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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu WPŁYW DOMIESZEK I DODATKÓW MINERALNYCH NA WŁAŚCIWOŚCI KOMPOZYTOWYCH 

MATERIAŁÓW CEMENTOWYCH, PG_00048486

Kierunek studiów Chemia budowlana

Data rozpoczęcia studiów październik 2020 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2022/2023

Poziom kształcenia I stopnia - inżynierskie Grupa zajęć Grupa zajęć fakultatywnych
Grupa zajęć powiązanych z 
prowadzonymi badaniami 
naukowymi w dziedzinie nauki 
związanej z kierunkiem - profil 
ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne Sposób realizacji na uczelni

Rok studiów 3 Język wykładowy polski

Semestr studiów 5 Liczba punktów ECTS 2.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia zaliczenie

Jednostka prowadząca  

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot  
Prowadzący zajęcia z przedmiotu

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 15.0 0.0 0.0 15.0 0.0 30
W tym liczba godzin zajęć na odległość: 0.0

Aktywność studenta 
 i liczba godzin pracy

Aktywność studenta Udział w zajęciach 
dydaktycznych, objętych 
planem studiów

Udział w 
konsultacjach

Praca własna 
studenta

RAZEM

Liczba godzin pracy 
studenta

30 2.0 18.0 50

Cel przedmiotu Celem kształcenia jest ugruntowanie wiedzy studentów na temat rodzajów materiałów stosowanych jako 
dodatki mineralne i domieszki chemiczne w technologii produkcji spoiw cementowych i dodatkowo do 
przygotowania mieszanki betonowej. Studenci poszerzają swoją wiedzę na temat wpływu tych materiałów 
na właściwości użytkowe cementu i betonu ze szczególnym uwzględnieniem cech wytrzymałościowych, 
trwałości i odporności na oddziaływanie środowiska korozyjnego. Studenci doskonalą swoje umiejętności w 
zakresie modykacji składu cementu i mieszanki betonowej w celu uzyskania konkretnych cech specjalnych.
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Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K6_W05] ma szczegółową, 
uporządkowaną i podbudowaną 
teoretycznie wiedzę w zakresie 
materiałów w szczególności 
klasyfikowania i właściwości 
materiałów ceramicznych, 
polimerowych, metalicznych, 
kompozytowych oraz szklistych do 
zastosowań budowlanych i 
instalacyjnych, zna trendy 
rozwojowe w zakresie nowych 
materiałów

Student ma uporządkowaną 
teoretyczną wiedzę z zakresu 
rodzajów i właściwości spoiw 
mineralnych stosowanych jako 
materiały budowlane.
Student ma ugruntowaną wiedzę 
na temat materiałów stosowanych 
jako dodatki mineralne i domieszki
chemiczne w technologii produkcji 
cementu i betonu.
Student poszerza wiedzę na temat 
możliwości modyfikacji 
właściwości fizycznych i 
mechanicznych spoiw 
mineralnych w zależności od 
kierunku ich praktycznego 
stosowania, który z kolei jest 
determinowany warunkami, w 
jakich spoiwa są wykorzystywane.

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej

[K6_U10] potrafi przy 
formułowaniu i rozwiązywaniu 
zadań projektowych z zakresu 
materiałów budowlanych 
dostrzegać ich aspekty 
pozatechniczne, w tym 
środowiskowe, ekonomiczne i 
prawne

Student posiada umiejętność 
efektywnej oceny właściwości 
użytkowych spoiw mineralnych.
Student potrafi przekazywać 
wiedzę o istocie modyfikacji 
właściwości spoiw w zależności 
od kierunków ich zastosowania.
Student potrafi sformułować plan 
działań pozwalających otrzymać 
spoiwa o pożądanych, często 
niezbędnych, właściwościach 
koniecznych dla ich zastosowania 
w betonie pracującym np. w 
warunkach działania , np. tunele, 
platformy wiertnicze, budynki 
wysokie szkieletowe.
Stosuje technologie informacyjne 
do  wyszukiwania potrzebnych 
informacji oraz do samodzielnego 
i twórczego rozwiązywania 
Problemów.
Student posiada umiejętność 
wykorzystania literatury 
przedmiotu i nabytej wiedzy w 
procesie planowania i realizacji 
działań związanych z modyfikacją 
właściwości spoiw do ich 
specyficznego zastosowania.
Student potrafi analizować 
uzyskiwane wyniki badań i 
formułować odpowiednie wnioski.

[SU5] Ocena umiejętności 
zaprezentowania wyników 
realizacji zadania
[SU1] Ocena realizacji zadania

Treści przedmiotu Pogłębiona wiedza na temat możliwości zastosowania materiałów odpadowych (popiół lotny, pył 
krzemionkowy, żużel wielkopiecowy) w technologii produkcji spoiw budowlanych. Analiza właściwości 
normowych spoiw cementowych zawierających w składzie składniki nieklinkierowe (norma PN-EN 197-1). 
Modykowanie parametrów użytkowych spoiw przy zastosowaniu różnego rodzaju domieszek chemicznych 
(plastykatory, superplastykator, domieszki mrozoodporne, napowietrzające, itp.).

Wymagania wstępne 
i dodatkowe

1. Student posiada uporządkowaną wiedzę na temat rodzajów i właściwości cementów powszechnego 
użytku, technologii produkcji tych cementów i kierunków ich użytkowania.

 

2. Student ma podstawową wiedzę o rodzajach materiałów stosowanych jako składniki główne cementu.

3. Student ma podstawową wiedzę, jakie materiały są stosowane jako dodatki mineralne i domieszki 
chemiczne do betonu.

4. Student potra pozyskiwać informacje z literatury oraz innych źródeł, dokonywać prawidłowej oceny 
podstawowych właściwości cementu i betonu oraz wyciągać wnioski.

Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
Test pisemny 51.0% 100.0%
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Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur  

 
1. Giergiczny Z., Małolepszy J, Szwabowski J., Śliwiński J., Cementy 

z dodatkami mineralnymi w technologii betonów nowej generacji, 
Wydawnictwo Górażdże Cement, Opole 2000.

2. Kurdowski W., Dodatki mineralne do cementu a trwałość betonu, 
Monograa 106, Politechnika Krakowska, Kraków 1990.

3. Gruener M., Korozja i ochrona betonu, Arkady, Warszawa 1983.
4. Kurdowski W., Chemia cementu, PWN, Warszawa 1991.
5. Neville A., Właściwości betonu, Wydawnictwo Polski Cement, 

Kraków 2002.
6. Młodecki J., Stebnicka I., Domieszki do betonu. Poradnik, 

Centralny Ośrodek Informacji Budownictwa, Warszawa 1996.
7. Łukowski P., Domieszki do zapraw i betonów, Wydawnictwo Polski 

Cement, Wyd.2, Kraków 2003.
8. Nocuń-Wczelik W., Pył krzemionkowy właściwości i zastosowanie 

w betonie, Wydawnictwo Polski Cement, Kraków 2005.
9. Jasiczak J., Wadowska A., Betony ultrawysokowartościowe 

właściwości, technologie, zastosowania, Wydawnictwo Polski 
Cement, Kraków 2008.

10.  Grzeszczyk S., Reologia zawiesin cementowych, Studia z Zakresu 
Inżynierii, Wydawnictwo Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, 
Warszawa 1999.

11.  Szwabowski J., Reologia mieszanek na spoiwach cementowych, 
Wydawnictwa Politechniki Śląskiej, Gliwice 1999.

12.  Małolepszy J. red., Materiały budowlane. Podstawy technologii i 
metody badań, AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 
Kraków 2008.

13.  Małolepszy J., Technologia i własności spoiwa z granulowanego 
żużla wielkopiecowego, Praca doktorska, Kraków 1979.

14.  Małolepszy J., Hydratacja i własności spoiwa żużlowo-
alkalicznego, Zeszyty Naukowe AGH, Ceramika, Vol. 53, Kraków 1989 
(monograa).

15.  Deja J., Trwałość zapraw i betonów żużlowo-alkalicznych, Polski 
Biuletyn Ceramiczny, Ceramika, Vol. 83, Kraków 2004 (monograa).

16.  Giergiczny Z, Rola popiołów lotnych wapniowych i 
krzemionkowych w kształtowaniu właściwości współczesnych spoiw 
budowlanych i tworzyw cementowych, Monograa 325, Politechnika 
Krakowska, Kraków 2006.

17.  Tkaczewska E., Wpływ właściwości zykochemicznych 
krzemionkowych popiołów lotnych na proce hydratacji cementu, Praca 
doktorska, Kraków 2007.

18.  Kotwica Łukasz., Wpływ redyspergowalnych proszków 
polimerowych na proces hydratacji wybranych minerałów klinkierowych 
cementu, Praca doktorska, Kraków 2009.
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Uzupełniająca lista lektur Materiały konferencyjne:

 
1. Konferencja Dni Betonu - Tradycja i nowoczesność",
2. Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i 

Komitetu Naukowego PZITB,
3. Międzynarodowa Konferencja Popioły z energetyki,
4. Konferencja Naukowo-Techniczna Zagadnienia materiałowe i 

inżynierii lądowej MATBUD,
5. CANMET/ACI International Conference on Fly Ash, Silica Fume, 

Slag and Natural Pozzolans in Concrete,

Czasopisma:

1. Cement Wapno Beton,
2. Drogi i Mosty,
3. Materiały Budowlane,
4. Zement Kalk - Gips, 30.
5. Cement and Concrete Research,
6. Cement and Concrete Composite.

Odnośne normy

Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

1.  Popiół lotny jako składnik główny cementu oraz dodatek mineralny do betonu. Wymagania normowe 
dotyczące właściwości popiołu lotnego jako składnika cementu lub betonu. Charakterystyka wpływu 
właściwości popiołu lotnego na parametry jakościowe.

 

2.  Pył krzemionkowy jako składnik główny cementu i dodatek mineralny do betonu. Wymagania normowe 
dotyczące właściwości pyłu krzemionkowego jako składnika cementu lub betonu. Analiza wpływu pyłu 
krzemionkowego na właściwości cementu i betonu.

3.  Materiały o właściwościach hydraulicznych w technologii cementu i betonu. Wymagania normowe 
odnośnie zastosowania żużla wielkopiecowego w cemencie i betonie. Granulowany żużel wielkopiecowy 
jako składnik główny cementu. Właściwości betonu z dodatkiem mielonego żużla wielkopiecowego.

4.  Charakterystyka właściwości domieszek chemicznych tradycyjnych i nowej generacji stosowanych w 
betonie. Kierunki zastosowania domieszek chemicznych w betonie.

5.  Właściwości zaprawy cementowej i betonu zawierających w składzie domieszkę uplastyczniającą i 
upłynniającą.

6.  Beton z dodatkiem reaktywnych proszków (RPC). Właściwości reologiczne mieszanki betonowej i cechy 
stwardniałego betonu.

7.  Wpływ domieszek i dodatków polimerowych na trwałość betonu (PCC, PIC, PC).

8.  Wpływ redyspergowalnych proszków polimerowych (PVA, EVA) na właściwości stwardniałych zaczynów i 
zapraw cementowych.

9.  Charakterystyka włókien chemicznych jako dodatku modykującego do betonu. Właściwości 
wytrzymałościowe i trwałość betonu z dodatkiem włókien polipropylenowych.

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


