
36

TEMAT WYDANIA – Cement, dodatki i domieszki do betonu

10/2020 (nr 578) ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X www.materialybudowlane.info.pl

G łównym spoiwem betonu jest
cement portlandzki (ordinary
Portland cement – OPC),
którego produkcja wynosi

obecnie 4,1 mld ton rocznie [4]. Nieste-
ty wytwarzanie tego materiału [15] jest
relatywnie drogie, powoduje zużycie
dużej ilości energii cieplnej i elektrycz-
nej, surowców naturalnych (np. margli
i wapieni) oraz generuje szkodliwe
gazy cieplarniane (m.in. CO2, N2O).
Sektor cementowy ma więc duży (głów-
nie negatywny) wpływ na atmosferę
i środowisko naturalne [24]. W związku
z tym, do wytwarzania mieszanki beto-
nowej coraz częściej są stosowane róż-
nego rodzaju dodatki [11, 13], domiesz-
ki [6, 10] oraz cementy wieloskładni-
kowe [14]. Wykorzystanie dodatków
w przemyśle betonowym pozwala unik-
nąć nadmiernego składowania odpadów
na wysypiskach. Najczęściej stosowane
w składzie cementu i betonu [10] są: po-

piół lotny o małej zawartości wapnia;
popiół lotny o dużej zawartości wapnia
oraz granulowany żużel wielkopiecowy.

Popiół lotny krzemionkowy (silice-
ous fly ash – FA), to produkt uboczny
wytwarzania ciepła w elektrowniach
węglowych. Jest jednym z najczęściej
wykorzystywanych odpadów w prze-
myśle [9, 12, 26]. Zwiększenie udziału
FA w składzie cementu oraz zmniejsze-
nie udziału klinkieru pozwala ograni-
czyć zużycia energii i emisję CO2 przez
przemysł cementowy. Rozwiązania ta-
kie określa się jako zgodne z zasadami
zrównoważonego budownictwa [7, 8],
natomiasy kompozyty wykonane na
bazie tak zmodyfikowanego OPC jako
beton zielony [1, 2].

Betony wytwarzane z cementu port-
landzkiego są stosowane od prawie dwu-
stu lat, natomiast kompozyty z dodat-
kiem FA od niemal dziewięćdziesięciu.
Ustalono, że te drugie materiały mają
m.in. większą wytrzymałość i odpor-
ność na pękanie po długim okresie doj-
rzewania [16], większą odporność na

korozję [5] oraz większą szczelność
i mniejszą przepuszczalność dzięki
bardziej zhomogenizowanej strukturze
[17] niż betony z cementu portlandz-
kiego.

Mimo dobrej znajomości wielu cech
kompozytów, istnieją jeszcze nie
w pełni rozpoznane obszary badawcze.
W związku z tym wykorzystywane są
nowoczesne techniki pomiarowe, które
mogą zweryfikować wyniki badań para-
metrów mechanicznych betonów okre-
ślone za pomocą tradycyjnych metod
diagnostycznych. Ponadto mogą one do-
starczyć wielu nowych i ważnych in-
formacji dotyczących zachowania się
elementów betonowych poddanych ob-
ciążeniom zewnętrznym, których nie
można uzyskać w badaniach przeprowa-
dzanych na typowych urządzeniach la-
boratoryjnych [18].

Dynamicznie rozwijającą się metodą
diagnostyczną w przypadku badań nie-
niszczących betonu z FA jest innowa-
cyjna technika cyfrowej korelacji ob-
razu (DIC). Jej zaletą jest elastyczność,
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Streszczenie. W artykule skoncentrowano się na analizie proce-
sów pękania w betonie z popiołem lotnym (fly ash – FA)
z uwzględnieniem drugiego modelu pękania i określono para-
metr KIIc. Głównym celem badań było potwierdzenie zbieżności
i określenie zakresu rozbieżności pomiędzy wynikami KIIc uzys-
kanymi na prasie MTS 810 i z zastosowaniem cyfrowej korelacji
obrazu (Digital Image Correlation – DIC). Analiza wyników
badań wykazała wyraźną zbieżność między wartościami uzyska-
nymi z obu urządzeń pomiarowych. Ponadto wyniki badań po-
twierdzają zależności z wcześniejszych doświadczeń dotyczą-
cych odporności na pękanie betonu zawierającego FA, przepro-
wadzonych przy pierwszym modelu pękania.
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Abstract. The article focuses on analyzing the fracture processes
in fly ash (FA) concrete taking into account the second model of
cracking and the KIIc parameter was determined. Two measuring
devices were used in the studies. The main goal of the studies was
to confirm the convergence and determine the discrepancy ranges,
between the KIIc results obtained on the MTS 810 press and the
use of the Digital Iimage Correlation (DIC). The analysis of the
obtained test results showed clear convergences between the
values obtained from both measuring devices. Furthermore, the
presented test results also confirm the values of previous
experiments on fracture toughness of concrete containing FA
conducted at the first model of cracking.
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duża precyzja, skalowalność do szero-
kiego zakresu wymiarów, skuteczność
i pozorna łatwość użytkowania [3].
Wymaga wykonania serii zdjęć anali-
zowanego obszaru badanej konstrukcji
przy różnych obciążeniach, a następ-
nie ich analizy w celu obliczenia prze-
mieszczeń wybranych punktów. Meto-
da DIC podobnie jak metoda emisji
akustycznej (AE), polega na wykrywa-
niu wskaźników stanu przedawaryjne-
go jako potencjalnych stref inicjacji
i propagacji pęknięć w materiałach kru-
chych. W efekcie może pomóc zrozu-
mieć procesy ewolucji pęknięć zacho-
dzące w różnych materiałach budowla-
nych [21 ÷ 23; 25], przedstawionych
na rysunku 1.

W artykule omówiono praktyczne za-
stosowanie techniki DIC w badaniu od-
porności na pękanie przy ścinaniu kom-
pozytów betonowych modyfikowanych
FA. Zaproponowano nową bardziej do-
kładną koncepcję określania odporności
na pękanie betonu modyfikowanego
przy II modelu pękania. Innowacyjne za-
stosowanie tej metody bazowało na do-
świadczeniach uzyskanych w wyniku
analizy zachowania się obciążonego ele-
mentu bezpośrednio w obszarze pęknię-
cia uszkodzonego materiału. Na podsta-
wie wyników można wnioskować, w ja-
kim stopniu wartości współczynnika
intensywności naprężeń krytycznych
KIIc, obliczone na podstawie danych
z prasy wytrzymałościowej, różnią się
od wyników analizowanego parametru
odporności na pękanie zdiagnozowane-
go w obszarze rozwijającego się uszko-
dzenia. Uzyskana w ten sposób wiedza
będzie miała w przyszłości praktyczne
zastosowanie w ocenie procesów nisz-
czących rzeczywistych konstrukcji.

Badania
Zastosowanie metody DIC w bada-

niach własnych pozwoliło na:

● zweryfikowanie i zwalidowanie
wartości krytycznego współczynnika in-
tensywności naprężeń KIIc obliczonego
na podstawie badań w prasie wytrzyma-
łościowej MTS 810;

● określenie optymalnej ilości dodat-
ku FA, przy której beton osiąga mak-
symalną odporność na pękanie przy
ścinaniu.

Standardowe badania parametrów
mechaniki pękania betonu określanych
przy II modelu pękania, na próbkach
z dwoma rysami pierwotnymi, wymaga-
ją analizy krzywych zniszczenia i sił po-
wodujących inicjację pęknięć z wyni-
ków uzyskanych w prasie wytrzymało-
ściowej. Są to parametry otrzymywane
na podstawie informacji o przemiesz-

czeniu dolnej głowicy prasy podczas
pracy wbudowanego czujnika prze-
mieszczeń liniowych, tzn. linear variable
differential transformer – LVDT. Uzy-
skane w ten sposób wyniki odzwiercie-
dlają efekty przemieszczeń elementów
prasy, co tylko częściowo jest związane
z pracą próbki betonowej umieszczonej
w uchwytach prasy i poddanej obciąże-
niu. Badania nie oddają więc rzeczywi-
stej odporności materiału na pękanie,
a jedynie pokazują przybliżone warto-
ści. Wpływają na to m.in. niedokład-
ności spowodowane tzw. początkowym
„układaniem się” próbki w prasie,
występowaniem nieznacznych luzów
w uchwytach prasy, wadami czujników
LVDT, np. wrażliwością na zewnętrzne
pole magnetyczne czy koniecznością
kondycjonowania ich sygnału.

Zastosowanie techniki DIC pozwala
na wprowadzenie odrębnego (lokalne-
go) układu współrzędnych w dowolnym
punkcie analizowanej próbki, co umoż-
liwia bezpośrednią ocenę zachowania
się obciążanego elementu (rysunek 2).
W efekcie możliwe jest śledzenie prze-
mieszczeń i odkształceń próbki w róż-
nych miejscach oraz sporządzanie krzy-

wych siła – przemieszczenie dowolnego
wybranego obszaru analizowanego ele-
mentu.

Do pomiaru procesów pękania wyko-
rzystano metodę DIC. Następnie porów-
nano obliczone wyniki parametru KIIc
z obu systemów pomiarowych i określo-
no poziom ich zbieżności. Wyniki badań
odporności na pękanie betonów mody-
fikowanych FA, realizowych wg II mo-
delu pękania metodą tradycyjną, tzn. na
podstawie pomiarów przemieszczeń tło-
ka prasy wytrzymałościwoej MTS 810
przedstawiono w [19]. W celu walida-
cji uzyskanych wartości wyniki osza-
cowano wg analizy rozwoju zamode-
lowanych rys pierwotnych bezpośred-
nio w strefie ich rozwoju. Na rysunku 2
zaznaczono powierzchnię próbki, która
została poddana analizie (obszar po-
miarowy) oraz strefę, w której docho-
dziło do propagacji rysy w trakcie przy-
rostu obciążenia. W zakresie tego pola
(obszar obliczeniowy), dokonywano
szacowania sił powodujcych rozwój
rys pierwotnych, a dzięki wykorzys-
taniu wzoru podanego w [15, 18] wy-
znaczano parametr KIIc. Na rysunku 2
zaznaczono również lokalny układ
współrzędnych, mający punkt zerowy
w wierzchołku rysy pierwotnej, który
posłużył do przeprowadzenia dokład-
nych szacunków KIIc.

W celu określenia optymalnej ilości
dodatku, przy której beton modyfiko-
wany FA uzyskuje maksymalną odpor-
ność na pękanie, badania przeprowadzo-
no na czterech rodzajach betonów róż-

Aluminium

Konstrukcje wykonane z materiałów budowlanych, w badaniach których wykorzystywana jest
technika cyfrowej korelacji obrazu

Kamień Kompozyty Materiały
murowe Polimery

Laminaty

Skały Stal Szkło

Asfalt Beton Żelbet Ceramika Drewno

Rys. 1. Zestawienie materiałów, w badaniach których wykorzystywana jest technika DIC
Fig. 1. A collection of materials where the DIC technique is used to their study

obszar obliczeniowy

F

F/2 F/2

obszar pomiarowy

lokalny układ
współrzędnych

Rys. 2. Lokalne współrzędne pomiarowe
oraz obszar pomiarowy i obliczeniowy
przyjęty w badaniach
Fig. 2. Local measurement coordinates with
measurement and calculation area adopted
in the studies
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niących się ilością zastosowanego mo-
dyfikatora, tzn. bez dodatku FA (FA-00)
oraz z dodatkiem FA w ilości: 10%
(FA-10), 20% (FA-20) i 30% (FA-30).
W przypadku każdej serii betonu wyko-
nano po sześć próbek o boku 150 mm
z zamodelowanymi dwoma rysami pier-
wotnymi (rysunek 2). Próbki badano
po 28 dniach dojrzewania.

Analiza wyników badań
Ocenę propagacji pęknięć w prób-

kach prowadzono w całym procesie ich
obciążenia, tj. od momentu powstania
uszkodzenia widocznego w strukturze
materiału, aż do całkowitego zniszcze-
nia próbki (fotografia). Dzięki zastoso-
waniu techniki DIC udało się uchwycić
zarodkowanie pierwszych pęknięć we-
wnątrz kostek, które nie były w pełni
widoczne na powierzchni badanych ele-
mentów. Prześledzono proces rozwoju
makroskopowego uszkodzenia. Zgro-
madzone informacje pozwoliły na do-
kładne opisanie poszczególnych etapów
propagacji pęknięć w elementach beto-
nowych poddanych ścinaniu oraz precy-
zyjne wyznaczenie parametru KIIc. Na

fotografii pokazano widok próbki kon-
trolnej po procesie zniszczenia zaobser-
wowany na tradycyjnym zdjęciu oraz
wygenerowanym techniką DIC.

Średnie wartości odporności na pęka-
nie przy II modelu pękania analizowa-
nych betonów uzyskane dwoma meto-
dami zestawiono na rysunku 3. Pozwo-
liło to na określenie najkorzystniejszej
ilości FA, przy której parameter KIIc
osiągnął maksymalną wartość. Stwier-
dzono, że wyniki odporności na pęka-

nie wykazują wyraźną zbieżność, gdyż
różnica w przypadku wszystkich serii
betonu wynosi tylko ok. 6%. Doda-
tek 10% i 20% FA spowodował sta-
bilny wzrost KIIc w zakresie 2 ÷ 4%.
Natomiast zastąpienie części cementu
dodatkiem 30% FA spowodowało
ok. 14% redukcję odporności na pęka-
nie w porównaniu z betonem niemo-
dyfikownym. Korzystne wyniki anali-
zowanych parametrów kompozytów
FA-10 i FA-20, w porównaniu z mały-
mi wartościami KIIc betonu FA-30,
można wytłumaczyć powolnym postę-
pem reakcji pucolanowej popiołów
lotnych klasy F – dodawanych do be-
tonu w większej ilości. Mimo że drob-
ne ziarna FA tej klasy wykazują dużą
aktywność [17], istnieje granica,
przy której nie mają już pozytywnego
wpływu na strukturę materiału. Maksy-
malna ilość FA w betonie, która może
mieć umiarkowanie pozytywne efekty
modyfikacji, wynosi prawdopodobnie
ok. 30% masy cementu [12]. W przy-
padku wyników uzyskanych zarówno

w prasie MTS 810, jak i techniką DIC
optymalna ilość FA, przy której osią-
gnięto maksymalny wzrost KIIc, a jed-
nocześnie maksymalne wskaźniki
odporności na pękanie również wg
pierwszego modelu pękania [15] wy-
nosi 17%. W związku z tym moż-
na przyjąć, że wyniki uzyskane w tra-
dycyjnych badaniach wytrzymałoś-
ciowych zostały w pełni zweryfikowa-
ne w badaniach wykonanych precyzyj-
ną techniką DIC.

Wnioski
■ Dodatek FA w ilości do 20% wpły-

wa korzystnie na wartość parametru
KIIc, a jego większa zawartość powoduje
spadek odporności kompozytu na pęka-
nie (rysunek 3).

■ Technika DIC pozwala na dokład-
ne i precyzyjne wyznaczenie parame-
trów pękania w kompozytach betono-
wych.

■ Wartości KIIc, obliczone na podsta-
wie danych wygenerowanych techni-
ką DIC, przedstawiają zachowanie się
materiału konstrukcyjnego bezpośrednio
w momencie inicjacji rysy pierwotnej
w jej wierzchołku (fotografia).

■ Optymalna ilość dodatku FA,
przy której kompozyt osiąga mak-
symalną wartość KIIc, wynosi 17% (ry-
sunek 3).

■ Istnieje wyraźna korelacja pomię-
dzy wartością odporności na pękanie
przy ścinaniu, betonu modyfikowanego
FA, uzyskaną podczas badań na prasie
MTS 810 i z obliczeń metodą DIC
(rysunek 3).

a)

b)

Widok propagacji pęknięć w próbce w mo-
mencie zniszczenia: a) obraz tradycyjny;
b) obraz uzyskany techniką DIC
A view of the crack propagation in the speci-
men at the time of its fracture: a) image shown
on the photo; b) image obtained from the DIC
technique
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