MATERIA£Y CERAMICZNE /CERAMIC MATERIALS/, 63, 3, (2011), 528-535

www.ptcer.pl/mccm

Porównanie charakterystyk porowatoĞci
samozagĊszczalnej mieszanki betonowej
i stwardniaáego betonu mody¿kowanego
domieszkami SP, AEA, AFA I VMA
BEATA àAħNIEWSKA-PIEKARCZYK
Politechnika ĝląska, Wydziaá Budownictwa, Katedra InĪynierii Materiaáów i Procesów Budowlanych,
ul. Akademicka 5, Gliwice
e-mail: beata.lazniewska@polsl.pl

Streszczenie
W artykule przedstawiono wyniki badaĔ wpáywu domieszek SP, AEA, AFA i VMA na zawartoĞü powietrza w mieszance, jej urabialnoĞü
oraz charakterystykĊ porowatoĞci mieszanki betonowej i stwardniaáego betonu samozagĊszczalnego. Rezultaty badaĔ wykazaáy, Īe wymienione domieszki znacząco wpáywają na urabialnoĞü oraz charakterystykĊ porowatoĞci mieszanki betonowej, wery¿kowaną za pomocą urządzenia AVA, i betonu wedáug PN-EN 480-11:2008. Wykazano takĪe niezadawalającą zgodnoĞü miĊdzy wynikami badania wielkoĞci parametrów porowatoĞci samozagĊszczalnej mieszanki betonowej i stwardniaáego betonu.
Sáowa kluczowe: pory powietrzne, beton samozagĊszczalny (SCC), urabialnoĞü betonu, superplasty¿kator, domieszka napowietrzająca, domieszka przeciwpieniąca, domieszka stabilizująca

COMPARISON OF POROSITY CHARACTERISTICS OF SELF-COMPACTING FRESH AND HARDENED
CONCRETE MODIFIED WITH SP, AEA, AFA AND VMA ADDITIONS
The inÀuence of SP, AEA, AFA and VMA on air content, workability and porosity characteristics of self-compacting concrete (SCC) is
presented in the paper. The research results proved that the admixtures inÀuence workability and porosity characteristics of both fresh
concrete mix according to the results of AVA research and hardened SCC according to PN-EN 480-11:2008. It has been stated that the
relationship between porosity characteristics of the fresh and hardened SCC was not satisfactory.
Keywords: Air voids, Self-compacting concrete (SCC), Concrete workability, Superplasticizer, Air-entraining admixture, Anti-foaming
admixture, Stabilizing agent

1. Wprowadzenie
W przypadku samozagĊszczalnego betonu (ang. selfcompacting concrete – SCC), uzyskanie poĪądanych parametrów struktury jego porowatoĞci, ze wzglĊdu na mrozoodpornoĞü, jest problematyczne [1]. Na skutek znacznej páynnoĞci mieszanki, pĊcherzyki powietrza ulegają
niekontrolowanym zachowaniom, np. koalescencji, zanikaniu, czy teĪ wypáywaniu pod wpáywem siáy wyporu [2-4]. Ponadto, niektóre rodzaje superplasty¿katorów (ang. superplasticizer - SP) powodują powstanie nadmiernej zawartoĞci powietrza w samozagĊszczalnej mieszance [1], pomimo tego,
Īe zawierają juĪ w swym skáadzie domieszkĊ przeciwpieniącą (ang. anti-foaming admixture - AFA). Domieszki przeciwpieniące, skutecznie obniĪają nadmierną zawartoĞü powietrza [5], lecz ich dodanie, w pewnych przypadkach, moĪe
powodowaü segregacjĊ samozagĊszczalnej mieszanki. Wtedy stosuje siĊ domieszki zwiĊkszające lepkoĞü (ang. viscosity modifying admixtures – VMA).
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W przypadku celowo napowietrzonego SCC problem doboru odpowiedniej domieszki jest takĪe záoĪony. ZawartoĞü
powietrza w stwardniaáym betonie, bĊdąca efektem dziaáania superplasty¿katora nadmiernie zwiĊkszającego zawartoĞü powietrza, moĪe wynosiü aĪ 8 % i wiĊcej [1]. Niemniej
jednak, tak powstaáe pory powietrzne charakteryzują siĊ zbyt
duĪymi rozmiarami (przewaĪnie ok. 1 mm), Īeby byáy korzystne z uwagi na mrozoodpornoĞü betonu, i przyczyniają siĊ
tylko do obniĪenia jego wytrzymaáoĞci i zwiĊkszenia nasiąkliwoĞci. Alternatywą jest stosowanie SP niezwiĊkszającego zawartoĞci powietrza, i dodanie AEA (ang. air-entraining
admixture). W pewnych przypadkach, wprowadzenie AEA
moĪe spowodowaü nadmierne upáynnienie mieszanki, gdyĪ
AEA jest Ğrodkiem powierzchniowoczynnym. W takiej sytuacji naleĪy stosowaü kolejną domieszkĊ, czyli VMA. Wyniki
badaĔ [6-9] dowodzą, Īe VMA powoduje wzrost lub nie powodują zmiany wytrzymaáoĞci betonu. Rezultaty badaĔ [10]
dowodzą, Īe wpáyw VMA na rozwój wytrzymaáoĞci samozagĊszczalnych zapraw zaleĪy nie tylko od rodzaju tego dodat-
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ku, ale takĪe od rodzaju SP. Natomiast wyniki badaĔ [11-13]
sugerują negatywny wpáyw VMA.
Stosowanie AFA i VMA, zaleĪnie od rodzaju SP, moĪe
powodowaü istotne zmiany zaáoĪonych wáaĞciwoĞci mieszanki oraz napowietrzonego i nienapowietrzonego SCC.
Celem prezentowanych badaĔ byáo porównanie wpáywu
wymienionych domieszek na urabialnoĞü i zawartoĞü powietrza w mieszance betonowej i stwardniaáym SCC.
Kolejnym celem badaĔ byáo sprawdzenie moĪliwoĞci prognozowania charakterystyki porowatoĞci stwardniaáego, samozagĊszczlnego betonu na podstawie badania porowatoĞci mieszanki betonowej przy pomocy urządzenia Air Void
Analyzer (AVA) [13].

wo Īwirowe frakcji 2/8 mm i piasek frakcji 0/2 mm (Rys. 1).
W badaniach zastosowano nastĊpujące domieszki (Tabela
3): SP1 (powodujący powstawanie nadmiernej zawartoĞci
powietrza), SP2 (nie powodujący powstawania nadmiernej
zawartoĞci powietrza), AFA i VMA (wybrane jako najbardziej
efektywne na podstawie wczeĞniejszych badaĔ) oraz AEA.
Projektowanie mieszanki betonowej (Tabela 4) przeprowadzono metodą doĞwiadczalną. Celem doboru rodzaju i udziaáu domieszek (Tabela 4) w SCC byáo zapewnienie
zbliĪonego rozpáywu mieszanki, mieszczącego siĊ w klasie
SF2, gdyĪ decyduje on o efekcie jej samozagĊszczenia [1].
Przygotowanie mieszanek rozpoczynano od wymieszania suchych jej skáadników. NastĊpnie dodawano SP rozprowadzony uprzednio w wodzie, po czym stosowano kolejne
domieszki, w zaleĪnoĞci od badanego przypadku (Tabela 5).
MieszankĊ mieszano przez 4 min. PoniewaĪ efektywnoĞü
dziaáania SP zaleĪy od czasu, badania mieszanki przeprowadzano po upáywie 20 min., licząc od czasu dodania do
niej wody.

2. Metodyka badaĔ
Do projektowania i wykonania mieszanek betonowych
zastosowano cement CEM II B-S 32,5R z cementowni GóraĪdĪe (Tabela 1), mączkĊ wapienną (Tabela 2), kruszyTabela 1. Charakterystyka CEM II/B-S 32.5 R.
Table 1. Characteristics of CEM II/B-S 32.5 R.
Skáad chemiczny [%]
SiO2

CaO

Al2O3

Fe2O3

MgO

Na2Oe

SO3

Powierzchnia
wáaĞciwa wg
Blaine’a [cm2/g]

24,7

56,7

6,3

2,3

2,9

0,7

3,2

3250

GĊstoĞü
[g/cm3]

WytrzymaáoĞü na
Ğciskanie [MPa]

3,0

42,4

Czas wiązania
(z testu Vicata) [min]
Początek
wiązania

Koniec
wiązania

240

270

Tabela 2. Charakterystyka mączki wapiennej
Table 2. Characteristics of limestone.
Skáad chemiczny [%]
CaCO3

SiO2 + NR

MgCO3

Fe2O3

Al2O3

Na2O

K2O

S

Straty praĪenia
[%]

96,00

1,50

1,40

0,11

0,08

0,023

0,037

0,03

43,75

GĊstoĞü
[g/cm3]
2,7

Tabela 3. Charakterystyka uĪytych domieszek.
Table 3. Properties of admixtures used.
WáaĞciwoĞü

SP1

SP2

AEA

VMA

AFA

Baza gáówna

eter
elokarboksylowy

eter
wielokarboksylowy

syntetyczny
surfaktant

kopolimer
syntetyczny

polialkohol

GĊstoĞü w 20°C [g/cm3]

1,07 ± 0,02

1,05 ± 0,02

1,01 ± 0,02

1,0 – 1,02

0,95 ± 0,02

WartoĞü pH w 20°C

6,5 ± 1,0

6,5 ±1,5

8,8

6–9

4-6

ZawartoĞü chlorków [% mas.]

 0,1

1,3

 0,1

< 0,1

-

ZawartoĞü alkaliów (Na2Oe) [% mas.]

1,5

1,3

 1,0

-

-

Tabela 4. Skáad badanego betonu samozagĊszczalnego.
Table 4. Composition of the studied SCC.

Symbol
SCC

CEM II B-S 32,5R
[kg]

w/c

w/s

Piasek
0-2 mm
[kg]

ĩwir
0-8 mm
[kg]

ZawartoĞü
zaczynu [%]

SP1

SP2

VMA

AEA

AFA

B1

442,40

0,45

0,31

693,20

866,49

41,00

0,67

0,00

0,00

0,00

0,00

B1A

442,40

0,45

0,31

693,20

866,49

41,00

0,67

0,00

0,00

0,00

1,80

B2

442,40

0,45

0,31

693,20

866,49

41,00

0,00

1,33

0,00

0,00

0,00

B2V

442,40

0,45

0,31

693,20

866,49

41,00

0,00

1,53

0,25

0,00

0,00

B2A

442,40

0,45

0,31

693,20

866,49

41,00

0,00

1,16

0,00

0,04

0,00

B2AV

442,40

0,45

0,31

693,20

866,49

41,00

0,00

1,51

0,27

0,08

0,00
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Rys. 1. Rozkáad wielkoĞci ziaren kruszywa.
Fig. 1. Grain size distribution of aggregate.

WáaĞciwoĞci mieszanki betonowej oznaczono nastĊpującymi metodami: test konsystencji mieszanki wedáug procedury opisanej w publikacji [14], zawartoĞü powietrza - metodą ciĞnieniową PN-EN 12350-7:2001. Wymienione badania
samozagĊszczalnych mieszanek betonowych wykonywano
w temperaturze 20oC, co jest szczególnie istotne, gdyĪ temperatura zarówno wpáywa na wáaĞciwoĞci reologiczne mieszanki, jak i na zawartoĞü powietrza w jej objĊtoĞci.
OcenĊ charakterystyki porowatoĞci mieszanki wykonano za pomocą urządzenia Air Void Analyzer serii 3000 ¿rmy
Germann Instruments (AVA). Metoda pomiaru wykorzystuje
prawo Stokesa okreĞlającego siáĊ oporu ciaáa poruszającego siĊ w danym oĞrodku. WielkoĞü pĊcherzyków powietrza
moĪna okreĞliü znając prĊdkoĞü ich poruszania siĊ w cieczy
o znanej lepkoĞci. Badanie wykonuje siĊ w nastĊpujący sposób. Z uformowanego elementu pobiera siĊ próbkĊ mieszanki
(o wielkoĞci ziaren do 6 mm) i wstrzykuje za pomocą strzykawki do urządzenia AVA na dno szklanej kolumny (Rys. 2).
NastĊpnie uruchamia siĊ proces powolnego mieszania za poĞrednictwem mieszadáa magnetycznego. PĊcherzyki stopniowo przedostają siĊ do cieczy o znanej lepkoĞci gromadząc siĊ
pod naczyniem pomiarowym wskutek wyporu hydrostatycznego. Urządzenie AVA serii 3000 pozwala na pomiar czterech
podstawowych parametrów pĊcherzyków powietrza zgodnie
z normą ASTM C457: caákowitej zawartoĞci (A), rozstawu
( L ), powierzchni wáaĞciwej (D) oraz zawartoĞci pĊcherzyków
o Ğrednicy mniejszej niĪ 300 m (A300).
Oznaczenie charakterystyki porowatoĞci stwardniaáego SCC wykonano wedáug PN-EN 480-11:2008. Oznaczono caákowitą zawartoĞü powietrza (A), rozstaw porów ( L ),
powierzchniĊ wáaĞciwą porów (D) oraz zawartoĞü porów
o Ğrednicy mniejszej niĪ 300 m (A300), takĪe odpowiadających normie ASTM C457.

Rys. 2. Widok i schemat aparatury AVA [13].
Fig. 2. A view and scheme of the AVA apparatus [13].

Tabela 5. Cel stosowania domieszek.
Table 5. The main aim for use of the admixtures.
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Symbol SCC

Rodzaj domieszek

Badany efekt wpáywu domieszek

B1

SP1 „napowietrzający”

SCC napowietrzony (nie celowo), w wyniku dziaáania SP1

B1A

SP1+AFA

Eliminacja napowietrzenia powstaáego w wyniku dziaáania SP1

B2

SP1+AFA+VMA

Przeciwdziaáanie segregacji powstaáej w wyniku dziaáania SP1+AFA

B2V

SP2 „nienapowietrzający”

SCC nienapowietrzony

B2A

SP2+VMA

Przeciwdziaáanie segregacji powstaáej w wyniku dziaáania SP2

B2AV

SP2+AEA

Celowo napowietrzony SCC

B1

SP2+AEA+VMA

Przeciwdziaáanie segregacji powstaáej w wyniku dziaáania SP2 +AEA
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3. Wyniki badaĔ i ich dyskusja
W Tabeli 6 zestawiono wyniki badaĔ wáaĞciwoĞci samozagĊszczalnej mieszanki. Tak jak wspomniano uprzednio, celowo zastosowano taką iloĞü domieszek, aby nie wprowadzaü
kolejnego, zmiennego czynnika wpáywającego na porowatoĞü SCC, którym jest páynnoĞü mieszanki (mierzona Ğrednicą rozpáywu D). Z tego powodu rozpáywy SCC nie są istotnie
zróĪnicowane (Tabela 6). W przeciwnym przypadku, wpáyw
stosowanych domieszek na urabialnoĞü SCC jest znaczny.
Tabela 6. Rezultaty badaĔ SCC.
Table 6. Research results of SCC.
Symbol SCC

D [mm]

T500 [s]

szenia iloĞci AEA, powoduje wystĊpowanie pozornej spójnoĞci mieszanki, spowodowanej przez liczne pĊcherzyki powietrza [1], i w związku z tym, zmniejszenie rozpáywu SCC.
Dodanie VMA do mieszanki z SP i AEA powoduje znaczne zmiany. Rezultaty badaĔ [7] (Rys. 3) wykazaáy, Īe VMA
powoduje obniĪanie zawartoĞci powietrza w napowietrzonej
celowo mieszance. TakĪe wyniki badaĔ przeprowadzonych
przez Khayata [2] są zgodne z tym wnioskiem. Rezultaty badaĔ zestawione w Tabelach 6 i 8 takĪe dowodzą, Īe zastosowanie VMA powoduje obniĪenie zawartoĞci powietrza w napowietrzonej uprzednio mieszance i betonie; w przypadku
napowietrzonego SCC z VMA konieczne byáo zwiĊkszenie
iloĞci AEA w celu zapewnienia zawartoĞci powietrza takiej
samej jak w SCC tylko z AEA (por. Tabela 4).

Ac [%]

B1

730

3

8,0

B1A

705

2

2,7

B1VA

710

5

3,1

B2

715

2

2,1

B2V

710

4

2,5

B2A

640

2

5,0

B2AV

690

4

5,0

Analizując obserwowany wpáyw domieszek na zawartoĞü powietrza w SCC (Tabela 6) nasuwają siĊ nastĊpujące spostrzeĪenia.
Wpáyw rodzaju SP jest zasadniczy dla caákowitej zawartoĞci powietrza w mieszance, pomimo zbliĪonego jej rozpáywu. Zaskakujące jest, Īe zawartoĞü powietrza w mieszance
wynosiü aĪ 8 % bez istotnej zmiany rozpáywu (D = 730 mm).
Wpáyw AFA na zawartoĞü powietrza w SCC z SP, powodującym nadmierne napowietrzenie, jest istotny. Dziaáanie
AFA powoduje obniĪenie zawartoĞci powietrza w mieszance nawet o 5,3 %, nie wywoáując jej segregacji. Wpáyw AFA
na czas rozpáywu T500 jest statystycznie nieistotny.
Dodanie VMA do mieszanki z SP i AFA powoduje nieznaczne zmiany jej wáaĞciwoĞci. Wskutek dziaáania VMA
nastĊpuje zwiĊkszenie czasu rozpáywu mieszanki bez istotnej zmiany zawartoĞci powietrza, zredukowanego uprzednio przez AFA.
Dodanie VMA do mieszanki z SP, niezwiĊkszającym zawartoĞci powietrza, powoduje istotne zmiany wyáącznie czasu jej rozpáywu, ze wzglĊdu na taki dobór iloĞci SP i VMA,
by zachowaü w przybliĪeniu D = const. ZawartoĞü powietrza nie ulega zasadniczej zmianie.
Dodanie AEA do mieszanki z SP, nie powodującym powstania zbyt duĪej iloĞci powietrza, przyczynia siĊ do zmniejszenia Ğrednicy rozpáywu SCC (Tabela 6) w wiĊkszym stopniu, niĪ zawartoĞü powietrza bĊdąca efektem dziaáania SP1.
Powodem tego są inne oddziaáywania wystĊpujące pomiĊdzy
róĪnego pochodzenia pĊcherzykami powietrza, a cząstkami
staáymi w SCC [1]. Ponadto, w literaturze wystĊpują sprzeczne wyniki badaĔ w zakresie wpáywu napowietrzenia, bĊdącego efektem dziaáania AEA, na ĞrednicĊ rozpáywu SCC. Rezultaty licznych badaĔ dowodzą, Īe charakter tego wpáywu
zaleĪy do zastosowanej iloĞci AEA. W przypadku maáych iloĞci AEA moĪe nastĊpowaü zwiĊkszenie rozpáywu SCC, poniewaĪ AEA jest Ğrodkiem powierzchniowo czynnym. Jednak dalsze zwiĊkszenie napowietrzenia, w wyniku zwiĊk-

Rys. 3. Wpáyw procentowej iloĞci VMA na zawartoĞü powietrza [7].
Fig. 3. InÀuence of VMA content on air-content [7].

W Tabeli 7 zestawiono wyniki badaĔ parametrów pĊcherzyków powietrza, przeprowadzonych za pomocą urządzenia AVA.
Tabela 7. Rezultaty oznaczenia charakterystyki pĊcherzyków powietrza w SCC za pomocą AVA.
Table 7. The results of air-bubbles characteristics determined in
SCC by using AVA.
Symbol
SCC

A [%]

L [mm]

Į [mm-1]

A300 [%]

B1

0,30

0,23

81,80

0,20

B1A

4,50

0,05

114,90

4,30

B1VA

1,10

0,15

73,60

1,00

B2

3,20

0,08

88,60

1,00

B2V

0,60

0,30

46,30

0,40

B2A

0,50

0,11

142,50

0,40

B2AV

3,20

0,35

20,90

1,20

Tabela 8. Charakterystyka porów powietrznych oznaczonych zgodnie z PN-EN 480-11:2008.
Table 8. Characteristic of air-voids voids determined according to
PN-EN 480-11:2008.
Symbol
SCC

A [%]

L [mm]

Į [mm-1]

A300 [%]

B1

4,47

0,29

20,83

1,55

B1A

2,10

0,58

15,04

0,25

B1VA

2,56

0,43

18,34

0,42

B2

1,86

0,84

10,88

0,22

B2V

3,14

0,99

7,16

0,16

B2A

3,80

0,33

20,21

1,39

B2AV

3,72

0,32

20,71

1,54
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Rys. 4. Charaterystyka porowatoĞci betonu B1.
Fig. 4. Porosity characteristics of the B1 concrete.

Rys. 5. Charaterystyka porowatoĞci betonu B1A.
Fig. 5. Porosity characteristics of the B1A concrete.

Rys. 6. Charaterystyka porowatoĞci betonu B1AV.
Fig. 6. Porosity characteristics of the B1AV concrete.

Rys. 7. Charaterystyka porowatoĞci betonu B2.
Fig. 7. Porosity characteristics of the B2 concrete.
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Rys. 8. Charaterystyka porowatoĞci betonu B2V.
Fig. 8. Porosity characteristics of the B2V concrete.

Rys. 9. Charaterystyka porowatoĞci betonu B2A.
Fig. 9. Porosity characteristics of the B2A concrete.

Rys. 10. Charaterystyka porowatoĞci betonu B2AV.
Fig. 10. Porosity characteristics of the B2AV concrete.

Rys. 11. Obraz porów powietrznych w betonie B1; podziaáka odpowiada 0,5 mm.
Fig. 11. Image of air voids in the B1 concrete; scale bar equals
0.5 mm.

Rys. 12. Obraz porów powietrznych w betonie B1A; podziaáka odpowiada 0,5 mm.
Fig. 12. Image of air voids in the B1A concrete; scale bar equals
0.5 mm.
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Rys. 13. Obraz porów powietrznych w betonie B1AV; podziaáka odpowiada 0,5 mm.
Fig. 13. Image of air voids in the B1AV concrete; scale bar equals 0.5 mm.

Rys. 14. Obraz porów powietrznych w betonie B2; podziaáka odpowiada 0,5 mm.
Fig. 14. Image of air voids in the B2 concrete; scale bar equals
0.5 mm.

Rys. 15. Obraz porów powietrznych w betonie B2V; podziaáka odpowiada 0,5 mm.
Fig. 15. Image of air voids in the B2V concrete; scale bar equals
0.5 mm.

Rys. 16. Obraz porów powietrznych w betonie B2A; podziaáka odpowiada 0,5 mm.
Fig. 16. Image of air voids in the B2A concrete; scale bar equals
0.5 mm.

Rys. 17. Obraz porów powietrznych w betonie B2VA; podziaáka odpowiada 0,5 mm.
Fig. 17. Image of air voids in the B2VA concrete; scale bar equals 0.5 mm.

W Tabeli 8 zestawiono rezultaty badaĔ charakterystyki
porowatoĞci wedáug PN-EN 480-11:2008. Na skutek oddzia-
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áywania analizowanych domieszek ulegają zmianie wielkoĞci porów oraz caákowity ich udziaá (Rys. 4-17).
Porównując rezultaty badaĔ zestawione w Tabelach 6
i 8 wnioskowaü moĪna z duĪą dozą prawdopodobieĔstwa
o wpáywie rodzaju domieszki na caákowite napowietrzenie
SCC. OczywiĞcie zawartoĞü powietrza w betonie w stosunku do mieszanki jest przewaĪnie mniejsza, takĪe w badanym przypadku napowietrzenie mieszanki jest mniejsze o ok.
1 % w stosunku do napowietrzenia betonu. Napowietrzenie
mieszanki w przypadku SP o ubocznym efekcie napowietrzającym moĪe byü wiĊksze nawet o 3,5 % w stosunku do
stwardniaáego SCC. ĝwiadczy to o duĪej niestabilnoĞci „napowietrzenia” bĊdącego efektem dziaáania SP. Jednak znane są przypadki, gdy zawartoĞü powietrza w SCC, bĊdąca
ubocznym efektem dziaáania SP, moĪe wynosiü aĪ 8 % [1].
Porównując rezultaty badaĔ zestawione w Tabelach 7
i 8, wnioskowaü moĪna o niezadowalającej zgodnoĞci pomiĊdzy wynikami badaĔ wykonanych za pomocą urządzenia AVA i wg PN-EN 480-11:2008. W literaturze takĪe publikowane są rezultaty badaĔ porównawczych za pomocą AVA
z wynikami badaĔ wg ASTM C457. W publikacji [15] cytowane
są wyniki badaĔ, które sugerują, Īe zawartoĞü powietrza wg
AVA § ASTM C457, zaĞ powierzchnia wáaĞciwa porów wg
AVA > ASTM C457. Rezultaty badaĔ [15] wskazują jednak,
Īe zgodnoĞü wyników AVA i wyników badania wg PN-EN
480-11:2008 byáa gorsza. Przyczyna tego jest niewyjaĞniona.
NaleĪy zaznaczyü, Īe metoda oznaczenia charakterystyki napowietrzenia za pomocą urządzenia AVA dedykowana jest do mieszanek napowietrzonych. Urządzenie AVA
wymaga, aby zawartoĞü maáych pĊcherzyków byáa stosunkowo duĪa, by pomiar zostaá przeprowadzony prawidáowo.
Wobec tego, nie jest wáaĞciwe zastosowanie tego urządzenia do oznaczenia charakterystyki porowatoĞci nienapowietrzonej mieszanki betonowej. ChociaĪ zgodnoĞü miĊdzy parametrami porowatoĞci celowo napowietrzonej mieszanki betonowej i betonu takĪe nie jest zadowalająca (Tabele 7 i 8).
NaleĪy takĪe nadmieniü, Īe metoda pomiaru przy pomocy urządzenia AVA wymaga zachowania staáej temperatury
mieszanki w granicach 21-25°C. Ponadto, precyzja pomiaru wymaga izolacji od otoczenia, tzn. zabezpieczenia przed
wibracjami, czy teĪ przeciągami. Istotne jest takĪe, Īe objĊtoĞü próbki jest stosunkowo maáa, wynosi jedynie 20 cm3.
Podczas pobierania i przenoszenia mieszanki w strzykawce
do urządzenia AVA moĪe nastĊpowaü niekontrolowana zmiana zawartoĞci powietrza w jej objĊtoĞci. Uwaga ta szczególnie dotyczy mieszanki o duĪej ciekáoĞci, jak na przykáad mieszanka samozagĊszczalna.
Analizując wpáyw celowej mody¿kacji wáaĞciwoĞci samozagĊszczalnej mieszanki betonowej na charakterystykĊ porowatoĞci stwardniaáego SCC (Tabela 8 i Rys. 4-17) moĪna
wyciągnąü nastĊpujące wnioski.
Wpáyw rodzaju SP na charakterystykĊ porowatoĞci SCC
jest istotny. WskaĨnik rozstawu porów, odpowiadający betonowi wykonanemu z SP2, jest prawie trzykrotnie wiĊkszy od
wskaĨnika rozstawu porów betonu wykonanego z SP1. Powierzchnia wáaĞciwa porów „napowietrzonego” betonu jest
prawie dwukrotnie wiĊksza. ZawartoĞü porów A300 w obu betonach róĪni siĊ siedmiokrotnie.
Dodanie AFA do mieszanki z SP, nadmiernie zwiĊkszającym zawartoĞü powietrza, wywoáuje prawie dwukrotną róĪnicĊ miĊdzy caákowitą zawartoĞcią powietrza w SCC. Z punk-
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tu widzenia mrozoodpornoĞci SCC pozostaáe parametry ulegáy niekorzystnym zmianom w wyniku zastosowania AFA.
Wpáyw VMA na charakterystykĊ porowatoĞci SCC, w stosunku do SCC z SP i AFA jest maáo znaczący, za wyjątkiem
zawartoĞci porów A300 (Tabela 4).
Stosowanie VMA z SP niezwiĊkszającym istotnie zawartoĞci powietrza wpáywa na zmianĊ charakterystyki porowatoĞci SCC. Caákowita zawartoĞü powietrza jest o 1,28 % wyĪsza w wyniku zastosowania VMA. Ponadto wartoĞci pozostaáych parametrów struktury porowatoĞci są nieznacznie roĪne.
Stosowanie AEA, w przypadku mieszanki z SP niezwiĊkszającym nadmiernie zawartoĞci powietrza, powoduje znaczące zmiany charakterystyki napowietrzenia. Powierzchnia wáaĞciwa porów betonu napowietrzonego jest niemal
dwukrotnie wiĊksza od powierzchni wáaĞciwej porów betonu nienapowietrzonego. WskaĨnik rozstawu porów betonu
napowietrzonego jest prawie trzykrotnie mniejszy niĪ betonu nienapowietrzonego. ZawartoĞü porów A300 jest ponad
szeĞciokrotnie wiĊksza.

4. Wnioski
Przeprowadzone analizy wyników badaĔ charakterystyki porowatoĞci samozagĊszczalnej mieszanki betonowej
i stwardniaáego betonu pokazaáy niezadowalającą zgodnoĞü
pomiĊdzy wynikami badaĔ wykonanych za pomocą urządzenia AVA i wg PN-EN 480-11:2008. Przyczyną tej niezgodnoĞci
moĪe byü duĪa páynnoĞü mieszanki, bĊdąca przyczyną niekontrolowanych zmian charakterystyki napowietrzenia podczas wykonywania pomiaru przy pomocy urządzenia AVA.
Ponadto, urządzenie AVA nie jest moĪliwe do zastosowania
w przypadku nienapowietrzonych mieszanek betonowych,
gdyĪ zbyt niska iloĞü pĊcherzyków powietrza w mieszance
uniemoĪliwia prawidáowy odczyt pomiaru.
Wyniki badaĔ wykazaáy, Īe moĪna z duĪą dozą prawdopodobieĔstwa przewidywaü caákowitą zawartoĞü porów powietrznych w stwardniaáym betonie na podstawie badania napowietrzenia mieszanki metodą wolumetryczną przyjmując,
Īe napowietrzenie mieszanki jest mniejsze o ok. 1 % w stosunku do napowietrzenia betonu. Napowietrzenie mieszanki w przypadku SP o ubocznym efekcie napowietrzającym
moĪe byü wiĊksze nawet o 3,5% w stosunku do stwardniaáego SCC.
Wpáyw celowej mody¿kacji wáaĞciwoĞci samozagĊszczalnej mieszanki betonowej za pomocą domieszek AFA, VMA
i AEA oraz rodzaj stosowanego SP okazaá siĊ byü istotny dla
wynikowej charakterystyki porowatoĞci SCC.
Rodzaj SP jest zasadniczy ze wzglĊdu na caákowitą zawartoĞü powietrza w mieszance i betonie, mimo zbliĪonego
rozpáywu mieszanki. Napowietrzenie bĊdące ubocznym efektem dziaáania SP moĪe wynosiü aĪ 8 % przy rozpáywie mieszanki wynoszącym ponad 700 mm. Napowietrzenie, które
jest skutkiem dziaáania SP nie przyczynia siĊ w tak duĪym
stopniu do zmniejszenia Ğrednicy rozpáywu SCC, jak napowietrzenie bĊdące efektem dziaáania AEA.
ZawartoĞü powietrza w mieszance, bĊdąca ubocznym
efektem dziaáania SP, bywa niestabilna. RóĪnica miĊdzy
zawartoĞcią powietrza w mieszance i betonie w analizowanym przypadku wynosi aĪ 3,53 %. Ponadto parametry porowatoĞci celowo i ubocznie napowietrzonego SCC są znacznie zróĪnicowane.

Wpáyw AFA jest istotny ze wzglĊdu na wáaĞciwoĞci SCC.
Dodanie AFA do mieszanki z SP, powodującym nadmierną zawartoĞü powietrza w jej objĊtoĞci, pozwala na znaczne zredukowanie jej iloĞci. Z punktu widzenia mrozoodpornoĞci pozostaáe parametry SCC ulegáy niekorzystnym zmianom w wyniku zastosowania AFA.
VMA istotnie wpáywa na zmianĊ charakterystyki porowatoĞci SCC z SP. Wpáyw VMA na charakterystykĊ porowatoĞci SCC, w stosunku do SCC z SP i AFA jest maáo znaczący, za wyjątkiem zawartoĞci porów A300 VMA obniĪa celowe
napowietrzenie mieszanki, stąd konieczne jest zwiĊkszenie
iloĞci AEA w przypadku SCC z AEA i VMA.
Na zakoĔczenie naleĪy nadmieniü, Īe obserwowane róĪnice pomiĊdzy wynikami charakterystyki porowatoĞci mieszanki i betonu bywają zmienne. Bardzo duĪy wpáyw na tĊ
zmiennoĞü wywiera konsystencja i rodzaj mieszanki betonowej. W przypadku zwykáych napowietrzonych mieszanek
betonowych o niskim stopniu páynnoĞci bywa obserwowana
dobra zgodnoĞü miĊdzy parametrami porów powietrznych
w mieszance i betonie.
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