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Streszczenie:   W pracy przedstawiono zastosowanie modelu 
matematycznego zjawisk cieplno-wilgotnościowych w ośrodku 
porowatym do dwuskalowego opisu zachowania się betonu 
poddanego pielęgnacji wewnętrznej przy pomocy super-
absorbentnych polimerów (SAP)  nasączonych wodą. Omówiono 
podstawowe założenia modelu matematycznego, a także 
przedstawiono schemat symulacji dwuskalowych. Zapre-

zentowane zostały przykłady numeryczne, służące wyznaczeniu 
efektywnych właściwości materiału, oraz stanowiące walidację 
eksperymentalną modelu. 

Słowa kluczowe:  modelowanie dwuskalowe, procesy cieplno-

wilgotnościowe, pielęgnacja wewnętrzna, dojrzewający beton. 

1. WPROWADZENIE 

Złożone procesy cieplno-wilgotnościowe zachodzące 

w dojrzewającym betonie, mogą prowadzić do poważne-go 

obniżenia wartości użytkowej i trwałości materiału. 
Problem ten nabiera szczególnego znaczenia w przypadku 

betonów wysokowytrzymałościowych (BWW) o niskim 

współczynniku w/c. Jedną z opracowanych w ostatnich 

latach metod zapobiegania negatywnym skutkom zjawisk 

autogenicznych jest tzw. metoda pielęgnacji wewnętrznej 

(ang. internal curing), polegająca na dodawaniu do 

mieszanki wewnętrznych źródeł wody w postaci np. SAP 

(wraz z dodatkową wodą, którą absorbują podczas 

mieszania) [1]. Wewnętrzne źródła, równomiernie 

rozmieszczone w objętości mieszanki, oddają wodę w 

procesie dojrzewania betonu. Metoda ta, jest bardziej 
efektywna w zapobieganiu skurczowi autogenicznemu niż 

tradycyjne metody pielęgnacji [1], a nawet dojrzewanie pod 

wodą, co jest spowodowane bardzo ścisłą strukturą 

wewnętrzną nowoczesnych betonów. Metoda pielęgnacji 

wewnętrznej może odegrać istotną rolę w rozwoju 
technologii nowoczesnych betonów, dlatego znaczenia 

nabiera zagadnienie odpowiedniego przewidywania jej 

wpływu na końcowe właściwości betonu oraz zachowanie 

się mieszanki podczas dojrzewania. Modele typu 

fenomenologicznego używane z powodzeniem do opisu 

makroskopowego zachowania się materiału, mogą napotkać 

poważne trudności w przypadku symulacji materiału 

o silnie zmodyfikowanej strukturze wewnętrznej i w szer-

szym zakresie warunków otoczenia. Rozwiązaniem proble-

mu może być zastosowanie modeli typu mechanistycznego 

oraz schematu modelowania dwu-skalowego. Celem 

niniejszej pracy jest zastosowanie modelu matematycznego 
dojrzewającego betonu [3] do dwuskalowych symulacji 

procesów, zachodzących podczas pielęgnacji wewnętrznej, 

i prognozowania  jej wpływu na zjawiska zachodzące 

w betonie (skurcz, stan wilgotnościowy) oraz efektywne 

właściwości materiału. Zaprezentowane podejście dwu-

skalowe polega na uzyskaniu efektywnych właściwości 

i stanu materiału w skali makroskopowej poprzez 

odpowiednie uśrednienie wyników uzyskanych na 

poziomie mezoskopowym. Na tym poziomie analizowana 

jest reprezentatywna elementarna objętość materiału (ang. 

Representative Elementary Volume, REV), złożona 
z pojedynczej inkluzji wewnętrznego źródła wilgoci oraz 

otaczającego dojrzewającego betonu. Podejście takie 

pozwala na analizę zjawisk towarzyszących pielęgnacji 

wewnętrznej, a także wyznaczenie takich efektywnych 

właściwości materiału, jak współczynnik przewodzenia 

ciepła, przepuszczalność właściwa wody i gazu oraz 

zawartość wilgoci. Ponadto, przeprowadzone zostały 

analizy wpływu pielęgnacji wewnętrznej na odkształcenia 
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materiału na poziomie makroskopowym. Te ostatnie 

wyniki, porównane zostały z opublikowanymi wynikami 

badań eksperymentalnych [2].  

 

2. MODEL MATEMATYCZNY 

Zaprezentowany w pracy [3] model matematyczny był 

w ostatnich latach wielokrotnie używany do opisu 
szerokiego zakresu zjawisk w dojrzewającym betonie na 

poziomie makroskopowym, np. zjawisk autogenicznych 

oraz odkształceń wywołanych skurczem i pełzaniem betonu 

[3-5]. Ponadto, w pracy [6] prezentowano jego 

zastosowanie do dwuskalowego modelowania pielęgnacji 

wewnętrznej przy pomocy SAP lub kruszywa lekkiego. 

W niniejszej pracy przedstawiona zostanie jedynie krótka 

charakterystyka podstawowych założeń tego modelu oraz 

wybranych związków konstytutywnych. Szczegółowy opis 

założeń oraz schemat numerycznego rozwiązania równań 

modelu zawarty jest w pracy [3]. 

Podejście mechanistyczne zakłada, że zjawiska obserwo-
wane makroskopowo są efektem procesów zachodzących 

w strukturze materiału na poziomie mikro- i mezo-

skopowym. Podejście takie, pozwala na uwzględnienie 

sprzężenia pomiędzy procesami o zróżnicowanej naturze: 

termo-chemicznymi, wilgotnościowymi i mechanicznymi, 

charakteryzującymi się dużą nieliniowością. Model ma-

tematyczny tworzą cztery równania bilansowe, biorące pod 

uwagę odpowiednie mechanizmy transportu masy i energii 

oraz przemiany fazowe w ośrodku porowatym: 

- bilans masy wody z uwzględnieniem adwekcji i dyfuzji 

wilgoci oraz źródeł masy wody wywołanych przemianą 
fazową woda-para wodna i procesem hydratacji; 

- bilans masy suchego powietrza z uwzględnieniem prze-

pływu adwekcyjnego i dyfuzyjnego gazu; 

- bilans entalpii ośrodka z uwzględnieniem transportu 

ciepła przez przewodzenie i konwekcje, a także źródeł 

ciepła wywołanych przemianą fazową woda-para wodna 

i procesem hydratacji, 

- bilans pędu ośrodka (równanie równowagi mechanicz-

nej), w którym ze względu na powolny przebieg zjawisk 

pominięto siły bezwładności. 

Zmiennymi stanu modelu są: ciśnienie gazu p
g
(x,t), 

ciśnienie kapilarne p
c
(x,t) (opisujące stan wilgotnościowy 

ośrodka), temperatura T(x,t) oraz wektor przemieszczeń 

u(x,t), gdzie x oznacza wektor położenia, a t – czas. 

Równanie ewolucji procesu hydratacji zostało zapisane za 

pomocą stopnia hydratacji cementu Γhydr(x,t), zdefiniowa-
nego jako stosunek masy wody chemicznie związanej mhydr 

do jej rzeczywistej masy po zakończeniu procesu hydratacji 

mhydr∞ w danej mieszance betonowej (zawsze mniejszej od 

teoretycznej masy wynikającej ze stechio-metrii reakcji). 

Szybkość tego procesu wyrażona jest jako funkcja tzw. 

znormalizowanego powinowactwa chemicznego, A% , 

będącego funkcją stopnia hydratacji Γhydr [7]: 

 

( ) ⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
−⋅⋅Γ=

Γ

RT

E
A

dt

d
a

hydr

hydr
exp

~
ϕ

β   (1) 

gdzie: Ea – oznacza energię aktywacji procesu hydratacji,  

R - uniwersalną stałą gazową, zaś parametr empiryczny βϕ 

wyraża wpływ wilgotności względnej ϕ na szybkość 
hydratacji.  

Początkowa wartość stopnia hydratacji Γhydr(x, t=0) przy-
jęta w obliczeniach odpowiadała osiągnięciu przez mate-

riał sztywności kształtu. Równanie (1) jest całkowane 

numerycznie na każdym kroku obliczeń przy użyciu 

schematu niejawnego. Zastosowanie takiego podejścia 
pozwala na uwzględnienie w sposób naturalny zależności 

szybkości hydratacji od stopnia zaawansowania procesu, 

a także temperatury i wilgotności względnej. Jednocześ-nie, 

kinetyka procesu hydratacji determinuje natężenie źródeł 

ciepła i upustów masy wilgoci w materiale. Sprzę-żenie to 

pozwala dodatkowo na uwzględnienie wpływu dojrzewania 

materiału i warunków, w jakich się ono odbywa, na 

efektywne właściwości materiału (będące funkcją stopnia 

hydratacji, a więc pośrednio również stanu higro-

termicznego). Dojrzewaniu betonu towarzy-szy proces 

skurczu chemicznego oraz spadku wilgotności względnej 
w porach materiału (tzw. samoosuszanie) [1]. Powoduje to 

wzrost ciśnienia wywieranego przez płyny porowe na 

szkielet materiału, co jest przyczyną odkształ-ceń szkieletu 

w wyniku tzw. skurczu autogenicznego. Proces ten jest 

analogiczny do skurczu spowodowanego wysychaniem 

wskutek niskiej wilgotności względnej otoczenia. 

W prezentowanym modelu zjawiska te opisywane są 

w oparciu o teorię naprężeń efektywnych [8]. Naprężenie 

efektywne σ
s

e uwzględnia obciążenie zewnętrzne σ oraz 
wewnętrzne, tj. ciśnienie p

s

 wywierane przez płyny zawarte 

w porach materiału na jego szkielet. Wartość tego 

ostatniego, rośnie wraz ze wzrostem ciśnienia kapilarnego, 

w wyniku spadku wilgotności względnej w porach 
materiału (zarówno na wskutek samoosuszania, jak 

i wysychania materiału). Równanie opisujące naprężenia 

efektywne przyjmuje postać [3]: 

   Iσσ
ss

e
pα+=   (2) 

gdzie α jest współczynnikiem Biota, I jest tensorem 
jednostkowym drugiego rzędu. Podejście takie, pozwala 

także na uwzględnienie odkształceń wywołanych pełza-

niem, gdy nie występują obciążenia zewnętrzne, a jedynie 

obciążenie „wewnętrzne” wywołane wysychaniem [3]. 
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3. SCHEMAT MODELOWANIA DWUSKALO-

WEGO 

Model w formie omówionej w rozdziale 2 może być z po-
wodzeniem stosowany do symulacji problemów w skali 

makroskopowej. W ostatnich latach prowadzone są badania 

nad wykorzystaniem tego modelu w symulacjach 

prowadzonych równocześnie na poziomie mezo- i makro-

skopowym. Przyjęty schemat oparty jest na tzw. homo-

genizacji numerycznej (rys. 1). Polega ona na uzyskaniu 

efektywnych właściwości materiału, traktowanego w skali 

makroskopowej jako jednorodny (rys. 1d), poprzez od-

powiednie przeskalowanie (uśrednienie) (rys. 1b) roz-

wiązań uzyskanych na poziomie mezoskopowym dla ele-

mentarnej objętości reprezentatywnej (REV) (rys. 1a). 

Przyjęcie kształtu REV jako cylindra znacznie upraszcza 
analizę z numerycznego punktu widzenia, pozwalając na 

zamodelowanie REV za pomocą siatki osiowosymetrycz-

nych elementów skończonych (rys. 1a), reprezentującej 

jedną czwartą przekroju pionowego REV. Objętość REV 

stanowi wyidealizowany, elementarny wycinek objętości 

materiału, złożony z pojedynczej, jednorodnej, kulistej 

inkluzji wewnętrznego źródła wilgoci (np. SAP), otoczo-

nej dojrzewającym betonem lub zaprawą (opisywanymi 

jako materiał jednorodny, tak samo jak na poziomie ma-

kroskopowym). Promień wewnętrznego źródła, przyjęty na 

podstawie badań absorpcji SAP w mieszance [1], wynosił 
0.4 mm, natomiast rozmiar całego REV określo-ny jest 

przez udział objętościowy wewnętrznych źródeł 

w mieszance (który waha się w granicach od 1 do 3%). 

 

Rys. 1. Schemat symulacji dwuskalowych (opis w tekście). 
Fig. 1. Scheme of the two-scale modelling. 

Istotnym zagadnieniem w modelowaniu dwuskalowym jest 

odpowiednie powiązanie rozważanych poziomów analizy. 
W omawianym modelu, powiązanie to uwzględniane jest 

tylko w jednym kierunku: ze skali mezo- do 

makroskopowej (ang. up-scaling). Uśrednianie rozwiązań 

w skali mezoskopowej dotyczy w głównej mierze stanu 

wilgotnościowego ośrodka i przebiega w następujący 

sposób: 

- na poziomie mezoskopowym analizowany jest ubytek 

masy wilgoci z wewnętrznego źródła w funkcji postępu 

procesu hydratacji w otaczającym betonie. Podejście takie 

pozwala na zapis natężenia wewnętrznych źródeł wilgoci 

w funkcji zmiennej wewnętrznej modelu. Funkcja, 

opisująca dodatkowy człon odpowiedzialny za źródło 

masy wody, zostaje następnie dodana do rów-nania 

bilansu masy wody na poziomie makroskopym; 

- wewnętrzne źródła wywierają również wpływ na stan 

wilgotnościowy (izotermy sorpcji) materiału. W celu 
uwzględnienia tego zjawiska, na poziomie makro-

skopowym izoterma sorpcji zostaje objętościowo uśred-

niona uwzględniając izotermy sorpcji materiałów skła-

dowych REV na poziomie mezoskopowym. 

Dodatkowo, opracowany został algorytm służący wyzna-

czeniu efektywnych właściwości transportu masy (prze-

puszczalność właściwa dla wody i gazu) i energii (efe-

ktywny współczynnik przewodzenia ciepła) w betonie. Na 

przeciwległych brzegach REV (rys.1a) zakładany jest 

gradient ciśnienia bądź temperatury (odpowiednio dla 

przepuszczalności właściwej lub wsp. przewodzenia). 

Po ustaleniu się stanu równowagi termodynamicznej, na 
brzegach REV uśredniana jest gęstość strumienia masy lub 

ciepła. Następnie, możliwe jest obliczenie wspomnia-nych 

parametrów transportu na podstawie: 

- prawa Darcy dla przepuszczalności właściwej: 

  

π

π

π

µ

p
k r

 grad
~ k
j −=

 (3) 

gdzie j
~

 jest uśrednioną na brzegu REV gęstością stru-

mienia masy, k - tensorem przepuszczalności właściwej,  

grad p
π

 - zadanym gradientem ciśnienia, µ
π

 - lepkością 

dynamiczną, k
rπ 

- przepuszczalnością względną, odpo-

wiednio dla fazy gazowej lub ciekłej wody (π = g, w).  
- prawa Fouriera dla przewodzenia ciepła: 

 
Teff  grad~

λ−=q   (4) 

gdzie q
~

 jest uśrednioną na brzegu REV gęstością stru-

mienia ciepła, grad T – zadanym gradientem temperatu-

ry, a λeff - efektywnym współczynnikiem przewodzenia 
ciepła. 

Wyznaczając efektywny współczynnik przewodzenia cie-

pła dla „kompozytu” złożonego z betonu i SAP, należy 

wspomnieć, w jaki sposób przyjmowana jest ta wielkość 

dla materiałów składowych. Dla betonu, 
effλ  jest zależna 

od stanu wilgotnościowego, oraz stopnia dojrzałości ma-

teriału (uwzględnionego pośrednio poprzez porowatość n, 

będącą funkcją stopnia hydratacji): 

 
( ) ⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡

−
+=

s

w

dryeff
n

Sn

ρ

ρ
λλ

1

4
1   (5) 

gdzie λdry jest przewodnością ciepła dla materiału doj-
rzałego w stanie suchym, S jest stopniem nasycenia porów 
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wodą, n - porowatością, a ρ
w
 i ρ

s
 to odpowiednio gęstości 

wody i szkieletu. Dla SAP zostało przyjęte, że utworzone 

przez SAP makropory, są początkowo wypełnione wodą, 

a następnie, zgodnie z izotermą sorpcji SAP, miejsce wody 

zajmuje powietrze (woda tworzy na ściance porów warstwę 

o malejącej grubości). Jest to naturalnie uproszczenie, nie 

uwzględniające zmodyfikowanej mikrostruktury 

wewnętrznej materiału w otoczeniu SAP, a tak-że wpływu 

samego polimeru. Efektywny współczynnik przewodzenia 

ciepła dla SAP w betonie, 
effλ , obliczany jest biorąc pod 

uwagę opory cieplny warstw wody i po-wietrza: 

 

 
( ) wa

aw

eff
SS λλ

λλ
λ

33
111 −+−−

=  (6) 

gdzie λ
a

 jest współczynnikiem przewodzenia ciepła po-

wietrza, λ
w

 – wody, a (1 – S) stanowi ułamek objętości 
porów zajmowanych przez powietrze. W obliczeniach 

przyjęto λ
a

 = 0.025 W/(m·K) i λ
w

 = 0.6 W/(m·K). 
 

Dysponując tak zmodyfikowanym modelem oraz wyzna-

czonymi efektywnymi właściwościami materiału, moż-liwe 

jest prowadzenie analiz dla materiału poddanego 

pielęgnacji wewnętrznej, rozumianego jako jednorodny 

w skali makroskopowej. Analiza w tej skali może być 
prowadzona przy pomocy osiowosymetrycznej siatki MES 

(rys. 1c), modelującej cylinder używany podczas badań 

eksperymentalnych (rys. 1d). Model umożliwia 

prowadzenie analiz dla zmieniającej się wilgotności 

względnej, temperatury środowiska, a także stopnia 

dojrzałości materiału, co pozwala na określenie zale-żności 

badanych właściwości od tych czynników. 

4. BADANIA EKSPERYMENTALNE 

Badania eksperymentalne współczynnika przewodzenia 

ciepła przeprowadzone zostały dla trzech grup materiałów: 

betonu referencyjnego (oznaczonego jako REF), oraz 

dwóch betonów z różnym dodatkiem SAP (oznaczonych 
jako SAP1 i SAP2) - patrz Tabela 1. Betony zawierały 456 

kg/m
3
 cementu CEMI oraz od 1581 do 1656 kg/m

3
 

kruszywa (objętość SAP zastępowała część kruszywa 

w przypadku betonów SAP1 i SAP2). 

Dla każdej grupy materiałów użyto do badań 5 próbek 

sześciennych o boku 10cm. Próbki dojrzewały przez 30 dni 

zaizolowane folią. Po tym okresie przeprowadzono serię 

testów („stan wilgotny”). Następnie, próbki umieszczono 

na 1 dzień w suszarce w temperaturze 105°C, a następnie 

do wieku 120 dni w komorze klimatycznej w temperaturze 

25°C i wilgotności względnej ϕ=50%. Po tym czasie 
wykonano ponownie badania („stan suchy”). 

 
 

Tabela 1. Zawartość SAP i wody w betonach [kg/m3] 
Table 1. Amount of SAP and water in tested concretes [kg/m3] 

Materiał REF SAP1 SAP2 

Woda 201 201 201 

Dodatkowa woda 0 15 30 

SAP 0 1.368 2.736 

 

 

Badania przeprowadzono przy użyciu aparatu do badań 

parametrów cieplnych ISOMET 2104 (Applied Precision 

Ltd.), na 5 bokach każdej z 15 próbek. Wyniki badań 

przedstawiono na rys.2. Jak widać, dla stanu wilgotnego nie 

ma wyraźnej różnicy pomiędzy poszczególnymi 
materiałami, co wynika z wypełnienia większej części 

porów materiału wodą. W stanie suchym widać wyraźną 

różnicę pomiędzy betonem REF, a betonami SAP1 i SAP2. 

Jest to skutkiem dodatkowej porowatości w postaci 

kulistych, zamkniętych makroporów, pozostałych po 

wyschnięciu SAP. Po uwzględnieniu stan-dardowej 

odchyłki można wysunąć wniosek, że betony SAP1 i SAP2 

nie wykazują wyraźnej różnicy we współczynniku 

przewodzenia ciepła.  

 

Rys. 2. Wyniki pomiarów współczynnika przewodzenia ciepła 
(opis w tekście).  
Fig. 2. Results of the thermal conductivity measurements. The 
”moist state” refers to the specimens after the autogenous RH 
drop, and the ”dry state” refers to RH=50%. 

5. WYNIKI SYMULACJI 

Przedstawione wyniki symulacji dotyczą trzech rodzajów 

materiałów omówionych w rozdziale 4. Pierwszym kro-

kiem było ustalenie w oparciu o badania eksperymen-talne 

[1], izoterm sorpcji dla SAP i dla betonu (wg [3]). 

W wyniku analizy transportu wilgoci z SAP do dojrze-
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wającego materiału, ustalone zostały funkcje opisujące 

wewnętrzne źródła wilgoci w równaniu bilansu masy wody, 

rys. 3. Jak pokazują te krzywe, nie cała woda zawarta 

w SAP zostaje zużyta w procesie dojrzewania betonu. 

Powodem tego, jest wysoka wilgotność względna w porach 

betonów z SAP (ponad 98%). Należy zaznaczyć, że 

w rzeczywistości cała woda zostaje użyta w procesie 
dojrzewania betonu; transport wilgoci zachodzi nawet, gdy 

wilgotność względna w porach materiału utrzymuje się na 

poziomie bliskim 100%. 

Rysunki 4 i 5 przedstawiają wyniki symulacji na poziomie 

makroskopowym, dla zaizolowanej wilgotnościowo próbki 

dojrzewającej przez 28 dni, a następnie, po usunięciu 

izolacji, umieszczonej w środowisku o wilgotności 

względnej 50%. Jak widać, pielęgnacja wewnętrzna ma 

wpływ głównie na ograniczenie skurczu autogenicznego, 

zachodzącego w betonie (pozwalając na uniknięcie wcze-

snych zarysowań konstrukcji), podczas gdy wpływ na od-

kształcenia wywołane skurczem jest znikomy. Rysunek 6  
przedstawia przykład analizy wpływu dodatku SAP na 

współczynnik przewodzenia ciepła dla zmiennej wilgo-

tności względnej (porównane z wynikami badań przed-

stawionych w rozdz. 4) dla materiału w pełni dojrzałego. 

Znaczne rozbieżności zaobserwowano dla betonu w stanie 

suchym. Fakt, że widoczne są one również dla betonu REF 

(gdzie modelowanie dwuskalowe nie było stosowane), 

wskazuje, że przyczyną jest prawdopodobnie przyjęta 

postać równania (5). Problem ten wskazuje na potrzebę 

dalszych badań eksperymentalnych, celem weryfikacji tego 

równania. Podobne analizy przeprowadzono również dla 
zmiennej temperatury betonu. Jak wykazały ich wyniki, 

zmiana temperatury w zakresie 10-30°C ma niewielki 

wpływ na parametry przewodzenia ciepła w betonie. Rys. 7 

przedstawia przykładową analizę wpływu wilgotności 

względnej na przepuszczalność właściwą dla wody dla 

betonu REF. Jak pokazały nasze analizy, pielęgnacja 

wewnętrzna nie wpływa w sposób zauważalny na przepu-

szczalność właściwą wody ani gazu. 

 

Rys. 3. Zawartość wody w SAP na 1m3 pielęgnowanego betonu. 
Fig. 3. Water content in SAP for 1m3 of the cured concrete. 

 
Rys. 4 Spadek wilgotności względnej w porach materiału 
Fig. 4. Drop of RH in pores of the materials; 

 

 
Rys. 5. Odkształcenia materiału podczas dojrzewania i wysy-
chania. 
Fig. 5. Strains of the material during maturing and drying. 

 

 
Rys. 6. Zależność współczynnika przewodzenia ciepła od 
wilgotności względnej w porach materiału dla materiału dojrza-
łego, porównane z wynikami z rys. 2. 
Fig. 6. Dependence of thermal conductivity upon RH in pores of 
material, compared with results from fig. 2  
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Rys. 7. Zawartość wody w SAP na 1m3 pielęgnowanego betonu. 
Fig. 7. Water content in SAP for 1m3 of cured concrete. 

 

Istotnym krokiem prezentowanych analiz była weryfikacja 

eksperymentalna oparta na badaniach Craeye’a  i De 

Schuttera [2]. Badali oni wpływ dodatku SAP lub 

nasączonego kruszywa lekkiego (LWA) na odkształcenia 
w dojrzewającym w warunkach autogenicznych betonie. 

Rys. 8 przedstawia część wyników przeprowadzonych 

symulacji (pełen zakres wyników przedstawiony został 

w [6]). Uzyskana zgodność pozwala na wysunięcie 

wniosku, iż prezentowany model może być przydatny do 

analizy wpływu pielęgnacji wewnętrznej na zjawiska 

w zachodzące dojrzewającym betonie, szczególnie od-

kształcenia.  

 

 

 

Rys. 8. Wyniki symulacji odkształceń betonu referencyjnego 
(REF) i poddanego pielęgnacji wewnętrznej (SAP, LWA) 
porównane z danymi eksperymentalnymi [2]. 
Fig. 8. Simulation results concerning strains of the reference 
(REF) and internally cured concrete (SAP, LWA), compared with 
experimental data [2]. 
 

6. WNIOSKI 

W pracy przedstawiono zastosowanie modelu matema-

tycznego dojrzewającego betonu do dwuskalowego opisu 
zjawisk zachodzących podczas pielęgnacji wewnętrznej 

przy pomocy SAP nasączonych wodą. Zastosowany model 

dwuskalowych symulacji pozwala na wyznaczenie 

efektywnych, makroskopowych właściwości betonu, 

poddanego pielęgnacji wewnętrznej przez uśrednienie 

rozwiązań uzyskanych na poziomie mezoskopowym dla 

reprezentatywnej, elementarnej objętości materiału złożonej 

z pojedynczej inkluzji wewnętrznego źródła wilgoci oraz 

otaczającego dojrzewającego betonu. 

Odpowiednio zmodyfikowane na poziomie makroskopo-

wym równania modelu, pozwalają na analizę zachowania 

się betonu z dodatkiem SAP w zależności od warunków 

otoczenia i stanu materiału. Zaprezentowane wyniki 

symulacji numerycznych, ilustrują możliwości modelu oraz 

wskazują, że może on być przydatny w prognozowaniu 

wpływu pielęgnacji wewnętrznej na efektywne właściwości 

betonu oraz jego zachowanie się podczas dojrzewania 

i eksploatacji. Zgodność wyników symulacji odkształceń 

autogenicznych z danymi eksperymentalnymi [2] pozwala 
sądzić, że przy odpowiednio poszerzonym zakresie 

przykładów weryfikacyjnych, model może stanowić 

przydatne narzędzie w projektowaniu mieszanek 

z dodatkiem SAP. 

TWO-SCALE MODELLING OF HYGRO-THERMAL 

PHENOMENA IN MATURING CONCRETE CONTAINING 
WATER- SATURATED SAP 

Summary:   The mathematical model of hygro-thermal 
phenomena in maturing concrete is applied for two-scale 
modeling of phenomena accompanying internal curing by means 
of SAP. The numerical examples illustrate the application of the 
simulations for determining the effective properties and overall 
macroscopic behaviour of concrete. The simulation results 
concerning autogenous strains of concretes with SAP or LWA 
addition are compared against some published experimental data 
[2], being an experimental validation of the model. 
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