotowanie zapraw budowlanych 
 
4.4.1.Materiał nauczania 
 

Marka i skład zaprawy budowlanej powinny być zgodne z wymaganiami zawartymi 
w projekcie budowlanym. Aby uzyskać zaprawę o żądanych właściwościach fizycznych 
i wytrzymałości, należy: 
− prawidłowo dobrać składniki, 
− starannie dozować ilość składników, 
− dobrze wymieszać, 
− wykorzystać w odpowiednim czasie od przygotowania. 

Ilość przygotowanej zaprawy powinna być taka, by mogła być zużyta w możliwie 
krótkim czasie. Maksymalny czas, po którym zaprawa musi być zużyta, wynosi: 
− 8 godzin - zaprawa wapienna, 
− 3 godziny - zaprawa cementowo-wapienna, 
− 2 godziny - zaprawa cementowa, 
− 2 godziny - zaprawa cementowo-gliniana, 
− 0,5 godziny - zaprawa wapienno-gipsowa, 
− do 5 minut, bezpośrednio po zarobieniu, - zaprawa gipsowa. 

Przy temperaturach wysokich (powyżej 25°C) okres zużycia zapraw powinien być 
krótszy nawet o połowę zalecanego czasu. Powinno się też przestrzegać zasady, że 
wytrzymałość zaprawy dobiera się do wytrzymałości spajanych materiałów. Zaprawy 
przygotowuje się mechanicznie i ręcznie. Do robót murowych z zasady zaprawa powinna być 
przygotowywana mechanicznie. Ręczne przygotowanie zapraw powinno ograniczać się do 
niewielkich robót. 

Dozowanie składników zapraw, podobnie jak betonu, może być: 
− objętościowe - w warunkach budowy, 
− wagowe - w wytwórniach zapraw, 
− wagowo-objętościowe. 

Ręczne przygotowanie zaprawy powinno odbywać się tylko w przypadku prowadzenia 
niewielkich robót murarskich. Do ręcznego przygotowywania zapraw są potrzebne takie 
narzędzia i sprzęt, jak: skrzynia do mieszania zapraw, skrzynie miarowe, łopaty, graca, wiadra 
do przenoszenia składników zapraw, beczka na wodę. Taczka służy do transportu materiałów. 

Zaprawę wapienną przygotowuje się w drewnianej skrzyni. Najpierw miesza się ciasto 
wapienne wydobyte z dołu, z małą ilością wody, tak by uzyskać konsystencję śmietany, 
a następnie dodaje się piasek i dolewa wodę, ciągle mieszając, aż do uzyskania jednolitego 
zabarwienia. Przy użyciu do zaprawy wapna hydratyzowanego, najpierw miesza się wapno 
z piaskiem, a następnie dolewa wodę 

Zaprawa cementowa jest to mieszanina cementu, piasku i wody. Zaprawę cementową 
przygotowuje się mieszając najpierw na sucho cement z piaskiem tak długo, aż mieszanina 
uzyska jednolite zabarwienie. Następnie, nie przerywając mieszania, dodaje się stopniowo 
odpowiednią ilość wody. 

Zaprawa gipsowa jest mieszaniną gipsu budowlanego, piasku i wody. Zamiast piasku 
można użyć zmielonego gruzu, żużla lub innych wypełniaczy. Odmierzoną ilość gipsu miesza 
się na sucho z odpowiednią ilością piasku, aż do chwili uzyskania jednolitego zabarwienia. 
Następnie mieszaninę wsypuje się do skrzyni z wodą i szybko miesza. W celu opóźnienia 
procesu wiązania można dodać środki opóźniające, takie jak klej kostny, substancje 
przygotowane fabrycznie. Opóźniacze rozpuszcza się w wodzie, która ma być użyta do 
zaprawy. Zaprawa powinna być zużyta zaraz po wymieszaniu z wodą. 
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Zaprawa cementowo-wapienna jest to mieszanina cementu, wapna, piasku i wody. Do 
zaprawy cementowo-wapiennej można używać ciasto wapienne lub wapno hydratyzowane. 
Przygotowując zaprawę cementowo-wapienną najpierw miesza się cement z piaskiem, 
a następnie dodaje się ciasta wapiennego rozrzedzonego wodą. 

Zaprawa gipsowo-wapienna jest mieszaniną gipsu, wapna, piasku i wody. Przystępując 
do przygotowania zaprawy gipsowo-wapiennej należy najpierw rozmieszać ciasto wapienne 
z wodą. Rozrzedzone wodą wapno nazywa się zaczynem wapiennym lub mlekiem 
wapiennym. Następnie miesza się gips z piaskiem, aż do uzyskania jednolitego zabarwienia. 
W końcu wsypuje się mieszaninę gipsu z piaskiem do zaczynu wapiennego i szybko 
dokładnie miesza. Jeżeli zamiast ciasta wapiennego stosuje się wapno hydratyzowane, to 
najpierw miesza się suche składniki (gips, wapno, piasek), a potem wsypuje się mieszaninę do 
skrzyni z wodą. 

Zaprawa gipsowo-wapienna powinna być zużyta niezwłocznie po zmieszaniu z wodą. 
Zaprawy szlachetne przygotowuje się, dodając odpowiednią ilość wody i mieszając wiertarką 
wolnoobrotową aż do uzyskania jednolitej konsystencji. Należy pamiętać aby ściśle stosować 
się do zaleceń producenta umieszczonych na opakowaniach, a także sprawdzić datę produkcji. 
Partia dostarczonej suchej mieszanki powinna mieć jednolite uziarnienie i zabarwienie. 
W przypadku zapraw szlachetnych należy za każdym razem stosować się do instrukcji 
producenta znajdującej się na opakowaniu (rys. 18). 

    
Rys. 18. Przygotowanie zaprawy szlachetnej za pomocą wiertarki z mieszadłem [9 s.28] 

 
Mechaniczne przygotowanie zapraw wykonuje się, używając maszyn i urządzeń 

mechanicznych napędzanych elektrycznie - betoniarki, mieszarki. Na dużych budowach, przy 
zużyciu dużej ilości zaprawy, są organizowane zmechanizowane stanowiska wytwarzania 
zapraw, tzw. węzły przygotowania zapraw. Wszystkie czynności związane z przygotowaniem 
zaprawy są tu zmechanizowane, od dodawania składników, aż do wylewania gotowej 
zaprawy do zasobnika. 

 
Rys. 19. Mieszarka kielichowa [9 s.38] 
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Rys. 20. Mieszarka korytowa [9 s.38] 

 
W wypadku zapraw szlachetnych oraz mniejszej skali robót do przygotowania zapraw 

stosuje się mieszarki. (rys.21) 

 
Rys. 21. Przykłady mieszarek [10] 

 
Sposób dozowania i materiały są takie same jak do przygotowania ręcznego. Różnica 

występuje głównie w kolejności dozowania składników podczas przygotowania niektórych 
zapraw. 

 

   
Rys. 22. Dozowanie składników 

zaprawy wapiennej 
Rys. 23. Dozowanie składników 
zaprawy cementowej wapiennej 

Rys. 24. Dozowanie składników 
zaprawy wapienno gipsowej 
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Rys. 25. Dozowanie składników  

zaprawy cementowej 
Rys. 26. Dozowanie składników 

 zaprawy gipsowej 
 
Po zakończeni prac należy pamiętać o oczyszczeniu narzędzi i sprzętu, posprzątaniu oraz 

pozostawieniu porządku na stanowisku pracy 
 
4.4.2.Pytania sprawdzające  

 
Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 

1. Jakie rozróżniamy zaprawy budowlane? 
2. Jaki jest sposób przygotowania poszczególnych rodzajów zapraw sposobem ręcznym? 
3. Jak należy przygotować zaprawę wapienną sposobem mechanicznym? 
4. Jak należy przygotować zaprawę cementową sposobem mechanicznym? 
5. Jak należy przygotować zaprawę gipsową sposobem mechanicznym? 
6. Jak należy przygotować zaprawę cementowo - wapienną sposobem mechanicznym? 
7. Jak należy przygotować zaprawę gipsowo - wapienną sposobem mechanicznym? 
8. Jak najczęściej przygotowuje się zaprawy wapienne? 
 
4.4.3.Ćwiczenia  

 
Ćwiczenie 1 

Wykonaj zaprawę cementową sposobem ręcznym według zadanej receptury. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zorganizować stanowisko pracy, 
2) dobrać odpowiedni sprzęt i narzędzia, 
3) dobrać materiał zgadnie z recepturą, 
4) wymieszać suche składniki zaprawy, 
5) dolewać wody z jednoczesnym mieszaniem wszystkich składników, 
6) oczyścić narzędzia,  
7) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 
8) dokonać oceny poprawności wykonania ćwiczenia. 
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Wyposażenie stanowiska pracy: 
– odzież ochronna i środki ochrony osobistej, 
– zestaw materiałów do wykonania zaprawy budowlanej, 
– zestaw podstawowych narzędzi i sprzętu do robót betoniarskich, 
– zestaw narzędzi pomiarowych, 
– zestaw narzędzi pomocniczych, 
– apteczka, 
– literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia. 

 
Ćwiczenie 2 

Wykonaj zaprawę gipsowo – wapienną sposobem ręcznym według zadanej receptury. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zorganizować stanowisko pracy, 
2) dobrać odpowiedni sprzęt i narzędzia, 
3) dobrać materiał zgadnie z recepturą, 
4) rozmieszać ciasto wapienne z wodą, 
5) wymieszać gips z piaskiem, 
6) wsypać mieszaninę gipsu z piaskiem do zaczynu wapiennego, 
7) wymieszać składniki, 
8) oczyścić narzędzia,  
9) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 
10) dokonać oceny poprawności wykonania ćwiczenia. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
– odzież ochronna i środki ochrony osobistej, 
– zestaw materiałów do wykonania zaprawy budowlanej, 
– zestaw podstawowych narzędzi i sprzętu do robót betoniarskich, 
– zestaw narzędzi pomiarowych, 
– zestaw narzędzi pomocniczych, 
– apteczka, 
– literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia. 

 
Ćwiczenie 3 

Wykonaj zaprawę cementowo - wapienną sposobem mechanicznym według zadanej 
receptury. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zorganizować stanowisko pracy, 
2) dobrać odpowiedni sprzęt i narzędzia, 
3) sprawdzić instrukcję bhp przy stanowisku betoniarskim, 
4) wykonać zaprawę zgodnie z zadaną recepturą, 
5) umyć sprzęt i narzędzia, 
6) posprzątać stanowisko pracy, 
7) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 
8) dokonać oceny poprawności wykonania ćwiczenia. 
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Wyposażenie stanowiska pracy: 
− odzież ochronna i środki ochrony osobistej, 
− zestaw materiałów do wykonania zaprawy budowlanej, 
− zestaw podstawowych narzędzi i sprzętu do robót betoniarskich, 
− zestaw narzędzi pomiarowych, 
− zestaw narzędzi pomocniczych, 
− apteczka, 
− literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia. 

 
4.4.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz: 
 

 
Tak 

 
Nie 

1) scharakteryzować zaprawy budowlane?   
2) zorganizować stanowisko pracy podczas wykonywania zapraw 

budowlanych sposobem ręcznym? 
 
 

 
 

3) wykonać zaprawę budowlaną sposobem ręcznym?   
4) zorganizować stanowisko pracy podczas wykonywania zapraw 

budowlanych sposobem mechanicznym? 
 
 

 
 

5) wykonać zaprawę cementową sposobem mechanicznym?   
6) wykonać zaprawę wapienną sposobem mechanicznym?   
7) wykonać zaprawę cementową-wapienną sposobem mechanicznym?   
8) współpracować z innymi w trakcie wykonywania prac?   
9) stosować przepisy bhp podczas wykonywania zapraw budowlanych?   
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4.5.  Domieszki do zapraw i betonów 
 
4.5.1. Materiał nauczania 

 
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 i instrukcji ITB 

 
Tabela nr.5. Domieszki do betonu [1 s.25] 

Działanie domieszek i nazwy 
handlowe - przypadkowe 

Główne zastosowanie 

Uplastyczniające  
Klutanit, Upłynniacz SK-1, 
Upłynniacz NB-2, Betoplast  

Beton do elementów i konstrukcji żelbetowych 
i sprężonych szczególnie gęsto zbrojonych 
i cienkościennych 

Napowietrzające  
Abiesod-85, Abiesod P1 

Betony, od których wymagana jest odporność na 
działanie mrozu, szczególnie  betony narażone na stały 
dostęp wody przed zamarzaniem 

Przyśpieszające twardnienie, 
przeciwmrozowe 
Akcelbet-85, Furmibet, Rapidbet 
S-2K i S-2, Antigel 

Beton od którego wymagany jest szybki przyrost 
wytrzymałości bez obróbki cieplnej – wykonywany 
w warunkach obniżonej temperatury 

Opóźniające wiązanie 
i twardnienie 
Dikszopt 

Beton od którego wymagane jest opóźnione wiązanie 
i twardnienie 
 

Uszczelniające  
Hydrobet 

Beton od którego wymagana jest duża wodoszczelność 
i mała nasiąkliwość 

 
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. 
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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, 
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− 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. 
 
4.5.2.Pytania sprawdzające  

 
Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 

1. Jak jest cel stosowania domieszek do betonu? 
2. Jakie domieszki do zapraw i betonów stosujemy w okresie zimowym? 
3. Jakie domieszki do zapraw i betonów stosujemy dla elementów narażonych na działanie 

wody? 
4. Jakie domieszki do zapraw i betonów stosujemy dla elementów narażonych na działanie 

mrozu? 
5. Jaka jest zasada dodawania domieszek do mieszanki betonowej? 
 
4.5.3.Ćwiczenia  

 
Ćwiczenie 1 

Dobierz domieszki do betonu, który będzie narażony na działanie mrozu i dodaj je do 
mieszanki zgodnie z zaleceniem producenta. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z dostępnymi domieszkami, 
2) wybrać odpowiednie domieszki, 
3) ustalić sposób ich dodania do mieszanki betonowej, zgodnie z zaleceniem producenta, 
4) wykonać dozowanie domieszki. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
− odzież ochronna i środki ochrony osobistej, 
− zestaw domieszek do betonu, 
− zestaw materiałów do wykonania mieszanki betonowej, 
− zestaw podstawowych narzędzi i sprzętu do robót betoniarskich, 
− zestaw narzędzi pomiarowych, 
− zestaw narzędzi pomocniczych, 
− apteczka, 
− literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia. 
 
Ćwiczenie 2 

Dobierz domieszki do betonu, który będzie narażony na działanie wody i dodaj je do 
mieszanki zgodnie z zaleceniem producenta. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 

 
Aby wykonać ćwiczenie ,powinieneś: 

1) zapoznać się z dostępnymi domieszkami, 
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2) wybrać odpowiednie domieszki, 
3) ustalić sposób ich dodania do mieszanki betonowej, zgodnie z zaleceniem producenta, 
4) wykonać dozowanie domieszki. 

 
Wyposażenie stanowiska pracy: 

− odzież ochronna i środki ochrony osobistej, 
− zestaw domieszek do betonu, 
− zestaw materiałów do wykonania mieszanki betonowej, 
− zestaw podstawowych narzędzi i sprzętu do robót betoniarskich, 
− zestaw narzędzi pomiarowych, 
− zestaw narzędzi pomocniczych, 
− apteczka, 
− literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia. 

 
Ćwiczenie 3 

Dobierz domieszki do zaprawy, która będzie stosowana w warunkach zimowych. i dodaj 
je do mieszanki zgodnie z zaleceniem producenta. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z dostępnymi domieszkami, 
2) wybrać odpowiednie domieszki, 
3) ustalić sposób ich dodania do zaprawy, zgodnie z zaleceniem producenta, 
4) wykonać dozowanie domieszki. 

 
Wyposażenie stanowiska pracy: 

− odzież ochronna i środki ochrony osobistej, 
− zestaw domieszek do betonów i zapraw, 
− zestaw materiałów do wykonania zaprawy, 
− zestaw podstawowych narzędzi i sprzętu do robót betoniarskich, 
− zestaw narzędzi pomiarowych, 
− zestaw narzędzi pomocniczych, 
− apteczka, 
− literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia. 
 
4.5.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz: 
 

 
Tak 

 
Nie 

1) scharakteryzować domieszki do zapraw i betonów?   
2) ocenić przydatność danej domieszki do celów budowlanych?   
3) dodać domieszkę do betonu zgodnie z zaleceniem producenta?   
4) dodać domieszkę do zaprawy zgodnie z zaleceniem producenta?   
5) zachować ostrożność podczas pracy przy domieszkach do zapraw 

i betonów? 
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  Transport mieszanki betonowej 
 
4.6.1. Materiał nauczania 

 
Sposób transportu mieszanki betonowej powinien zapewniać dostarczenie jej do miejsca 

układania w takim stanie, aby nie wystąpiło rozsegregowanie składników, zanieczyszczenie, 
zmiana składu mieszanki  oraz obniżenie temperatury przekraczającej granicę określoną 
w wymaganiach technologicznych. Dopuszczalne odchylenia konsystencji badanej po 
transporcie w stosunku do założonej w projekcie może wynosić ± 1cm opadu stożka 
pomiarowego. 

Zależnie od ilości mieszanki i odległości jej transportu dopuszcza się stosowanie: 
− taczek przy odległości do 40m, przerobie zmianowym do 30m3, wzniesieniu terenu do 

4% i spadku do 10%, 
− wózków dwukołowych (japonek) i wywrotek przy odległości do 80 m, przerobie do 100 

m3, przy wzniesieniu i spadku terenu jak wyżej,  

 
Rys. 27. Wózki do przewożenia masy betonowej [7 s.47] 

 
− pomp ( transport pneumatyczny) przy odległości do 300m lub wysokości do 70m 

i dużym przerobie przy zapewnieniu ciągłości betonowania, 
− przenośników taśmowych przy odległościach do 25m i dużym przerobie mieszanki 

betonowej(rys.28), 

 
Rys. 28. Przenośnik taśmowy [6 s.32] 

1-taśma, 2-rolki osadzone na ramie stalowej, 3-bębny 
 

− wywrotek samochodowych przy pobieraniu mieszanki z centralnej wytwórni i odległości 
przewozu do 5km, 

− pojemników zainstalowanych na samochodach przy odległości do 15 km i małym 
zmianowym zużyciu mieszanki. 
Samochody wywrotki są stosowane najczęściej przy dużych robotach fundamentowych 

do przewozu na odległość 5—7 km, na którą można transportować mieszankę bez mieszania 
nie obniżając jej właściwości.  
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Rys. 29. Samochody do transportu mieszanki [7 s.47,48] 

 
Podstawowym rodzajem transportu kołowego na odległości 5 do 15 km są 

betonomieszarki na podwoziu samochodowym. 
W przypadkach kiedy mieszanka betonowa nie może być bezpośrednio wrzucana do 

deskowania, przeładowuje się ją do zasobników, w których podawana jest do miejsca 
betonowania (rys. 30).  

 
Rys.30. Transport mieszanki betonowej za pomocą wywrotek  [1 s.95] 

a) wyładunek do pojemnika transportowanego dźwigiem, b) wyładunek do zasobnika przejściowego 
1-wywrotka, 2-zasobnik przejściowy, 3-przenośnik taśmowy, 4-zasobnik 

 
Coraz częstsze zastosowanie ma tzw. beton towarowy, przywożony na plac budowy 

z wytwórni betonu. 
Transport poziomy mieszanki betonowej na odległości do 25m może się odbywać za 

pomocą przenośników taśmowych. Przy większych odległościach układ przenośników 
w rzucie poziomym powinien być możliwie prostoliniowy, a prędkość przesuwania taśmy nie 
może przekroczyć 1m/s. Strumień mieszanki na taśmie powinien mieć możliwie największą 
grubość. Jeżeli spełnienie powyższego zalecenia nie jest możliwe, to należy przerwać 
transport. 

Kąt nachylenia przenośnika przy transporcie w górę nie może być większy niż 18°, 
a przy transporcie w dół nie większy niż 12°. Przenośnik powinien być zaopatrzony 
w zgarniacz  resztek mieszanki betonowej przy jej ruchu powrotnym. W miejscach 
przerzucenia mieszanki z jednego przenośnika na drugi instaluje się wąskie zasobniki 
o wysokości co najmniej 60cm. Zabezpieczają one mieszankę betonową przed 
rozwarstwieniem się i zapobiegają wyrzuceniu z niej cięższych ziaren kruszywa. 
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Rys. 31. Sposoby zabezpieczenia mieszanki przed rozwarstwieniem [1 s.96] 

a) zabezpieczenie przy odbiorze na końcu przenośnika, b) zabezpieczenie przy przejściu z 
jednego przenośnika na drugi 

 
Transport pionowy odbywa się w specjalnych pojemnikach. Pojemnik wyposażony 

w urządzenie do ręcznego otwierania dna przenoszony jest nad miejsce betonowania i po 
otwarciu dna mieszanka betonowa opada do deskowania. Przewozi się je wyciągami 
szybowymi lub jednosłupowymi, a ostatnio przeważnie przenosi żurawiami bezpośrednio ze 
stanowiska przygotowania mieszanki betonowej.  

Przewożoną mieszankę należy chronić od opadów, a w czasie suszy przed wysuszeniem. 
Podczas transportu należy uważać, aby nie wystąpiło rozdzielenie składników. Polega ona na 
tym, że większe kamienie jako cięższe opadają na dno, a lżejsza zaprawa cementowa 
wypływa ku górze. W takich przypadkach przed ułożeniem mieszanki betonowej należy 
przemieszać ją łopatami. 

Na budowie obiektów monolitycznych, do których potrzebna jest szybka 
i zmechanizowana dostawa dużych ilości mieszanki betonowej,   wyżej wymienione sposoby 
transportu są niewystarczające. Zastępuje się je innymi, takimi jak podawanie mieszanki 
betonowej za pomocą specjalnych pomp i rurociągów. Urządzenia te mają wydajność do 
60m3 na godzinę. Do tego celu mogą być wykorzystane pompy samochodowe, po odłączeniu 
wysięgnika pompę można połączyć rurociągiem i mieszankę podawać do miejsca ułożenia. 
Na końcu rurociągu można korzystać z samodzielnego wysięgnika umocowanego na 
podstawie balastowej. Transport ten stosowany jest obecnie na odległość do 400m i wysokość 
do 70m. Pompami można podawać mieszankę betonową bezpośrednio z miejsca jej 
przygotowania do miejsca ułożenia (rys. 32). 

 

 
Rys. 32. Transport mieszanki betonowej za pomocą pompy pneumatycznej  [1 s.97] 

1-sprężarka, 2-przewód sprężonego powietrza, 3-zasobnik powietrza, 4-podajnik, 5-betoniarka, 6-ruroiąg, 
7-złącze, 8-zbiornik wyrównawczy, 9-przewód elastyczny, 10-zamknięcie, 11-deskowanie, 12-betonowana 

ściana 
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Pompy są produkowane jako jednostki stacjonarne lub przejezdne na podwoziu 
ogumionym (rys. 33). 

 

a)         

b)    
Rys. 33. Betonomieszarki  [10] 

b) z podajnikiem taśmowym, b) z pompą 
 

Pompa ma regulowaną wydajność 5—28 m3/h, odległość podawania wynosi do 200m 
(rys. 34).  

 

 
Rys. 34. Schemat pompy do podawania mieszanki betonowej  [1 s.99] 

 
Pompy samojezdne są stosowane przy budowie tuneli, dróg i podobnych budowli 

o układzie liniowym. Mieszanka betonowa jest wytłaczana z komory roboczej pompy do 
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rurociągu, którą płynie do miejsca betonowania. Rurociąg buduje się z odcinków prostych 
oraz kolan o różnym kącie nachylenia.  

 
Rys. 35. Złącza rur do pneumatycznego transportu  mieszanki betonowej  [1 s.99] 

 
Poszczególne odcinki rurociągu są łączone ze sobą za pomocą specjalnych złączy typu 

dźwigniowego (rys. 35) średnice rur wahają się od 150 do 200mm. Średnice dobiera się 
w zależności od maksymalnego wymiaru ziaren kruszywa użytego do betonu. Do transportu 
pompowego nadaje się mieszanka betonowa o kreślonych parametrach. Do aktualnie 
produkowanych urządzeń mieszanka przetłaczana pompami powinna zawierać co najmniej 
250 kg cementu na m3 betonu. Opad stożka powinien utrzymywać się w granicach 5—10cm, 
a stosunek wodno-cementowy 0,5—0,7. Konsystencja powinna być plastyczna lub półciekła. 
W celu zwiększenia plastyczności mieszanki dodaje się do niej specjalne dodatki w postaci 
plastyfikatorów. 

Obsługa maszyn i urządzeń o napędzie mechanicznym powinna być prowadzona przez 
przeszkolonych pracowników.  
 
4.6.2.Pytania sprawdzające  

 
Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 

1. Jakie są środki do transportu mieszanki betonowej na placu budowy? 
2. Jakie są środki do transportu mieszanki betonowej na plac budowy? 
3. Jakie szkodliwe zjawiska mogą wystąpić w mieszance betonowej podczas jej transportu? 

 
4.6.3.Ćwiczenia  

 
Ćwiczenie 1 

Dobierz odpowiedni środek transportu  mieszanki betonowej  na odległość 10 m. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) przeanalizować materiał nauczania (poradnik dla ucznia rozdz.4.6.1), 
2) wybrać odpowiednie sposób transportu mieszanki betonowej,  
3) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 
4) dokonać oceny poprawności i estetyki wykonanego ćwiczenia. 

 
Wyposażenie stanowiska pracy: 

− arkusze papieru A4, 
− ołówek, 
− literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia. 
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Ćwiczenie 2 
Scharakteryzuj działanie pomp pneumatycznych do podawania mieszanki betonowej. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia: 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) przeanalizować materiał nauczania (poradnik dla ucznia rozdz.4.6.1), 
2) wybrać odpowiedni materiał do wykonania ćwiczenia, 
3) zanotować materiał potrzebny do realizacji ćwiczenia, 
4) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 
5) dokonać oceny poprawności i estetyki wykonanego ćwiczenia. 

 
Wyposażenie stanowiska pracy: 

− arkusze papieru A4, 
− ołówek, 
− literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia. 

 
4.6.4 Sprawdzian postępów  
  
Czy potrafisz: 
 

 
Tak 

 
Nie 

1) przetransportować mieszankę betonową?   
2) dobrać odpowiedni rodzaj transportu mieszanki betonowej?   
3) wskazać jakie mogą być skutki niewłaściwego transportu mieszanki 

betonowej? 
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5. SPRAWDZIAN OSIĄGNIĘĆ 
 
INSTRUKCJA DLA UCZNIA 
1. Przeczytaj uważnie instrukcję. 
2. Podpisz imieniem i nazwiskiem kartę odpowiedzi. 
3. Zapoznaj się z zestawem zadań testowych. 
4. Test zawiera 20 zadań dotyczących wykonywania mieszanek betonowych i zapraw 

budowlanych. Zarówno w części podstawowej jak i ponadpodstawowej  znajdują się 
zadania wielokrotnego wyboru( jedna odpowiedź jest prawidłowa).   

5. Udzielaj odpowiedzi tylko na załączonej karcie odpowiedzi, prawidłową odpowiedź 
w pytaniach wielokrotnego wyboru zaznacz znakiem X (w przypadku pomyłki należy 
błędną odpowiedź zaznaczyć kółkiem, a następnie ponownie zakreślić odpowiedź 
prawidłową). 

6. Pracuj samodzielnie, bo tylko wtedy będziesz miał satysfakcję z wykonanego zadania. 
7. Kiedy udzielenie odpowiedzi będzie Ci sprawiało trudność, wtedy odłóż jego rozwiązanie 

na później i wróć do niego, gdy zostanie Ci wolny czas.   
8. Na rozwiązanie testu masz 45 min. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Powodzenia 
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ZESTAW ZADAŃ TESTOWYCH 
1. W zależności od gęstości pozornej rozróżnia się betony:  

a) zbrojone, niezbrojone, chemoodporne, komórkowe. 
b) ciężkie, zwykłe, lekkie, specjalne. 
c) zwykłe, zbrojone, komórkowe, żaroodporne. 
d) lekkie, ciężkie, pośrednie, szlachetne. 

 
2. Urabialność mieszanki betonowej jest to zdolność do:   

a)przenoszenia obciążeń dynamicznych. 
b)łatwego mieszania składników. 
c)łatwego i szczelnego napełnienia deskowania. 
d)zachowania jednorodnej struktury. 

 
3. Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej przeprowadza się podczas projektowania 

jej składu oraz przy betonowaniu konstrukcji, co najmniej: 
a) 1 raz w czasie jednej zmiany roboczej. 
b) 4 razy w czasie jednej zmiany roboczej. 
c) 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej. 
d) 3 razy w czasie jednej zmiany roboczej. 

 
4. Czas od wymieszania składników mieszanki betonowej do pobrania próbki do badania 

konsystencji nie powinien przekraczać: 
a) 1 godziny. 
b) 10 minut. 
c) 30 minut. 
d) 45 minut. 

 
5. Metodą stożka opadowego nie wykonuje się pomiaru konsystencji:  

a) ciekłej i półciekłej. 
b) plastycznej i ciekłej. 
c) plastycznej i półciekłej. 
d) wilgotnej i gęstoplastycznej. 

 
6. W przypadku braku recepty laboratoryjnej stosunek objętościowy piasku do żwiru 

w mieszance betonowej można przyjąć orientacyjnie: 
a) 1:2. 
b) 1:3. 
c) 1:4. 
d) 2:3. 

 
7. Sortowanie kruszywa polega na:  

a) oczyszczeniu kruszywa z zanieczyszczeń. 
b) podziale na poszczególne grupy wymiarowe. 
c) podziale na grupy z różnymi rodzajami zanieczyszczeń. 
d) podziale na porcje kruszywa do  kolejnego zarobu mieszanki. 

 
8. Recepta laboratoryjna określa wagowo ilość poszczególnych składników:  

a) na l m3 betonu. 
b) na jeden zarób mieszanki betonowej. 
c) na jedną zmianę roboczą. 
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d) na l0m3 betonu. 
 

9. Dozowanie składników mieszanki betonowej może odbywać się:  
a) przesiewnikiem. 
b) tylko objętościowo. 
c) tylko wagowo. 
d) wagowo, objętościowo, wagowo-objętościowo. 

 
10. Kolejność czynności podczas mieszania ręcznego składników mieszanki betonowej jest 

następująca:  
a) cement, woda, piasek. 
b) woda, składniki sypkie. 
c) składniki sypkie, woda. 
d) piasek, woda, cement. 

 
11. Podczas mechanicznego wykonania mieszanki betonowej o konsystencji gęstoplastycznej 

i wilgotnej czas należy ustalić doświadczalnie, ale nie może on być krótszy niż: 
a) 1,5 minuty. 
b) 1 minuta. 
c) 2 minuty. 
d) 3 minuty. 

 
12. W zależności od sposobu mieszania składników mieszanki betonowej rozróżniamy 

betoniarki:  
a) wolnospadowe i o mieszaniu przymusowym. 
b) o działaniu cyklicznym i ciągłym. 
c) przechylne i wywrotne. 
d) o działaniu ciągłym i nieciągłym. 

 
13. Punkty betoniarskie służą do wykonywania mieszanki betonowej: 

a) w zakładach prefabrykacji, 
b) przy dużym zakresie robót, 
c) na dużych budowach. 
d) na małych budowach. 

 
14. Dozowanie składników zapraw w warunkach budowy najczęściej odbywa się:  

a) wagowo. 
b) objętościowo. 
c) laboratoryjnie. 
d) automatycznie. 

 
15. Kolejność czynności podczas ręcznego wykonania zaprawy wapiennej jest następująca: 

a) wymieszanie wapna hydratyzowanego z wodą i dodanie piasku. 
b) zmieszanie ciasta wapiennego z małą ilością wody, dodanie piasku i dolanie wody. 
c) rozmieszanie ciasta wapiennego z wodą i dodanie piasku. 
d) rozmieszanie ciasta wapiennego z piaskiem i dolanie wody. 

 
16. Hydrobet jest to domieszka:  

a) uszczelniająca. 
b) opóźniająca wiązanie i twardnienie. 
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c) przyśpieszająca twardnienie. 
d) napowietrzająca. 

 
17. Przenośniki taśmowe można stosować do transportu mieszanki betonowej na odległość 

nie większą niż:  
a) 50m. 
b) 30m.  
c) 25m.  
d) 10m. 

 
18. Mieszanka betonowa do transportu za pomocą pomp powinna mieć konsystencję: 

a) plastyczną lub półciekłą. 
b) wilgotną lub ciekłą. 
c) ciekłą lub gęstoplastyczną. 
d) gęstoplastyczną lub wilgotną. 

 
19. Klutanit wprowadza się do mieszanki betonowej w postaci:  

a) proszku wymieszanego z cementem. 
b) proszku wymieszanego z piaskiem. 
c) roztworu wodnego. 
d) proszku. 

 
20. Dopuszczalne odchylenia konsystencji badanej po transporcie w stosunku do założonej w 

projekcie może wynosić: 
a) ± 0,5 cm opadu stożka pomiarowego. 
b) ± 1cm opadu stożka pomiarowego. 
c) ± 1,5 cm opadu stożka pomiarowego. 
d) ± 2 cm opadu stożka pomiarowego. 
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KARTA ODPOWIEDZI 
 
Imię i nazwisko …………………………………………………….. 
 
Wykonywanie mieszanek betonowych i zapraw budowlanych 
 
Zakreśl poprawną odpowiedź. 
 

Nr 
zadania 

Odpowiedź Punkty 

1. a b c d  
2. a b c d  
3. a b c d  
4. a b c d  
5. a b c d  
6. a b c d  
7. a b c d  
8. a b c d  
9. a b c d  
10. a b c d  
11. a b c d  
12. a b c d  
13. a b c d  
14. a b c d  
15. a b c d  
16. a b c d  
17. a b c d  
18. a b c d  
19. a b c d  
20. a b c d  

 
Razem 
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