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Wstęp 
 

Dziękujemy Państwu za zainteresowanie naszym oprogramowaniem.  

Program Beton 4.1, to następca popularnej na rynku wcześniejszej wersji 3.2. 
Program służy do projektowania mieszanek betonowych metodą Bolomey’a 
(znanej także pod nazwą metody trzech równań). Najnowszy program powstał  
w 2006 roku i został dostosowany do wymagań Polskiej Normy PN-EN 206-1,  
z późniejszymi zmianami.  

W stosunku do poprzedniczki, Beton 4.1 rozbudowano o nowe funkcje, spośród 
których do najważniejszych należą: 

• Możliwość tworzenia bibliotek kruszyw, cementów oraz projektów  

• Możliwość uwzględniania dodatków popiołu lotnego lub pyłów 
krzemionkowych przy projektowaniu betonów, 

• Możliwość definiowania zestawów sit o dowolnej wielkości oczka oraz 
kształcie okrągłym lub kwadratowym, 

• Możliwość samodzielnego definiowania zestawów wzorcowych krzywych 
uziarnienia,  

• Możliwość projektowania składu mieszanek z zastosowaniem domieszek 
(od 2007 roku). 

W nowej wersji zmieniono układ wydruków: obecnie można skorzystać z wersji 
pełnej i skróconej wyników obliczeń, można także eksportować generowane za 
pomocą programu wykresy krzywych uziarnienia. 

Beton 4.1 ma możliwość wczytywania danych zapisanych w starszych wersjach. 
Z uwagi na różnice funkcjonalności, pewne parametry nie mogły być bezpośrednio 
wprowadzone do nowej wersji. Mamy jednak nadzieję, że nie utrudni to w 
znaczącym stopniu przetwarzania danych archiwalnych. 

Dziękujemy użytkownikom programu za cenne uwagi, które przyczyniły się do jego 
rozwoju i zapraszamy do nadsyłania komentarzy. Państwa sugestie postaramy się 
uwzględnić w kolejnych wersjach. 

 

BUTORG   54-134 Wrocław, ul. Bednarska 11c 
tel./fax: (0 71) 353 87 11, 353 87 12 
e-mail: biuro@butorg.pl,  www: http://www.butorg.pl 



Beton 4.1 Instrukcja Użytkownika 

- 4 - 

  



Beton 4.1 Instrukcja Użytkownika 

- 5 - 

Instalacja programu 
 

Beton 4.1 został napisany w języku Java, dlatego do pracy wymaga uprzedniego 
zainstalowania odpowiedniego środowiska. Niezbędne oprogramowanie znajduje 
się na płycie instalacyjnej: tzw. „Maszyna wirtualna” języka Java znajduje  
w folderze /jre  Instaluje się ją klikając dwukrotnie na ikonie programu o nazwie 
jre. 

Po jego uruchomieniu należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi 
na ekranie komputera. 
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Do osiągnięcia pełnej funkcjonalności programu niezbędne jest 
przeprowadzenie aktywacji. W tym celu należy użyć przycisku „Generuj kod” na 
ekranie powitalnym programu.  

Wygenerowany, w znajdującym się powyżej przycisku okienka, kod należy 
skopiować do schowka (sekwencją klawiszy Ctrl-c), a następnie wkleić (sekwencją 
Ctrl-v) w treść wiadomości pocztowej, którą należy wysłać na adres e-mail 
producenta: biuro@butorg.pl 

Odpowiedź na przesłany list będzie zawierała załącznik w postaci pliku nazwa.lic, 
który należy wczytać do programu Beton używając przycisku „Przeglądaj” (na 
ekranie powitalnym). Poprawność aktywacji programu zostanie potwierdzona 
stosownym komunikatem. 

Program nieautoryzowany będzie pracował w trybie demonstracyjnym,  
z ograniczeniem liczby kruszyw w stosie okruchowym do dwóch, bez 
możliwości zapisu danych oraz generowania wydruków. 
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Rozpoczęcie pracy z programem 
Aby przy pomocy programu wykonać projekt mieszanki betonowej, należy do 
niego wprowadzić szereg danych. Dane te są gromadzone w bibliotekach,  
a składniki bibliotek są przechowywane w plikach dyskowych. 

Nawigację ułatwia zestaw ikon znajdujący się pod menu tekstowym programu: 

 

  

 

Naprowadzenie wskaźnika myszy na ikonę menu powoduje wyświetlenie „dymka” 
z podpowiedzią o wywoływanej przez nią funkcji. 

Ikony programu, przedstawione na rysunku powyżej, wykonują następujące 
funkcje: 

 - służy do stworzenia nowego projektu, 

 - otwiera okno wczytywania projektów archiwalnych, 

 - służy do zapisywania bieżącego projektu, 

 - uruchamia moduł importu danych z projektów zapisanych starszymi 
wersjami programu, 

Kolejnych pięć ikon służy do uruchamiania bibliotek: sit, kruszyw, cementów, 
wzorcowych krzywych uziarnienia i domieszek. 

Ostatnie dwie ikony:  i  służą do podglądu i wydrukowania, odpowiednio, 
protokołu obliczeń i receptury mieszanki. 
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Obsługa programu sprowadza się do odpowiedniego wykorzystania funkcji menu 
tekstowego. Większości funkcji są przyporządkowane ikony. Można także 
posługiwać się skrótami klawiaturowymi. W takim przypadku odpowiednia 
informacja jest podana przy poleceniu w menu funkcji. 

• Menu „Plik” zawiera funkcje: 

o Tworzenia nowego projektu (Ctrl+N), 
o Wczytywania projektu wcześniej zapisanego w komputerze (Ctrl+O), 
o Zapisywania projektu (Ctrl+S), 
o Zapisywania projektu pod nową nazwą, 
o Importowanie projektów stworzonych wcześniejszymi wersjami 

programu. 
o Wczytywania ostatnio edytowanych projektów, 
o Kończenie pracy z programem (Ctrl+X). 
 

 

 

 

Menu „Bazy danych” umożliwia dostęp do bibliotek: 

• Zestawów sit, 
• Kruszyw, 
• Cementów, 
• Krzywych wzorcowych, 
• Domieszek. 
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Menu „Raporty”, to dostęp do podglądu i drukowania, protokołów obliczeń  
i receptur projektowanych mieszanek.  
 

  

 

Menu „Narzędzia” pozwala dostosować stopień szczegółowości wydruku 
protokołu obliczeń do indywidualnych wymagań, a także zdefiniować stosowane  
w programie ceny wody zarobowej, dodatków oraz symbol waluty.  
 

Menu „Okno” umożliwia przełączanie się pomiędzy oknami wykorzystywanymi 
podczas pracy z programem.   
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W trakcie tworzenia projektu mieszanki (jednocześnie można pracować  
z kilkoma projektami), przełączanie się pomiędzy odpowiednimi okienkami 
może być kłopotliwe. W wyborze właściwego okna pomoże nam właśnie ta 
funkcja menu. 

Ostatnim poleceniem menu programu jest „Pomoc” 

 

 

 

Dostępne także po użyciu klawisza funkcyjnego F1 polecenie „Beton – pomoc” 
umożliwia dostęp do Instrukcji Użytkownika poziomu programu. 

Polecenie „O programie” wyświetla informację o wersji programu (niezbędne przy 
kontakcie naszą pomocą techniczną w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości 
e działaniu), a także o udzielonej licencji. 

 

Pracę z programem rozpoczynamy od wprowadzenia danych o stosowanych 
zestawach sit. Dzięki temu w następnym kroku będziemy mogli wprowadzić dane 
o składach granulometrycznych kruszyw stosowanych do produkcji mas 
betonowych. Kolejną czynnością jest rejestracja danych dotyczących używanych 
do produkcji cementów. Elementem uzupełniającym jest możliwość wprowadzenia 
pomocniczych informacji o zalecanych krzywych uziarnienia kruszyw, a także o 
stopniu zbrojenia betonowanych elementów. Możemy także uwzględnić 
informacje o stosowanych domieszkach i dodatkach. Pracę kończymy 
wyświetleniem lub wydrukowaniem odpowiedniego raportu obliczeń. 
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Bazy danych programu 

Biblioteka zestawów sit   

Pracę z programem należy rozpocząć od wprowadzenia danych o zestawach sit 
używanych do badań kruszyw (do programu jest dołączany przykładowy zestaw o 
nazwie „standardowy”). Zestawy te są następnie wykorzystywane w module 
bibliotek kruszyw do rejestracji granulacji. 

Moduł jest  wywoływany ikoną , lub poleceniem Zestawy sit z menu Bazy 
danych. 

 

 

W lewej części okna jest wyświetlana lista zdefiniowanych przez użytkownika 

zestawów sit. Ikony  oraz  umożliwiają zapisywanie i odczytywanie 
każdego z wprowadzonych zestawów w postaci odrębnego pliku. Środkowa część 
ekranu zawiera okna ułatwiające identyfikowanie zestawów:  
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• Nazwa zestawu – okienko umożliwiające wprowadzenie krótkiego opisu 
zestawu sit, 

• Opis zestawu – okienko pozwalające wprowadzić dodatkowe informacje  
o zdefiniowanym zestawie. 

Znajdujące się niżej przyciski służą do: 

• Aktualizacji danych o edytowanym zestawie sit – Dodaj zestaw 

• Kreowania nowego zestawu – Nowy zestaw 

• Usuwania podświetlonego na liście w lewej części okna zestawu - Usuń 
zestaw 

W prawej części ekranu znajduje się ramka Frakcje, Wprowadzania informacji  
o rozmiarach oraz kształcie oczek definiowanych sit zestawu. 

Przycisk  służy do utworzenia ramki wprowadzania informacji o kolejnym 

składowym sicie zestawu, natomiast przycisk  umożliwia usunięcie ostatniego 
sita z listy. 

 

Biblioteka kruszyw  

Mając zdefiniowane zestawy sit można przystąpić do wprowadzania danych  
o kruszywach.  

Moduł obsługi bazy danych kruszyw jest wywoływany ikoną  , lub poleceniem 
Kruszywa z menu Bazy danych. 

Podobnie jak w poprzednio opisywanym module, lewa część ekranu zawiera listę 
wprowadzonych do programu kruszyw, centralna – dane opisowe, cenę oraz 
podstawowe parametry fizyczne, natomiast prawa część ekranu jest 
przeznaczona do deklarowania i prezentacji składu granulometrycznego 
wybranego kruszywa.  

Podczas rejestracji nowego kruszywa moduł żąda dokonania wyboru 
zdefiniowanego wcześniej zestawu sit (rozwijane okienko poniżej okna opisu 
złoża). Stosownie do tego wyboru, w ramce Frakcji jest wyświetlana odpowiednia 
lista frakcji. Program sprawdza poprawność formalną wprowadzanych danych  
i wymaga, aby suma frakcji wynosiła 100%. 

  



Beton 4.1 Instrukcja Użytkownika 

- 13 - 

 

 

 

Procentowa zawartość danej frakcji w kruszywie, wprowadzana w kolumnie Ilość, 
oznacza zawartość frakcji przechodzącej przez sito o danej wielkości oczka, 
i pozostającej na sieci następnym. 

Beton 4.1 umożliwia rejestrację wskaźników wodożądności dla każdego kruszywa 
osobno. Moduł rejestracji jest dostępny po wciśnięciu przycisku Wodożądność w 
ramce Parametry. Domyślnie program dla każdego nowego kruszywa przyjmuje 
wskaźniki wodożądności określone na podstawie wzorów Sterna. Jednak 
zdecydowanie zalecamy wykonywanie obliczeń na podstawie wskaźników 
oznaczonych laboratoryjnie. Wprowadzone wodożądności są zapamiętywane 

wraz z kompletem pozostałych informacji o kruszywie po naciśnięciu ikony  
znajdującej się nad listą kruszyw, zaś naciśnięcie tej samej ikony w pasku ikon, 
zapamiętuje zmienione wodożądności tylko w bieżącym projekcie mieszanki. 

W dolnej części ekranu znajdują się trzy przyciski: 
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Dodaj kruszywo - aktualizuje dane o kruszywie podświetlonym na liście  
     w lewej części ekranu, 

Nowe kruszywo  - inicjuje ekran dla rejestracji nowego kruszywa, 

Usuń kruszywo  - usuwa zaznaczone na liście w lewej części ekranu 
     kruszywo z projektu. 

Wprowadzone informacje o kruszywie można zapisać w osobnym pliku wybierając 

ikonę  znajdującą się nad listą kruszyw. Podobnie, ale używając ikony  
umieszczamy zapisane na dysku kruszywo na liście kruszyw do wykorzystania w 
projekcie mieszanki. 

Ikona  umożliwia zaimportowanie danych o kruszywach z poprzednich wersji 
programu. 

 

Uwaga: 

1. Klikając na nagłówku tabeli z listą kruszyw można włączyć sortowanie (rosnąco 
lub po kolejnym kliknięciu – malejąco), danych wg wybranej kolumny: nazwy, 
gęstości, nośności, czy też punktu piaskowego kruszywa. 

2. Na dysku komputera można przechowywać dane o wszystkich kruszywach, 
zaś na liście kruszyw, które mogą być wykorzystywane do budowy konkretnego 
projektu mieszanki betonowej (lewe okno modułu), są widoczne tylko wybrane 
przez użytkownika. 

 

Biblioteka cementów   

Kolejną, potrzebną do stworzenia projektu biblioteką jest biblioteka danych  

o cementach. Wywołujemy ją naciskając ikonę  w pasku ikonę, lub wybierając 
polecenie Cementy z menu Bazy danych. 

Na wywołanym ekranie możemy wprowadzić komplet niezbędnych do identyfikacji 
cementu danych, poczynając od danych opisowych, poprzez oznaczenia 
normowe, po gęstość oraz wodożądność dla konsystencji od F1 do F6. 
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Biblioteka krzywych wzorcowych   

Biblioteka krzywych wzorcowych jest biblioteką pomocniczą. Zdefiniowane w niej 
komplety krzywych uziarnienia są opcjonalnie wyświetlane na ekranie kompozycji 
stosu okruchowego i pozwalają zorientować się, czy zbudowany stos okruchowy 
spełnia założone wymagania. 

Program pozwala zdefiniować w ramach jednego kompletu cztery krzywe 

wzorcowe. Moduł wywołujemy alternatywnie: ikoną  z paska ikon, lub 
poleceniem Krzywe wzorcowe z menu Bazy danych. 
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Wyrażona w procentach wartość, wprowadzana dla danej frakcji w kolumnie Ilość, 
oznacza zawartość frakcji przechodzącej przez sito o tej wielkości oczka,  
i pozostającej na sieci następnym. 

 

Biblioteka domieszek   

Biblioteka domieszek służy gromadzeniu danych o stosowanych w procesie 
produkcyjnym domieszkach do betonów. Każdą domieszkę można 
zaewidencjonować uwzględniając następujące informacje: 

• Nazwę domieszki – maksymalnie 30 znaków, 

• Opis domieszki – okno umożliwiające zarejestrowanie zwięzłej 
charakterystyki technicznej domieszki, 

• Symbol – np. producenta, 
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• Rodzaj domieszki – informacja o sposobie oddziaływania domieszki na 
mieszankę oraz beton, 

• Gęstość 

• Postać – bardzo istotna informacja ze względu na konieczność 
uwzględnienia przy projektowaniu składu ewentualnego dodatku wody 
wprowadzanego wraz z domieszką. Pole daje możliwość wyboru pomiędzy 
oznaczeniem domieszki dozowanej jako roztwór wodny oraz innymi 
postaciami (ciekłymi lub stałymi). 

Wygląd okna deklaracji danych przedstawia poniższa ilustracja 

 

 

 

Z punktu widzenia poprawności obliczeń, bardzo istotna jest informacja o rodzaju 
domieszki, zawarta w polu „Postać”. Decyduje ona o uwzględnieniu wody 
wprowadzanej wraz z domieszką do mieszanki betonowej.  
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Beton 4.1 Instrukcja Użytkownika 

- 19 - 

Tworzenie projektu mieszanki betonowej   
Procedura projektowania mieszanki betonowej z programem Beton 4.1 składa się 
z następujących etapów: 

• Zaprojektowanie stosu okruchowego z kruszyw składowych, 

• Przyjęcie podstawowych parametrów projektowych (klasy wytrzymałości, 
ekspozycji), 

• Przyjęcie założeń obliczeniowych (wytrzymałość projektowana, 
współczynniki A1, A2), 

• Uwzględnienie korekt składu mieszanki wynikających z ciężkiego 
zbrojenia lub skomplikowanego kształtu deskowania elementu (tzw. efekt 
ściany),  

• Uwzględnienie korekt składu mieszanki wynikających z zastosowania 
domieszek i dodatków w postaci popiołów lotnych lub pyłów 
krzemionkowych. 

 

Stos okruchowy   

Moduł projektowania stosu okruchowego należy do najważniejszych w całym 
programie. Umożliwia optymalny dobór kruszyw składowych w celu uzyskania 
mieszanki o założonych parametrach użytkowych. Moduł pozwala komponować 
kruszywo wynikowe z maksymalnie ośmiu kruszyw składowych, wliczając w to 
ewentualne ponadnormatywnie zastosowane dodatki (popioły lotne i pyły 
krzemionkowe). 

W centralnej części znajduje się pole wykresu, na którym można śledzić na 
bieżąco skutki zmian stosunku zmieszania kruszyw składowych stosu 
okruchowego. 

Kolejne kruszywa wprowadzamy do projektu wybierając je z rozwijanej listy 
znajdującej się pod wykresem, po jego lewej stronie. Po zaznaczeniu kruszywa, 
jego nazwa zostaje wyświetlona w okienku wyboru. Do projektu, i na wykres, 

przenosimy je używając znajdującego się obok przycisku . Skutkiem tej 
operacji jest także wyświetlenie poniżej wykresu okienka z informacją o bieżącej 
procentowej zawartości wybranego kruszywa w stosie (w pierwszym kroku 
program dodaje nowe kruszywo do stosu zakładając proporcjonalnie równy jego 
udział w stosunku do ilości pozostałych kruszyw: np. 50%, jeśli jest to drugie 
kruszywo w stosie, 33,3% jeśli trzecie, 20%, jeśli piąte itd.) Kolor kreski obok 
nazwy złoża odpowiada kolorowi krzywej na wykresie.  
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Obok okna są wyświetlone trzy ikony: 

 - wyświetla lub wyłącza podgląd krzywej uziarnienia kruszywa  
składowego na wykresie,   

 - blokuje zmianę zwartości danego kruszywa w stosie. 

 - usuwa kruszywo ze stosu okruchowego. 

Znajdująca się na wykresie grubsza linia w kolorze czarnym jest wypadkową 
krzywą uziarnienia całego stosu okruchowego. Tak skomponowane kruszywo 
można zapisać na liście kruszyw jako wynikowe, nowe kruszywo, po naciśnięciu 

znajdującej się nad wykresem ikony . 

Obok tej ikony znajduje się kilka ikon pomocniczych, spełniających następujące 
funkcje:  
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 - umożliwia zapisanie wykresu w formie graficznej (format png),  
np. w celu wykorzystania do  umieszczenia w samodzielnie 
sporządzanych opracowaniach,  

 - umożliwia wydrukowanie wykresu na drukarce 

 - umożliwia podgląd wykresu w zakresie drobniejszych frakcji stosu 
okruchowego, 

 - umożliwia powrót z podglądu powiększonego do skali pierwotnej 

 - wyświetla węzły siatki wykresów: wskazanie myszką węzła powoduje  
pojawienie się informacji ze jego współrzędnymi. 

W prawej części ekranu znajduje się okno z listą dostępnych krzywych 
wzorcowych. Kliknięcie myszka na wybranej krzywej powoduje jej wyświetlenie (w 
szarym kolorze) na wykresie. Krzywą usuwamy z wykresu klikając na niej lewym 
przyciskiem myszki przy wciśniętym klawiszu Ctrl.  

Pod oknem listy krzywych wzorcowych zlokalizowano dwa okienka opisowe 
(wyświetlające informacje związane z wybraną krzywą wzorcową), zaś w ramce 
wskaźniki są prezentowane podstawowe parametry komponowanego stosu 
okruchowego: punkt piaskowy i wskaźnik pyłowy. 

 

Parametry podstawowe   

Kolejna zakładka Nowego projektu służy do określenia podstawowych parametrów 
projektowanego betonu. Należą do nich: 

• Klasa projektowanego betonu, 

• Klasa ekspozycji, 

• Wielkość zarobu, 

• Wilgotność i straty produkcyjne kruszyw, 

• Jamistość projektowanej mieszanki betonowej. 

Powyższe dane są wprowadzane na następującym ekranie: 
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Na podstawie założonych w projekcie parametrów, program określa minimalne 
wymagania dotyczące projektowanej klasy betonu, a także minimalnej zawartości 
cementu. 

 

Model obliczeniowy   

Z pomocą zakładki Model obliczeniowy ustalamy współczynniki A1 i A2 (wzoru 
Bolomey’a). Przyjęte w programie wartości domyślne zostały zaczerpnięte  
z literatury. Wartości wykorzystywane w obliczeniach powinny wynikać  
z oznaczeń dokonanych na stosowanych cementach.  

Moduł pozwala także korygować projektowaną wytrzymałość betonu na ściskanie, 
także z uwzględnieniem dodatkowego współczynnika ββββ1. Uzasadnienie jego 
zastosowania powinno się znaleźć w polu poniżej wzoru ustalającego wartość fcm. 
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Moduł umożliwia także zastosowanie współczynnika ββββ1, pozwalającego 
korygować projektowaną wytrzymałość 

 

Korekty składu   

Program Beton 4.1 umożliwia skorygowanie składu projektowanej mieszanki 
betonowej związane z: 

• Ciężkim zbrojeniem elementu lub skomplikowanym kształtem 
deskowania, 

• Zastosowaniem dodatków popiołów lotnych lub pyłu krzemionkowego, 

• Zastosowaniem domieszek. 

 

Efekt ściany 

Widocznym skutkiem tzw. „efektu ściany” są m.in. zrakowacenia widoczne na 
powierzchni gotowego elementu. Aby im zapobiec, oprócz starannego 
zagęszczania i stosowania odpowiednich domieszek, stosuje się mieszanki  
o zwiększonej ciekłości. 

Program Beton 4.1 umożliwia skorygowanie składu mieszanki poprzez 
uwzględnienie w obliczeniach parametru zwanego średnim promieniem ściany. 
Jest on obliczany jako stosunek zadeskowanej objętości fragmentu  
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betonowanego elementu konstrukcji, do sumy powierzchni deskowania oraz 
powierzchni znajdującego się w tej objętości zbrojenia. 

Z uwagi na złożoność i różnorodność sytuacji występujących w praktyce 
budowlanej program nie zawiera katalogu „typowych rozwiązań”. Pozwala jednak 
wprowadzić parametry składowe i wyliczyć niezbędne wskaźniki. 

Dodatkowe uwarunkowania 

W przypadku gęstego ułożenia prętów zbrojeniowych w konstrukcji warto 
umożliwić programowi kontrolę uziarnienia kruszyw. W sytuacji pojawienia się  
w projektowanej mieszance kruszywa o zbyt dużej średnicy ziaren, program 
wyświetli stosowny komunikat ostrzegawczy. Dalszy proces projektowania stosu 
z zastosowaniem tego kruszywa będzie zależał wyłącznie od użytkownika 
programu. 

Deklarację danych uwzględniających opisane przypadki wykonujemy na 
przedstawionej niżej zakładce: 
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Dodatki popiołu lotnego i pyłów krzemionkowych 

Stosownie do zaleceń PN EN-206-1 program umożliwia projektowanie mieszanek 
betonowych z zastosowaniem i uwzględnieniem właściwości wiążących dodatków 
popiołu lotnego i pyłów krzemionkowych. Deklaracji odpowiednich parametrów 
dokonujemy wybierając z rozwijanej listy jedną z możliwości: 

• Brak (dodatku), 

• Popiół lotny, 

• Pył krzemionkowy. 

Program umożliwia projektowanie składu z użyciem tylko jednego z nich.  

Projektowanie składu może odbywać się w trybie użycia maksymalnej, 
przewidzianego normą, ilości dodatku, przy której są uwzględniane jego 
właściwości wiążące, albo w trybie określenia konkretnej zastosowanej ilości 
(wagowo – w kg). W tej ostatniej sytuacji: 

• Jeżeli zawartość dodatku przekracza wartości normowe, jego nadmiar jest 
odrzucany. Ewentualne uwzględnienie większej (niż normowa), ilości 
dodatku w projekcie wymaga wprowadzenia go jako kolejnego kruszywa. 

• Przyjęta w ten sposób ilość dodatku, po zmianie wielkości zarobu, nie jest 
automatycznie przeliczana i wymaga dodatkowej korekty. 

 

Domieszki 

Program umożliwia zastosowanie w projekcie maksymalnie trzech domieszek. 
Wpływ każdej z nich na końcowe wyniki można uwzględnić wg jednej  
z następujących metod: 

• z uwzględnieniem jedynie obecności domieszki w składzie, i bez jej wpływu 
na parametry wytrzymałościowe betonu, 

• z uwzględnieniem obecności w składzie i wpływem polegającym na 
redukcji ilości wody (bez wpływu na parametry wytrzymałościowe), 

• z uwzględnieniem obecności w składzie oraz z wpływem na wytrzymałość 
betonu poprzez korektę wskaźnika wodno-cementowego (w/c). Założenie 
to jest realizowane poprzez korektę wskaźników wodnych osobno dla 
cementu i kruszywa. 

W ramce „Domieszki” znajdują się dwa okna z tabelami. Górne zawiera listę 
domieszek dostępnych w bibliotece programu, zaś dolne listę domieszek 
zastosowanych w tworzonej recepturze. Wyboru domieszki dokonuje się przez 
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kliknięcie na niej myszą. Przyciski  i , znajdujące się pomiędzy tabelami, 
służą dodawaniu lub usuwaniu domieszek z listy uwzględnionych w projekcie.  

 

Definiowanie parametrów związanych z wpływem domieszki na mieszankę 
odbywa się w dolnej tabeli, po dwukrotnym kliknięciu ma wybranej domieszce,  
w odpowiedniej kolumnie. Kliknięcie w kolumnie:  

„Wpływ”  - pozwala uwzględnić rodzaj oddziaływania domieszki na beton, 

„n” - umożliwia określenie ilości domieszki w mieszance   
  (w jednostkach wynikających z ustawień kolumny „Dozowanie”,  
  przy czym o ile „n” jest wyrażone w [%] lub w [ml/kg], oznacza to 
  wartość odniesioną do ilości spoiwa: cementu oraz tej części 
  dodatku, która jest uwzględniana w procesie wiązania) 

„Dozowanie” - określa sposób dozowania domieszki: w [kg], [ml/kg] spoiwa,  
  oraz w [%] ciężaru spoiwa, 

„βd" - pozwala wprowadzić współczynnik korygujący ilość wody   
  w mieszance, w wariancie zmiany jej ilości bez korekty stosunku 
  cementowo/wodnego, 

„αc,p" i „αk" - umożliwia wprowadzenie współczynników korygujących  
  wodożądność - odpowiednio spoiwa i kruszywa, w przypadku   
  korekty stosunku cementowo/wodnego w mieszance. 

UWAGA:  Podobnie jak w przypadku dodatków, przy przyjęciu wagowego  
(w kg) dozowania domieszek, po zmianie wielkości zarobu należy 
odpowiednio skorygować ich ilości. 

 

Mieszanka  

Ostatecznym rezultatem doboru składników mieszanki są wyniki obliczeń. 
Program prezentuje je na zakładce „Mieszanka”.  

W ramce „Sygnatura mieszanki” są prezentowane normowe oznaczenia związane 
z przyjętymi w projekcie klasami ekspozycji, wraz ze szczegółowym opisem.  

W znajdującej się niżej ramce „Receptura” są wyświetlane wyniki obliczeń (a także 
ceny użytych składników, które można edytować), zaś w ramce „Weryfikacja 
wyników” – dane pomocnicze mające istotny wpływ na przebieg procesu 
projektowego. Na podstawie analizy tych właśnie danych możemy zorientować 
się, które parametry projektowanej mieszanki należałoby korygować, jeśli wyniki 
obliczeń wskazują na niedotrzymanie warunków normowych (przekroczenia są 
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prezentowane kolorem czerwonym). Wyświetlana jest także cena mieszanki, 
skalkulowana na podstawie cen surowców,  

Pod opisanymi wyżej ramkami znajdują się przyciski:  

•  „przywróć ceny domyślne” – przywraca surowcom ceny zdefiniowane  
w module „Narzędzia/Opcje/Ustawienia programu” – dla wody zarobowej, 
i dodatków, oraz z bazy danych dla kruszyw, domieszek i cementów,  

• „oblicz receptury produkcyjne” – uruchamia algorytm analizę danych z 
uwzględnieniem wilgotności kruszyw oraz produkcyjnych strat 
dozowanych składników,  

•  „oblicz receptury normatywne” – spowoduje wykonanie obliczeń  
z pominięciem tych wilgotności składników i strat, 

• „zapisz jako plik Excel” – eksportuje komplet danych z zakładki do pliku  
o zadanej nazwie, dzięki czemu wyniki obliczeń mogą być poddane dalszej 
analizie z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego  
w interesującym użytkownika zakresie. 

Wygląd modułu przedstawia ilustracja: 
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W lewym dolnym rogu ekranu znajduje się pole wyboru „Pokazuj ujemne wyniki”. 
Program Beton 4.1, wykonuje obliczenia stosownie do założeń teorii Bolomey’a. 
Należy mieć świadomość, że teoria ta pozwala poprawnie oszacować skład 
mieszanki tylko przy dotrzymaniu pewnych warunków. W przypadkach skrajnych, 
założenia mogą doprowadzić do uzyskania wyników nie mających wiele 
wspólnego z rzeczywistością, w szczególności do wyliczenia ujemnych wartości 
składników. Nie zawsze jednak taka sytuacje jest niepożądana. 

Ujemna zawartość wody w składzie może wskazywać na konieczność ochrony 
kruszywa przed zawilgoceniem. Może także sygnalizować możliwość wystąpienia 
anomalii przy stosowaniu domieszek dozowanych w postaci roztworu wodnego. 

Domyślnie program filtruje wyniki, nie wyświetlając wartości ujemnych. 
Zaznaczenie omawianego pola powoduje wyświetlenie wszystkich wyników 
obliczeń, niezależnie od ich sensowności. 

 

Komentarze  

Ostatnią zakładką okna projektu jest zakładka komentarzy. Znajdujące się tutaj 
okno jest przeznaczone do nanoszenia informacji, które użytkownik chciałby 
umieścić na wydruku receptury mieszanki. 
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Narzędzia 
Menu Narzędzia zawiera tylko jedną funkcję – Opcje/Ustawienia programu.  

 

 

Jak widać na powyższej ilustracji, moduł pozwala użytkownikowi zdecydować  
o stopniu szczegółowości prezentowanych na wydruku receptury mieszanki 
informacji. 

W ramce „Ceny składników” można zadeklarować ceny stosowanych w produkcji 
dodatków oraz wody zarobowej, a kolejne pole służy do zdefiniowania symbolu 
waluty, w której będzie prezentowana wycena mieszanki. 

W najniżej położonym polu możemy wybrać język, w którym program będzie 
komunikować się z użytkownikiem. Zwracamy uwagę, że zmiana języka 
komunikatów zacznie działać od kolejnego uruchomienia programu, o czym 
informuje stosowne okno. 
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Import projektu 
Beton 4.1 może przetwarzać dane z poprzednich wersji programu. Aby z nich 
skorzystać należy w menu programu „Plik”, wybrać funkcję „import projektu”, albo 

w pasku ikon nacisnąć ikonę . 

 

 

 

Po wybraniu funkcji na ekranie zostanie wyświetlone standardowe okno wyboru 
pliku, w którym należy wskazać lokalizację oraz konkretnie wybrany do 
zaimportowania plik z danymi. 
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Raporty 
Program Beton daje możliwość wygenerowania dwóch rodzajów wydruków  
z wynikami obliczeń. Każdy z nich jest uprzednio wyświetlany na ekranie monitora. 
Jeżeli zestawienie składa się z kilku stron, do kolejnych można przemieszczać się 
klawiszami strzałek.  

 

 

 

Zmaksymalizowanie okna pozwala na podgląd wydruku w skali odpowiadającej 
szerokości kartki. Ikona drukarki uruchamia natomiast bezpośredni proces 
generowania wydruku dla drukarki (z możliwością wyboru rodzaju oraz 
dodatkowych parametrów urządzenia). 

 

Protokół obliczeń  

Protokół obliczeń jest pełnym, szczegółowym zestawieniem dokumentującym 
projekt mieszanki betonowej. Komplet informacji obejmuje: 

• założenia projektowe – projektowaną klasę betonu, zakładaną klasę 
ekspozycji, 

• receptury normatywne i produkcyjne (z uwzględnieniem zawilgocenia 
kruszyw oraz strat produkcyjnych surowców) 

• wykres uziarnienia zaprojektowanego stosu okruchowego 

• szczegółowe dane o parametrach fizycznych cementu, dodatków oraz 
kruszyw przyjętych do projektu. 
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Receptura mieszanki  

Wydruk receptury mieszanki jest skróconą, jednostronicową wersją protokołu 
obliczeń. Receptura jest generowana dla wybranej konsystencji i zawiera: 

• Oznaczenie projektowanej klasy ekspozycji mieszanki zgodnie   
z PN EN-206-1, 

• Zakładaną konsystencję mieszanki 

• Przyjęty stosunek wodno-cementowy 

• Informację o pochodzeniu kruszyw 

• Zbiorcze zestawienie właściwości kruszyw 

• Zestawienie zużycia surowców w projektowanej mieszance 
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Uwagi końcowe 
Dziękujemy Państwu za zapoznanie się z tą krótką instrukcją obsługi. Mamy 
nadzieję, że program znacznie ułatwi Wam pracę. Gdyby jednak sprawiał jakieś 
trudności proszę pamiętać, że naszym celem jest jego stałe doskonalenie i 
dostosowywanie do Państwa oczekiwań.  

Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi, szczególnie krytyczne, które prosimy 
kierować pod następujący adres: 

 

BUTORG 
54-134 Wrocław, ul. Bednarska 11c 
tel. +48 71 353 87 11, 353 87 12 
tel. kom. +48 501 38 66 55 
e-mail: biuro@butorg.pl 
http://www.butorg.pl 

 


