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Założenia



Założenia:
1. Porównanie właściwości użytkowych betonów testowych ( wykonanych na CEM IV/B(V) 42,5N-LH/NA Kujawy z 

właściwościami użytkowymi betonów referencyjnych w rozpatrywanej klasie ekspozycji.

2. Mieszanki referencyjne spełniają wymagania składu wg tabeli F1 oraz F2 uzupełnienia krajowego PN-B-

06265:2018-10 w zakresie minimalnej ilości cementu oraz maksymalnego wskaźnika w/c.

3. Właściwości użytkowe – dla klasy XC przyjęto badanie głębokości karbonatyzacji, dla klasy XD badanie migracji 

jonów chlorkowych.

4. We wszystkich mieszankach taka sama ilość cementu (w obrębie danej klasy ekspozycji)

5. Mieszanki projektowane na tą samą klasę konsystencji oraz zawartość powietrza do 3.5%.

6. Stały rodzaj kruszyw oraz krzywa przesiewu.



BAZA (CEMENT) KLASA EKSPOZYCJI ( założone w/c) UWAGI:

CEM II/B-V 42,5 R HSR oraz 
CEM III/A 42,5 N-LH/HSR/NA

XC1 XC2 XC3 XC4, XD1

Mieszanka referencyjna
0,68 0,63 0,58 0,53

CEM IV/B(V) 42,5N LH/NA 
Kujawy

XC1 XC2 XC3 XC4, XD1
Mieszanka testowa

0,68 0,63 0,58 0,53

CEM IV/B(V) 42,5 N LH/NA 
Kujawy – modyfikacja

XC3 XC3 XC4,XD1 XC4, XD1 Mieszanka testowa - 
modyfikacja tylko w zakresie 

XC3 i XC4,XD1
(obniżenie w/c)0,54 0,50 0,49 0,45

RECEPTURY



Klasa ekspozycji XC1 XC2 XC3 XC4, XD1 XC3 XC4, XD1

W/C 0,68 0,63 0,58 0,53 0,50 0,54 0,45 0,49

Rodzaj cementu Wytrzymałość na ściskanie R28 [MPa]

CEM II/B-V 42,5 R HSR 28,2 33,9 39,2 43,7 X X X X

CEM III/A 42,5 
N-LH/HSR/NA 24,9 30,5 39,9 42,7 X X X X

CEM IV/B(V) 42,5 N LH/NA 
Kujawy 29,0 31,1 34,9 41,7 X X X X

CEM IV/B(V) 42,5 N LH/NA 
Kujawy - modyfikowany X X X X 48,6 38,0 58,1 49,6

Wytrzymałość na ściskanie 
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betonu – klasa 
ekspozycji XC



Karbonatyzacja a korozja stali xc

Najszybszy proces - wilgotność 
powietrza 60-75%

 praktycznie wszystkie elementy konstrukcji 
żelbetowych ( dostęp CO2)

[Rys. IMBiTB]

Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O



•  odpowiednio niskie W/C
•  szczelna matryca cementowa – W/C, cement, 

dodatki mineralne
• właściwa pielęgnacja betonu
•  odpowiednia alkaliczność – cement
•  grubość otuliny betonowej (projekt, podkładki 

dystansowe)
•  powłoki ochronne
•  ochrona katodowa
•  inhibitory korozji stali

Karbonatyzacja / Korozja stali – 
czynniki ograniczające

XC



Przebieg badania:
Dokument :
 PN-EN 12390-12:2020-06 - Badania betonu -- Część 12: 

Oznaczanie odporności betonu na karbonatyzację 
Przyspieszona metoda karbonatyzacji

 PN-EN 12390-10:2019-02 - Badania betonu -- Część 10: 
Oznaczanie odporności betonu na karbonatyzację w 
warunkach stężeń dwutlenku węgla na poziomie 
atmosferycznym

Warunki badania:
28 dni dojrzewania próbek w wodzie 
14 dni kondycjonowania w temp 18-25°C i wilg. wzgl. 50-65%
70 dni badania w warunkach 3%CO2, Temp. 20±2°C; 
wilg. względna 57±3%

Typ próbek wykorzystanych w badaniach:
2x kostka 150x150x150/1 wiek badania 28 dni

Im mniejsza wartość tym 
większa trwałość betonu

KARBONATYZACJA - badania
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chlorkowych – klasa 
ekspozycji XD, 
częściowo XS



Odporność korozyjna betonu w warunkach klasy 
ekspozycji XD

Norma:
 ASTM C1202 -19: Standard test method for electrical indication of concrete’s ability to 

resist chloride ion penetration – określenie ilości ładunku elektrycznego przeniesionego 
przez próbkę.

 PN-EN 12390-18 :2021-08 – Badania betonu -- Część 18 : Oznaczanie współczynnik migracji 
chlorków – wyznaczenie współczynnika migracji jonów.

 PN-EN 12390-11:2015-09 - Badania betonu -- Część 11: Oznaczanie odporności betonu na 
wnikanie chlorków w warunkach jednokierunkowej dyfuzji – wyznaczenie współczynnika 
dyfuzji jonów.

Badania migracji jonów chlorkowych:
Warunki badania:
28 dni ( lub więcej ) dojrzewania próbek ( czas równoważny)
28 dni w wodzie / pozostały okres w warunkach powietrzno-suchych (20°C, RH 65%)                  ( 
wewnętrzna procedura)

Typ próbek wykorzystanych w badaniach:
3x walec 50mmx100 mm



Badanie migracji jonów chlorkowych



Klasa przepuszczalności betonu wg ASTM C1202
Znikoma Bardzo niska Niska Umiarkowana Wysoka

Ilość przeniesionego 
ładunku elektrycznego [C] < 100 100-1000 1000 - 2000 2000 – 4000 >4000



Współczynnik migracji jonów 
chlorkowych – klasa ekspozycji XD2 

oraz wpływ czasu dojrzewania 
betonu na przepuszczalność betonu  

(ASTM)



Wyniki badań betonu w klasie ekspozycji XD2



Wpływ dojrzałości betonu na migrację jonów chlorkowych
Klasy przepuszczalności 

wg ASTM



WNIOSKI



 Badania karbonatyzacji wykazały, że jest możliwe zastosowanie cementu CEM IV/B(V) 42,5 N LH/NA Kujawy w 
klasie ekspozycji XC3 oraz XC4 przy zachowaniu wymagań składu zgodnego z tabelą F1 normy PN-B-06265 [2] czyli 
w/c poniżej 0,60 dla klasy XC3 i 0,55 dla klasy XC4, oraz minimalna ilość cementu odpowiednio 280 oraz 300 kg/m3.

 Wszystkie analizowane receptury z użyciem cementu CEM IV/B(V) 42,5 N LH/NA Kujawy kwalifikują się do tej 
samej, bardzo niskiej klasy przepuszczalności jak beton referencyjny. 

 Istotnym czynnikiem kształtującym tak niską przepuszczalność jest rodzaj cementu i wskaźnik w/c, ale również 
dojrzałość betonu. W świetle powyższego wszystkie receptury testowe charakteryzują się równoważną trwałością 
w porównaniu do betonu referencyjnego, którego skład był zgodny z tabelami F1 i F2 normy PN-B-06265:2018-10. 
Beton wg receptury TD1, pomimo nie spełnienia klasy wytrzymałości wykazał podobną trwałość jak materiał 
referencyjny jednak wymaga korekty składu, w celu zwiększenia wytrzymałości na ściskanie. 

 W przypadku zastosowania cementu CEM IV/B(V) 42,5 N LH/NA w klasach ekspozycji XC3, XC4 oraz XD1,XD2 należy 
pamiętać o zastosowaniu w kontroli produkcji odpowiednich procedur zapewniających uzyskanie wymaganego 
składu betonu w odniesieniu do ilości i jakości cementu, wskaźnika w/c oraz zawartości powietrza.

 Badania potwierdzają także wyraźny, pozytywny wpływ redukcji wskaźnika w/c na trwałość betonów w warunkach 
karbonatyzacji oraz migracji jonów chlorkowych.
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