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Polimery superabsorpcyjne (SAP),
do których zalicza się usiecio-
wane poliestry akrylowe z kwa-
sem akrylowym, np. kopolimery

poliakrylanowe [8], charakteryzują się
zdolnością do absorpcji wody w ilości
do 1500 razy większej niż ich masa [4].
Wynika to z wysokiego ciśnienia osmo-
tycznego spowodowanego nagroma-
dzeniem jonów (m.in. sodowych lub po-
tasowych) w strukturze polimeru. Zaab-
sorbowana woda powoduje pęcznienie
polimeru, oddalając jony od siebie,
a w efekcie zmniejszenie ciśnienia osmo-
tycznego [11]. Przy założeniu takiego
modelu działania polimerów superab-
sorpcyjnych, ich zdolność do absorpcji
jest ograniczana nie tylko przez zmniej-
szenie ciśnienia osmotycznego, lecz
również przez wpływ ciśnienia zew-

nętrznego, powstałego w wyniku zmia-
ny objętości polimeru. Ta właściwość za-
decydowała o ich zastosowaniu w tech-
nologii betonu. W przypadku utraty sta-
nu równowagi ciśnienia osmotycznego
polimeru nasyconego wodą oraz naprę-
żeń wewnętrznych betonu, SAP jest
zdolny do zmniejszenia swojej objęto-
ści, tj. do oddawania wody. W techno-
logii betonu jest to równoznaczne ze
zdolnością polimerów SAP do pielęg-
nacji wewnętrznej betonu.

Badania dotyczące zastosowania SAP
w technologii betonu koncentrują się
przede wszystkim na ocenie wpływu
różnych typów polimerów superabsorp-
cyjnych na właściwości mechaniczne
betonu, ich trwałość oraz właściwości
mieszanki betonowej [9, 15, 16]. Mało
badań poświęcono technologii wyko-
nywania mieszanek z dodatkiem SAP,
w tym wstępnej saturacji SAP w środo-
wisku wody wodociągowej przed doda-
niem go do mieszanki. Opublikowano

wyniki badań zakładające dodawanie
nienasyconego wodą polimeru superab-
sorpcyjnego do suchych składników
kompozytu cementowego [8], do któ-
rych następnie wprowadzano wodę za-
robową oraz niekiedy superplastyfika-
tor. W przypadku takiego wykonywania
mieszanki betonowej, gdzie saturacja
polimeru następuje na etapie mieszania
wszystkich składników betonu, zdol-
ność do absorpcji wody przez polimer
superabsorpcyjny ustala się jako absorp-
cyjność w środowisku silnie zasado-
wym, wynoszącą 8 – 30 g/g [8], a więc
ok. 10-krotnie mniej niż w środowisku
wody wodociągowej. Mimo że w niektó-
rych badaniach zawartość polimeru
superabsorpcyjnego w mieszance beto-
nowej wynosiła aż 1% masy cementu,
procent zaabsorbowanej wody zarobo-
wej był o rząd wielkości mniejszy niż
w przypadku dodania do składników
mieszanki betonowej polimeru SAP
wstępnie nasyconego wodą [14]. Pro-
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blem odpowiedniego przygotowania
i wprowadzenia SAP do mieszanki be-
tonowej jest kluczowy w kontekście
uzyskania optymalnego efektu pielę-
gnacji wewnętrznej i podstawowych
cech betonu. Ze względu na teoretycz-
ny mechanizm działania SAP, polegają-
cy na absorpcji wody zarobowej z mie-
szanki betonowej przez uprzednio nie-
nasycony polimer superabsorpcyjny,
można się spodziewać zmian w rozkła-
dzie fazy porowej w stwardniałym beto-
nie [5, 12, 13] oraz w przebiegu hydra-
tacji w czasie dojrzewania betonu [3, 7].

Pielęgnacja wewnętrzna
betonu

W przypadku betonów wysokowarto-
ściowych o niskim stosunku wodno-spo-
iwowym, w mieszance betonowej nie ma
wystarczająco dużo wody, aby zapewnić
zapełnienie kapilar, co jest konieczne
do niezaburzonego przebiegu hydratacji.
Opracowano więc metody mające na ce-
lu umieszczenie w betonie „zasobników
wodnych” w różnej postaci, tak by zapo-
biec jego samowysychaniu i pomóc
w osiągnięciu zaprojektowanych właści-
wości. Pielęgnację wewnętrzną można po-
dzielić na: wewnętrzną pielęgnację wodną
(internal water curing) oraz uszczelnienie
wewnętrzne (internal sealing).

Wewnętrzna pielęgnacja wodna to
działania mające na celu uwięzienie
w mieszance betonowej dodatkowej wo-
dy, nieuwzględnionej w stosunku wod-
no-spoiwowym, w celu ograniczenia
efektu samowysychania, jakim jest skurcz
autogeniczny. Wskutek występowania
względnie dużych porów wypełnionych
wodą, a powstałych jako efekt pielęgna-
cji wewnętrznej, woda potrzebna do hy-
dratacji migruje ze sztucznie stworzo-
nych porów do mniejszych, ogranicza-
jąc występowanie skurczu autogeniczne-
go. Naprężenia powodujące skurcz au-
togeniczny przede wszystkim są wywo-
ływane i kontrolowane przez rozmiar
najmniejszych porów niewypełnionych
wodą. Wewnętrzna pielęgnacja wod-
na znacznie ogranicza występowanie te-
go zjawiska w betonie [4]. Procesy, jakie
wykorzystuje się w metodach pielęgna-
cji wewnętrznej, mają jednak również
negatywny wpływ na właściwości beto-
nu. Wraz z poprawą parametrów użytko-
wych, np. ograniczeniem skurczu autoge-

nicznego, a tym samym zarysowań, na-
stępuje pogorszenie parametrów wytrzy-
małościowych, spowodowane zwiększe-
niem porowatości betonu na skutek wpro-
wadzenia dodatkowej wody.

Najważniejszą właściwością SAP jest
zdolność do wchłaniania oraz oddawa-
nia wody. Dystrybucja wielkości czą-
stek polimeru wpływa na prędkość ab-
sorpcji wody przez polimer superab-
sorpcyjny [8]. Wraz z dodaniem SAP
w stanie nienasyconym do mieszanki
betonowej, cząsteczki polimeru chłoną
wodę zarobową. Po zakończeniu proce-
su tworzy się sieć inkluzji w betonie wy-
pełnionych polimerem superabsorpcyj-
nym nasyconym wodą. Wraz z dojrze-
waniem betonu oraz postępującą hydra-
tacją, SAP, na skutek wzrostu naprężeń
wewnętrznych betonu spowodowanych
samowysychaniem, oddaje wodę, umoż-
liwiając kontynuację procesu hydratacji.

Badania
Biorąc pod uwagę krótki okres stoso-

wania SAP w technologii betonu, nieja-
sny status normowy procedur związanych
z jego stosowaniem oraz dozowaniem,
można spodziewać się niepełnych wnio-
sków dotyczących dokładnego mechani-
zmu wpływu polimerów superabsorpcyj-
nych na parametry betonu. Polimery su-
perabsorpcyjne stosowane są przede
wszystkim ze względu na ich wpływ
na przebieg hydratacji oraz ograniczanie
zjawiska skurczu autogenicznego.

Większość z dotychczas przeprowa-
dzonych badań skupia się na wpływie
SAP na wytrzymałość na ściskanie
kompozytów cementowych [8]. Wyka-
zały one redukcję tej wytrzymałości
wraz ze zwiększeniem zawartości poli-
meru superabsorpcyjnego w mieszance
betonowej [2, 17] – widoczny jest linio-
wy spadek wytrzymałości wraz ze
zwiększeniem procentowej zawartości
wody zarobowej zaabsorbowanej przez
SAP w przypadku dozowania go w sta-
nie nienasyconym. Jest to efekt nie-
równomiernego rozprowadzenia SAP
w mieszance betonowej, towarzyszące-
go powszechnie stosowanej metodzie
dozowania nienasyconego polimeru su-
perabsorpcyjnego do suchych składni-
ków mieszanki betonowej [8].

Celem przeprowadzonych przez nas
badań kompozytów cementowych mo-

dyfikowanych polimerami superab-
sorpcyjnymi było określenie ich wpły-
wu na przebieg karbonatyzacji kom-
pozytu oraz potwierdzenie negatywne-
go wpływu SAP dozowanego w stanie
nienasyconym na wytrzymałość na ści-
skanie. W badaniach zastosowano poli-
mer superabsorpcyjny (poliakrylan so-
du) o uziarnieniu 150 ÷ 600 µm. Doda-
wano go w różnej ilości, pozwalającej
na zaabsorbowanie różnej ilości wody
zarobowej. Do wykonania mieszanki
betonowej użyto cementu CEM I 42,5 R
wg PN-EN 197-1:2011, kruszywa drob-
nego (piasek wiślany) oraz kruszywa
naturalnego żwirowego o frakcji 2/4, 4/8
oraz 8/16 zgodnego z wymaganiami
PN-EN 12620 i wody wodociągowej
wg PN-EN 12620. W celu zwiększenia
płynności mieszanki zastosowano su-
perplastyfikator charakteryzujący się
sterycznym i elektrostatycznym mecha-
nizmem działania.

Wszystkie badane serie próbek cha-
rakteryzowały się tym samym w/c = 0,3,
stosem okruchowym oraz ilością zasto-
sowanego spoiwa (tabela 1). W celu
określenia wpływu polimerów superab-
sorpcyjnych oraz metody ich dozowania
na kształtowanie się konsystencji mie-
szanki betonowej, w każdej z badanych
serii próbek zastosowano taką samą
ilość superplastyfikatora, stanowiącą
2,3% masy cementu, ale różniły się one
zawartością SAP (0,06 – 0,4% m.c.).
Ilość wody zaabsorbowanej przez SAP
zestawiono w tabeli 2.

Metoda badań wpływu SAP na wy-
trzymałość na ściskanie po 28 dniach
została opracowana wg EN-12390-3.
Badania przeprowadzono na prób-
kach 15 x 15 x 15 cm, przygotowanych
w formach z tworzywa sztucznego i za-
gęszczonych na stole wibracyjnym
w dwóch warstwach. Próbki rozformo-
wano po jednym dniu, a następnie
Tabela 1. Skład mieszanki referencyjnej
Table 1. Composition of reference series

Rodzaj materiału Masa na
1 m3 [kg]

Kruszywo
drobne

piasek wiślany
0/2 mm 668

Kruszywo
naturalne grube

żwir 2/4 mm 95
żwir 4/8 mm 477
żwir 8/16 mm 668

Spoiwo cement CEM I 42,5 R 450
Woda woda wodociągowa 135
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umieszczono w komorze klimatycznej.
Badania wytrzymałości na ściskanie
przeprowadzono po 28 dniach od zafor-
mowania, przy użyciu prasy hydraulicz-
nej. Z każdego zaprojektowanego składu
mieszanki betonowej wykonano trzy
próbki. Wynikiem badania była średnia
wyników uzyskanych w ramach jednej
serii próbek (rysunek).

Karbonatyzacja jest jedną z głów-
nych przyczyn niszczenia betonu, w tym
żelbetu [1, 18, 19]. Jest to proces, w któ-
rym dwutlenek węgla zawarty w powie-
trzu reaguje z produktami hydratacji ce-
mentu. W wyniku obniżenia pH w po-
bliżu zbrojenia następuje destrukcja
warstwy pasywacyjnej na stali zbroje-
niowej, co umożliwia inicjację korozji
zbrojenia. Zwiększenie objętości pro-
duktów korozji stali prowadzi do po-
wstawania naprężeń w otulinie betono-
wej, a w efekcie jej pękania i stopniowe-
go odsłaniania zbrojenia [11, 18]. Pozy-
tywnym zjawiskiem jest doszczelnienie
mikrostruktury matrycy cementowej.
Pory w matrycy są wypełniane krystali-
zującym węglanem wapnia, a wydziela-
na w procesie karbonatyzacji woda mo-
że wspomagać uwadnianie niehydraty-
zowanych wcześniej ziaren cementu, co

skutkuje zwiększoną twardością warstw
przypowierzchniowych betonu, a dodat-
kowo redukuje rozpuszczalność skład-
ników betonu w tej strefie [18].

Badanie w komorze karbonatyza-
cyjnej przeprowadzono wg normy
PN-EN 13295:2005. Próbki 500 x 100
x 100 mm dojrzewały w wodzie przez
28 dni, a przez 14 dni następowała sta-
bilizacja masy w warunkach wilgotno-
ści względnej 60 ± 10% i temperatu-
rze 21 ± 2°C. Pomiar głębokości frontu
karbonatyzacji prowadzono po 14, 42,
56, 70 i 90 dniach od wstawienia próbek
do komory karbonatyzacyjnej o stężeniu
CO2 = 3%. Do pomiaru frontu karbo-
natyzacji, wykonanego na odsłoniętej,
świeżej powierzchni próbki, zastosowa-
no roztwór fenoloftaleiny (1 g fenolofta-
leiny na 70 g alkoholu etylowego roz-
cieńczonego następnie w 30 g wody de-
stylowanej). Wszystkie badane próbki,
wraz z serią referencyjną, nie wykazały
oznak karbonatyzacji (fotografia).

Analiza wyników badań
W technologii betonu polimery super-

absorpcyjne są stosowane w celu reduk-
cji zmian liniowych powodowanych
skurczem autogenicznym materiału
[20]. Przez dozowanie SAP nienasyco-
nego wodą w ilości 0,1 – 0,4% masy ce-
mentu, zależnie od stosunku wodno-ce-
mentowego kompozytu cementowego,
można o ok. 90% zredukować zmiany
liniowe [8], ale dzieje się to kosztem
wytrzymałości na ściskanie modyfiko-

wanego materiału. SAP nienasycony
wodą absorbuje część wody bezpośred-
nio z mieszanki betonowej. Faza ta na-
stępuje od 2 do 8 min po dodaniu SAP,
w zależności od stosunku wodno-ce-
mentowego materiału [6]. Polimer przy-
czynia się do utworzenia dodatkowej
sieci porów wypełnionych wodą w ma-
trycy cementowej. Pory te (defekty lub
quasi-pory) [3, 8, 20], pod wpływem na-
prężeń wewnątrz kompozytu cemento-
wego oddają wodę w trakcie hydratacji
spoiwa, przyczyniając się do redukcji
skurczowych zmian liniowych.

W wyniku oddawania wody z SAP
w trakcie hydratacji spoiwa (w momen-
cie kiedy pojawiają się wystarczająco
silne naprężenia w strukturze materiału)
powstają makropory w strukturze mate-
riału do desorpcji wody z SAP, co przy-
czynia się do spadku wytrzymałości na
ściskanie materiału. Kolejnym czynni-
kiem pozwalającym na wytłumaczenie
spadku wytrzymałości na ściskanie jest
mechanizm absorpcji wody przez poli-
mery. Ze względu na silne działanie
elektrochemiczne składników mieszan-
ki betonowej może następować tworze-
nie się konglomeratów polimerów su-
perabsorpcyjnych, które oddając zaab-
sorbowaną wodę zarobową, przyczy-
niają się jedynie do zwiększenia lokalne-
go stopnia hydratacji oraz do powstania
sieci dużych quasi-porów po desorpcji
wody. Te czynniki powodują spadek wy-
trzymałości kompozytów cementowych.

Możliwe jest wykorzystanie innego
mechanizmu w celu zmniejszenia nega-
tywnego wpływu SAP na wytrzymałość
z zachowaniem skuteczności działania
przeciwskurczowego, poprzez nasycenie
SAP częścią wody zarobowej przed do-
daniem do pozostałych składników mie-
szanki betonowej [20]. W takim przy-
padku desorpcja wody ze struktury SAP
następuje dzięki działaniu naprężeń we-
wnątrz mieszanki betonowej, różnicy
w aktywności elektrochemicznej środo-
wiska absorpcji (woda wodociągowa)
oraz środowiska desorpcji (mieszanka
betonowa) [6]. Wykorzystując ten me-
chanizm, intensyfikuje się desorpcję wo-
dy z SAP w pierwszych dniach po jego
dodaniu do kompozytu cementowego,
pozwalając w ten sposób na znaczną re-
dukcję zmian liniowych spowodowa-
nych skurczem autogenicznym z zacho-

Tabela 2. Ilość wody zarobowej zaabsor-
bowanej przez SAP
Table 2. Amount of mixing water absorbed
by SAP

Oznaczenie
SAP

Ilość wody zarobowej
zaabsorbowanej przez SAP [%]

SAP-1 5,88
SAP-2 8,67
SAP-3 33,30
SAP-4 47,67
SAP-5 95,33

Wytrzymałość na ściskanie [MPa]

Ilość wody zarobowej zaabsorbowanej przez
polimer superabsorpcyjny [%]

y = -0,07x + 57,53
R2 = 0,798

67
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59
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47

▲
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►

Średnia wytrzymałość na ściskanie kompozy-
tów cementowych modyfikowanych nienasy-
conym wodą polimerem superabsorpcyjnym
Average compressive strength of cement
composites modified with non-saturated SAP

Brak frontu karbonatyzacji na próbkach
referencyjnych i modyfikowanych SAP po
90 dniach przebywania w komorze kar-
bonatyzacyjnej: a) próbki referencyjne;
b) próbki serii SAP-5
Lack of carbonation front of reference and
SAP-modified samples after 90 days in
carbonation chamber: a) reference series;
b) SAP-5 series

a)

b)
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waniem lub nawet zwiększeniem wy-
trzymałości na ściskanie materiału [20].

Stosowanie SAP w technologii beto-
nu przyczynia się również do zwięk-
szenia mrozoodporności kompozytów
cementowych [8]. Ze względu na poja-
wienie się makroporów w przypadku
dozowania SAP nienasyconego wodą do
mieszanki betonowej, polimer działa
podobnie jak domieszka napowietrzają-
ca, wprowadzając do matrycy cemento-
wej dodatkowe wolne przestrzenie oraz
przerywając sieć kapilarną. Zmiany
w charakterystyce sieci kapilarnej kom-
pozytów cementowych w wyniku stoso-
wania SAP wpływają także na odpor-
ność na agresję chlorkową [3]. Przepro-
wadzone badania sugerują brak wpły-
wu SAP na przebieg karbonatyzacji.
Przy zmianie parametrów sieci porowej
jest to wynik niespodziewany i wyma-
ga dodatkowych badań.

Wnioski
W przypadku dozowania SAP niena-

syconego wodą do pozostałych składni-
ków mieszanki betonowej, wytrzyma-
łość na ściskanie kompozytu cemento-
wego maleje wraz ze wzrostem ilości
wody zarobowej zaabsorbowanej przez
polimer superabsorpcyjny.

Dodatek SAP nie wykazał wpływu
na przebieg karbonatyzacji badanych
kompozytów cementowych. W celu po-
twierdzenia hipotezy konieczne są
dalsze badania kompozytów cemento-
wych o większym współczynniku wod-
no-cementowym.
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