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1. Wprowadzenie 

 

Beton narażony jest na ekstremalne oddziaływania środowiska, przede wszystkim na 

agresję chemiczną, oddziaływanie wilgoci i mrozu. Odpowiednie zaprojektowanie, 

wykonanie, zabudowanie oraz pielęgnacja zapewnia trwałość betonu w określonych 

warunkach jego eksploatacji [1]. Do obiektów budowlanych najbardziej narażonych na 

niszczące oddziaływanie środowiska należy zaliczyć mosty i wiadukty, betonowe 

nawierzchnie drogowe, chodniki i krawężniki drogowe, konstrukcje betonowe będące w 

kontakcie z wodą morską. Nieodporny na działanie mrozu beton jest bardzo często przyczyną 

wad i uszkodzeń konstrukcji budowlanych, których naprawa jest bardzo kosztowna i nie 

zawsze do końca skuteczna. Najczęściej występujące wady związane z brakiem 

mrozoodporności betonu omówiono w monografii [2] z podaniem kosztów napraw takich 

szkód, oraz rozwiązań zapobiegania braku mrozoodporności konstrukcji betonowych. 
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Obszerna literatura przedmiotu oraz praktyka dowiodły, że beton wykonany z 

udziałem cementów wieloskładnikowych z wysoką zawartością dodatków mineralnych - 

żużla wielkopiecowego i/lub popiołu lotnego krzemionkowego, pomimo lepszej szczelności, 

wykazuje gorszą mrozoodporność w stosunku do betonu z cementu portlandzkiego CEM I 

[3÷9]. Według zaleceń Komitetu 201 Amerykańskiego Instytutu Betonu (ACI) [10] można 

zapewnić mrozoodporność betonu wykonanego z cementu z dodatkami mineralnymi, jednak 

pod warunkiem poprawnego napowietrzenia mieszanki betonowej. Problem ten uwzględnia 

norma europejska betonowa EN 206-1:2014 zalecając napowietrzanie mieszanki betonowej 

dla klas ekspozycji XF - agresja spowodowana zamrażaniem/rozmrażaniem. Uzyskanie 

odpowiedniego napowietrzenia betonu z cementem o dużej zawartości dodatków mineralnych 

jest trudne i wymaga doboru odpowiedniej ilości domieszki napowietrzającej w zależności od 

rodzaju cementu CEM II ÷ CEM V [1÷3,5,10]. Możliwość napowietrzania mieszanki 

betonowej poprzez domieszkę wprowadzoną z cementem uwzględniają swoim zakresem 

normy amerykańskie; dla cementów portlandzkich norma ASTM C150 [11] i dla cementów 

wieloskładnikowych norma ASTM C595 [12], klasyfikując odmiany A cementów 

napowietrzających. 

Problematyka mrozoodporności betonów wykonanych z cementów zawierających 

dodatki mineralne została uwzględniona w projekcie badawczym Narodowego Centrum 

Badań i Rozwoju pt. „Innowacyjne cementy napowietrzające beton”. Zasadniczym celem 

projektu jest opracowanie technologii produkcji cementów napowietrzających beton; zarówno 

cementów portlandzkich oraz cementów wieloskładnikowych z wysoką zawartością 

dodatków mineralnych. Założenia technologiczne produkcji rodzaju cementu 

napowietrzającego uwzględniają zastosowanie określonego rodzaju i ilości domieszki 

napowietrzającej , której dodatek powinien zapewnić odpowiedni stopień napowietrzenia i 

pełną mrozoodporność betonu. Założenia projektu obejmują dwie podstawowe grupy 

zagadnień: badania i prace w zakresie opracowania wytycznych technologicznych produkcji 

cementów oraz ustalenie warunków stosowania cementów napowietrzających w technologii 

betonów napowietrzonych o wymaganej charakterystyce porowatości.  

W niniejszym artykule skoncentrowano się głównie na pierwszym zagadnieniu tj. 

określenie warunków techniczno-technologicznych produkcji cementów napowietrzających 

dla ustalonych wartości napowietrzenia zaprawy normowej, gwarantujących założony stopień 

napowietrzenia betonu w zakresie 4-6%. Wyniki badań prowadzonych na zaprawach 
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zweryfikowano analizując parametry napowietrzenia betonu, określając zawartość i strukturę 

porowatości oraz podstawowe cechy trwałościowe betonu, tj. wytrzymałość na ściskanie i 

mrozoodporność.  

 

2. Metody i materiały do badań 

 

      Przedmiotem badań były napowietrzające cementy powszechnego użytku: cement 

portlandzki CEM I, cement portlandzki popiołowy CEM II/B-V, cement portlandzki żużlowy 

CEM II/B-S, cement hutniczy CEM III/A NA oraz cement wieloskładnikowy żużlowo-

popiołowy CEM V/A-(S-V). Cementy napowietrzające wyprodukowano metodą wspólnego 

mieszania składników, tj.; cementu portlandzkiego CEM I 52,5R  z granulowanym żużlem 

wielkopiecowym i/lub popiołem lotnym  z maksymalną dopuszczalną  normową zawartością 

tych składników (w układzie technologicznym cementowni poprzez mieszalnik). Stosowano 

popiół lotny krzemionkowy w stanie dostawy zawierający 2,3% strat prażenia, mielony 

granulowany żużel wielkopiecowy o zawartości fazy szklistej 99%, i powierzchni właściwej 

4800 cm2/g. Cementy korygowano dodatkiem gipsu w ilości zapewniającej stałą zawartość 

3% SO3 w cemencie. Cementy napowietrzające produkowano z dobraną ilością domieszki Air 

Pak . Ilość domieszki napowietrzającej w cementach dobrano w oparciu o badania kontrolne 

zawartości powietrza w zaprawach normowych, zapewniającej stopień napowietrzenia 

mieszanek betonowych na poziomie 4-6%. 

Zakres badań wyprodukowanych cementów obejmował: 

• wodożądność, początek i koniec czasu wiązania, stałość objętości według normy PN 

EN 196-3; 

• konsystencję zaprawy (rozpływ na stoliku) według normy PN EN 1015-3; 

• wytrzymałość na ściskanie według normy PN EN 196-1; 

• zawartość powietrza w zaprawie według normy PN EN 1015-7; 

 

Zakres badań dla betonów ograniczono do cementów CEM II/B-V i CEM III/A NA. Badano: 

• zawartość powietrza w mieszance betonowej według normy PN EN 12350 

• stopień napowietrzenia w stwardniałym betonie z cementu CEM II/B-V:  zawartość 

powietrza, wielkość porów i rozkład porów według normy PN EN 480-11 
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• wytrzymałość betonu według normy PN EN 12390-3 

• mrozoodporność betonu według normy PN-88/B-06250 

 

3. Wyniki badań i dyskusja 

 

Badania cementów na zaprawach 

Wyniki badań stopnia napowietrzenia i cech normowych zapraw wykonanych z cementów 

CEM I, CEM II/B-V i CEM III/A NA oraz CEM V/A-(S-V) podano w tabeli 1 i 2. 

Zestawiono cementy referencyjne bez domieszki z cementami z domieszką napowietrzającą. 

 

Tabela 1. Wyniki badań cementów napowietrzających 

Rodzaj cementu 
Zawartość 
powietrza 

[ %] 

Wodożądność 
[%] 

Początek 
czasu 

wiązania 
[min.] 

Konsystencja 
zaprawy 

[cm] 

Stałość 
objętości 

[mm] 

CEM I 
Ref. - 29,9 148 15,8 0 

Nap. 11,0 29,4 166 17,4 0 

CEM II/B-V 
Ref. - 30,7 182 17,1 0 

Nap. 9,4 30,3 209 18,0 0 

Cem II/B-S 
Ref. - 30,0 225 16,7 0 

Nap. 10,0 30,2 225 18,6 0 

CEM III/A 

NA 

Ref. - 31,0 230 16,3 0 

Nap. 8,6 29,5 270 16,7 0 

CEM V/A-

(S,V) 

Ref. - 31,7 251 16,0 0 

Nap. 10,0 30,7 282 17,1 1 

Ref. – cement nienapowietrzony; Nap. – cement napowietrzony 
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Tabela 2. Wytrzymałość na ściskanie badanych cementów 

Cement 

Wytrzymałość na ściskanie 
zaprawy normowej, MPa, po 

upływie 

Spadek 
wytrzymałości 

[%] 

2 dni 28 dni 2 dni 28 dni 

CEM I 
Referencyjny 27,3 55,2 0 0 

napowietrzony 23,3 50,3 -15,0 -9,0 

Cem II/B-V 
referencyjny 25,0 43,4 0 0 

napowietrzony 18,5 32,5 -26,0 -25,0 

Cem II/B-S 
referencyjny 19,4 53,5 0 0 

napowietrzony 20,0 47,9 +1,0 -10,0 
CEM III/A 

NA 
referencyjny 12,3 52,4 0 0 

napowietrzony 9,7 39,2 -10,5 -25,2 
CEM V/A-

(S-V) 
Referencyjny 22,3 51,3 0 0 

Napowietrzony 18,5 39,8 -17,0 -22,4 

 

W oparciu o uzyskane wyniki badań czasu wiązania można stwierdzić, że cementy z 

domieszką napowietrzającą wykazują wydłużony początek czasu wiązania od 30 do 45 minut 

w stosunku do cementów referencyjnych (tabela 1). Cementy napowietrzające, co należy 

podkreślić, charakteryzują się niższą wodożądnością wymaganą do osiągnięcia konsystencji 

normowej zaczynu cementowego oraz wyraźnie lepszą konsystencją w porównaniu do 

cementów referencyjnych bez domieszki (tabela 1). 

Zmiany wytrzymałości na ściskanie po 2 i 28 dniach dla badanych cementów z 

domieszką napowietrzającą i bez domieszki przedstawiono w tabeli 2 i na rys. 1. 

Zastosowanie domieszki napowietrzającej w składzie cementu prowadzi do wyraźnego 

obniżenia wytrzymałości zaprawy normowej. Spadek wytrzymałości normowej po 2 i 28 

dniach w porównaniu do cementu bez domieszki jest zróżnicowany w zależności od rodzaju 

cementu i zawartości składnika nie klinkierowego. Spadek wytrzymałości wczesnej waha się 

od 10-25%, nie uwzględniając przypadku cementu CEM II/B-S, dla którego nie 

zaobserwowano spadku wytrzymałości. Podobne zależności obserwuje się także w przypadku 

wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach twardnienia. 
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Rys. 1. Wytrzymałość na ściskanie cementów referencyjnych i napowietrzających [MPa] 

 

             Można zauważyć, że w porównaniu do cementów referencyjnych bez domieszki 

napowietrzającej, wytrzymałość naściskanie  zaprawy normowej z cementów 

napowietrzających obniża się o jedną klasę wytrzymałości przy zbliżonej powierzchni 

właściwej  Jest to wyraźna przyszłościowa przesłanka technologiczna. 

 

 Właściwości betonu z cementu napowietrzającego 

       Do przygotowania mieszanek betonowych zastosowano  cement portlandzki popiołowy 

CEM II/B-V oraz cement hutniczy CEM III/A(właściwości podano w tablicy 1 i 2) . Stopień 

napowietrzenia normowej zaprawy cementowej wynosił 9,5% i 8,6%. Skład mieszanki 

betonowej odpowiadał składowi betonu wzorcowego wg normy PN EN 480-1[13] oraz PN 

EN 934 [14]. Mieszanka betonowa charakteryzowała się stałym współczynnikiem w/c=0,45 i 

klasą konsystencji S 3 (opad stożka). Skład betonu został przedstawiony w tabeli 3.  
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        Tabela 3. Skład i właściwości mieszanki betonowej 

Składniki 
Mieszanka na cemencie 

CEM II/B-V CEM III/A  

Piasek 0/2 525 kg/m3 525 kg/m3 

Kruszywo granitowe 2/8 390 kg/m3 390 kg/m3 

Kruszywo granitowe 8/18 373 kg/m3 373 kg/m3 

Kruszywo granitowe 

16/22 
515 kg/m3 515 kg/m3 

Cement 380 kg/m3 380 kg/m3 

Woda 171 dm3 171 dm3 

Domieszka upłynniająca 0,4% / 0,2%* 0,5% / 0,3%* 

Konsystencja –  
czas Vebe V2 

12s / 11s* 12 s / 12s* 

Zawartość powietrza: 
beton nienapowietrzony 
beton napowietrzony 

 
1,4% 
5,6% 

 
1,8% 
3,4% 

           *dotyczy cementów napowietrzonych 

 

Z mieszanki betonowej zostały zaformowane próbki  sześcienne o wymiarach boku 150mm. 

Zakres badań stwardniałego betonu obejmował: 

• oznaczenie wytrzymałości na ściskanie po upływie 28 dni (tabela 4),  

• oznaczenia mrozoodporności wykonano wg metody PN-88/B-06250 określając 

wartość spadku wytrzymałości i utraty masy badanych próbek betonu 15x15x15 cm 

po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (tabela 4),   

• dla betonu na cemencie portlandzkim popiołowym CEM II/B-V określono strukturę 

napowietrzenia stwardniałego betonu, tj.: zawartość powietrza, wielkość i rozkład 

porów określone zostały wg normy EN 480-11- metodą mikroskopową z systemem 

komputerowej analizy obrazu. Badano beton po 28 dniach twardnienia. Wyniki badań 

charakterystyki porowatości zestawiono w tablicy 5. Komputerowa analiza obrazu 

wypolerowanych i skontrastowanych próbek napowietrzonych betonów 

przedstawiono na rys. 2. Rys. 3 w postaci histogramów przedstawia rozkład wielkości 

porów powietrza. 
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Jak podano w tabeli 5, całkowita zawartość powietrza w betonie z cementu napowietrzającego 

CEM II/B-V wyniosła 4,86% w porównaniu do wartości 2,05% betonu z cementu bez 

domieszki napowietrzającej. Napowietrzenie na poziomie 4,86% przekracza wymaganą ilość 

powietrza określaną w normie PN EN 206 dla klas ekspozycji XF, która powinna wynosić 

min.4%. Analizując charakterystykę porowatości betonu z cementu napowietrzającego CEM 

II/B-V należy podkreślić bardzo korzystne wartości parametrów L, α i A300 odpowiadające 

odpowiednio; wskaźnikowi rozmieszczenia porów, powierzchni właściwej porów oraz 

zawartości mikroporów, o średnicy mniejszej niż 0,3 mm. Wyniki zestawione w tablicy 5 

potwierdzają wyraźnie większą zawartość mikroporów, o średnicy mniejszej niż 0,3 mm 

regularnie rozproszonych w matrycy zaczynu cementowego. Zawartość mikroporów  A300  

wynosząca 2,67% jest znacznie wyższa od standardowej wartości wg wymagań normowych tj 

1,8% dla klasy ekspozycji XF4 [15,16]. 

Wskaźnik rozmieszczenia porów L także spełnia standardowe wymagania dla wartości 

<0,2 mm. Wymienione parametry potwierdzają skuteczność działania domieszki 

napowietrzającej wprowadzonej poprzez cement do mieszanki betonowej i mogą być 

pomocne w projektowaniu i wykonawstwie betonów mrozoodpornych. Wyniki podane 

w tabeli 4 potwierdzają, podobnie jak badania zapraw, efekt spadku wytrzymałości na 

ściskanie betonu z domieszką napowietrzającą wprowadzaną z cementem. Taka zależność 

musi być brana pod uwagę przy projektowaniu zakładanych klas betonu. Jest to także 

rutynowa czynność przy klasycznym napowietrzaniu betonu. 

Tabela 4. Wyniki wytrzymałości na ściskanie i mrozoodporności betonu 

Beton z użyciem 

cementu 

Wytrzymałość 

na ściskanie 

[MPa] 

Wytrzymałość na 

ściskanie 

[MPa] 

Mrozoodporność- 

150cykli 

28 dni 

150 cykli Spadek 

wytrzymałości 

[%] 

Spadek 

masy [%] 
Warunki 

normalne 

Zamraż/ 

Odmraż 

CEM 

II/B-V 

Ref. 59.3 70,1 66,7 -5,0 1,10 

Nap. 42.5 53,6 56,7 +1,1 0.11 

CEM 

III/A  

Ref. 68.4 72,0 72,0 0 0.13 

Nap. 57.4 63,5 65,0 +1,0 0.08 



 

 

Tabela 5. Wyniki bada

Beton 

CEM II/B-V referencyjny

CEM II/B-V napowietrzony

 

L-      Wskaźnik rozmieszczenia porów

A-    Całkowita zawartość powietrza

A300-  Zawartość mikroporów, o 

α-       Powierzchnia właściwa porów

 

Rys. 2.  Komputerowa analiza obrazu wypolerowanych i skontrastowanych próbek betonów. 

Po lewej stronie beton z CEM II/B

dodatkiem  napowietrzają

 

Tabela 5. Wyniki badań charakterystyki porowatości wg PN-EN 480

Charakterystyka porowatoś

A [%] α [1/mm] L [mm] 

referencyjny 2.05 51.8 0.134 

napowietrzony 4.86 44.1 0.115 

nik rozmieszczenia porów 

ść powietrza 

 mikroporów, o średnicy mniejszej niż 0,3 mm 

ściwa porów 

      

 

Rys. 2.  Komputerowa analiza obrazu wypolerowanych i skontrastowanych próbek betonów. 

Po lewej stronie beton z CEM II/B-V referencyjny. Z prawej strony CEM II/B

dodatkiem  napowietrzającym.  

9 

EN 480-11 

Charakterystyka porowatości 

 A300 [%] 

 0.63 

 2.67 

 

Rys. 2.  Komputerowa analiza obrazu wypolerowanych i skontrastowanych próbek betonów.  

V referencyjny. Z prawej strony CEM II/B-V z 
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Rys. 3.  Rozkład wielkości porów w stwardniałym betonie. Po lewej stronie beton z 

CEM II/B- V referencyjny. Z prawej strony CEM II/B-V z dodatkiem 

napowietrzającym.  

 

4. Podsumowanie 

 

         W pracy pokazano technologiczną możliwość napowietrzania betonu poprzez cement 

zawierający w swoim składzie domieszkę napowietrzającą. Jako technologię predystynowaną 

do produkcji tego rodzaju cementu zaproponowano mieszanie wcześniej przygotowanych 

półproduktów, tj. cementu i domieszki lub cementu portlandzkiego CEM I, nieklinkierowego 

składnika cementu (popiołu, mielonego żużla) oraz domieszki napowietrzającej. 

Prezentowane w niniejszym artykule wyniki badań właściwości cementów 

napowietrzających beton potwierdzają ich zgodność z wymaganiami normowymi PN EN 

197-1 dla cementów powszechnego użytku, wykazując jednocześnie szczególne właściwości 

napowietrzania mieszanki betonowej.  

           Wprowadzenie domieszki napowietrzającej do cementu skutkuje wyraźnym 

obniżeniem wytrzymałości mechanicznej normowej zaprawy, nawet o klasę wytrzymałości 

niżej w porównaniu do cementu bez domieszki. Należy ten fakt uwzględnić przy 

projektowaniu produktu i procesu technologicznego. 

           Stosowanie cementów napowietrzających zapewnia uzyskanie odpowiedniego stopnia 

napowietrzenia mieszanki betonowej, jednocześnie gwarantując wymagane parametry 
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wielkości i rozmieszczenia porów, co jest niezbędnym warunkiem przy projektowaniu 

mrozoodpornego betonu.  
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