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A b s t r a c t
This paper analyses the properties of cement binders composed with cement CEM I 42.5R and cement bypass dust in 
amount of 0.5, 1.0 and 5.0% by mass of binder, curing under standard and additionally autoclave conditions. The bypass 
dust increases the water content for standard consistency and delays the initial setting time of binder. The cement paste 
containing 5% of dust reveals the change in volume by 6 mm according to Le Chatelier test. After 2 days, the compressive 
strength of cement mortar containing bypass is comparable to that of Portland cement mortar, but at later time the 
strength development of this cement binder is slower. The addition of cement bypass dust in amount to 1% can obtain the 
cement of strength class of 42.5R according to standard PN-EN 197-1. The autoclave curing improves the compressive 
strength of cement mortar. The SEM/EDS observations confirm the presence of low crystalline C-S-H gel and well-formed 
tobermorite fibres in autoclaved cement mortar containing 5% of cement bypass dust.
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S t r e s z c z e n i e
W pracy analizowano właściwości spoiw cementowych zawierających w składzie cement portlandzki CEM I 42,5R i pył  
z instalacji bypassa pieca cementowego w ilości 0,5, 1,0 i 5,0% masy spoiwa, dojrzewających w warunkach normalnych  
i dodatkowo w autoklawie. Pył z bypassa zwiększa ilość wody niezbędnej do uzyskania konsystencji normowej oraz opóź-
nia początek czasu wiązania spoiwa. Zaczyn zawierający 5% pyłu wykazuje zmianę objętości o 6 mm według Le Chate-
liera. Po dwóch dniach wytrzymałość na ściskanie zaprawy ze spoiwa zawierającego pył z bypassa jest porównywalna  
z wytrzymałością zaprawy z cementu portlandzkiego, ale w miarę upływu czasu przyrost wytrzymałości zaprawy z tego 
spoiwa jest mniejszy. Dodatek pyłu z bypassa w ilości nieprzekraczającej 1% pozwala otrzymać cement klasy wytrzyma-
łości 42,5R według wymagań normy PN-EN 197-1. Autoklawizacja zwiększa wytrzymałość na ściskanie zaprawy cemen-
towej, a pył z bypassa stanowi jeden z czynników poprawiających właściwości wytrzymałościowe. Obserwacje SEM/EDS 
potwierdzają obecność słabo wykrystalizowanego żelu C-S-H i dobrze wykształconych włókien tobermorytu w próbce 
zaprawy zawierającej 5% pył z bypassa dojrzewającej w warunkach autoklawu.
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