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Santrauka. Betonas yra statybinė medžiaga, gaunama sukietėjus mišiniui paruoštam iš stambiųjų ir smulkiųjų užpildų, 
rišančiosios medžiagos – cemento ir vandens. Cemento tipas, užpildų kokybė ir savybės, v/c santykis, mišinio sutankinimo 
vienodumas lemia pagrindines betono savybes. Šiame darbe nagrinėjama skirtingų cementų tipų įtaka betono stiprumo ir 
struktūros savybėms, formavimą atliekant tokiomis pačiomis sąlygomis. Apžvelgti teoriniai darbai. Pateikti gauti rezultatai, 
jų apibendrinimas. Iš tyrimų matyti, kad šlakiniai cementai pasižymi didesniu atsparumu drėgmei, ir mažesnėmis betono 
hidratacijos charakteristikomis. Portlandcementis pasižymi didesnėmis stiprumo savybėmis ir prognozuojamu eksploataciniu 
atsparumu šalčiui. 

 
Reikšminiai žodžiai: cemento tipai, betonas, gniuždymo stipris, hidratacija.  

 
Įvadas 
Betonas yra universali ir patikima statybinė medžiaga, 
ruošiama iš vietinių žaliavų: rišančiosios medžiagos – 
cemento, užpildų, vandens ir priedų. 

Pagrindinis betono skeletą ir kartu betono struktūrą 
formuojantis komponentas yra cemento tešla. Nuo jos 
daugiausiai priklauso betono stiprumas, tamprumo modulis, 
kietėjimo trukmė, atsparumas aplinkos poveikiams ir kitos 
savybės (Deltuva 1998). 

Iš plačiausiai naudojamų betonui rišamųjų medžiagų 
sutinkamas portlandcementis.  Portlandcemenčio gamyba 
yra susijusi su didelėmis energijos išlaidomis. Siekiant 
mažint gamybos išlaidas mokslininkai atliko tyrimus, 
kuriuose dalį portlandcemenčio klinkerio pakeitė 
aktyviaisiais priedais. Buvo nustatyta, kad ypač 
perspektyvu dalį cemento klinkerio pakeisti auštakrosnių 
šlakais, pucolaninias priedais, ar klintimis. Tai padeda ne 
tik sumažinti gamybos išlaidas, bet ir pagerina kai kurias 
betono savybes. 

Priklausomai nuo cemento klinkerio mineralinės 
sudėties, priedų ir gaunamų cemento savybių gaminami 
įvairūs cementai. Pagrinde išskiriami 5 cemento tipai: CEM 
I – portlandcementis, CEM II – sudėtinis portlandcementis, 
CEM III – šlakinis cementas, CEM IV – pucolaninis 
cementas ir CEM V – sudėtinis cementas. CEM I  tipo 
cementuose klinkeris sudaro 95-100 % masės. CEM II tipo 
cementuose  dedamas priedų kiekis svyruoja nuo 6 iki 35 % 
masės. CEM III tipo – 35-95 %. CEM IV tipo – 11-55 %. 

CEM V tipo cementuose klinkerio būna 20-64 %, 
aukštakrosnių šlako 18-50 % ir pucolanų – 18-50 %. Pagal 
priedų rūšį ir kiekį LST EN 197-1 yra išskiriamos 27 
cemento atmainos. 

S. Tsivilis, E. Chaniotakis ir kt. (2001) mokslininkai 
ištyrė, kad klinties priedas cemento klinkeryje mažina 
vandens sąnaudas normalaus tirštumo cemento tešlai 
paruošti. Jie nustatė, kad 15 % cemento klinkerio pakeitus 
klintimis vandens sąnaudos sumažėja 2 % lyginant su 
pradiniu klinkeriu, o didinant kiekį iki 35 % - sąnaudos 
sumažėja 3 %.  

Taip pat S. Tsivilis ir kt. (2001) nustatė, jog stiprumo 
savybėms klintis turi dvejopą įtaką. Didelis jos kiekis      
(35 %) betono gniuždymo stiprį po 28 parų sumažina gana 
ženkliai – ≈ 40 %, lyginant su pradiniu cemento klinkeriu, o 
nedidelis kiekis (5 %) nežymiai padidina - ≈ 5 %. Taip pat  
nustatyta, kad 5-10 % klinkerio pakeitus klintimis, 
gniuždymo stipris po 2 ir 7 parų gaunamas didesnis, negu 
pradinių bandinių, be klinties priedų. 

Konsta-Gdoutos ir Shah (2003) nustatė, kad net tokias 
atliekas, kaip, pavydžiui, cemento degimo krosnies dulkes 
galima sėkmingai utilizuoti, aktyvuojant granuliuotą šlaką. 
Cemento degimo krosnių dulkių-šlako betonas turėjo 
tinkamą rišimosi laiką, stabilią temperatūros kilimo 
dinamiką ir pasiekė projektines fizikines mechanines 
charakteristikas (Vektaris 2006) 

A. Navickas pažymi, kad naudojant šlakinį cementą, 
pagerėja betono klojumas, nesumažėja jo stiprumas 
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gniuždant ir tempiant. Tokio betono laidumas tirpalams 
sumažėja, jis tampa atsparesnis chloridų skverbimuisi, 
šarminei betono korozijai. 

A. Navickas, B. Vektaris ir J. Žvironaitė (2005) 
nustatė, kad šlakinio cemento betonui būdingos geresnės 
nei tokios pat sudėties portlandcemenčio betono 
technologinės savybės. Šlakinio cemento betonas 
efektyvesnis ir hidroterminio apdorojimo atveju, nes 
pasiekia didesnį stiprumą nei analogiškos sudėties 
portlandcemenčio betonas. Normaliomis sąlygomis ir 
žemoje vidutinėje temperatūroje (2–4 °C) kietėjantis 
šlakinio cemento betonas 2–3 parų portlandcemenčio 
betono gniuždymo stiprį pasiekia per 2–3 savaites, o po 
28 parų jo stipris jau šiek tiek didesnis už įprastinio betono 
ir didėja toliau. 

Pagal daugelio autorių duomenis granuliuotų šlakų 
veikimas cementinėse sistemose yra toks pat kaip 
pucolaninių priedų. Tačiau šlakai skiriasi nuo kitų 
pucolanų, nes jie patys savaime gali kietėti. Nustatyta, kad 
aukštakrosnių šlako, sumaišyto su portlandcemenčiu ir 
užpiltu vandeniu, hidratacijos pagrindinis produktas iš 
esmės lygiai toks pat kaip ir portlandcemenčio, t. y. kalcio 
hidrosilikatas (CSH) (Vektaris 2006). 

Kietėjant betono mišiniui, keičiasi jo tankis ir 
poringumas, nes atsiranda porų, tuštumų kapiliarų, kuriuos 
palieka išgaravusi laisvojo vandens dalis. Kitas ypač 
svarbus procesas – cementinio akmens traukimasis, 
vykstantis dėl vandens ryšio su cementu jo hidratacijos 
metu ir cemento tešlos formų kitimo. Laisvasis vanduo, 
išgaruodamas sukelia didžiausią betono susitraukimo 
deformacijų dalį (Marčiukaitis 2007). 

Šio darbo tikslas – ištirti kokią įtaką betonui turi 
cemento tipas, palyginti kaip kinta stiprumo ir struktūrinės 
betono savybės  

 
Naudotos medžiagos ir tiriamųjų mišinių sudėtis 
 

Tyrimams atlikti buvo suformuotos 4 skirtingos betono 
partijos. Kiekviena partija skyrėsi cemento tipu. Tyrimams 
buvo naudojami AB “Akmenės cementas” 
portlandcementis CEM I R 42,5 R (dalelių tankis ρd  - 3,1 
g/cm3, savitasis paviršius - 370 m2/kg), šlakinis 
portlandcementis CEM II/A-S 42,5 N (ρd - 3,05 g/cm3, 
savitasis paviršius - 350 m2/kg) klinties portlandcementis 
CEM II/A-LL 42,5 R (ρd – 3,05 kg/m3, savitasis paviršius 
410 m2/kg) ir šlakinis cementas CEM III/B 32,5 N-LH     

(ρd - 2,95 g/cm3, savitasis paviršius 500 m2/kg). Stambiu 
užpildu (Ž) buvo naudota 5/11 ir 11/16 frakcijos granitinė 
skalda, smulkiu užpildu – 0/4 frakcijos smėlis (S). 
Plastikliu (P) naudotas Nuroplast FK 63-30. Priedo į betono 
mišinį dėta 0,6 %. Visos medžiagos atitinka keliamus 
reikalavimus pagal LST EN 197-1:2001 ir LST EN 
12620:2003+A1:2008 Vandens ir cemento santykis visuose 
mišiniuose V/C – 0,47. Betono mišinio sudėtis buvo paimta 
iš literatūros šaltinio, pasirinktinai, neatsižvelgiant į jokius 
kriterijus. 

Betono sudėtys peteiktos 1 lentelėje. 
 

1 lentelė. Betono mišinių sudėtys 10 l mišinio paruošti 
Table 1. Concrete mixtures consisting of 10 liters 
Part. 
Nr. 

C 
(kg) 

S 
 0/4 
(kg) 

Ž 
5/11 
(kg) 

Ž 
11/1
6 
(kg) 

V 
 (kg) 

P 
(g) 

 
1 

CEM I 
42,5 R 
3,6 

 
9,31 

 
4,76 

 
5,29 

 
1,72 

 
21,6 

 
2 

CEM 
II/A-S 
42,5 N 
3,6 

 
9,31 

 
4,76 

 
5,29 

 
1,72 

 
21,6 

 
3 

CEM 
II/A-LL 
42,5 R 
3,6 

 
9,31 

 
4,76 

 
5,29 

 
1,72 

 
21,6 

 
4 

CEM 
III/B 

32,5 N 
3,6 

 
9,31 

 
4,76 

 
5,29 

 
1,72 

 
21,6 

Bandinių gamyba ir tyrimų metodikos 
Betono mišiniai buvo  ruošti laboratorijoje priverstinio 
maišymo maišyklėje. Maišymo trukmė – 1,5 min. Iš 
maišyklės mišinys buvo išpilamas į alyva išteptas 
laboratorines formas (100x100x100 mm). Pasiskirstyti 
bandiniai buvo sutankinti laboratoriniu vibrostaleliu. 
Bandiniai po 24 valandų buvo išimti iš formų ir  kietinami 
27 paras  20 °C vandenyje.   

3 pirmas paras buvo fiksuojama betono mišinio 
hidratacijos  egzoterminė temperatūra (EXO). 

Po 28 parų kietėjimo buvo nustatinėjamas kiekvienos 
partijos 4 betono bandinių tankis, stipris gniuždant, 
ultragarso impulso greitis (UIG). Betono gniuždymo stipris 
buvo nustatomas pagal LST EN 12390-3. Ardančiosios 
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gniuždymo jėgos pridėjimo greitis buvo 0,6 MPa/s. Betono 
gniuždymo stipris buvo apskaičiuotas pagal formulę: 

,

c

c A
Ff =      (1) 

Čia: F – ardančioji gniuždymo jėga, kN; Ac – bandinio 
skerspjūvio plotas, m2. 

Betono tankis buvo nustatomas pagal LST EN 12390-
9. UIG buvo nustatomas pagal LST EN 12504-4. 

Bandinių įmirkis, poringosios erdvės rezervas ir 
apskaičiuojamas prognozuojamas eksploatacinis 
atsparumas šalčiui buvo tiriami pagal (R. Mačiulaitis 1996) 
aprašytą metodiką.  
Tyrimų analizė 
Bene pagrindinis kriterijus pagal kurį klasifikuojamas 
betonas yra betono tankis. Pagal džiovykloje išdžiovinto 
betono tankį betonas gali būti: normalusis, sunkusis, 
lengvasis. 1 paveiksle pateikti betono tankiai. 
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1 pav. Betono partijų bandinių vidutiniai tankiai 
Fig. 1. The samples density of concrete batches 

 
Kaip matyti iš paveikslo betono tankiai skyriasi labai 

nežymiai. Maksimalus skirtumas tarp didžiausios ir 
mažiausios reikšmės –  39 kg/m3. Didžiausias tankis buvo 
gautas partijos, kurioje buvo naudojamas CEM I tipo 
cementas, o mažiausias tankis buvo gautas partijos, kurioje 
buvo naudojamas CEM III/B tipo cementas. Nuo įprastinio 
portlandcemenčio šlakinis cementas skiriasi ir tankiu – jis 
mažesnis, todėl šiuo atveju jis nulemia ir mažesnį galutinio 
produkto tankį. 

Betono stipris pati svarbiausia, kaip konstrukcinės 
medžiagos savybė. 2 paveiksle pateikti vidutiniai betono 
partijų gniuždymo stipriai.  

Lyginant gniuždymo stiprius nei viena partija neturi 
akivaizdaus pranašumo. Antrame paveikslėlyje matyti kad 

didžiausias gniuždymo stipris yra betono partijos bandinių 
su CEM I rišamąja medžiaga. 
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2 pav. Betono partijų bandinių vidutiniai gniuždymo stipriai 
Fig. 2. The  samples compressive strength of concrete batches 
 

Taip pat reikia paminėti, kad CEM III/B cemento klasė 
yra 32,5, todėl ir betono partijos bandiniai, su šia rišamąja 
medžiaga, pasižymi  mažiausiu gniuždymo stipriu.  

3 paveiksle pateikti vidutiniai betono partijų bandinių 
UIG. 
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3 pav. Betono partijų bandinių vidutiniai UIG 
Fig. 3. The samples average UIG of concrete batches 
 

3 paveiksle matyti, kad didžiausias UIG buvo bandinių 
su CEM I tipo rišamąja medžiaga. O didžiausias skirtumas 
tarp didžiausios ir mažiausios reikšmės – 97 m/s. 
Neatsižvelgiant į naudoto cemento tipą galima pastebėti, 
kad betono tankis, gniuždymo stipris ir UIG vienas kitam 
turi įtakos. Didžiausias stipris buvo gautas tos partijos, 
kurios tankis ir UIG buvo didžiausi.  

Nustatytas betono vandens įmirkis pateiktas, 4 
paveiksle. Betono įmirkis priklauso nuo medžiagos 
struktūros – poringumo, porų bei kapiliarų dydžio, jų 
pasiskirstymo ir pobūdžio, atviros ar uždaros poros vyrauja.  
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4 pav. Betono partijų bandinių vidutiniai įmirkiai 
Fig. 4. The absorption of concrete batches 
 

Iš 4 paveikslo matyti, kad betono partijos su rišamąja 
medžiaga, kuriose yra šlako priedų pasižymi mažesniu 
vandens įmirkiu. 

Šlakinis portlandcementis ir šlakinis cementas 
pasižymi didesniu savituoju paviršiumi negu 
portlandcementis. Tai nulemia ir tankesnę betono struktūrą, 
kurioje dominuoja smulkiausios poros, kuriose nesusidaro 
kapiliarinių jėgų. 

B. Vektaris teigia, kad granuliuoto aukštakrosnių šlako 
hidratacijos produktai paprastai yra gelio pavidalo, 
priešingai negu portlandcemenčio. Tai irgi didina 
granuliuoto aukštakrosnių šlako cementinės tešlos tankumą. 

Pagrindinė struktūrinė savybė yra poringumas. Pagal 
ją galima spręsti ar betonas tankus, stiprus, atsparus šalčiui. 
Kuo betono poringumas yra mažesnis, tuo betonas yra 
stipresnis bei atsparesnis aplinkos poveikiams. (Mačiulaitis 
1997). 5 paveiksle pateikta betono partijų poringosios 
erdvės rezervo rezultatai. 
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5 pav. Betono partijų bandinių vidutiniai poringosios erdvės 
rezervai 
Fig. 5. The pore space reserves of concrete batches 
 

5 paveiksle matyti, kad didžiausias poringosios erdvės 
rezervas buvo gautas betono, su CEM I tipo rišamąja 
medžiaga, o mažiausias su CEM III/B tipo. Susidariusių 
porų skirtumas tarp šių partijų – 2,91 %. 

Betono ilgaamžiškumą apibūdina eksploatacinis 
atsparumas šalčiui. Betono atsparumas šalčiui priklauso nuo 
betono poringumo, nes esant žemesnei nei 0 °C 
temperatūrai į poras patekęs vanduo virsta ledu, kurio slėgis 
į betono sieneles ir plastiško ledo judėjimas užšalimo ir 
atitirpimo metu ardo betono karkasą (Naujokaitis 2007). 

6 paveiksle pateika,  apskaičiuota bandinių suirimo 
pradžia pagal prognozuojamą eksplotacinį atsparumą 
šalčiui. 
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 6 pav. Betono bandinių suirimo pradžia pagal prognozuojamą 
eksplotacinį atsparumą šalčiui 
 
Fig. 6. Degradation of the samples according to the estimated start 
of the frost resistance 
 

Iš 6 paveikslo matyti, kad didesnis prognozuojamas 
eksploatacinis atsparumas šalčiui didesnis tų betono partijų 
bandinių, kurių didesnis poringosios erdvės rezervas. Todėl 
didžiausiu prognozuojamu  eksploataciniu atsparumu  
šalčiui pasižymi betonas su CEM I tipo rišamąja medžiaga. 

 
Betono mišinio egzotermijos temperatūros 

 
Klinkerio mineralų hidrolizės ir hidratacijos reakcijos yra 
egzoterminės, todėl cementui reaguojant su vandeniu, 
išsiskiria tam tikras šilumos kiekis. Šilumos išsiskyrimas, 
kietėjant cementui turi didelę praktinę reikšmę betonuojant 
žemose temperatūrose. Tuo tarpu betonuojant masyvias 
konstrukcijas, didelis šilumos išsiskyrimas yra žalingas. 
(Skripkiūnas 2007). 7 paveiksle pateiktos betono mišinių 
EXO temperatūros kietėjimo metu. 
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 7 pav. Betono mišinio EXO temperatūros kietėjimo metu 
Fig. 7. EXO of concrete mix during the curing temperature 
 

Hidratuojantis betonui, išsiskyria gana nemaži šilumos 
kiekiai, kurie įvairiais hidratacijos etapais yra skirtingi. 
Intensyviausiai  hidratacijos procesas vyksta pirmają parą. 
Ir savo šilumos išskyrimo maksimumus pasiekė po 18-20 h. 
Iš paveikslo matyti, kad betono mišiniai kuriuose yra šlako 
priedų, kietėjimo metu išskyria mažiau šilumos. Kuo 
didesnis šlako kiekis cemento klinkeryje, tuo mažesnis 
šilumos kiekio išskyrimas.  
Išvados 

1. Gaminiai pagaminti su šlakiniu cementu CEM III/B 
32,5 N pasižymi mažiausiu šilumos išskyrimu, o didžiausiu 
šilumos išsiskyrimu – gaminiai su CEM I 42,5 R tipo 
cementu. 

Šlakinio cemento hidratacijos periodas ir kietėjimo 
trukmė ištęsti, todėl, kad šlako miltelių rišlumas palyginti 
menkas. Vyraujantis mineralas – belitas (C2S) yra mažesnio 
aktyvumo, kietėdamas išskiria nedaug šilumos, iš pradžių 
kietėja lėtai, skirtingai negu portlandcementyje vyraujantis 
mineralas – alitas (C3S). 

2. Atlikus tyrimus nustatyta, kad didžiausiu tankiu, 
gniuždymo stipriu ir UIG pasižymėjo gaminiai su CEM I 
42,5 R tipo cementu, o mažiausiomis charakteristikomis 
gaminiai su CEM III/B 32,5 N tipo cementu. 
Portlandcemenčio CEM I 42,5 R dalelių tankis yra didesnis, 
negu šlakinio cemento CEM III/B 32,5 N, tai nulemia ir 
didesnį galutinio produkto tankį. Remiantis atliktų tyrimų 
rezultatais, galima teigti, kad tankis, gniuždymo stipris ir 
UIG yra priklausomi vienas nuo kito. Didėjant tankiui 
didėja betono gniuždymo stipris, UIG ir atvirkščiai 

3. Tyrimai parodė, kad tankesne struktūra ir didesniu 
vandens nepralaidumu pasižymi bandiniai, kurių rišamojoje 
medžiagoje yra granuliuotų aukštakrosnių šlako priedų. 

Didesnis šlako priedo kiekis nulemia tankesnę struktūrą. 
Gaminiuose dominuoja smulkiausios poros, kuriose 
nesusidaro kapiliarinių jėgų Aukštakrosnių šlakai yra 
smulkeni, jų savitasis paviršius yra didesnis negu 
portlandcemenčio klinkerio. Todėl šiuo atveju gaminiai su 
CEM III/B 32,5 N  ir CEM II/A-S tipo cemetais yra 
pranašesni. 

4. Daugiau prognozuojamų eksploatacinių atsparumo 
šalčiui ciklų, apskaičiuota tiems bandiniams, kurių 
poringosios erdvės rezervas buvo didžiausias. Didžiausiu 
poringosios erdvės rezervu pasižymėjo gaminiai su CEM I 
42,5 R tipo cementu. Mažiausiu – CEM III/B 32,5 N. Todėl 
norint išlaikyti gaminį ilgiau nesuirusi, veikiant atšiaurioms 
klimato sąlygoms, rekomenduojama naudoti CEM I 42,5 R 
tipo cementą. 
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INFLUENCE OF CEMENTS SORTS ON CONCRETE 
PROPERTIES 
 
E. Vilimas 
 
Abstract 
 
Concrete is a construction material, resulting in hardened mixture 
prepared from the coarse and fine aggregates, cement and water. 
This work examines the influence of different types of cement 
concrete strength and structure characteristics of the formation of 
an equal footing. Present the results of their conclusions. Surveys 
have revealed that the slag cement has a higher resistance to 
moisture and hydration characteristics of the concrete below. 
Portland has a higher strength properties and predicted frost 
resistance. 
 
Keywords: types of cement, concrete, compressive strength, 
hydration. 
 

 


