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Py krzemionkowy – podstawy
stosowania w technologii betonu
WIESAWA NOCU-WCZELIK
Wydzia Inynierii Materiaowej i Ceramiki, Akademia Górniczo-Hutnicza

Beton o wysokiej wytrzymaoci i trwaoci stanowi
logiczny rozwój technologii betonu zawierajcego py krzemionkowy i superplastyﬁkator
(A. Neville „Waciwoci betonu”
wyd. Polski Cement, Kraków 2000,
str. 713)

Wprowadzenie
Py krzemionkowy (mikrokrzemionka) – materia odpadowy o duym rozdrobnieniu zosta zastosowany po raz
pierwszy jako dodatek do betonu we wczesnych latach
pidziesitych w Norwegii [1]. W latach osiemdziesitych
i dziewidziesitych nastpi szybki rozwój zastosowa pyów krzemionkowych oraz bada im powiconych na caym
wiecie. Najwaniejsze obecnie obszary zastosowa pyów
krzemionkowych to technologie tak zwanych betonów wysokowartociowych; mianem tym okrela si betony o wysokiej
wytrzymaoci mechanicznej (Rc 60 MPa) i duej trwaoci
[2]. Mikrokrzemionka jest te skadnikiem niekonwencjonalnych betonów konstrukcyjnych o specjalnych waciwociach
mechanicznych. S to np. betony wyprodukowane z dodatkiem proszków o wysokiej reaktywnoci chemicznej w rodowisku zaczynu, czy betony zbrojone wóknami. Materiay
te musz zawiera skadnik bardzo drobno zdyspergowany
w celu uszczelnienia mikrostruktury, a tak waciwo wykazuje mikrokrzemionka.
Pyy krzemionkowe powstaj w procesie wytwarzania
krzemu metalicznego, elazokrzemu i innych stopów krzemu
w elektrycznych piecach ukowych. S materiaami amorﬁcznymi. Ich powierzchnia waciwa mierzona metod BET
mieci si w granicach od 13000 do 20000 m2/kg, a rednie
wielkoci ziaren ksztatuj si na poziomie 0,2 Pm, (ziarna
cementu s przecitnie 100 razy wiksze) [3].

Rola pyu krzemionkowego w procesie
hydratacji cementu i ksztatowaniu cech
mieszanki betonowej
Korzystne dziaanie pyów krzemionkowych naley
przypisa dziaaniu wielu czynników o silnie synergicznym
dziaaniu. Sporód dodatków do cementu, pyy krzemionkowe odznaczaj si najwiksz aktywnoci chemiczn.
Amorﬁczna krzemionka bardzo szybko reaguje z wodorotlenkiem wapnia, uwalnianym w procesie hydratacji krzemianów
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zawartych w cemencie portlandzkim (jest to tzw. reakcja
pucolanowa), tworzc jednorodny, trway produkt penicy
funkcj spoiwa w betonie – zwarty i nieprzepuszczalny el
uwodnionych krzemianów wapnia (tzw. faza C-S-H). Bardzo
drobne ziarna krzemionki wypeniaj przestrzenie pomidzy ziarnami cementu w zaczynie/betonie i w ten sposób
nastpuje uszczelnienie (zagszczenie) struktury. Matryca
produktów hydratacji cile przylegajcych do pozostaoci
niezhydratyzowanych ziaren cementu i wykazujcych znikom porowato charakteryzuje si szybkim narastaniem
wytrzymaoci [4].
Wprowadzenie dodatku aktywnej krzemionki w postaci
pyu krzemionkowego zmienia waciwoci ﬁzyczne wieej
mieszanki betonowej, co ma istotny wpyw na sposób jej
ukadania si i zagszczania. Przy niewielkiej zawartoci
pyu (poniej 3% masy spoiwa) obserwuje si niekiedy
upynnienie mieszanki betonowej, co w praktyce przekada
si na popraw „pompowalnoci” betonu. Badacze wi to
zjawisko z dziaaniem smarnym kulistych czstek krzemionki,
które z uwagi na bardzo mae rozmiary zajmuj miejsce wody
wypierajc jej pozorny nadmiar spomidzy ziaren cementu.
Na ogó jednak wprowadzeniu mikrokrzemionki towarzyszy
cakiem odwrotny efekt - bardzo dua powierzchnia rozwinita dodatku jest przyczyn, e adsorbuje on wod i mieszanka
betonowa z jego udziaem szybciej teje i nie mona jej
stosowa bez rodków upynniajcych. Bardzo drobne
czstki tego dodatku wpywaj przy tym na zwikszenie spoistoci i zmniejszenie plastycznoci mieszanki betonowej, co
skutkuje powikszeniem wododnoci, ale z drugiej strony
zapobiega segregacji skadników, a zwaszcza wydzielaniu
wody. W ostatnich latach, w zwizku z rozwojem technologii
betonów wysokowartociowych o maym wspóczynniku
wodno/spoiwowym, jak równie w zwizku z pojawieniem
si nowych generacji domieszek chemicznych, moliwoci
kontrolowania waciwoci mieszanki betonowej zawierajcej
py krzemionkowy, za pomoc odpowiednich superplastyﬁkatorów, ulegy wyra nemu poszerzeniu [1].

Przesanki modyﬁkacji trwaoci
i wytrzymaoci tworzyw cementowych
poprzez dodatek mikrokrzemionki
Betony sporzdzone z cementu i pyu krzemionkowego
zawieraj generalnie mniej wodorotlenku wapnia - skadnika
„najsabszego” z punktu widzenia odpornoci betonu na
korozj chemiczn [5]. Dokadne badania hydratyzujcych
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wprowadzeniu pyu w streﬁe tej ma miejsce zagszczenie
materiau i wypenienie pustych przestrzeni dziki dziaaniu
wypeniajcemu bardzo drobnych czstek (rysunki 3-6),
a reakcja pucolanowa zapobiega tworzeniu si otoczki
portlandytu. Specyﬁczna morfologia fazy C-S-H utworzonej
z udziaem pyu krzemionkowego ma równie wpyw na cise przyleganie tego produktu do kruszywa. Zastosowanie
mikrokrzemionki pozwala wic na czciowe pokonanie
bariery sabego upakowania, która powoduje, e beton jest
materiaem bardzo kruchym.
Przedstawione przesanki strukturalne decyduj o tym, e
pyy krzemionkowe modyﬁkuj korzystnie wytrzymao na
ciskanie, zginanie i rozciganie, przyczepno zaczynu do
kruszywa i zbrojenia, modu sprystoci i pezanie [2]. Waciwoci mieszanki betonowej i betonu ksztatujce si pod
wpywem dodatku pyu, decyduj równie o bardzo dobrej
przyczepnoci matrycy spoiwowej do „starego” betonu.
Narastanie wytrzymaoci jest zalene od tak wielu
czynników, e w kadym przypadku naley przeprowadza
badania betonów sporzdzonych z zastosowaniem pyów
i dyskutowa wyniki w funkcji wielu parametrów zmiennych,
takich jak rodzaj cementu, pyu i kruszywa, typ domieszki,
proporcje pomidzy skadnikami, warunki dojrzewania.
Pezanie betonu, czyli odksztacenie pod obcieniem
jest zwizane z usuwaniem wody z hydratów obecnych
w zaczynie. Pezanie betonów z pyem krzemionkowym jest
generalnie mniejsze ni podobnych betonów bez pyu, co
stwierdzono w rónych laboratoriach. Niewtpliwie sprzyja
temu znaczne zmniejszenie zawartoci wody w betonach
z tym dodatkiem.
Korzystny wpyw pyu krzemionkowego na trwao betonu stwierdzony zosta w praktyce ju dawno. Zniszczenie
betonu zachodzi wskutek rozkadu matrycy spoiwowej i/lub
w wyniku ekspansji. Kluczem do zrozumienia przyczyn trwaoci betonów z dodatkiem mikrokrzemionki jest specyﬁczna
mikrostruktura matrycy zaczynowej warunkujca bardzo
ma przepuszczalno. Zmniejszenie przepuszczalnoci
przypisuje si przebudowie
struktury porów, polegajcej
na zwikszeniu udziau porów elowych (mikroporów),
z jednoczesn utrat cigoci
sieci porów. Trwao wynika
równie z natury chemicznej
produktów hydratacji – przewagi odpornej chemicznie
amorﬁcznej fazy C-S-H z jednoczesnym zmniejszeniem
zawartoci wodorotlenku wapnia. Produkt ten otacza ziarna
kruszywa szczeln, trwa
warstw. Dodatkowym czynnikiem poprawiajcym trwao jest wbudowanie do fazy
C-S-H czci glinu i alkaliów,
co zapobiega tym procesom
w zaczynie, którym towarzyRys. 1. Krzywe szybkoci wydzielania ciepa w funkcji czasu dla hydratyzujcych mieszanin
szy ekspansja (pcznienie
cementu wysokiej klasy z pyem krzemionkowym. Zastpienie 5–20% cementu pyem przyalkaliczne, krystalizacja wtórpiesza hydratacj – maksimum szybkoci wydzielania ciepa zaznacza si wczeniej ni dla
nego ettringitu). Wykazano
próbki kontrolnej. (Badania wasne autorki)
istotn popraw odpornoci

zaczynów wykazay, e krystalizacja wodorotlenku przebiega
inaczej w obecnoci drobnych czstek pyu o duej aktywnoci pucolanowej i mona tu zaobserwowa nastpujce
zjawiska:
– zamiast duych krysztaów portlandytu (wodorotlenek
wapnia) tworz si bardzo drobne, rozproszone krysztaki
wodorotlenku, lub formy bezpostaciowe;
– zawarto wodorotlenku maleje w funkcji czasu wskutek
reakcji pucolanowej.
Tak zwana faza C-S-H powstajca jako produkt reakcji
pomidzy pyem krzemionkowym i produktami hydrolizy
cementu portlandzkiego bya przedmiotem licznych studiów,
których wyniki podsumowa mona w nastpujcy sposób
[6]:
– skad chemiczny wyraony stosunkiem C/S jest mniejszy
w porównaniu z C-S-H w zaczynie bez dodatku i wynosi
przecitnie 1,2 (w stwardniaym zaczynie sporzdzonym
z cementu portlandzkiego przecitnie 1,5–1,7;
– mikrostruktura jest dobrze upakowana, zwarta, dziki
obecnoci bardzo drobnych, izometrycznych czstek,
cile przylegajcych do siebie;
– pozytywnym nastpstwem „deﬁcytu” CaO w C-S-H jest
zwikszenie zdolnoci do wbudowywania innych kationów z fazy ciekej (cieczy porowej), na przykad alkaliów
czy glinu.
Aktywny udzia pyu krzemionkowego w procesie hydratacji – pochanianie jonów wapniowych, efekt nukleacyjny
– sprawiaj, e hydratacja faz cementowych w obecnoci
pyu ulega przypieszeniu (rysunek 1, 2) [7].
Bardzo drobne czstki pyu w radykalny sposób zmieniaj struktur strefy kontaktowej zaczyn – kruszywo. W klasycznym betonie w pobliu powierzchni ziarna kruszywa,
w zaczynie wytwarza si strefa przejciowa wzbogacona
w wod (tzw. „efekt ciany”). Z przesyconego roztworu na
powierzchni kruszywa krystalizuj due krysztay portlandytu.
Nadmiar wody i sabe upakowanie produktów tworzcych
due krysztay skutkuj zwikszeniem porowatoci. Po

MATERIA£Y CERAMICZNE 2/2007 • tom LIX

69

NAUKA, TECHNOLOGIA

betonu z mikrokrzemionk na dziaanie szeregu
kwasów, czy na dziaanie wód agresywnych,
bogatych w siarczany.
Z zagadnieniem przepuszczalnoci betonu
zwizany jest problem
dyfuzji jonów chlorkowych (sole odladzajce lub woda morska)
- czynnika powodujcego korozj zbrojenia.
W badaniach betonów
wykonanych z udziaem
pyu krzemionkowego
wykazano, e efektywne
wspóczynniki filtracji
jonów Cl ulegaj zmniejszeniu o okoo 30–80%.
Rys. 2. Krzywe narastania iloci ciepa w czasie, obrazujce postp hydratacji. 5 - 10% pyu w mieszance spoiwowej peni rol substytutu cementu. (Badania wasne autorki)
Warstewka pasywacyjna tlenków elaza traci swoje waciwoci
ochronne gdy pH obniy si z ponad 12 do wartoci okoo
10–11. Waciwoci buforowe ukadu py krzemionkowy –
C-S-H – woda – Ca(OH)2 – alkalia powoduj jednake, e pH
utrzymuje si na poziomie powyej 12. Tak wic w betonie
z dodatkiem pyu panuj dogodne warunki dla pasywacji
zbrojenia [1, 2, 5].
Problem mrozoodpornoci betonów z mikrokrzemionk
jest dyskusyjny [8]. Zwarta struktura moe okaza si przeszkod w skutecznej migracji wody do pustek powietrznych
i kompensowaniu zmian wywoanych zamraaniem – rozmraaniem betonu. Ale jednoczenie maa przepuszczalno
zapobiega rozprzestrzenianiu si w matrycy spoiwowej
wody zaabsorbowanej w kruszywie, wody obecnej w porach
powietrznych czy defektach struktury. Jeeli nawet woda
zamarznie w pustce powstaej wewntrz zwartej struktury,
Rys. 3. Przecitna mikrostruktura zaczynu cementowego
obserwowana pod mikroskopem skaningowym. Widoczne
to bdzie to przebiegao bez zwikszenia objtoci, jakby
heksagonalne pytki portlandytu i skupienia wóknistej fazy
w szczelnie zamknitym pojemniku. Z pewnoci zwarty
C-S-H

Rys. 4. Przecitna mikrostruktura zaczynu cementowego
z pyem krzemionkowym obserwowana pod mikroskopem
skaningowym. Widoczna zwarta, jednolita faza C-S-H.
Wyróni w niej mona pojedyncze, drobne czstki, prawdopodobnie pseudomorfozy po ziarenkach pyu
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Rys. 5. Przecitna mikrostruktura zaczynu cementowego
z pyem krzemionkowym obserwowana pod mikroskopem
skaningowym (mae powikszenie!). Widoczna zwarta,
jednolita faza C-S-H. Wyróni w niej mona pojedyncze,
drobne czstki i wiksze skupienia
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PK/C (wag.) d 0,11
(Poniewa ilo spoiwa w betonie nie moe by mniejsza
ni minimalna ilo cementu wymagana dla danej klasy ekspozycji to minimalna ilo cementu w betonie z dodatkiem
mineralnym jako skadnikiem spoiwa przy zaoonej klasie
ekspozycji moe wynosi 0,89 iloci cementu w analogicznym betonie bez dodatku) [9].

Przegld zastosowa betonów z pyem
krzemionkowym

Rys. 6. Przecitna mikrostruktura zaczynu cementowego
z pyem krzemionkowym obserwowana pod mikroskopem
skaningowym (due powiekszenie!). Przewaa jednolita,
zwarta faza C-S-H

beton jest bardziej odporny na dziaanie rodków odladzajcych, poniewa prawidowo pielgnowana powierzchnia
nie stwarza moliwoci wnikania i krystalizacji soli czy lodu,
a dyfuzja cieczy do wntrza materiau ulega zahamowaniu.
Mona przytoczy szereg przykadów wiadczcych o dobrej
odpornoci betonów wysokowartociowych z pyem krzemionkowym na dziaanie niskich temperatur. Ale dowiedziono
równie, e wprowadzenie pyu moe przynie obnienie
odpornoci betonu w warunkach cyklicznego zamraania rozmraania. Z pewnoci popraw mrozoodpornoci mona
osign poprzez wprowadzenie pewnej iloci powietrza.
Ksztatowanie waciwoci betonu z pyem krzemionkowym jest cile zalene od warunków pielgnacji, która
powinna by szczególnie staranna w pocztkowym okresie
dojrzewania. Pielgnacja betonu polega w tym przypadku na
utrzymywaniu na jego powierzchni warstwy ochronnej wody
(otuliny) uniemoliwiajcej odparowanie wody (utrzymanie
nadmiaru reagenta, jakim jest woda; zapobieganie spkaniom produktów wizania).

Standaryzacja zastosowa pyu
krzemionkowego jako dodatku do betonu
Py krzemionkowy stosowany w charakterze dodatku do
betonu musi spenia wymagania normy europejskiej PN-EN
13263-1:2005 (U). Materia jest traktowany jako tak zwany
dodatek pucolanowy typu II. W tej grupie wystpuje wespó z
popioem lotnym. Dodatek moe by stosowany w produkcji
betonu towarowego lub przy wytwarzaniu prefabrykatów
betonowych.
Zasady stosowania mikrokrzemionki jako skadnika betonu podane s w nowej normie betonowej PN-EN 208:
– dopuszczalne iloci dodatków mineralnych szacuje si
w oparciu o wspóczynnik „k”, zaleny od klasy cementu
i klasy ekspozycji betonu (1,0 lub 2,0),
– za pomoc tego wspóczynnika wprowadza si do oblicze dodatek potraktowany jako skadnik spoiwa i w ten
sposób W/S = W/(C + kxPK). Maksymalna zawarto
pyu jako skadnika spoiwa, ustalona w oparciu o podane
w normie kryteria powinna spenia nastpujcy warunek:

Betony z pyem krzemionkowym, jako jednym ze skadników, znalazy zastosowanie przy wznoszeniu najwyszych
budowli (rekordzist jest tu budynek w Taipei na Tajwanie
o wysokoci 502 m, a do niedawna Twin Towers w Kuala
Lumpur (w Polsce – Warszawskie Centrum Handlu), platform
wiertniczych, lekkich, nowoczesnych mostów (przykady:
most Siekierkowski i witokrzyski w Warszawie, most Zamkowy w Rzeszowie). Z uwagi na trwao, beton z pyem
krzemionkowym moe stanowi materia do budowy chodni
kominowych, zbiorników na wod i innych budowli proekologicznych. Zastosowanie pyu krzemionkowego dobrze
wpisuje si w strategi zrównowaonego rozwoju – tworzywa
z jego udziaem charakteryzuj si mniejszym zuyciem materiaów i duszym czasem ycia. Z pewnoci py krzemionkowy – chocia jest obecnie materiaem drogim i deﬁcytowym
– stanowi bdzie skadnik betonów jutra [10].
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Artyku zosta zaprezentowany w formie referatu wygoszonego podczas posiedzenia Komisji Nauk Ceramicznych
Krakowskiego Oddziau Polskiej Akademii Nauk w dniu 19
maja 2006 r.
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