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BADANIE 3D STRUKTURY 
PRZESTRZENI POROWEJ CEMENTÓW 
METODĄ MIKROTOMOGRAFII RENTGENOWSKIEJ 
(MICRO-CT) 

 

1. Wstęp 

Większość klasycznych metod charakteryzowania porowatości (np. porozymetria he-
lowa) daje jedynie informacje o ogólnej zawartości porów. Stosowanie porozymetrii rtęcio-
wej pozwala uzyskać informację o rozkładzie ich wielkości. Obrazowanie metodą elektro-
nowej mikroskopii skaningowej (SEM) i BSE wprowadziło znaczny postęp w zrozumieniu 
mikrostruktury cementów a niektóre parametry ilościowe, np. udziały fazowe w ogólnej ob-
jętości są dobrze szacowane na podstawie badania szlifów, natomiast takie parametry jak 
przewodność są całkowicie niedostępne. Niedogodnością obu wymienionych technik jest 
otrzymywanie informacji dwuwymiarowych. Ponadto próbki cementów do badań metodą 
mikroskopii elektronowej muszą być, co powoduje nieodwracalne zmiany w strukturze 
porowej, w szczególności zanikania porów o małej średnicy [4]. 

Metoda mikrotomografii rentgenowskiej (micro-CT) jest nieniszczącą techniką obra-
zowania, która umożliwia wizualizację właściwości wewnętrznych w obrębie obiektów, 
takich jak np. skały i zaczyny cementowe. Metoda ta jest stosowana zarówno do jakościo-
wej wizualizacji wewnętrznych własności materiałów, jak również do pozyskiwania danych 
ilościowych. Micro-CT polega na zapisywaniu projekcji promieniowania X badanej próbki 
pod różnymi kątami. Wizualizowanym parametrem jest współczynnik atenuacji liniowej, 
który zależy od energii promieniowania X, liczby atomowej oraz gęstości badanej próbki. 
Im większa jest ilość projekcji, tym wyższa dokładność rekonstrukcji badanej objętości. 

Pierwsze badania tomograficzne cementów zostały zaprezentowane przez Bentz’a 
[1, 2] oraz Helfen’a [5]. 
                                                           
  * Instytut Nafty i Gazu, Kraków 
 ** Instytut Nafty i Gazu, Krosno 
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Celem artykułu jest zbadanie ewolucji sieci porowej kamieni cementowych przy uży-
ciu metody mikrotomografii rentgenowskiej. Przybliżenie metody mikrotomografii rentge-
nowskiej i dostarczenie ilościowych informacji uzyskanych z danych micro-CT o budowie 
struktury sieci porowej i wszystkich połączonych przestrzeniach porowych próbek cemen-
tów. Ze względu na rozdzielczość wykonywanych pomiarów (8 µm) analizie poddane zo-
staną pory zaliczane do makroporów lub porów powietrznych. Zakres ten zazwyczaj stano-
wi kilka procent z ogólnej porowatości tworzywa wiążącego [8, 9].  

W pracy zaprezentowano po raz pierwszy w kraju wyniki badań przestrzeni porowej 
cementów wykonanych metodą micro-CT. Przedstawiono odwzorowanie 3D sieci porowej 
cementów i jej zmian w czasie od 1 do 28 dni. 

2. Przebieg badań 

Celem badań było wykazanie różnicy zachodzącej z zmianach porowatości podczas 
wysychania trzech zaczynów cementowych o różnym składzie. 

W celu przeprowadzenia eksperymentu sporządzono trzy zaczyny cementowe (tab. 1).  

TABELA 1 
Skład poszczególnych zaczynów (udział wagowy) 

Zaczyn 1  Zaczyn 2, 3  

Woda wodociągowa  52,0 Woda wodociągowa 60,0 

Bentonit bwow 1,0 
Odpieniacz 1,0 

Odpieniacz 1,0 

Upłynniacz 0,2 Upłynniacz 0,2 

Antyfiltrat 0,4 Antyfiltrat 0,1 

Stabilizator lateksu 2,0 Stabilizator lateksu 2,0 

Lateks 10,0 Lateks 10,0 

Przyśpieszacz wiązania 4,0 Przyśpieszacz wiązania 4,0 

Mikrocement 20,0 Mikrocement 20 

Cement 100 Cement 100 

Środek spęczniający 0,3 Środek spęczniający 0,3 

  Mikrosfery  20,0 10,0 

Gęstość, [g/cm3]  1,78 Gęstość, [g/cm3]  1,58 1,60 

bwow ⎯ dodawana ilość procentowa w stosunku do wody 
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Jako pierwszy zamieszano zaczyn cementowy bazowy. Do sporządzenia mieszaniny 
użyto wody wodociągowej, do której podczas ciągłego mieszania dodawano kolejne skład-
niki. Po wsypaniu ostatniego składnika zaczyn mieszano 30min. w celu dokładnego wymie-
szania. Jako ostatni po 30 min. mieszania dosypano środek spęczniający powodujący zmia-
nę objętości zaczynu cementowego. 

Zaczyn cementowy drugi i trzeci były zaczynami lekkimi wykonanymi również na 
wodzie wodociągowej a ich składy różniły się jedynie ilością dodawanej mikrosfery. Jako 
pierwszy do mieszanin w celu przeciwdziałaniu sedymentacji dodano bentonit, który dla 
dobrego rozprowadzenia mieszano 30 min. a po tym czasie wsypywano kolejne składniki 
i zaczyn pozostawiono pod mieszadłem na 30 min. w celu dobrego wymieszania. Jako 
ostatni po 30 min. mieszania dosypano środek spęczniający powodujący zmianę objętości 
zaczynu cementowego. Różnice w ilości dodawanej mikrosfery miały wpływ na zmniejsze-
nie gęstości mieszaniny oraz na późniejsze zmiany w porowatości kamieni cementowych. 
Po wymieszaniu odmierzono 5 ml każdego z zaczynów. Próbki zostały przebadane z uży-
ciem mikrotomografu komputerowego. Zakres badań obejmował siedem pomiarów od 1 
dnia do 28, jak to przedstawiono w tabeli 2. 

TABELA 2 
Czas wykonania pomiarów 

Pomiar Czas od przelania zaczynu do cylindra 

I 20 min 

II 120 min 

III 24 h 

IV 48 h 

V 7 dni 

VI 14 dni 

VII 28 dni 

2.1. Przebieg pomiaru 

Badania przeprowadzono analogicznie do badanych, na co dzień w Zakładzie Geo-
fizyki Wiertniczej INiG próbek skał [3]. Każda próbka była zawsze skanowana w tej samej 
odległości od źródła promieniowania rentgenowskiego (przy powiększeniu 15,8 ×) i przy 
tych samych parametrach lampy (130 kV, 59 μA), co zapewniło tą samą rozdzielczość (8 μm) 
obrazów. W celu minimalizowania artefaktu twardnienia wiązki [7], zastosowano filtr mie-
dziany o grubości 0,4 mm. Pomiary I−III prowadzono przy użyciu techniki pomiaru szyb-
kiego (bez zatrzymania rotacji próbki w czasie wykonywania projekcji), a pomiary IV−VII 
przy użyciu standardowej techniki stop−start (na czas wykonywania projekcji rotacja prób-
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ki była zatrzymana). Podział ten wprowadzono ze względu na spodziewany najszybszy prze-
bieg wiązania zaczynów cementowych w początkowym okresie czasu. 

2.2. Analiza danych 

Dla każdego z uzyskanych obrazów wytypowano ten sam obszar próbki, w kształcie 
prostopadłościanu o wymiarach (800 × 800 × 400 wokseli ⎯ 6,4 × 6,4 × 3,2 mm). Woksel 
(rys. 1) jest podstawowym elementem (sześcianem) obrazu przestrzennego, tak jak piksel 
dla obrazu 2D. 

 

8 μm 

8 
μm
 

 

Rys. 1. Obraz woksela wraz z wymiarami 

Analiza tego samego fragmentu każdego zaczynu pozwoliła uchwycić zachodzące zmia-
ny w strukturze porowej podczas wysychania. Obraz zbinaryzowano metodą binaryzacji 
wzdłuż granic [6], w celu wydzielenia dwóch faz; porów i szkieletu zaczynów. Objętość 
wody zawarta w pustkach, w początkowej fazie wysychania zaczynów, była zaliczana do 
objętości struktury porowej, gdyż jej absorpcja promieniowania X była niższa od wyliczo-
nej wartości progowej. Następnie obraz struktury przestrzennej porów podzielono na 6 klas 
objętości (rys. 2) [10] w celu dokładniejszej analizy zachodzących zmian. 

 

Rys. 2. Sposób klasyfikacji objętościowej porów 
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3. Otrzymane wyniki 

W przypadku pierwszego pomiaru dla zaczynu I oraz pomiaru VI dla zaczynu II wy-
stąpił błąd pomiarowy, w wyniku czego nie udało się zrekonstruować struktury tych zaczy-
nów cementowych w określonych odstępach czasowych. 

Uzyskane wyniki pozwoliły zaobserwować różnice w kinetyce rozwoju przestrzeni 
porowej w przypadku tworzyw wiążących o różnym składzie. 

Porowatość prób zaczynów zmierzona w fazie początkowej wynosiła 3,1, 27 i 33% 
odpowiednio dla zaczynu I, II i III (rys. 3). Znaczny wzrost porowatości w próbie II i III był 
wywołany obecnością mikrosfer, posiadających absorpcję promieniowania X porównywal-
ną do powietrza. 

 

Rys. 3. Zmiana porowatości zaczynów cementowych w czasie badań 

W początkowej fazie pomiarów zauważono wyraźny spadek porowatości kamieni 
cementowych (rys. 3). Natomiast po pewnym czasie (dla zaczynu I po 3 pomiarze, a dla po-
zostałych po 4) porowatość zaczęła rosnąć. 

Analiza porowatości całkowitej zaczynów cementowych pozwala wyróżnić dwa etapy 
ewolucji przestrzeni porowej: spadek porowatości (do pomiaru 4) oraz jej wzrost (od po-
miaru 5). Postulowanym wytłumaczeniem tego zjawiska jest początkowe pęcznienie prób 
zaczynu (do tygodnia od sporządzenia zaczynu), które powoduje zamykanie porów. Na-
stępnie następuje suszenie, związane ze zmniejszeniem się objętości ścianek (przy jedno-
czesnym wzroście ich gęstości), co powoduje następujący w kolejnych dniach wzrost poro-
watości całkowitej zaczynów cementowych. 
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a) b)

 

c) d)

 

e) f)

 

Rys. 4. Klasyfikacja porów: 
a) zaczyn cementowy I klasyfikacja ilościowa; b) zaczyn cementowy I udział procentowy; 

c) zaczyn cementowy II klasyfikacja ilościowa; d) zaczyn cementowy II udział procentowy; 
e) zaczyn cementowy III klasyfikacja ilościowa; f) zaczyn cementowy III udział procentowy 

Analizując rozkład ilościowy porów (rys. 4a, c, e), w przypadku każdego zaczynu 
cementu można wydzielić co najmniej dwa etapy: zmniejszania się ilości małych porów (do 
pomiaru 4) i zwiększania się ich ilości (od pomiaru 5). Pierwszy z etapów związany jest 
z zamykaniem się małych porów w wyniku pęcznienia badanych tworzyw wiążących. Drugi 
etap wynika z podziału (związanego z uszczelnieniem materiału) dużych porów na mniejsze. 

W przypadku próby zaczynu II widać dobrą korelację pomiędzy udziałem objętościo-
wym klasy VI i klas III−V (rys. 4d). Wynika to z podziału największych porów na mniejsze 
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w czasie pęcznienia zaczynu (rys. 5). Wniosek ten znajduje odzwierciedlenie w zwiększa-
niu się ilości porów należących do klas III−VI wraz z czasem. 

  

(a) 

 

(b) (c)

 

  

(d) 

 

(e) (f)

 

Rys. 5. Rozkład przestrzenny porów w próbie zaczynu II po: 
20 minutach (a), 120 minutach (b), 24 godzinach (c), 48 godzinach (d), 7 dniach (e), 28 dniach (f) 

Wraz ze zmniejszaniem się udziału objętościowego klasy VI rośnie także krętość geo-
metryczna kanałów w obrębie próby (z 1,2 do 2,2). Można z tego wysunąć wniosek o ani-
zotropowym pęcznieniu materiału. 

W przypadku zaczynu III (rys. 4e, f) początkowo (do pomiaru 5) podobny trend wyda-
je się być zachowany, jednak później następuje jego odwrócenie ⎯ rośnie udział objętoś-
ciowy porów klasy VI, a maleje porów klas III−V. Krętość kanałów w tej próbie także roś-
nie do pomiaru 5, a następnie zaczyna maleć. 

Analizując zmiany udziału procentowego klas w zaczynach I i III (rys. 4a, b, e, f), roz-
wój przestrzeni porowej można podzielić na trzy okresy: do pomiaru 3, pomiary 4−5 oraz 
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od pomiaru 6. Pomiędzy tymi etapami następuje skokowa zmiana własności sieci porowej. 
Może to świadczyć o występowaniu w czasie pęcznienia zaczynu trzech konkurencyjnych 
procesów, z których każdy dominuje w określonym przedziale czasu. Na tej podstawie 
można także stwierdzić, że pęcznienie w przypadku próby II zachodzi z dominującym udzia-
łem tylko jednego procesu. 

W przypadku zaczynów II i III całkowita porowatość i zawartość wyższych klas po-
rów są zawyżone przez wliczenie do porowatości wypełnionych powietrzem mikrosfer. Udział 
ten jest duży, jednak w przypadku każdego pomiaru porowatość pochodząca od mikrosfer 
powinna być stała i można ją potraktować jako „tło” niewpływające na zaobserwowane  
w czasie pomiarów zmiany. 

4. Podsumowanie 

Zaprezentowano wyniki badań ewolucji w czasie sieci porowych trzech prób zaczynów. 
Przeprowadzone badania wykazały przydatność rentgenowskiej mikrotomografii kompute-
rowej w analizie zaczynów cementowych. Analiza obrazów mikrotomograficznych pozwo-
liła na zaobserwowanie zmian struktur porowych w skali mikrometrycznej. 

Badania wykazały znaczne różnice w przebiegu rozwoju przestrzeni porowej w zależ-
ności od składu prób. W przypadku każdego tworzywa wiążącego, przestrzeń porowa naj-
pierw ulega zmniejszeniu (w skutek zamykania małych porów) a po okresie ok. tygodnia 
zaczyna rosnąć (w skutek zwiększania się gęstości ścian).  

Podział przestrzeni porowej na klasy (wg metodyki opracowanej przez autorów na po-
trzeby analizy próbek skalnych) pozwolił na zaobserwowanie zmian w ewolucji przestrzeni 
porowej w zależności od zawartości mikrosfer w zaczynie cementowym. Rozwój przestrze-
ni porowej zaczynu II (o największej zawartości mikrosfer) następował poprzez podział 
dużych porów na mniejsze (co wiązało się z uszczelnieniem materiału). Rozwój pozosta-
łych przestrzeni porowych pozostałych dwóch prób był bardziej skomplikowany, jakkol-
wiek można w nim wyróżnić trzy etapy. Pierwszy i drugi w przypadku zaczynu cemento-
wego III jest zbliżony do rozwoju zaczynu II. Ostatni etap w przypadku zaczynów I i III 
przebiegają tak samo. 
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