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WZROST ODPORNOŚCI KOROZYJNEJ BETONU 
POD WPŁYWEM PYŁÓW KRZEMIONKOWYCH 

W artykule przedstawiono wyniki wieloletnich badań wykonanych w Instytucie Techniki Budow-
lanej, dokumentujące możliwość wykorzystania dodatku pyłów krzemionkowych do uzyskiwania 
betonu o podwyższonej szczelności i zmniejszonej porowatości kapilarnej, która jest jednym z naj-
istotniejszych czynników kształtujących trwałość betonu, ze względu na jej ścisły związek z prze-
nikaniem do betonów gazów i cieczy. Ważnym czynnikiem struktury betonu jest również warstwa 
przejściowa pomiędzy ziarnami kruszywa a zaczynem cementowym, stanowiąca słabe ogniwo 
w betonie, podatne na penetrację wody i agresywnych cieczy w głąb elementów betonowych. Przez 
wprowadzenie do mieszanki betonowej odpowiedniej ilości pyłów krzemionkowych, które w wyniku 
oddziaływań fizycznych oraz przebiegu reakcji pucolanowych korzystnie modyfikują mikrostrukturę 
zaczynu i warstwy przejściowej, można uzyskać zmniejszenie lub nawet całkowitą likwidację porów 
kapilarnych. Prowadzi to w konsekwencji do wzrostu szczelności, poprawy właściwości mechani-
cznych i trwałości betonu. Zagadnienie jest interesujące dla projektantów i technologów betonu. 
Artukuł stanowi zmodyfikowaną wersję referatu wygłoszonego na XII Konferencji Naukowo-Tech-
nicznej „Kontra 2000", poświęconej zagadnieniom trwałości budowli i ochronie przed korozją. 

1. Wstęp 

Z analizy procesów korozji wynika, że szybkość niszczenia konstrukcji betonowych 
zależy w dużym stopniu od możliwości przenikania agresywnych substancji w głąb 
elementów, co z kolei jest ściśle związane ze szczelnością betonu i jego porowatością 
kapilarną. 

Drugim ważnym czynnikiem w procesach korozyjnych betonu jest warstwa przejścio-
wa pomiędzy ziarnami kruszywa a zaczynem cementowym, stanowiąca słabe ogniwo 
w betonie, podatne na penetrację wody i agresywnych jonów w głąb betonu. 

Zmniejszenie lub nawet całkowitą likwidację porów kapilarnych można uzyskać przez 
wprowadzenie do mieszanki betonowej odpowiedniej ilości pyłów krzemionkowych, 
które są produktem ubocznym powstającym podczas produkcji krzemu metalicznego 
i jego stopów w procesie metalurgicznym. Pyły krzemionkowe składają się głównie 
z amorficznej krzemionki i charakteryzują się wysokim stopniem rozdrobnienia, blisko 
sto razy większym niż miałkość cementu. W wyniku oddziaływań fizycznych (efekt uszczel-
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nienia) i chemicznych (reakcje pucolanowe) modyfikują one korzystnie mikrostrukturą 
zaczynu, jak również skład i strukturę warstwy przejściowej, zmniejszając jej porowatość 
i zwiększając przyczepność do kruszywa i stali zbrojeniowej. Prowadzi to w konsekwencji 
do wzrostu szczelności, zwiększenia odporności na działanie agresywnych środowisk 
oraz do poprawy właściwości mechanicznych i trwałości betonu [1-5]. 

2. Wpływ pyłów krzemionkowych na właściwości betonu 
i jego odporność w wybranych warunkach środowiskowych 

Na podstawie wieloletnich badań wykonanych w Instytucie Techniki Budowlanej na 
zaczynach, zaprawach i betonach zawierających dodatki pyłów krzemionkowych stwier-
dzono, że zastosowanie tego materiału wpływa korzystnie na wiele cech tworzyw 
cementowych. 

Do bardzo istotnych należy zaliczyć zmiany porowatości tworzyw cementowych 
zawierających dodatki pyłów krzemionkowych. 

Analizując charakterystykę porowatości zaczynów z dodatkiem pyłów w ilości 10, 20 
i 30% (rys. 1) należy stwierdzić, że objętość porów w obszarze od 7500 do 5 nm ulega 
wyraźnemu zmniejszeniu w miarę wzrostu dodatku pyłów. 

Największe zmiany porowatości w kierunku jej zmniejszenia stwierdzono w obrębie 
porów o promieniu 15-130 nm. Jednocześnie zaobserwowano wyraźny wzrost udziału 
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procentowego porów żelowych wraz ze wzrostem ilości pyłów krzemionkowych (rys. 2). 
W zakresie porów najdrobniejszych 5-15 nm, których ilość w zaczynie bez pyłów 
wynosiła 14,6%, w miarę wzrostu ilości dodatku od 10 do 30% stwierdzono wzrost 
odpowiednio do 29,4; 51,6 i 61,0%. Świadczy to o korzystnej przebudowie mikrostruktury 
w kierunku jej uszczelnienia i wzroście ilości uwodnionych krzemianów w zaczynach 
z dodatkiem pyłów krzemionkowych [7], 

W artykule zaprezentowano także wyniki badań dokumentujące wzrost szczelności 
betonu z dodatkami pyłów krzemionkowych oraz wzrost jego odporności w warunkach 
oddziaływania mrozu, jonów chlorkowych, siarczanowych, magnezowych oraz w środo-
wisku ługującym. 

Podane w tekście artykułu ilości dodatku pyłów krzemionkowego oznaczają, że został 
on wprowadzony do betonu na miejsce analogicznych ilości cementu. 

2.1. Sorpcyjność betonu 

Sorpcyjność betonu, czyli szybkość wnikania wody do betonu ulega zmniejszeniu pod 
wpływem dodatku pyłów krzemionkowych, co jest związane ze wzrostem szczelności 
betonu. Przy dodatku 5% pyłów szybkość wnikania wody do betonu zmniejsza się 
dwukrotnie, a przy 10% - blisko trzykrotnie w stosunku do betonu bez pyłów. Dodatki 
powyżej 10% nie wpływają w istotny sposób na dalsze zmniejszenie sorpcyjności betonu 
(rys. 3). 
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2.2. Wodoszczelność betonu 

Dodatek pyłów krzemionkowych wpływa na zmniejszenie przenikalności wody przez 
beton, czyii na zwiększenie jego wodoszczelności. Przy dodatku 5% pyłów penetracja 
wody w głąb betonu (pod ciśnieniem 1,2 MPa) zmniejsza się o 40%, a przy dodatku 10 
i 15% pyłów - odpowiednio o 60 i 80% (rys. 4). Przez dodatek pyłów krzemionkowych 
można zwiększyć wodoszczelność betonu nawet o 2 stopnie. 
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2.3. Mrozoodporność betonu 

Odporność betonu poddanego działaniu mrozu metodą przyspieszoną (według PN-
-88/B-06250) ulega poprawie po dodaniu pyłów krzemionkowych. Badania wykonano 
dodając pyły w ilości 10 i 15% - zamiast analogicznych ilości cementu. Różnice w za-
chowaniu betonów bez i z dodatkiem pyłów znajdują odzwierciedlenie w wyglądzie 
powierzchni zamrażanej oraz w zmianach objętości próbek przed i po zakończeniu badania 
(rys. 5). O ile beton bez dodatku pyłów, poddany określonej liczbie cykli zamrażania 
i odmrażania, wykazuje liczne spękania poprzeczne i duże ubytki objętości, o tyle na 
powierzchni betonu z 10-procentowym dodatkiem pyłów stwierdza się tylko niewielkie 
złuszczenia. Podczas gdy w wyniku badania zmiany objętości próbek betonu bez dodatku 
przekraczają wartości dopuszczone w PN-88/B-06250, beton z 10-procentowym dodatkiem 
pyłów, po takiej samej liczbie cykli zamrażania i odmrażania, wykazuje blisko ośmiokrotnie 
mniejsze ubytki objętości (pięciokrotnie mniejsze od dopuszczonych w normie) [7], 

Zwiększenie ilości pyłów w betonie do 15% nie powoduje już istotniejszych zmian 
w zachowaniu betonów poddanych działaniu mrozu, dlatego 10% dodatku pyłów krze-
mionkowych jest wystarczające z punktu widzenia poprawy mrozoodporności betonu. 

Badania odporności betonu w warunkach jednoczesnego działania mrozu i soli 
odladzających wykazały również korzystny wpływ dodatku pyłów krzemionkowych. 
Badania te są kontynuowane w celu określenia optymalnej ilości dodatku. 

2.4. Przenikalność jonów chlorkowych w betonie 

Badania przenikalności jonów chlorkowych w betonie polegające na określeniu war-
tości prądu elektrycznego przechodzącego przez próbkę wykazały, że wraz ze wzrostem 
ilości pyłów w betonie zmniejsza się możliwość dyfuzji jonów chlorkowych do betonu, a sto-
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pień przenikalności z wysokiego obniża się do słabego przy dodatku 5% pyłów i do 
bardzo słabego przy 10 i 15% dodatku [8]. 

Najefektywniejszy jest zatem dodatek pyłów w ilości do 10%, a zwiększanie ich ilości 
do 15% nie powoduje już istotniejszych korzyści (tablica 1). 

Tablica 1. Przenikalność jonów chlorkowych w betonie zawierającym pyły 

Rodzaj betonu Ilość oyłów 
% 

Ładunek 
elektryczny 
średni, C 

Stopień 
przenikalności 

chlorków 
w betonie 

Beton kontrolny 0 4370 wysoki 

Betony z pyłami w ilości: 

5 1495 słaby 

Betony z pyłami w ilości: 10 515 bardzo słaby Betony z pyłami w ilości: 

15 356 bardzo słaby 

2.5. Wpływ pyłów na odporność zapraw w środowisku jonów siarczanowych 
i magnezowych 

Oddziaływanie siarczanu magnezowego na beton może wywoływać korozję spowo-
dowaną podwójną wymianą jonów. Tego typu korozja występuje w wodach gruntowych 
i w wodzie morskiej, a w tym ostatnim przypadku jest główną przyczyną korozji betonów. 

Wymiana jonów następuje zgodnie z równaniem: 

Powstający wodorotlenek magnezowy charakteryzuje się małą rozpuszczalnością 
w wodzie (około 18,2 mg/dm3), jednak powstaje go zbyt mało, aby mogło to zapobiec 
dyfuzji agresywnych związków w głąb elementu. Ponadto przy obniżeniu pH betonu 
przechodzi on do roztworu. 

Powstający w wyniku przedstawionej reakcji gips powoduje korozję siarczanową. 
Siarczan magnezowy jest niebezpiecznym składnikiem roztworów korozyjnych, gdyż 
może powodować także rozkład fazy CSH [6]. 

W ciągu 270 dni oddziaływania roztworu siarczanu magnezowego na powierzchni 
zapraw nie zawierających dodatku pyłów krzemionkowych obserwowano w miarę upły-
wu czasu wzrost intensywności zmian polegających na zmatowieniu powierzchni, wy-
płukiwaniu spoiwa i odsłanianiu kruszywa. 

Próbki zapraw z pyłami krzemionkowymi nie wykazały takich zmian, jak omówione 
wyżej, a analiza zawartości w warstwie wewnętrznej i zewnętrznej próbek 
wskazuje na wyraźne zmniejszenie intensywności przebiegu reakcji z siarczanem 
magnezowym w miarę wzrostu ilości dodatku pyłów krzemionkowych (tablica 2). 

Ze względu na zachodzące w zaprawach z pyłami reakcje pucolanowe, powodujące 
w miarę upływu czasu zmniejszanie się ilości wodorotlenku wapniowego wraz ze 
wzrostem ilości dodatku, analizie zawartości poddawano 0,5 cm warstwę 

68 



zewnętrzną i 0,5 cm warstwę wewnętrzną każdej zaprawy, traktując to badanie jako 
precyzyjny wskaźnik zmian zachodzących w badanych próbkach. 

Rodzaj zaprawy Ilość pyłów 
% Rodzaj zaprawy Ilość pyłów 
% 

Zaprawa kontrolna 
0 6,78 12,33 5,55 

Zaprawa kontrolna 
5 6,17 9,25 2,46 

Zaprawy zawierające 
pyły w ilości: 

10 3,70 4,93 1,23 Zaprawy zawierające 
pyły w ilości: 

15 1,85 2,47 0,62 

W wyniku badań stwierdzono, że przy dodatku pyłów w ilości 5% różnica pomiędzy 
zawartością wodorotlenku wapniowego w warstwie zewnętrznej i wewnętrznej jest 
dwukrotnie mniejsza, a przy ilości pyłów 10 i 15% - odpowiednio cztery razy i osiem razy 
mniejsza od wartości występującej w zaprawie bez pyłów. Pyły krzemionkowe są zatem 
pożądanym dodatkiem do betonów narażonych na działanie środowiska zawierającego 
jony siarczanowe i magnezowe, przy czym efektywność zabezpieczenia przed korozją 
rośnie wraz ze wzrostem ilości pyłów od 5 do 15%. 

Jednak względy technologiczne, tj. konieczność stosowania większych ilości super-
plastyfikatorów oraz obawa przed zmniejszeniem pH cieczy porowej, a w konsekwencji 
zmniejszeniem ochronnych właściwości otuliny betonowej wobec zbrojenia, jak również 
względy ekonomiczne, tj. stosunkowo wysoka cena pyłów i domieszki, powodują że 
dodatek pyłów krzemionkowych do betonu nie przekracza na ogół 10%. 

2.6. Wpływ pyłów na odporność zapraw w środowisku ługującym 

Wodorotlenek wapniowy przy zetknięciu powierzchni betonu z wodą rozpuszcza się i prze-
chodzi do otaczającego środowiska zewnętrznego. W miarę upływu czasu proces 
wyługowywania obejmuje coraz głębsze partie betonu. Podobne zjawiska zachodzą przy 
przenikaniu wody przez beton. 

Niszczenie betonu w wyniku korozji ługującej następuje w kilku etapach: 
• ługowanie wodorotlenku wapniowego znajdującego się w porach, 
• hydroliza krzemianów z wydzieleniem który jest następnie ługowany z betonu, 
• rozkład innych związków, które mogą istnieć i są stabilne przy określonym stężeniu 

Szybkość korozji ługującej zależy od czystości wody działającej na beton (im woda 
bardziej czysta, tym większe niebezpieczeństwo korozji), szybkości przepływu wody 
środowiskowej i zawartości w betonie, przy czym im zawartość jest 
większa, tym szybciej postępuje ługowanie. Najbardziej niebezpieczne są: woda desty-
lowana, wody kondensacyjne i wody strumieni górskich [6], 
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W badaniach stwierdzono, że już wprowadzenie 5% pyłów do zaprawy powoduje 
drastyczne zmniejszenie wyługowywania wapna z powierzchni próbek poddanych dzia-
łaniu środowiska ługującego. Zaprawy zawierające 5% pyłów krzemionkowych wykazują 
około pięć razy mniejsze straty w warstwie zewnętrznej względem warstwy 
wewnętrznej niż zaprawy bez dodatku pyłów. Przy zwiększeniu ilości dodatku pyłów do 
10 i 15% nie obserwuje się już dalszych tak wyraźnych zmian (tablica 3). 

Rodzaj zaprawy Ilość pyłów 
% Rodzaj zaprawy Ilość pyłów 
% 

Zaprawa kontrolna 
0 8,22 12,33 4,11 

Zaprawa kontrolna 
5 6,78 7,61 0,83 

Zaprawy zawierające 
pyły w ilości: 

10 4,93 5,56 0,63 Zaprawy zawierające 
pyły w ilości: 

15 2,47 3,08 0,61 

Pyły krzemionkowe są zatem pożądanym dodatkiem do betonów narażonych na 
działanie środowiska ługującego, przy czym już 5% dodatku zabezpiecza skutecznie 
przed wyługowywaniem wodorotlenku wapniowego z powierzchni betonu. 

3. Podsumowanie 

Na podstawie przedstawionych wyników badań wykazano, że wraz ze wzrostem ilości 
pyłów krzemionkowych w betonie obserwuje się zmniejszenie porowatości kapilarnej 
i wzrost szczelności betonu, co objawia się zmniejszeniem sorpcyjności i wzrostem 
wodoszczelności betonu oraz wzrostem jego odporności na działanie jonów chlorko-
wych, siarczanowych, magnezowych i środowiska ługującego, jak również poprawą mro-
zoodporności, także w warunkach jednoczesnego oddziaływania mrozu i soli odladzających. 

Z punktu widzenia zwiększenia szczelności betonu i zwiększenia odporności w oma-
wianych środowiskach już dodatek pyłów krzemionkowych w ilości 5% jest znaczący, 
a w ilości 10% - wystarczający. 

Stosowanie pyłów krzemionkowych do wykonywania betonów narażonych na działa-
nie wybranych warunków środowiskowych jest przedmiotem Instrukcji ITB nr 362/99 [9] 
oraz publikacji [10]. 
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INCREASING OF CONCRETE CORROSION RESISTANCE RESULTING 
FROM SILICA FUME APPLICATION 

Summary 

The results of tests carried out in Building Research Institute which indicated the usefulness of 
silica fume for improvement of concrete tightness and its resistance to the corrosive environments 
incorporating chloride, sulphate and magnesium ions have been presented. It was shown that 
additions of silica fume resulted in significant reducing of capilary porosity and decreasing of liquid 
penetration into the concrete. The amount of calcium hydroxide in 0,5 cm inner and 0,5 cm outer 
layer of tested samples was measured by thermal analisis, for precision estimation of changes 
taking place under the action of liquid environment. Data concerning frost resistance have also been 
described. It has been demonstrated that from tightness point of view and the improvement of above 
mentioned concrete properties, addition of silica fume to concrete in the amount of 5% is significant, 
and up to 10% - sufficient. 
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