
Domieszka to substancja dodawana podczas wykonywania mieszanki betonowej, w małych ilościach (nie więcej niż 5%) w stosunku 
do masy cementu, w celu modyfikacji właściwości mieszanki betonowej i/lub stwardniałego betonu. Najczęściej stosowane domiesz-
ki wymieniono na rys.1. Przydatność domieszek do betonu ustala się zgodnie z normą PN-EN 934-2+A1:2012 „Domieszki do betonu, 
zaprawy i zaczynu – Część 2: Domieszki do betonu”.

Domieszki do betonu klasyfikuje się ze względu na skutki modyfikacji właściwości betonu (tabela 1), przy czym decydujący jest głów-
ny kierunek działania. W  przypadku, gdy domieszka modyfikuje więcej niż jedną właściwość, jest traktowana jako kompleksowa 
(wielofunkcyjna).
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Rys. 1. Domieszki do betonu wg PN-EN 934-2
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rodzaj domieszki Charakterystyka Efekty działania Przeznaczenie

Plastyfikatory

•	 domieszki zmniejszające 
ilość wody o ok. 5-12%

•	 zwiększenie ciekłości 
mieszanki (stałe w/c)

•	 wzrost wytrzymałości na 
ściskanie (stała kon-
systencja)

•	 beton towarowy
•	 beton posadzkowy
•	 produkcja kostki brukowej
•	 beton drogowy (wało-

wany)

superplastyfikatory

•	 domieszki zmniejszające 
ilość wody o ok. 12-40% i 
więcej, zależnie od rodza-
ju bazy chemicznej

•	 najefektywniej działają 
domieszki polimerowe

•	 znaczna redukcja ilości 
wody zarobowej

•	 zwiększenie wytrzymało-
ści na ściskanie

•	 ograniczenie ilości 
cementu w składzie

•	 obniżenie porowatości
•	 poprawa trwałości

•	 beton towarowy
•	 prefabrykacja drobno- 

i wielkowymiarowa
•	 beton samozagęszczalny
•	 fibrobeton
•	 beton natryskowy

Napowietrzające

•	 domieszki umożliwiające 
wprowadzenie określonej 
ilości równomiernie roz-
mieszczonych pęcherzy-
ków powietrza

•	 poprawa mrozoodporności
•	 obniżenie wytrzymałości 

na ściskanie (zwiększenie 
napowietrzenia o 1%, 
spadek wytrzymałości ok. 
5mPa)

•	 beton w klasach ekspozy-
cji Xf2÷Xf4

•	 beton hydrotechniczny
•	 beton mostowy
•	 beton drogowy na-

wierzchniowy

zwiększające więźliwość 
wody

•	 domieszki ograniczające 
samoczynne wydziela-
nie wody z mieszanki 
betonowej

•	 zwiększenie spoistości 
mieszanki betonowej

•	 ograniczenie bleedingu
•	 poprawa trwałości war-

stwy wierzchniej

•	 beton układany pod 
wodą

•	 produkcja kostki bruko-
wej

•	 beton posadzkowy

Przyspieszające wiązanie

•	 domieszki skracające czas 
przechodzenia mieszanki 
ze stanu plastycznego 
w sztywny

•	 skrócenie czasu wiązania
•	 szybszy przyrost wytrzy-

małości wczesnej
•	 podwyższone ciepło 

hydratacji
•	 pogorszenie urabialności

•	 prefabrykacja drobno- 
i wielkogabarytowa

•	 betonowanie w warun-
kach zimowych

•	 beton natryskowy

Przyspieszające twardnienie

•	 domieszki przyspiesza-
jące narastanie wytrzy-
małości

•	 szybszy przyrost wytrzy-
małości wczesnej

•	 podwyższone ciepło 
hydratacji

•	 pogorszenie urabialności

•	 prefabrykacja drobno- 
i wielkogabarytowa

•	 beton wodoszczelny
•	 beton natryskowy

opóźniające wiązanie

•	 domieszki wydłużające 
czas przechodzenia mie-
szanki ze stanu plastycz-
nego w sztywny

•	 wydłużenie czasu wiązania
•	 utrzymanie konsystencji 

w dłuższym okresie czasu
•	 obniżenie ciepła hydratacji
•	 obniżenie wytrzymałości 

w początkowym okresie

•	 betonowanie ciągłe
•	 betonowanie w podwyż-

szonych temperaturach
•	 daleki transport mieszan-

ki betonowej
•	 beton architektoniczny

uszczelniające

•	 domieszki zmniejszające 
absorpcję kapilarną 
betonu

•	 uszczelnienie betonu
•	 poprawa trwałości
•	 przeciwdziałanie podcią-

ganiu kapilarnemu

•	 beton wodoszczelny
•	 beton w klasach ekspozy-

cji XA, XD, Xs

kompleksowe
•	 domieszki łączące kilka 

efektów działania
•	 opóźniająco-upłynniające
•	 napowietrzająco-upłyn-

niające

•	 zależnie od efektów 
działania

Tabela 1. Domieszki do betonu – charakterystyka, działanie, zastosowanie
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Najpowszechniej w technologii betonu stosuje się domieszki redukujące ilość wody - plastyfikatory i superplastyfikatory. Głównym 
celem ich stosowania jest zapewnienie odpowiedniej konsystencji mieszanki betonowej bez konieczności zwiększania zawartości 
wody, co mogłoby skutkować obniżeniem wytrzymałości betonu (rys. 2), a także jego trwałości.

Wyróżnia się 3 zasadnicze efekty stosowania domieszek redukujących ilość wody (rys. 3):

•	 poprawa urabialności poprzez zwiększenie ciekłości mieszanki betonowej,
•	 zwiększenie wytrzymałości betonu poprzez zmniejszenie ilości wody zarobowej przy niezmienionej zawartości cementu, 
•	 zmniejszenie ilości wydzielanego ciepła wskutek zmniejszenia zużycia cementu na projektowaną klasę wytrzymałości betonu.

Rys. 2. Zasada działania domieszek redukujących ilość wody w mieszance betonowej
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Rys. 3. Główne efekty stosowania domieszek redukujących ilość wody w mieszance betonowej
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Ważną grupę domieszek do betonu stanowią domieszki napo-
wietrzające. Domieszki te tworzą i stabilizują w  mieszance be-
tonowej zamknięte pęcherzyki powietrza, które w stwardniałym 
betonie pozostają w postaci równomiernie rozmieszczonych mi-
kroporów, przerywających ciągłość kapilar (rys. 4) oraz korzystnie 
kształtujących mrozoodporność betonu (zapobiegają  rozsadza-
niu betonu przez zamarzającą w porach kapilarnych wodę). 
W technologii betonu coraz częściej stosowane są również inne 
rodzaje domieszek, zwykle o  wąskim, specjalistycznym efekcie 
działania. Do tej grupy zalicza się, m.in. domieszki przeciwskur-
czowe, domieszki obniżające temperaturę zamarzania wody  
w betonie (potocznie nazywane przeciwmrozowymi), inhibitory 
korozji stali zbrojeniowej, domieszki zwiększające przyczepność 
betonu do stali zbrojeniowej.

skuteczność działania domieszek i  uzyskanie kompatybilnego 
układu domieszka - cement (rys. 5.) jest podstawowym warun-
kiem osiągnięcia spodziewanych modyfikacji właściwości mie-
szanki betonowej i betonu. Efektywność działania i kompatybil-
ność domieszek do betonu powinny być zawsze sprawdzone, już 
na etapie badań wstępnych.

STOSUjąc DOMIESZKI chEMIcZNE NAlEży KIErOwAć SIę 
NASTępUjącyMI ZASADAMI:

cAłKOwITA IlOść DOMIESZEK NIE pOwINNA prZEKrAcZAć DOpUSZcZAlNEj 
IlOścI ZAlEcANEj prZEZ prODUcENTA OrAZ NIE pOwINNA Być wIęKSZA NIż 
50 g/Kg cEMENTU (5% MASy cEMENTU), chyBA żE ZNANy jEST wpływ wIęKSZEgO 
DOZOwANIA NA włAścIwOścI I TrwAłOść BETONU,
STOSOwANIE DOMIESZEK w  IlOścIAch MNIEjSZych NIż 2  g/Kg cEMENTU 
DOpUSZcZA SIę wyłącZNIE w prZypADKU wcZEśNIEjSZEgO Ich wyMIESZANIA 
Z cZęścIą wODy ZArOBOwEj,
jEżElI cAłKOwITA IlOść DOMIESZEK płyNNych prZEKrAcZA 3  l/M3 BETONU 
wODę w NIch ZAwArTą NAlEży UwZglęDNIć prZy OBlIcZANIU wSpółcZyNNIKA 
w/c,
w prZypADKU STOSOwANIA wIęcEj NIż jEDNEj DOMIESZKI NAlEży SprAwDZIć 
Ich wZAjEMNą KOMpATyBIlNOść I EfEKTywNOść DZIAłANIA w  UKłADZIE  
Z cEMENTEM.
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Rys. 5. Kształtowanie kompatybilności układu domieszka - cement

Rys. 4. Schemat działania domieszek napowietrzających
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