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• Napowietrzanie betonu polega na celowym zwiększeniu 
porowatości w sposób kontrolowany: poprzez wprowadzenie 
domieszki napowietrzającej do mieszanki betonowej i 
odpowiednie mieszanie. 

• Ustabilizowane w mieszance pęcherzyki powietrzne nie ulegają 
destrukcji i w betonie stwardniałym są obecne w formie 

sferycznych, rozdzielnych mikrospustek.

Podstawy napowietrzania betonu



Działanie domieszki

• Domieszki napowietrzające są 
zbudowane z grup hydrofobowych (np. 
łańcuchów węglowodorowych) oraz 
elementów zdolnych do dysocjacji w 
środowisku wodnym z utworzeniem 
grup hydrofilowych. 

• Powierzchnia ziaren cementu ulega 
hydrofobizacji; adsorbują się na niej 
pęcherzyki powietrza, utrzymywane 
przez niepolarne łańcuchy . 



Efekty domieszki napowietrzającej

• Wpływa na zmniejszenie napięcia powierzchniowego wody zarobowej 
oraz stabilizację w mieszance zamkniętych pęcherzyków powietrza. 

• Równomiernie rozmieszczone mikropustki w betonie korzystnie 
wpływają na mrozoodporność. 

• Skuteczność napowietrzania zależy przede wszystkim od intensywności 
mieszania:  im szybciej, tym więcej wytworzonych pęcherzyków. 

• Podczas zagęszczania część pęcherzyków zostanie uwolnionych z 
mieszanki: tym więcej im dłużej i intensywniej się wibruje.

• Nadmierne napowietrzenie powoduje spadek wytrzymałości betonu - o 
ok. 4-5 MPa na każdy 1% powietrza.



 zwiększenie mrozoodporności betonu bez nadmiernego 

obniżenia wytrzymałości

Ograniczenia składu
Klasa ekspozycji wg PN-EN 206

XF1 XF2 XF3 XF4

Maks. współczynnik w/c 0,55 0,55 0,50 0,45

Min. klasa wytrzymałości C30/37 C25/30 C30/37 C30/37

Min. zawartość cementu 

[kg/m3] 
300 300 320 340

Min. zawartość powietrza 

[%] 
- 4 4 4

Inne wymagania 
Kruszywo zgodne z PN-EN 12620 

o odpowiedniej mrozoodporności

Zasadniczy cel napowietrzania



lód pustka
powietrzna

ciśnienie

ciecz
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pustka
powietrznalód

matryca cementowa
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Zamarzająca woda zwiększa objętość i wywiera ciśnienie na ścianki 

porów kapilarnych

Gdy w betonie nie ma mikropustek  opory hydrauliczne są duże, 

ciśnienie przekracza wytrzymałość

Powstawanie ciśnienia hydraulicznego



Strefy chronione zaczynu wokół pustek
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pustki powietrzne 

chroniony obszar 
zaczynu 

wielkość pustek ma duże znaczenie !



Metody pomiaru napowietrzenia 
i kryteria oceny



Pomiar zawartości powietrza 

• Aparat ciśnieniowy do pomiaru 
zawartości powietrza PN-EN 12350-7 

• Metoda sekwencyjno-ciśnieniowa SAM 
– zmodyfikowany aparat 
ciśnieniowy

• AVA (Air Void Analyzer)
- mieszanka betonowa  bez ziaren > 6mm



Uziarnienie 
kruszywa

Projektowana 
zawartość 
powietrza

Zatwierdzanie, 
kontrola jakości

do 8,0 mm 5,0 ÷ 6,5 % Zawartość
projektowana 
-0,5% ; +1,0%

do 16,0 (22,4) mm 4,5 ÷ 6,0 %

do 31,5 mm 4,0 ÷ 5,5 %

Kryteria oceny napowietrzenia nawierzchni

Zawartość powietrza w mieszance betonowej zgodnie z PN-EN 12350-7 należy 
oznaczać przy projektowania składu mieszanki betonowej, zatwierdzaniu recepty,
próby technologicznej, kontroli podczas realizacji robót.

GDDKiA OST Nawierzchnia betonowa 2018



Obrazowanie porów powietrznych w betonie

obraz przestrzenny

mikrotomografia komputerowa

przekrój betonu  obraz płaski pustki



pory powietrzne

ziarno kruszywa

Charakterystyka  porów powietrznych 

według PN-EN 480-11

• wskaźnik rozmieszczenia porów;          [mm]

• powierzchnia właściwa porów;   α [1/mm]

• całkowita zawartość powietrza;   A [%]

• zawartość mikroporów o średnicy do 300μm;  A300 [%]

• rozkład wielkości porów

Mikroskopia optyczna z 

cyfrową analizą obrazu;

zgłady polerowane, 

specjalnie kontrastowane

L



Kryteria oceny napowietrzenia nawierzchni

Dokument Wymaganie  Badanie 
wstępne 

Badanie 
zgodności 

Wytyczne 
austriackie 
RVS 08.17.02 

zawartość powietrza w mieszance [%] 4,0 - 6,0 4,0 - 6,0 

min. zawartość mikroporów A300 [%] 
1,8 1,8 

max. wskaźnik rozmieszczenia L  [mm] 
0,18 0,21 

Niemieckie 
Federalne 
Ministerstwo 
Komunikacji 
ZTV Beton-
StB 07 

 
min. zawartość mikroporów A300 [%] 1,8 1,5 

 

max. wskaźnik rozmieszczenia L  [mm]  0,20 0,24 

Słowackie 
MDVRR- TKP 
časť 8 
15.08.2011 

Wymaganie 
Kategoria nawierzchni 

CB I CB II CB III 

 

max. wskaźnik rozmieszczenia L  [mm] 
0,24 

brak 
wymagań 

 



Wymagania dotyczące charakterystyki porów powietrznych, oznaczonej 

zgodnie z PN-EN 480-11, w betonie mrozoodpornym:

• OST Nawierzchnia betonowa 2018: odpowiednia charakterystyka 

porów powietrznych w betonie :

- zawartość mikroporów A300  ≥ 1,5%,

- wskaźnik rozmieszczenia porów  : 

≤ 0,25 mm w klasie ekspozycji XF3 

≤ 0,20 mm w klasie ekspozycji XF4.

• OST Beton w drogowych obiektach inżynierskich (projekt 2018):

- wskaźnik rozmieszczenia porów w stwardniałym betonie  

(<0,20 mm lub <0,18 mm),

- zawartość mikroporów A300  mniejszych od 0,3 mm 

(>1,5% lub >1,8%).

Krajowe kryteria oceny napowietrzenia



Sposób pobieranie próbek z nawierzchni do wyznaczania  charakterystyki porów 
powietrznych  według załącznika do OST Nawierzchnia betonowa 2018

Charakterystyka porów w odwiertach



Napowietrzenie betonu w 
przykładowych nawierzchniach dróg



 

Składniki [kg/m3] 
Warstwa betonu 

dolna górna 

CEM I 42,5N-
HSR/NA 

370 430 

piasek 510 520 

grys 2-8 i 8-16 810 - 

grys 2-5 i 5-8 - 1360 

grys 16-22 600 - 

woda 135 153 

d.uplast. 0,2% m.c. 0,6% m.c. 

d.napow. 0,3% m.c. 0,3% m.c. 

Beton nawierzchniowy z cementem 
CEM 42,5 N-HSR/NA

Nawierzchnia z 

odsłoniętym kruszywem

• warstwa górna-

kruszywo do 8mm

• warstwa dolna –

kruszywo do 22mm

Skład mieszanki



Charakterystyka porów wg PN-EN 480-11

Beton  
nawierzchniowy 

A 
[%] 

  
[mm-1] 

L  
[mm] 

A300 
[%] 

Dolna warstwa betonu 3,65 42,43 0,13 2,14 

Górna warstwa betonu 5,44 33,03 0,16 2.57 
 

warstwa dolna warstwa górna



Napowietrzenie w śladzie wibratora

Wyniki pomiaru charakterystyki porów 

w odwiertach z nawierzchni
Odwierty z nawierzchni dwuwarstwowej

GWB A 
[%] 

α 
[mm-1] 

L  
[mm] 

A300 
[%] 

w śladzie 4,59 28,99 0,18 2,17 

między 5,64 27,06 0,17 2,38 

 

DWB A 
[%] 

α 
[mm-1] 

L  
[mm] 

A300 
[%] 

w śladzie 4,81 32,90 0,15 2,40 

między 4,41 30,40 0,16 2,31 

 



Pomiar napowietrzenia na budowie drogi

Pomiar na macie rozłożonej na podbudowie drogi 
ekspresowej bez izolacji przeciwdrganiowej

ci
śn
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n
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 [

kP
a] liczba 

SAM

komora górna
komora dolna



Zmiana konsystencji  liczba SAM

Pomiar 1 (0 min. po 
pobraniu)

Pomiar 4 (60 min. po pobraniu)

Ley i inni

• mieszanka z jednej dostawy
• 5 pomiarów SAM
• pobranie próbek + pomiar → co 20 min



Proponowana wartość 
graniczna

Wskaźnik rozmieszczenia – liczba SAM

Beton układany metodą ślizgową 
konsystencja < 30 mm opadu stożka
GWN – uziarnienie kruszywa do 8 mm
DWN – uziarnienie kruszywa do 22 mm



(wideo)

Kłopoty z napowietrzeniem betonu w 
nawierzchniach dróg i lotnisk



Efekty składu i temperatury

- dwie domieszki
- trzy cementy CEM I
- piasek o zmiennej 
zawartości frakcji 
<0,25mm

mieszanki betonowe o jednakowej zawartości powietrza 5%



Efekty składu i temperatury
- dwie domieszki
- trzy cementy CEM I
- piasek o zmiennej 
zawartości frakcji 
<0,25mm

mieszanki betonowe o jednakowej zawartości powietrza 5%



Ubytek 
powietrza i 

wody z 
ułożonej 

nawierzchni



Ubytek 
powietrza i 

wody z 
ułożonej 

nawierzchni



Możliwe wyjaśnienie ?



Wzrost napowietrzenia wskutek mieszania

• Przy normalnym 
dozowaniu domieszki 
zawartość powietrza nie 
zależy od czasu mieszania

• Przy przedawkowaniu 
domieszki zawartość 
powietrza może znacznie 
wzrosnąć podczas 
przedłużonego mieszania



Konsekwencje napowietrzenia betonu 
w posadzkach przemysłowych 

utwardzanych powierzchniowo



Odspojenie posadzki

• Napowietrzenie mieszanki może być 
przyczyną powstania 
powierzchniowych odspojeń
posadzek betonowych zacieranych i 
utwardzanych powierzchniowo. 

• Wynika to ze specyfiki procesu 
powierzchniowego utwardzania, 
który powinien rozpocząć się  po 
zakończeniu wydzielania wody z 
ułożonego betonu (bleeding).



Przyczyny odspojenia

• Bezpośrednią przyczyną odspojenia jest na ogół niewłaściwie 
wybrany czasem końcowego, mechanicznego zacierania 
powierzchni posadzki. 

• Mechaniczne zacieranie powierzchni betonu z użyciem posypki z 
materiałów utwardzających zmniejsza przepuszczalność warstwy 
wierzchniej ułożonego betonu. 

• Jeśli końcowe zacieranie rozpocznie się przedwcześnie, woda 
wydzielana z mieszanki betonowej zostaje uwięziona pod 
zagęszczoną warstwą wierzchnią betonu, tworząc zlokalizowane 
obszary o wysokiej porowatości i małej wytrzymałości. 



Wydzielanie wody z mieszanki betonowej

Mieszanka:
- referencyjna – jak obok
- napowietrzona: j.w. 

+domieszka napowietrzająca 
ChrysoAir A10_0,2% m.c.

Właściwości referencyjna napowietrzona

Konsystencja-
opad stożka [mm]

190 190

Zawartość
powietrza [%]

1,1 8,0

Składnik Zawartość 
[kg/m3]

Cement Małogoszcz 
CEM III/A 42,5 N-LH/HSR/NA 

330

Piasek 0/2 mm 650
Żwir 2/16 mm 920

Żwir 16/31,5 mm 295
Woda 155

Domieszka upłynniająca 0,97% m.c. 3,2

Domieszka opóźniająca 0,21% m.c. 0,9



Napowietrzenie  bleeding

Metoda badania: zgodna z normą ASTM C232 metoda A



Skutki napowietrzenia

• Z betonu napowietrzonego woda wydziela się wolniej niż z 
betonu bez napowietrzenia.

• Przy podwyższonej temperaturze otoczenia przyspieszającej 
parowanie wydzielonej wody z powierzchni można błędnie 
ocenić koniec bleedingu i zbyt wcześnie rozpocząć 
zacieranie. 

• Pod utwardzoną warstwą przypowierzchniową mogą 
gromadzić się pęcherzyki powietrza i woda, powodując 
lokalne osłabienie betonu i prowadząc do tworzenia się 
spękań i odspojeń.  



Przekrój betonu posadzkowego

Pustki powietrzne (żółte) 
widoczne w górnej 
warstwie posadzki 
przemysłowej 
utwardzanej 
powierzchniowo



Pustki powietrzne i nadmiar wody

Górna warstwa posadzki w 
obszarze pod odspojeniem: 

-połączone ze sobą pustki 
powietrzne o nieregularnych 
kształtach; 

-efekt rozmycia granic porów 
 lokalnie zwiększona 
zawartość wody, znajdującej się 
pod płaszczyzną odspojenia 
(zjawisko opóźnionego 
bleedingu)



Pustki powietrzne i nadmiar wody

Połączone i rozmyte pustki powietrzne w 
obszarze 10-20 mm pod powierzchnią Pustki powietrzne w głębszych 

warstwach



Zalecenia do unikania delaminacji posadzek

Przewodnik ACI 302.1R-15 Guide to Concrete Floor and Slab Construction:
- nie stosować domieszki napowietrzającej
- regularnie kontrolować zawartości powietrza w mieszance
- zawartość powietrza < 3%
Deusche Bauchemie: 
- ograniczyć stosowania superplastyfikatorów PCE (1% m.c. wg) 
- ograniczyć zawartości drobnych frakcji piasku, aby nie zwiększać 
wodożądności i dawki superpalstyfikatora zmniejszenie ryzyka 
przypadkowego napowietrzenia i delaminacji posadzki….



Jakość nigdy nie jest dziełem przypadku …

Zakończenie


