
Norma PN-EN 206:2014 podaje zalecane wartości graniczne składu oraz właściwości betonu w odniesieniu do klas ekspozycji. Warun-
kiem zastosowania cementu w wyspecyfikowanej klasie ekspozycji jest potwierdzenie jego przydatności do stosowania w warunkach 
środowiska opisanych tą klasą. Beton może być poddany więcej niż jednemu oddziaływaniu, a zatem warunki środowiska, w których 
znajduje się beton, mogą wymagać określenia warunków oddziaływań środowiskowych za pomocą kombinacji klas ekspozycji. 
Przy doborze cementu do określonych zastosowań wg PN-EN 206 należy brać pod uwagę:
•	 realizację robót,
•	 przeznaczenie betonu,
•	 warunki pielęgnacji,
•	 wymiary konstrukcji,
•	 potencjalną reaktywność alkaliczną kruszyw,
•	 warunki środowiska.

Dobór cementu ma wpływ na trwałość betonu (mrozoodporność, odporność na korozję chemiczną i warunki pasywacji stali zbroje-
niowej). Zakres stosowania cementów powszechnego użytku w zależności od klasy ekspozycji przedstawiono w tabeli 1 i 2.

Tabela 1. Zakres stosowania cementów powszechnego użytku

Rodzaj cementu Zakres i przykłady zastosowania

Cement portlandzki 
CEM I 42,5 R
CEM I 52,5 R

Cement portlandzki żużlowy
CEM II/A-S 52,5N

•	 cementy znajdują zastosowanie we wszystkich klasach ekspozycji (z wyłączeniem XA2  
i XA3, gdzie wymagane jest stosowanie cementów odpornych na siarczany SR lub HSR),

•	 cementy w klasie wytrzymałości 42,5R i 52,5R są szczególnie przydatne w produkcji 
betonu wysokich klas wytrzymałości (C40/50 i wyższych),

•	 budowa obiektów inżynierii komunikacyjnej - obiekty mostowe, betony nawierzchniowe,
•	 produkcja betonów samozagęszczalnych (SCC),
•	 zaleca się stosowanie przy produkcji wibroprasowanej kostki brukowej, galanterii 

betonowej, produkcji pokryć dachowych, a także w prefabrykacji wielkogabarytowej 
żelbetowej i sprężonej,

•	 betonowanie w warunkach obniżonych temperatur,
•	 produkcja zapraw murarskich i tynkarskich

DOBÓR CEMENTU ZE WZGLĘDU NA KLASY EKSPOZYCJI  WEDŁUG  
PN-EN 206:2014 ”BETON - WYMAGANIA, WŁAŚCIWOŚCI, PRODUKCJA I ZGODNOŚĆ”

CEMENTY POWSZEChNEGO UżYTKU - WYMAGANIA:
•	 WYTRZYMAŁOŚĆ WCZESNA (PO 2 LUB 7 DNIACh ZALEżNIE OD KLASY)
•	 WYTRZYMAŁOŚĆ NORMOWA NA ŚCISKANIE (PO 28 DNIACh)
•	 CZAS WIąZANIA
•	 STAŁOŚĆ OBJĘTOŚCI
•	 WŁAŚCIWOŚCI ChEMICZNE (STRATA PRAżENIA, ZAWARTOŚĆ CZĘŚCI 

NIEROZPUSZCZALNYCh, ZAWARTOŚĆ SIARCZANÓW, ZAWARTOŚĆ ChLORKÓW, 
PUCOLANOWOŚĆ)

CEMENTY SPECJALNE - DODATKOWE WYMAGANIA:
•	 NISKIE CIEPŁO hYDRATACJI (Lh)
•	 ODPORNOŚĆ NA SIARCZANY (hSR)
•	 NISKA ZAWARTOŚĆ ALKALIÓW (NA)
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Cement portlandzki żużlowy
CEM II/B-S 32,5R

•	 znajduje zastosowanie we wszystkich klasach ekspozycji (z wyłączeniem XA2 i XA3, 
gdzie wymagane jest stosowanie cementów odpornych na siarczany SR lub HSR),

•	 produkcja betonu towarowego klas C8/10 – C35/45, a także betonu samozagęszczalnego SCC,
•	 produkcja betonu i zapraw barwionych oraz zapraw murarskich i tynkarskich,
•	 produkcja prefabrykatów wielko i drobnowymiarowych dojrzewających w warunkach 

naturalnych lub poddawanych niskociśnieniowej obróbce cieplnej,
•	 budowa dróg oraz obiektów inżynierskich, 
•	 stabilizacja gruntu

Cement portlandzki żużlowy
CEM II/B-S 42,5N

•	 znajduje zastosowanie we wszystkich klasach ekspozycji (z wyłączeniem XA2 i XA3, 
gdzie wymagane jest stosowanie cementów odpornych na siarczany SR lub HSR),

•	 zalecany jest do produkcji betonu klas wytrzymałości C8/10 do C45/55, betonów samo-
zagęszczalnych SCC oraz betonów wysokiej trwałości,

•	 produkcja betonu i zapraw barwionych oraz zapraw murarskich i tynkarskich,
•	 produkcja wibroprasowanej kostki brukowej, galanterii betonowej, prefabrykacji drobno 

i wielkogabarytowej żelbetowej lub sprężonej dojrzewającej w warunkach naturalnych 
lub poddawanych niskociśnieniowej obróbce cieplnej,

•	 znajduje również zastosowanie w budownictwie komunikacyjnym do budowy dróg oraz 
obiektów inżynierskich

Cement hutniczy
CEM III/A 52,5N-NA

•	 przydatny jest we wszystkich klasach ekspozycji, w klasach ekspozycji XA2 i XA3 należy 
dodatkowo stosować cement hutniczy odporny na siarczany SR lub HSR,

•	 zalecany jest przy produkcji betonu klas wytrzymałości do C50/60 oraz betonu samoza-
gęszczalnego SCC i betonów wysokiej trwałości,

•	 produkcja betonu i zapraw barwionych oraz zapraw murarskich i tynkarskich,
•	 przydatny przy wykonywaniu mostowych obiektów inżynierskich,
•	 może być stosowany w produkcji prefabrykatów wielko i drobnowymiarowych, 
•	 produkcja wibroprasowanej kostki brukowej, galanterii betonowej i dachówki cementowej

Cement hutniczy

CEM III/A   32,5N-LH/HSR/NA

CEM III/A   42,5N-LH/HSR/NA

CEM III/B     42,5L- LH/SR/NA

•	 znajdują zastosowanie we wszystkich klasach ekspozycji z wyłączeniem klasy ekspozycji 
XF4, 

•	 szczególnie przydatne są w produkcji betonu o podwyższonej odporności na agresję 
chemiczną, w przypadku obiektów takich jak oczyszczalnie ścieków, składowiska 
odpadów, zbiorniki na ścieki, instalacje do odsiarczania spalin, fundamenty czy obiekty 
hydrotechniczne,

•	 wykonywanie betonów masywnych, zapór wodnych itp.,
•	 do prac budowlanych w górnictwie,
•	 produkcja betonu zwykłego klasy C8/10 do C40/50 i betonów wysokowartościowych, 
•	 produkcja prefabrykatów wielko i drobnowymiarowych dojrzewających w warunkach 

naturalnych i podwyższonej temperatury
•	 produkcja zapraw murarskich i tynkarskich, zwykłych i barwionych,
•	 znajdują zastosowanie przy budowie nawierzchni drogowych w kategorii ruchu  

KR1-KR4 (CEM III/A 42,5N-LH/HSR/NA) oraz stabilizacji gruntu

Cement wieloskładnikowy
CEM V/A (S-V) 32,5R-LH/HSR/NA

•	 może być stosowany we wszystkich klasach ekspozycji z wyłączeniem klasy XF3 i XF4,
•	  przydatny do wykonywania konstrukcji i elementów narażonych na agresję chemiczną 

(klasy ekspozycji XA) oraz karbonatyzację (klasy ekspozycji XC), np. do budowy infra-
struktury rolniczej,  oczyszczalni ścieków itp.,

•	 produkcja betonu zwykłego klasy C8/10 do C30/37
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Tabela 2. Zakresy stosowania cementów zgodnych z PN-EN 197-1 w betonie w zależności od klasy ekspozycji wg PN-B-06265:2004  
(  •	 – akceptowany zakres stosowania, X – brak możliwości stosowania)

Klasy ekspozycji

Rodzaj cementu

CEM I 42,5R
CEM I 52,5R

CEM II/A-S 52,5N 
CEM II/B-S 32,5R
CEM II/B-S 42,5N

CEM III/A 32,5N-
LH/HSR/NA

CEM III/A 42,5N-
LH/HSR/NA

CEM III/A 
52,5N-NA

CEM III/B 42,5L-
LH/SR/NA

CEM V/A (S-V) 
32,5R-LH/

HSR/NA

Brak zagrożenia 
korozją

X0 • • • • • •

Karbonatyzacja

XC1 • • • • • •
XC2 • • • • • •
XC3 • • • • • •
XC4 • • • • • •

Chlorki nie-
pochodzące z 

wody morskiej

XD1 • • • • • •
XD2 • • • • • •
XD3 • • • • • •

Chlorki pocho-
dzące z wody 

morskiej

XS1 • • • • • •
XS2 • • • • • •
XS3 • • • • • •

Zamrażanie /
rozmrażanie

XF1 • • • • • •
XF2 • • • • • •
XF3 • • • • • X

XF4 • • X • X 1) X

Agresja 
chemiczna

XA1 • • • • • •
XA2 X X • X • •
XA3 X X • X • •

Ścieranie
XM1 • • • • • •
XM2 • • • • • •
XM3 • • • • • •

1) dopuszcza się stosowanie w przypadku:
•	 elementów konstrukcji budowlanych w wodzie morskiej, jeżeli: w/c ≤ 0,45; min. klasa wytrzymałości C35/45 i zawartość cementu ≥ 340 kg/m3,
•	 trasy najazdu sprzętu mobilnego, jeśli: w/c ≤ 0,35; min. klasa wytrzymałości C40/50 i zawartość cementu ≥ 360 kg/m3.
W obu przypadkach nie dopuszcza się porów powietrznych.

DYNAMIKA NARASTANIA WYTRZYMAŁOŚCI
Normowo wytrzymałość cementu oznacza się na zaprawach normowych w temperaturze 20°C po 2 lub 7 dniach (dla wytrzymałości 
wczesnych) i 28 dniach dla wytrzymałości normowej (rys. 1). Dynamika narastania wytrzymałości, głównie wczesnej, jest związana  
z ciepłem hydratacji cementu. Im wyższa temperatura betonu (rys. 2 i 3), tym procesy hydratacji zachodzą szybciej, a tym samym 
szybszy jest przyrost wytrzymałości. Właściwość ta jest istotna z punktu widzenia prefabrykacji betonowej, gdzie szybkość rotacji 
form jest kluczowa dla procesu produkcyjnego. Największą dynamiką narastania wytrzymałości charakteryzują się cementy port-
landzkie CEM I 42,5R, CEM I 52,5R, a także cement portlandzki żużlowy CEM II/A-S 52,5N oraz cement hutniczy CEM III/A 52,5 N-NA.
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Rys. 2. Wytrzymałość na ściskanie po 2 dniach w różnych temperaturach dojrzewania
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Rys. 3. Wytrzymałość na ściskanie po 7 dniach w różnych temperaturach dojrzewania


