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Streszczenie:   W referacie przedstawiono wyniki badań 9 
serii betonów BWW napowietrzanych za pomocą mikrosfer poli-
merowych. Celem badań było określenie związku pomiędzy struk-
turą porowatości, stosunkiem W/C i mrozoodpornością betonu. 

Słowa kluczowe:  Beton, mrozoodporność, napowietrzanie, mi-

krosfery 

1. WPROWADZENIE 

Betony wysokiej wytrzymałości (BWW) są to betony klasy 

wytrzymałości minimum C50/60, charakteryzujące się bar-

dzo dobrą urabialnością oraz trwałością. Uzyskanie wyso-

kiej wytrzymałości wymaga stosowania niskiego stosunku 

W/C<0,35, dodatków mineralnych oraz domieszki super-

plastyfikatora.  Tak niski stosunek W/C oraz odpowiednia 

powierzchnia rozdrobnienia dodatku powoduje redukcję lub 

wyeliminowanie porowatości kapilarnej, zmniejszenie po-

rowatości całkowitej i przepuszczalności stwardniałego 
betonu. Wyeliminowanie obecności porów kapilarnych lub 

ich ciągłości może być wystarczającą ochroną przed de-

strukcyjnym działaniem mrozu [6].  

Kluczowe znaczenie dla praktyki budowlanej ma odpo-

wiedź na pytania: 

- czy beton BWW pracujący w trudnych warunkach eks-

ploatacyjnych (XF3, XF4) koniecznie musi być napowie-

trzony, gdyż wprowadzenie powietrza powoduje spadek 

wytrzymałości betonu, 

- czy zasady napowietrzania betonu BWW (ilość powietrza, 

rozstaw pęcherzyków L ) są takie same jak dla tradycyj-
nego betonu.  

Mrozoodporność betonu zależy od wielu czynników, do 

których należą: stosunek W/C, ilość i rodzaj cementu, ro-

dzaj kruszywa grubego, rodzaj i ilość dodatku mineralnego, 

domieszki chemiczne, sposób układania i zagęszczania 

mieszanki betonowej, temperatura mieszanki, czas miesza-

nia [2] [3] [4] [8] [9]. Podczas gdy wielu badaczy uważa, że 

beton BWW jest odporny na działanie mrozu bez koniecz-
ności napowietrzania, wielu innych uważa, że stosowanie 

napowietrzania mieszanki betonowej jest konieczne [3].  

Pigeon i Pleau [6] przytaczają wyniki badań Okady, Yama-

to i Kobayashiego. Według Okady beton nie napowietrzony  

o stosunku W/C poniżej 0,35 (i wytrzymałości powyżej 80 

MPa) może być mrozoodporny nawet jeżeli wskaźnik roz-

mieszczenia porów powietrznych L  jest większy niż 900 

µm. Według innych badań (Yamato) beton nie napowie-

trzony o W/C = 0,25 zawierający 30% pyłu krzemionko-

wego jest mrozoodporny nawet jeśli wskaźnik rozmiesz-

czenia L  jest większy niż 750 µm. Z tych samych badań 
wynika, ze napowietrzanie jest konieczne jeżeli stosunek 

W/C jest większy niż 0,35. Inne badania potwierdzają, że 

betony o W/C poniżej 0,25 nie wymagają napowietrzenia, 

a betony o W/C powyżej 0,35 trzeba napowietrzać. Nie ma 

natomiast jasnej odpowiedzi na pytanie, czy napowietrzanie 

jest konieczne w przypadku betonów o W/C w przedziale 

0,25÷0,35 [6]. 

W rzeczywistych warunkach produkcji, transportu i ukła-

dania mieszanek o dużej ciekłości napotyka się na poważne 

trudności z uzyskaniem stabilnej struktury porów powietrz-
nych. Wynika to zarówno z konieczności jednoczesnego 

stosowania 2-3 domieszek, dodatków oraz zmiennych wa-

runków atmosferycznych. Problemów z prawidłowym na-

powietrzaniem można uniknąć poprzez zastosowanie sta-

łych kulistych cząstek o określonych rozmiarach zwanych 

mikrosferami. Napowietrzanie z zastosowaniem mikrosfer 

daje bardzo obiecujące rezultaty [5] zarówno jeśli chodzi 
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o strukturę porów powietrznych jak i wyniki mrozoodpor-

ności próbek ocenianej metodami bezpośredniego zamraża-

nia-rozmrażania. Wprowadzając mniejszą objętość mikros-

fer można uzyskać taką samą trwałość mrozową (rozstaw 

pęcherzyków L ) w porównaniu z tradycyjną domieszką 

napowietrzającą. W niniejszym referacie przedstawiono 
wyniki badań własnych przeprowadzonych w celu wyja-

śnienia wpływu ilości dodatku mikrosfer o średnicach do 

40 µm oraz stosunku W/S na strukturę porowatości i mro-

zoodporność betonu zamrażanego w wodzie. 

2. CEL I ZAKRES BADAŃ 

Celem badań własnych jest określenie wpływu dodatku 

mikrosfer (MS) na modyfikację struktury porowatości, roz-

staw pęcherzyków L  i mrozoodporność (Mrz) betonu. Ba-

dania przeprowadzono na betonach o W/S=0,28÷0,40 wy-

konanych z kruszywem bazaltowym, gdzie jako spoiwo (S) 
zastosowano cement CEM I 42,5 + 10% dodatku pyłu 

krzemionkowego. Jako środek napowietrzający zastosowa-

no dodatek mikrosfer polimerowych o średnicach do 

40 µm.  

Program badań obejmował wykonanie 9 betonów o trzech 

różnych poziomach W/S. Przy czym 6 betonów zostało 

napowietrzonych poprzez zastosowanie mikrosfer polime-

rowych, a 3 betony były nienapowietrzane. 

Zakres badań obejmował wyznaczenie: 

Dla mieszanki betonowej: 

- konsystencji poprzez pomiar średnicy rozpływu (D), 

- gęstości objętościowej (gb), 
- zawartości powietrza(zp). 

Dla stwardniałego betonu: 

- charakterystyk porowatości: A – całkowita zawartość po-

wietrza, A300 – zawartość mikroporów, α – powierzchnia 

właściwa porów, L – wskaźnik rozmieszczenia,  

- wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach dojrzewania 

f’cm, 

- nasiąkliwości wagowej nw, 

- mrozoodporności (Mrz)– zamrażanie próbek w wodzie. 

Badania mrozoodporności prowadzono na próbkach bel-
kach 8x8x35 cm (zamrażanie próbek-belek w wodzie zmo-

dyfikowaną metodą ASTM C 666A). Badania wytrzymało-

ści i nasiąkliwości prowadzono na kostkach 10x10x10 cm.  

Badania struktury porów powietrznych wykonano na 

dwóch próbkach-zgładach (o wymiarach 100x100x30 mm), 

które wycięto z kostek o boku 10 cm. 

Badane powierzchnie zgładów zostały wyszlifowane na 

mokro z użyciem proszków szlifierskich. Następnie po-

wierzchnie te zabarwiono na czarno, a wszystkie pory zo-

stały wypełnione białą pastą cynkową. Powierzchnie pró-

bek zeskanowano przy rozdzielczości 4800 dpi. Automa-

tyczną analizę obrazu przeprowadzono  z wykorzystaniem 
programu SigmaScan Pro. W badaniach stosowano metodę 

zliczania cięciw, zgodnie z normą PN-EN 480-11 [7]. 

Informacje o składach oraz wyniki badań betonów przed-

stawiono w tabelach 1 i 2. 

Tabela 1. Podstawowe informacje o składach i właściwościach 

betonów 
Table 1. Basic informations about compositions and properties of 

concretes 

Nr 
S 

[kg/m3] 
W/S 

MS 
[kg/m3] 

gb 
[kg/m3] 

nw 
[%] 

f’cm 

[MPa] 

1 397 0,40 - 2595 2,26 79,5 

2 408 0,40 1,238 2583 2,32 82,0 

3 406 0,40 2,421 2569 2,33 80,8 

4 446 0,34 - 2640 1,88 85,7 

5 456 0,34 1,382 2609 1,84 81,0 

6 454 0,35 2,750 2598 1,97 87,0 

7 520 0,28 - 2618 1,65 94,2 

8 521 0,29 1,540 2629 1,63 90,3 

9 519 0,29 3,144 2615 1,62 89,0 

 
Tabela 2. Zestawienie wyników badań stwardniałych betonów 

Table 2. Comparison the results of examinations of hardened con-
cretes 

 

Nr 
A 

[%] 

A300 

[%] 

A300/A  

[%] 
L  

[mm] 
Mrz 

1 1,62 0,29 18 0,57 -/- 

2 2,15 0,52 24 0,34 +/- 

3 2,12 0,66 31 0,24 +/+ 

4 1,95 0,23 12 0,56 +/+ 

5 1,62 0,46 28 0,33 +/+ 

6 2,14 0,89 42 0,23 +/+ 

7 0,93 0,21 23 0,56 +/+ 

8 1,47 0,50 34 0,33 +/+ 

9 1,61 0,73 45 0,22 +/+ 

A – zawartość powietrza [%] 

A300 – zawartość mikroporów [%] 

-/- – beton nie mrozoodporny 

+/- – beton dostatecznie mrozoodporny 

+/+ – beton mrozoodporny 

3. ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ 

Przeprowadzone badania wykazały, że betony wykonane 

z cementem portlandzkim CEM I + 10% pyłu krzemionko-

wego, o W/S = 0,28÷0,40 , pozwalają uzyskać beton klasy 
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wytrzymałości C50/60÷C60/75. Wszystkie betony charak-

teryzują się dużą szczelnością i nasiąkliwością wagową nie 

większą niż 2,33%. 

Zasadniczym celem było oznaczenie mrozoodporności be-

tonu. Wyniki zmian masy i odkształceń próbek betonów po 

300 cyklach zamrażania przedstawiono na rysunku 1. 

Pomimo, że betony są szczelne, to nie wszystkie spełniły 
wymagania mrozoodporności. Problem z mrozoodporno-

ścią dotyczy betonów o W/S=0,40 (serie 1÷3), gdzie wa-

runkiem decydującym o mrozoodporności jest stopień na-

powietrzenia betonu. Beton nr 3 o największej zawartości 

mikrosfer (L = 0,24 mm) okazał się mrozoodporny, nato-

miast betony serii 1 (bez napowietrzenia) i serii 2 z mniej-

szą ilością mikrosfer ( L = 0,34 mm) okazały się nie mrozo-

odporne. 

Wszystkie betony o W/S =0,28÷0,35 wykazały dobrą mro-
zoodpornością bez względu na ilość wprowadzonych mi-

krosfer i wskaźnik rozstawu pęcherzyków L . Widoczne 

jest to na rysunku 1, gdzie zmiany długości i masy dotyczą 

tylko betonów serii 1 i 2. Pozostałe betony nie wykazują 

zmian, co widoczne jest na rysunku 2. 

 

 

Rys. 1. Zmiana masy i wydłużenie próbek 
Fig. 1. Change of weight and length of sample 
 

 

 

 

 
Rys. 2. Widok próbek po 300 cyklach zamrażania 
Fig. 2. Surface of the tested samples after 300 F-T cycles 

Zależność rozstawu pęcherzyków powietrznych L  od za-

wartości mikroporów (A300) przedstawiono na rysunku 3. 

Uzyskanie L ≤ 0,25 mm jest możliwe przy zawartości mi-

kroporów A300 od 0,66 do 0,89%, podczas gdy w tradycyj-
nych betonach zalecana zawartość A300 powinna wynosić 

co najmniej 1,6% [10].  

Analiza powyższych wyników wskazuje, że nie jest ko-

nieczne spełnienie warunku L < 0,20mm, aby uzyskać be-

ton mrozoodporny, co jest zalecane przez ACI [1] (dla wa-

runków trudnych środowiska), w przypadku betonów tra-

dycyjnych  [4][6][10]. 
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Betony o W/S ≤ 0,35 spełniły warunek mrozoodporności 

nawet bez napowietrzenia. 

 

Rys. 3. Zależność pomiędzy rozstawem pęcherzyków powietrza (

L ) a zawartością mikroporów (A300) 

Fig. 3. Relation between spacing factor (L ) and contents of mi-

cropores (A300) 

 

THE RELATION BETWEEN AIR-PORES STRUCTURE 

AND FREEZE-THAW DURABILITY OF  AIR-

ENTRAINED CONCRETES MADE WITH MICRO-
SPHERES 

Summary:   The paper presents the results of examinations of 9 
series of HCP air-entrained concretes made with  microspheres. 
The aim was to estimate the relations between air-pores structure, 

W/B ratio and freeze-thaw durability. 
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