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USZKODZENIA  POWIERZCHNI  BETONU  SPOWODOWANE 
CYKLICZNYM  ZAMRAŻANIEM  I  ODMRAŻANIEM     

 
 

1. Wstęp 
 

Warunki klimatyczne, a szczególnie wszelkie zmiany pogody mają istotny wpływ 
na konstrukcje inżynierskie z betonu cementowego. Beton jest narażony na działanie mrozu, 
deszczu i wiatru, na różnice temperatur otoczenia, zmienne nasłonecznienie, różnorodną 
wilgotność powietrza itp. Polska leży w strefie klimatu umiarkowanego, który 
charakteryzuje się dużą zmiennością pogody i znacznymi wahaniami temperatury a liczba 
przejść przez 0ºC przekracza często 100 w okresie jednego sezonu. Do tego dochodzi 
agresywność środowiska wynikająca ze stosowania środków do likwidacji gołoledzi 
na jezdniach w okresie zimy, działania spalin oraz zanieczyszczeń wód opadowych 
i powietrza, [1]. Wywiera to destruktywny wpływ na stan betonowych nawierzchni 
drogowych i innych konstrukcji wystawionych na bezpośrednie działanie zamrażania 
i odmrażania.  

Mrozoodporność betonu zależy od składu i struktury, a skutki cykli zamrażania-
odmrażania zależą także od intensywności działania zewnętrznych czynników: prędkości 
zmian temperatury oraz wypełniania porów wodą i ich wysychania. Rozmiary, ilość 
i rozmieszczenie porów są czynnikami mającymi największy wpływ na odporność betonu.    

 Tematem badań przedstawionych w referacie jest uszkodzenie powierzchni betonu 
w warunkach stosowania soli odladzających pod wpływem cykli zamrażania i odmrażania. 
Badania przeprowadzono wg szwedzkiej normy SS 137244 – metoda Borås. 

 
2.  Stan wiedzy 

 
Z badań laboratoryjnych i polowych wynika, że napowietrzenie  jest koniecznym (ale 

nie wystarczającym) warunkiem, żeby otrzymać beton odporny na łuszczenie spowodowane 
działaniem soli odladzających, przy współczynniku rozstawu porów L mniejszym niż 
0,20 mm. Między innymi, niski współczynnik w/c (mała objętość porów kapilarnych) jest 
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ważny, aby zredukować penetrację soli i całkowitą saturację warstwy powierzchniowej, 
Aïtcin [2].  

 Badania Wawrzeńczyka [3] pokazały jak trudne lub wręcz niemożliwe jest  
zapewnienie trwałości mrozowej betonów nienapowietrzonych. 

 Betony mające spełniać wymóg mrozoodporności muszą mieć przestrzeń, dostępną dla 
wypieranej wody, znajdującą się dostatecznie blisko pustki, w której następuje 
formowanie się lodu. Wpływ rozmiarów porów i odległości między nimi na wartość 
cisnienia podczas zamarzania wody pokazano schematycznie na rys. 1, Krenkler [4]. Co 
więcej, jeśli stwardniały zaczyn cementowy jest porozdzielany za pomocą pęcherzyków 
powietrza na warstwy o dostatecznie małej grubości, wówczas nie jest nasączony w stopniu 
krytycznym, Neville [5].  
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Rys. 1. Schemat działania w betonie porów o różnych średnicach i różnym rozstawie, 
podczas zamarzania wody, Krenkler [4] 

 
Zjawisko powierzchniowego łuszczenia zwykle zachodzi tylko wtedy, gdy beton 

zamarza w obecności soli odladzających i postępuje ono progresywnie. Sole powodują 
wystąpienie ciśnienia osmotycznego i wywołują ruch wody w kierunku górnej powierzchni 
betonu, gdzie następuje zamarzanie i zaznacza się ciśnienie hydrauliczne. Mather [6] podał 
następujący opis tego procesu: środek odladzający powoduje roztopienie się śniegu lub lodu, 
przy czym powstająca ciecz zbiera się w kałużach obramowanych lodem. Ciecz ta stanowi 
roztwór soli i ma w związku z tym obniżony punkt zamarzania. Część roztworu 
absorbowana jest przez beton nasączając go. W miarę jak postępuje rozpuszczanie lodu, 
roztwór staje się coraz bardziej rozcieńczony, do momentu gdy jego punkt zamarzania zbliży 
się do temperatury zamarzania wody. Następuje wówczas ponowne zamarzanie. 

Roztwór wodny soli jest, w zależności od koncentracji, odporny na zamrażanie 
do określonej temperatury. Występujące obniżenie punktu zamarzania roztworu woda-NaCl 
pokazano w postaci linii ABC (rys. 2). Wykres wskazuje w jakiej postaci mogą występować 
obok siebie poszczególne składniki przy różnej temperaturze. Najniższy punkt zamarzania 
przy -21ºC ma roztwór 28,9% NaCl w stosunku do wody. Jeżeli NaCl zostanie wymieszany 
z lodem i śniegiem w temperaturze powyżej -21ºC, co odbywa się normalnie podczas 
rozsypywania soli na drodze, to wówczas wytwarza się roztwór soli, a ciepło jest zużywane 
na tajanie lodu, Werse [7]. 

 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

NaCl + 2H2O 

Stosunek mas, NaCl/woda [%] 

     10          20         30         40        50

Roztwór soli 

Lód + 
Roztwór soli 

Lód + Kryształy soli

40

30

20 

10 

± 0

-10

-20

-30

CA 

B

NaCl

Roztwór soli + 
Kryształy soli 

Temp. eutektyczna 

50 

Temperatura [ºC] 

Rys. 2. Wykres fazowy. Równowaga roztworu NaCl, Werse [7] 
 

Łuszczenie zmniejsza się wraz z ograniczeniem współczynnika w/c. Ważne jest także 
zakończenie betonowania, okres pielęgnacji i dojrzewania, ponieważ beton często bywa 
narażony w poczatkowym okresie na duże zmiany wilgoci, wysychanie, a co za tym idzie, 
mikrospękania, Pigeon [8]. 

Wyniki badań odporności na powierzchniowe łuszczenie różnych betonów, zarówno 
nienapowietrzonych jak i z wprowadzonym powietrzem, wg metody Borås, przedstawiono 
poniżej.  
 

3. Opis przeprowadzonych badań 
 

3.1. Próbki i warunki badania 
 

Celem przeprowadzonych badań było zbadanie odporności mrozowej na łuszczenie 
typowych betonów wykonanych w dużej wytwórni betonowej oraz betonu wykonanego 
w laboratorium.  

Program badań obejmował 5 serii próbek z różnych betonów oraz oznaczenie ich 
podstawowych parametrów na sześcianach o boku 100 mm.  

Wykonano próbki z następujących betonów dostarczonych z wytwórni:  
• B20 z dodatkiem popiołu lotnego PL (36%), oraz włókiem polopropylenowych (19mm); 
• B30 z dodatkiem popiołu lotnego (32%); 
• B30 III/A; 
• B40; oraz 
• B50 wykonany w laboratorium. 



Do betonów B20, B30 oraz B30 III/A zastosowano domieszkę Betostat w ilości 
odpowiednio 0,45; 0,55 i 0,4 % w stosunku do masy cementu. Domieszka ta ma właściwości 
kompleksowe, tzn. jednocześnie uplastycznia, opóźnia wiązanie i napowietrza mieszankę. 
Beton B40 zawierał 1,5% domieszki Skorbet, zarówno uplastyczniajacej jak 
i przyspieszajacej twardnienie, natomiast do betonu B50 dodano domieszkę napowietrzającą 
LPS-A w ilości 0,03% w stosunku do masy cementu. Składy mieszanek betonowych 
przedstawiono w tab. 1. 

Rozstaw porów L i powierzchnię właściwą α oznaczono według ASTM C 457 
w aparaturze Morphopericolor MS 2i.                                                                

Zgodne opinie badaczy (G.Fagerlund, J.Pedersen i in.) wskazują na szwedzką normę 
SS 137244 (metoda Borås) jako na najbardziej surową metodę badania mrozoodporności 
betonu na powierzchniowe łuszczenie [9]. Próbki poddano badaniu ww. metodą Borås, która 
ma liczne zalety. Można wytworzyć surowe warunki, przy czym wywołane procesy dobrze 
symulują występujące w rzeczywistości, a rodzaj zniszczenia odpowiada często 
obserwowanym zewnętrznym uszkodzeniom konstrukcji. Metoda polega na oznaczeniu 
masy złuszczonego betonu, poddanego działaniu 3% roztworu NaCl i cyklom zamrażania-
odmrażania. 

 Próbki do badania są duże o powierzchni łącznej w serii co najmniej 50000 mm2, co 
pozwala na uzyskanie wiarygodnych wyników ilościowych. Sprzęt potrzebny do 
przeprowadzenia badania i system kontrolujący są dostępne w typowym laboratorium 
badawczym.  

                                                      
                                                                                                                      Plastikowe przykrycie   

 
 
 
 

                         
                                                                                                     3% roztwór NaCl 

 
                                                                                      Silikon 

 
                                                                                                                     Pianka poliuretanowa 

                          
                                                                                                    Próbka betonowa 

                                                                                                                                                  
                                                                                                             Styropian 
 
                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                         20   4                             100                           4   20            [mm] 

   
20

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 1

00
   

   
   

   
   

   
   

   
  3

   
 6

 

 
Rys. 3. Przygotowanie próbki do badania mrozoodporności wg SS 137244 

 



Próbki do badań mrozoodporności przez 7 dni dojrzewały w wodzie, następnie 14 dni 
w komorze klimatycznej w temperaturze 20ºC i wilgotności względnej 65%. Po 21 dniach 
próbki zostały zaizolowane pianką poliuretanową o grubości 30 mm a krawędzie 
powierzchni przeznaczonej do badania zostały dodatkowo uszczelnione siliconem. Przez 
kolejne 3 dni badana powierzchnia była przykryta 3 mm warstwą wody i folią, która 
zapobiegaa parowaniu cieczy (rys. 3). Następnie, wodę zastąpiono 3% roztwórem NaCl 
i próbki umieszczono w komorze zamrażalniczej. 

Cykle temperaturowe przedstawiały się następująco: 
• zamrażanie od +20°C do –4°C w czasie 4,5 godziny=5,3°C /h, 
• zamrażanie od –4°C do –18°C w czasie 7,5 godz.=1,9°C /h, 
• stała temperatura –18°C przez 4 godz., 
• rozmrażanie od –18°C do +20°C w czasie 8 godz.=4,8°C /h. 
Złuszczony materiał z badanej powierzchni był ważony po 7, 14, 28 i 56 cyklach. Jeden cykl 
trwał 1 dobę. 

Wynik badania betonów polega na określeniu masy złuszczonego materiału 
po 28 dniach (m28) i po 56 dniach (m56 ). Według metody Borås beton przyjmuje się za:  
• bardzo dobry: gdy m56 < 0,10 kg/m2, 
• dobry:                    m56 < 0,20 kg/m2  lub 
                                    m56 < 0,50 kg/m2  i m56/m28 < 2  
• dopuszczalny:       m56 < 1,00 kg/m2 i m56/m28 < 2  
• niedopuszczalny:  m56 > 1,00 kg/m2 i m56/m28  > 2 
 

Tablica 1. Skład mieszanek betonowych w kg/m3

 
  Seria

Skład 
B20 B30 B30 III/A B40 B50 

Cement cem I 32,5R cem I 32,5R cem III/A 32,5 cem I 32,5R cem I 42,5R  
 221 272 382 360 307 
Piasek 800 623 500 659 592 
Żwir 2-8 1081 778    
Żwir 2-16  369  1233  
Żwir 4-8   502   
Bazalt 4-8     474 
Bazalt 8-12   491   
Bazalt 8-16     568 
Woda 154 183 194 165 142 
Popiół lotny 80 88    
Włókna PP 
Texa Fib 0,4     
Domieszka Betostat  1,0 Betostat   1,5 Betostat     1,5 Skorbet    5,4 LPS-A     0,09 
W/C 0,7 0,67 0,51 0,47 0,46 
W/(C+PL) 0,51 0,51 --- --- --- 

                                                                                                                                                  

 
 
 
 



3.2. Wyniki badań  
 

Betonami o nie dostatecznej odporności na powierzchniowe łuszczenie w obecności 
roztworu soli okazały się te betony, których współczynnik rozstawu porów L wynosił od 
0,28 do 0,94 mm (znacznie powyżej przyjętej granicy 0,20 mm). Widoczna jest bardzo 
wyraźna zależność między powierzchnią właściwą α a współczynnikiem rozstawu porów L. 
Im mniejsza powierzchnia tym większa odległość pomiędzy pęcherzykami powietrza, a co 
za tym idzie dłuższa droga do przestrzeni zajmowanej przez wypieraną ciecz. 
 

Tablica 2. Właściwości badanych betonów 
 

Oznaczenie serii B20 B30 B30 III/A B40 B50 

Gęstość        [g/cm3] 2373 2315 2388 2422 2504 
Zawartość 
powietrza           [%] 2,6 2,2 3,8 1,5 7,4 
Współcz. rozstawu 
porów L           [mm] 0,28 0,52 0,62 0,94 0,12 
Powierzchnia 
właściwa α    [mm-1] 20,82 14,02 9,08 --- 25,1 
fc28                 [MPa] 28,9 38,8 53,3 49,4 65,9 
Edyn                 [GPa] 34,3 32,9 46,4 52,9 48,6 

 
 

       Ziarno kruszywa 
 
            
 
        Por powietrzny  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           

 
 
 
 

 
 

1 mm 

Rys. 4. Obraz struktury betonu B40 przed badaniem mrozoodporności 
(pole widzenia 7,0 x 5,5 mm) 
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Rys. 5. Obraz struktury betonu B50 przed  badaniem mrozoodporności 
 (pole widzenia 7,0 x 5,5 mm) 

 
Na rys. 3 i 4 widać obrazy struktury wybranych dwóch betonów B40 i B50, uzyskane 

w świetle odbitym po odpowiednim przygotowaniu powierzchni.Na tych obrazach 
wyznaczono L i α. Elementami struktury są ziarna kruszywa i piasku, duże pory powietrzne 
oraz wprowadzone przez napowietrzenie regularne pęcherzyki powietrza. Przestrzeń między 
tymi elementami jest wypełniona stwardniałym zaczynem cementowym. Widać wyraźną 
róznicę struktur tych betonów, wynikajacą głównie z napowietrzenia betonu B50. Ilościowe 
różnice podano w tablicy 2.              

Już po 14 cyklach betony B40 i B30 okazały się niemrozoodporne, ubytek ich masy 
wyniósł odpowiednio 3,1 kg/m2 i 1,7 kg/m2. Po 28 cyklach wymagań nie spełniły też betony 
B20 (1,05 kg/m2) oraz B30 III/A (1,07 kg/m2). Jedynie beton napowietrzony B50 wykazał 
niewielki ubytek masy po 56 cyklach (0,02 kg/m2). Zależność masy złuszczonego materiału 
od liczby przeprowadzonych cykli pokazano na rys. 6.  
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Rys. 6. Masa złuszczonego betonu po badaniu mrozoodporności metodą Borås 



 
 
 
 

                                                

4. Uwagi końcowe i wnioski 
 

Wyniki badań pozwoliły na uzyskanie wskazówek dotyczących projektowania 
mrozoodpornego betonu. Potwierdził się pogląd, że mrozoodporność betonu w surowych 
warunkach, które mogą występować w klimacie Polski, określa przede wszystkim zespół 
czynników wewnętrznych związanych z fizyczną strukturą porowatości materiału 
(porowatość całkowita, średnia odległość do najbliższej pustki powietrznej L). Metoda Borås 
okazała się metodą bardzo surową, jednak beton właściwie zaprojektowany i wykonany 
spełnił oczekiwania i okazał się mrozoodporny.  

Łuszczenie powierzchni betonu jest złożonym zjawiskiem ze względu na znaczną 
liczbę niezależnych czynników. Badania będą dalej prowadzone w celu lepszego 
zrozumienia zjawiska powierzchniowego łuszczenia  powierzchni betonowych, zwłaszcza w 
przypadku betonów wysokowartościowych i fibrobetonów w konstrukcjach narażonych na 
działania klimatu Polski. 
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    DAMAGES OF CONCRETE SURFACE CAUSED BY CYCLIC  
FREEZING AND THAWING    

 
Summary 

 
The subject of the presented investigations was damage of the concrete surface due to 

cyclic freezing and thawing in the presence of deicing salts. Frost/salt scaling resistance, 
according to the Swedish Standard SS 137244 (the Borås method) has been tested. The air 
content in the hardened concrete specimens has been measured with ASTM C 457 method 
on the plane sections. The highest air void content and lowest spacing factor were obtained 
in concrete with addition of AEA (B50). Only the specimens made of B50, have shown the 
adequate frost resistance, the specimens made with other concretes (with polypropylene 
fibers, fly ash, and complex admixtures) exhibited inadmissible scaling effects. 

 
Praca została wykonana w ramach Projektu Badawczego NATO SfP Nr 97 1888. 
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