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WAŻNIEJSZE OZNACZENIA

W niniejszej pracy stosowane są następujące oznaczenia:
BS – żużel wielkopiecowy
C – cement
D – gęstość betonu (wg PN-EN 12390-7)
DF – współczynnik trwałości
Dmax – maksymalny wymiar kruszywa
E – sieczny moduł sprężystości betonu
Ek – moduł sprężystości kruszywa
El – sieczny moduł sprężystości betonu lekkiego
Em – moduł sprężystości matrycy
Eo – dynamiczny moduł sprężystości betonu
Fr – wytrzymałość rozdzielna 
FA – popiół lotny
LWA – kruszywo lekkie
P – piasek naturalny
P/C –  współczynnik piaskowo-cementowy lub polimerowo-cementowy ozna-

czony masowo
SF – pył krzemionkowy
Sp – superplastyfikator
W – woda zarobowa
W/B – współczynnik wodno-spoiwowy oznaczony masowo
W/C – współczynnik wodno-cementowy oznaczony masowo
WAt – nasiąkliwość kruszywa po czasie t
a – objętość absolutna powietrza
c – objętość absolutna cementu
fc – wytrzymałość betonu na ściskanie
fci, cube – wytrzymałość betonu na ściskanie oznaczona na i-tej próbce sześciennej
fci, cyl – wytrzymałość betonu na ściskanie oznaczona na i-tej próbce walcowej
fck, cube – charakterystyczna wytrzymałość betonu na ściskanie oznaczona na prób-

kach sześciennych
fck, cyl – charakterystyczna wytrzymałość betonu na ściskanie oznaczona na prób-

kach walcowych
fcm – średnia wytrzymałość betonu na ściskanie
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fcm, cube – średnia wytrzymałość betonu na ściskanie oznaczona na próbkach sześ-
ciennych

fcm, cyl – średnia wytrzymałość betonu na ściskanie oznaczona na próbkach walco-
wych

fk – wytrzymałość kruszywa na ściskanie
flcm – średnia wytrzymałość betonu lekkiego na ściskanie
fm – wytrzymałość matrycy cementowej na ściskanie
ft  – wytrzymałość betonu na rozciąganie osiowe
ft,f – wytrzymałość betonu na rozciąganie przy zginaniu
ft,sp – wytrzymałość betonu na rozciąganie przy rozłupywaniu
ftm – średnia wytrzymałość betonu na rozciąganie
ftml – średnia wytrzymałość betonu lekkiego na rozciąganie
Gf  – energia pękania
k – objętość absolutna kruszywa
lch – długość charakterystyczna
m – objętość absolutna matrycy cementowej
m.c. – w odniesieniu do masy cementu
m.s. – w odniesieniu do masy spoiwa
w – wilgotność betonu lub objętość absolutna wody 
αT – współczynnik rozszerzalności termicznej 
e – odkształcenie
e(σmax) – odkształcenie odpowiadające maksymalnemu naprężeniu
emax – odkształcenie graniczne
h – współczynnik redukcyjny dla betonów lekkich
λ – współczynnik przewodzenia ciepła
nf – wskaźnik zmienności
r – gęstość betonu (wg PN-EN 1992-1)
rp – gęstość ziaren (gęstość pozorna) kruszywa
rb – gęstość nasypowa kruszywa
σ – naprężenie
j – współczynnik pełzania



1. WPROWADZENIE

Na tle typowych betonów z kruszywami zwykłymi, stanowiącymi obecnie naj-
częściej stosowany w budownictwie materiał konstrukcyjny, betony lekkie często 
postrzegane są jako materiał charakteryzujący się głównie niską gęstością, rów-
noznaczną z jego ograniczoną przydatnością konstrukcyjną. Tymczasem betony te 
z powodzeniem mogą być stosowane jako pełnowartościowy materiał konstrukcyj-
ny, a ze względu na liczne zalety w wielu przypadkach powinny być brane pod uwa-
gę jako korzystna alternatywa nie tylko dla betonu zwykłego, ale i betonów wysokiej 
wytrzymałości z zastosowaniem kruszyw zwykłych.

Betony lekkie do celów konstrukcyjnych stosowane były już w starożytności. 
W czasach Cesarstwa Rzymskiego, kiedy beton zbrojony nie był jeszcze znany, rea-
lizacja wielu obiektów budowlanych w ich założonym kształcie architektonicznym, 
w szczególności przy większej liczbie kondygnacji czy znacznej rozpiętości prze-
kryć/przęseł, byłaby niezwykle trudna lub wręcz niemożliwa. Przykładami takich 
konstrukcji, które przetrwały do czasów współczesnych, są chociażby rzymskie Ko-
loseum czy Panteon (rys. 1.1). 

Rys. 1.1. Panteon (129 r. n.e.) z największą na świecie, kopułą o rozpiętości 44 m  
wykonaną z betonu niezbrojonego
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Współcześnie możliwości wykorzystania betonu lekkiego do celów konstrukcyj-
nych są nieporównywalnie większe, co wiąże się z rozwojem nowoczesnych wy-
sokowytrzymałych kruszyw lekkich, materiałów wiążących oraz nowej generacji 
dodatków i domieszek. 

Na wstępie należy zaznaczyć, że spośród wszystkich rodzajów betonów lekkich 
jako materiał czysto konstrukcyjny (fck,cube ≥ 15 MPa) stosowany może być jedynie 
lekki beton kruszywowy o strukturze zwartej z kruszywem mineralnym. Ogólny po-
dział betonów lekkich ze względu na technologię produkcji oraz strukturę materiału 
podano na rys. 1.2.

Rys. 1.2. Klasyfikacja betonów lekkich z wyróżnieniem możliwości zastosowania jako materiału 
konstrukcyjnego

Zgodnie z PN-EN 206 [216] lekki beton kruszywowy to beton o gęstości w sta-
nie suchym nie mniejszej niż 800 kg/m3 i nie większej niż 2000 kg/m3. Beton ten 
jest produkowany z zastosowaniem, wyłącznie lub częściowo, kruszywa lekkiego. 
Norma projektowa PN-EN 1992-1-1 [215] dodatkowo precyzuje, że lekki beton kru-
szywowy do celów konstrukcyjnych musi mieć strukturę zwartą. Pod pojęciem be-
tonu lekkiego o strukturze zwartej, które nie zostało zdefiniowane normowo, należy 
rozumieć beton nie spełniający wymagań definicji normowej betonu o strukturze 
otwartej. Beton o strukturze otwartej, stosowany głównie w prefabrykacji, zgod-
nie z definicją podaną w PN-EN 1520 [214], to beton o gęstości nie większej niż 
2000 kg/m3, wykonany z kruszyw lekkich lub głównie z kruszyw lekkich, w którym 
ponad 3% objętości stanowią pustki międzyziarnowe, spowodowane zredukowaną 
zawartością kruszywa drobnego i/lub materiałów wiążących. 

Ze względu na liczne zalety, a w szczególności możliwość osiągania relatyw-
nie wysokich wytrzymałości przy niższych gęstościach, lekkie betony kruszywowe 
o strukturze zwartej znajdują szerokie zastosowanie zarówno w prefabrykacji jak 
i w budownictwie monolitycznym. Z betonów tych wykonuje się elementy konstruk-
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cyjne, dzięki którym możliwa jest redukcja ich wymiarów przekrojów poprzecz-
nych, zwiększenie ich rozpiętości, zwiększenie obciążenia, poprawa trwałości czy 
izolacyjności termicznej. Ze względu na niższą gęstość oraz wyższą wytrzymałość 
zmęczeniową i odporność na obciążenia dynamiczne wiele obiektów z betonów lek-
kich realizowanych jest w strefach sejsmicznych.

W technologii prefabrykowanej z konstrukcyjnych betonów lekkich wykonuje 
się przede wszystkim elementy nośne, takie jak: słupy, belki, płyty ścienne, stro-
powe, dźwigary i płyty mostowe. W technologii monolitycznej betony te najczęś-
ciej stosuje się w budynkach wysokościowych, budynkach użyteczności publicznej 
o znacznej rozpiętości przekryć (np. halach sportowych i widowiskowych, centrach 
handlowych i konferencyjnych, muzeach, bibliotekach, portach lotniczych itp.), par-
kingach wielopoziomowych, stadionach, mostach o rozmaitej konstrukcji (np. pod-
wieszonych, łukowych, belkowych – rys. 1.3, płytowych, o konstrukcji pływającej), 
wiaduktach dróg i autostrad, tunelach, platformach wiertniczych (w tym pływają-
cych), zbiornikach na paliwa płynne, konstrukcjach kriogenicznych, zewnętrznych 
płaszczach reaktorów jądrowych. Wiele elementów z betonu lekkiego, w szczegól-
ności dźwigary i płyty mostowe oraz belki i płyty stropowe, realizowane zarówno 
w technologii prefabrykowanej, jak i monolitycznej, wykonuje się jako sprężane. 

Rys. 1.3. Most Stolma, łączący wyspy Stolmen i Selbjørn (Norwegia), o najdłuższym na świecie 
przęśle o konstrukcji belkowej (301 m) [138] 

Pomimo licznych przykładów realizacji obiektów budowlanych, których kon-
strukcje w całości lub częściowo wykonano z betonów lekkich, stosowanie tego typu 
betonów jako materiału konstrukcyjnego wciąż nie jest zbyt popularne. Za taki stan 
rzeczy odpowiada szereg czynników, spośród których najważniejsze to: brak aktual-
nych wytycznych do projektowania i wykonywania betonów lekkich, uwzględniają-
cych zastosowanie nowoczesnych kruszyw lekkich, dodatków oraz domieszek; brak 
uniwersalnych metod projektowania; bardziej złożona technologia wykonywania. 
Nie bez znaczenia jest tu również powtarzana w szeregu publikacjach ogólna lista 
wad tych betonów, do których stereotypowo zalicza się: obniżoną wytrzymałość na 
rozciąganie, zginanie, ścinanie, większy skurcz i pełzanie, niższy moduł sprężysto-
ści czy większą przepuszczalność dla cieczy i gazów. Z uwagi na specyficzne właś-
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ciwości kruszyw lekkich, w szczególności ich niską gęstość i wysoką nasiąkliwość, 
konstrukcyjne betony lekkie rzeczywiście charakteryzują się nie tylko odmiennymi 
właściwościami w porównaniu do betonów zwykłych, ale i odmiennym i bardziej 
złożonym sposobem ich kształtowania. Zatem zarówno proces projektowania, jak 
i wykonywania betonów lekkich powinien uwzględniać te różnice w stosunku do be-
tonów zwykłych. Ze względu jednak na bardzo szeroki asortyment kruszyw lekkich, 
o istotnie zróżnicowanych charakterystykach materiałowych, właściwości betonów 
lekkich również wykazują znaczną rozpiętość wartości. W rezultacie, w zależności 
od rodzaju zastosowanego kruszywa lekkiego, ewentualnej modyfikacji składu za 
pomocą odpowiednich dodatków i domieszek oraz technologii wykonywania, właś-
ciwości betonów lekkich, które powszechnie postrzegane są jako ich wady, nieko-
niecznie muszą być mniej korzystne w porównaniu z betonami zwykłymi.

Celem niniejszej publikacji jest zebranie i analiza aktualnego stanu wiedzy do-
tyczącej konstrukcyjnych betonów lekkich, z uwzględnieniem zastosowania sze-
rokiego asortymentu składników oraz technologii wykonywania tych betonów. Na 
podstawie dostępnej literatury oraz szeregu zrealizowanych własnych programów 
badawczych w pracy omówiono złożone mechanizmy, za pomocą których można 
wpływać na właściwości betonów lekkich. Opisano również możliwości modyfikacji 
tych właściwości, za pomocą czynników materiałowych i technologicznych. Zapro-
ponowano także metodę doświadczalnego projektowania tych betonów z uwzględ-
nieniem złożonego sposobu kształtowania ich właściwości.

Badania własne, stanowiące podstawę opracowania niniejszej monografii, obej-
mowały:
 – badania kruszyw lekkich różnych rodzajów w zakresie: uziarnienia, gęstości 

właściwej, gęstości ziaren, gęstości nasypowej w stanie luźnym i zagęszczonym, 
nasiąkliwości i jej rozwoju w czasie, wytrzymałości na miażdżenie, wytrzymało-
ści bezpośredniej pojedynczych ziaren, zależności naprężenie-obciążenie, efektu 
doszczelnienia struktury kruszyw zaabsorbowanym zaczynem cementowym;

 – badania zaczynów cementowych odseparowanych z mieszanki betonu lekkiego 
w celu jakościowego i ilościowego określenia absorpcji wody przez kruszywo 
porowate z mieszanki betonowej, przy uwzględnieniu zmiennego poziomu wstęp-
nej wilgotności kruszywa oraz zróżnicowanych nominalnych współczynnikach 
wodno-cementowych zaczynu;

 – analizę mikroskopową budowy kruszywa lekkiego, matrycy cementowej oraz 
strefy przejściowej w betonach lekkich, z uwzględnieniem zjawiska penetracji 
zaczynu w głąb kruszywa, redukcji współczynnika wodno-cementowego, możli-
wości wystąpienia reakcji pucolanowej, zwiększonej ilości ettryngitu, w zależno-
ści od poziomu wstępnej wilgotności kruszywa;

 – badania właściwości reologicznych mieszanek betonów lekkich, przy uwzględ-
nieniu oznaczenia konsystencji, granicy płynięcia i lepkości plastycznej oraz 
zmienności tych parametrów w czasie;
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 – badania wpływu procedur wykonania betonów lekkich na ich właściwości w sta-
dium mieszanki betonowej oraz betonu stwardniałego, przy uwzględnieniu dyna-
miki rozwoju nasiąkliwości zastosowanych kruszyw lekkich w czasie, poziomu 
wstępnej wilgotności, kolejności dozowania składników, czasu i sposobu miesza-
nia oraz zagęszczania;

 – badania gęstości, skurczu i pęcznienia betonów lekkich o zróżnicowanej wytrzy-
małości;

 – badania właściwości mechanicznych: wytrzymałości na ściskanie, wytrzymałości 
na rozciąganie przy rozłupywaniu, wytrzymałości na zginanie, modułu sprężysto-
ści, zależności naprężenie–odkształcenie, przy uwzględnieniu wpływu: rodzaju 
kruszywa, jego uziarnienia, wstępnego poziomu wilgotności, technologii wyko-
nania betonu, współczynnika wodno-cementowego, zawartości cementu, udziału 
objętościowego kruszywa i matrycy cementowej, gęstości betonu, wieku badania, 
wilgotności betonu, kształtu i rozmiaru próbek;

 – badania właściwości decydujących o potencjalnej trwałości betonu: nasiąkliwo-
ści, wodoprzepuszczalności, gazoprzepuszczalności, mrozoodporności, odporno-
ści na działanie wysokiej temperatury, przy uwzględnieniu wpływu: uziarnienia 
kruszywa, wstępnego poziomu wilgotności, współczynnika wodno-cementowe-
go, zawartości cementu, udziału objętościowego kruszywa i matrycy cementowej, 
gęstości i wytrzymałości betonu, wilgotności betonu;

 – opracowanie technologii wykonywania betonów lekkich o właściwościach samoza-
gęszczalnych, bez konieczności złożonej modyfikacji ich składu; badania betonów 
lekkich samozagęszczalnych w zakresie: rozpływu stożka, lepkości, przepływalno-
ści i podatności na segregację;

 – badania wpływu dodatku włókien stalowych i polipropylenowych na właściwości 
betonów lekkich w zakresie: reologii mieszanek betonowych, skurczu i pęcznie-
nia, wytrzymałości na ściskanie, wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywa-
niu, wytrzymałości na zginanie, modułu sprężystości, zależności naprężenie–od-
kształcenie, przy uwzględnieniu: uziarnienia kruszywa, jego wstępnego poziomu 
wilgotności, współczynnika wodno-cementowego, udziału objętościowego kru-
szywa i matrycy cementowej, wieku badania oraz kształtu i rozmiaru próbek.
Betony lekkie, stanowiące przedmiot badań własnych w większości przypadków, 

wykonano na kruszywie popiołoporytowym Pollytag. W celach porównawczych 
niektóre z badań realizowano również na betonach z kruszywem keramzytowym, 
produkowanym w Gniewie i w Mszczonowie oraz czeskim Liaporze. Badania kru-
szyw, mające na celu wyłonienie najbardziej odpowiednich do betonów konstruk-
cyjnych kruszyw lekkich, obejmowały szerszy ich asortyment: dwa rodzaje spieka-
nych popiołów lotnych, trzy rodzaje spiekanych glin pęczniejących oraz dwa rodzaje 
utwardzonych popiołów lotnych.

Z wyjątkiem pojedynczych przypadków wszystkie betony do badań własnych 
wykonano z piaskiem naturalnym. W odniesieniu do tych betonów stosowany 
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w opracowaniu termin matrycy cementowej dotyczy zaprawy cementowej. W nie-
licznych cytowanych w pracy badaniach jako kruszywo drobne do betonu zastoso-
wano piasek lekki. W tych przypadkach termin matrycy cementowej odnosi się do 
zaczynu cementowego.

Wszystkie betony do badań własnych wykonano z cementu portlandzkiego klasy 
42,5 lub 52,5. W przypadku innych cytowanych badań CEM I również był najczęś-
ciej stosowanym rodzajem cementu. Nieliczne z betonów wykonywano jednak na 
innych rodzajach cementu np. CEM II lub CEM III. W analizowanej literaturze do-
tyczącej konstrukcyjnych betonów lekkich brak badań dotyczących wpływu rodzaju 
i klasy cementu na właściwości tych betonów. Należy przypuszczać, że pod wzglę-
dem jakościowym wpływ ten jest analogiczny do betonów zwykłych. Pośrednim 
dowodem słuszności takiego założenia są wyniki badań wpływu różnych dodatków 
mineralnych na właściwości betonów lekkich, omówione w jednym z rozdziałów 
niniejszej pracy.

Z uwagi na znaczącą liczbę betonów (kilkaset), których wyniki badań stanowią 
przedmiot analiz w niniejszym opracowaniu, nie jest możliwe podanie w tym miej-
scu wszystkich ich składów. W monografii cytowane są jedynie ich najistotniejsze, 
ze względu na rozpatrywaną cechę, charakterystyki. Szczegółowe składy podano 
w publikacjach, do których autorka każdorazowo się odwołuje. Poniżej zestawiono 
zakresy podstawowych parametrów i zawartości składników betonów, stanowiących 
przedmiot analiz niniejszego opracowania.

Tabela 1.1

Typowe zakresy parametrów i składów konstrukcyjnych betonów lekkich, stanowiących przedmiot 
analiz w monografii

Badania własne Inne cytowane badania

Sk
ła

d 
w

 k
g/

m
3

cement + dodatki typu II (B) 240–600 250–700

woda zarobowa (W) 100–280 130–250

woda do wstępnego nawilżenia 
kruszywa lekkiego 0–150 0–200

kruszywo lekkie 400–1200 220–1100

piasek naturalny 0–750 0–900

plastyfikator/superplastyfikator 0–2,5 % m.c. 0–6,0% m.c.

Pa
ra

m
et

ry W/B (nominalny) 0,26–0,55 0,20–0,70

udział obj. kruszywa lekkiego, % 40–70 30–60



2. KRUSZYWA LEKKIE DO BETONÓW 
KONSTRUKCYJNYCH

Pomimo licznych przykładów wykorzystywania kruszyw lekkich w budowni-
ctwie w czasach starożytnych o rzeczywistym rozwoju technologii betonów lekkich 
mówić dopiero można począwszy od lat dwudziestych XX wieku, kiedy to opraco-
wano technologie produkcji sztucznych kruszyw lekkich o korzystniejszych para-
metrach niż naturalne lekkie kruszywa łamane. W 1918 r. Stephen Hayde (USA) po 
raz pierwszy opatentował kruszywo lekkie z glin i łupków pęczniejących wytwarza-
ne w procesie spiekania (Haydite). Pierwsze znaczące zastosowanie tego kruszywa 
miało miejsce już w czasie I wojny światowej, lecz nie w konstrukcjach budowla-
nych, a do budowy kadłubów okrętów. Konstrukcje statków z wykorzystaniem beto-
nów lekkich okazały się na tyle niezawodne, że kontynuowano ich budowę również 
w czasie II wojny światowej. Z doświadczeń amerykańskich w dziedzinie budowy 
okrętów przy zastosowaniu betonów lekkich skorzystali później Brytyjczycy (lata 
40–50.). Pierwszym współczesnym obiektem budowlanym z betonu lekkiego, z wy-
korzystaniem kruszywa Haydite, był 14-kondygnacyjny biurowiec –Southwestern 
Bell (1928 r., Kansas City, USA). 

Chociaż w Europie pierwszy patent na produkcję kruszyw lekkich, pod kątem 
stosowania ich do betonów, przyznano już w 1919 r. (Oskar Olesn, Szwecja), to 
jednak nie wykorzystano go w celach komercyjnych. Dopiero w latach 1935–1939 
w Niemczech (w Rüdersdorf) uruchomiono pierwszą linię produkcyjną kruszyw na 
bazie glin pęczniejących w oparciu o patent Philipa Holzmanna. W tym samym cza-
sie (1938) w Danii powstał zakład produkcyjny kruszywa z glin pęczniejących pod 
handlową nazwą Leca. Kruszywo to, produkowane obecnie nie tylko w Danii, ale 
również w Finlandii, Iranie, Niemczech, Norwegii, Polsce, Portugalii i Włoszech, 
jest jednym z najczęściej stosowanych kruszyw lekkich na świecie. Podobnie jak 
w Ameryce Północnej, w Europie najwięcej zakładów produkujących kruszywa lek-
kie w oparciu o technologię spiekania, przede wszystkim glin i łupków pęcznie-
jących oraz łupków przywęglowych, powstało w latach 50–70: Norwegia (1955), 
Niemcy (1955/56 – Leca, 1967 – Liapor), Anglia (1958 – Leca, Aglite), Polska 
(1962 – spiekane łupki przywęglowe, 1965 – keramzyt), Czechosłowacja (1964 – 
keramzyt), Francja (1970), Hiszpania (1973). W ZSRR pierwsze próby wytwarzania 
kruszyw lekkich na skalę przemysłową rozpoczęto w latach 30. XX w., a w latach 
60–80. ZSRR była największym na świecie producentem kruszyw lekkich, głównie 
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z wypalanych glin pęczniejących, znanych w krajach byłego bloku wschodniego 
pod nazwą handlową keramzyt, przyjętą od greckiego słowa keramos (glina garn-
carska) [17, 130, 236].

W przeciwieństwie do USA, w Europie rozpoczęto również produkcję kruszyw 
lekkich na bazie spiekanych popiołów lotnych. Pierwszy zakład produkujący kru-
szywo popiołoporytowe uruchomiono w Wielkiej Brytanii w 1960 (Lytag). Następ-
ne tego typu powstały w Niemczech (1973) i Holandii (1983). Od 1995 r. kruszywo 
na licencji Lytag produkuje się również w Polsce (Pollytag) [12, 17, 236].

2.1. RODZAJE KRUSZYW LEKKICH 

Zgodnie z PN-EN 13055-1 [212] oraz PN-EN 206 [216] jako kruszywa lekkie do 
betonów mogą być stosowane kruszywa pochodzenia mineralnego o gęstości zia-
ren w stanie suchym nie większej niż 2000 kg/m3 lub gęstości nasypowej w stanie 
luźnym nie większej niż 1200 kg/m3. Zatem w świetle tej definicji wypełniacze or-
ganiczne (trociny, wióry, granulat styropianowy itp.) stosowane do betonów lekkich 
wykorzystywanych głównie do produkcji elementów prefabrykowanych nie mogą 
być zaklasyfikowane jako kruszywo.

Rys. 2.1. Klasyfikacja kruszyw lekkich do betonów
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Aktualna norma do kruszyw lekkich PN-EN 13055-1 [212] wprowadza po-
dział na cztery podstawowe rodzaje kruszyw lekkich do betonów: naturalne, 
sztuczne, odpadowe i z recyklingu. Podział kruszyw lekkich według wycofanej 
normy krajowej PN-B-23006 [203] również wprowadzał cztery grupy kruszyw 
lekkich (mineralne łamane, sztuczne z surowców mineralnych poddanych obróbce 
termicznej, sztuczne z odpadów przemysłowych poddanych obróbce termicznej 
i sztuczne z odpadów przemysłowych nie poddane dodatkowej obróbce termicz-
nej). Jak widać, klasyfikacja kruszyw spiekanych według obu tych norm różni się. 
O ile poprzednio kruszywa spiekane należały do dwóch grup, obecnie wszystkie 
rodzaje tych kruszyw objęte są grupą kruszyw sztucznych. Podział kruszyw lek-
kich według aktualnej normy PN-EN 13055-1 [212] w szerszym zakresie obej-
muje kruszywa obecnie stosowane do betonów. Niemniej jednak, z uwagi na brak 
przyporządkowania poszczególnych asortymentów kruszyw lekkich, podział ten 
może wydawać się mniej jednoznaczny niż poprzedni. Pewne wątpliwości może 
budzić rozróżnienie pomiędzy kruszywami sztucznymi, odpadowymi i z recyklin-
gu. Według nieaktualnej już normy kruszywowej PN-B-23006 [203] wszystkie 
trzy grupy objęte były terminem kruszyw sztucznych. Poniżej podjęto próbę przy-
porządkowania poszczególnych asortymentów kruszyw lekkich do odpowiednich 
grup zgodnie z PN-EN 13055-1 [212]. Na rys. 2.1 dodatkowo przedstawiono sche-
mat klasyfikacji kruszyw lekkich w oparciu o podstawowy podział wprowadzony 
w PN-EN 13055-1 [212].

2.1.1. KRUSZYWA NATURALNE

Kruszywo naturalne to kruszywo pochodzenia mineralnego, które poza obróbką 
mechaniczną nie zostało poddane żadnej innej obróbce. 

Do grupy tej należą zatem głównie kruszywa łamane ze skał lekkich pochodzenia 
wulkanicznego, takich jak pumeks, tufy wulkaniczne, popiół lawowy, skoria. Do 
grupy tej można również zaklasyfikować kruszywa z lekkich skał osadowych, np. 
węglanoporyt z wapieni lekkich czy krzemoporyt (diatomit).

Z uwagi na bogate złoża na świecie najszersze zastosowanie wśród kruszyw z tej 
grupy znajduje pumeks i skoria. Kruszywa te, podobnie jak inne z tej grupy, ze 
względu na obróbkę mechaniczną, z reguły charakteryzują się jednak znaczną nasią-
kliwością, wodożądnością i relatywnie niską wytrzymałością, które uniemożliwia-
ją ich stosowanie do betonów wyższych wytrzymałości. Zdarzają się jednak złoża 
naturalnych skał lekkich, stanowiących źródło bardzo dobrej jakości kruszyw do 
betonów konstrukcyjnych.
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2.1.2. KRUSZYWA SZTUCZNE

Kruszywo sztuczne to kruszywo pochodzenia mineralnego uzyskane w wyniku 
procesu przemysłowego, obejmującego termiczną lub inną modyfikację surowców. 

Najbardziej rozpowszechnionymi kruszywami z tej grupy niewątpliwie są kruszywa 
z surowców mineralnych takich jak pęczniejące gliny, iły czy miękkie skały łupkowe, 
spiekane w piecach obrotowych w temperaturze ok. 1150–1250°C. Dostępne są pod 
różnymi nazwami handlowymi np. Aglite, Ares, Arged, Arlita, Berwilit, Buildex, Fibo, 
Granulex, Haydite, Keramzyt, Leca, Liapor, Norlite, Solite, Stalite, Ulopor. Do kruszyw 
sztucznych należy też kruszywo spiekane z niepęczniejących glin (glinoporyt) i łupków, 
jednakże jego produkcji zaprzestano w wielu krajach na świecie (w tym również w Pol-
sce) ze względów ekonomicznych oraz z uwagi na mniej korzystne właściwości. Do 
kruszyw sztucznych poddawanych obróbce termicznej klasyfikują się również: perlit 
i wermikulit ekspandowany. Z uwagi jednak na zbyt niską wytrzymałość kruszywa te 
stosowane są głównie do betonów izolacyjnych lub jako izolacyjny materiał zasypowy.

Kruszywa sztuczne stanowią również kruszywa z odpadów przemysłowych podda-
ne obróbce termicznej. Należą do nich przede wszystkim spiekane w temperaturze ok. 
1000–1300°C na taśmach czy rusztach, ale również w piecach obrotowych, popioły lot-
ne z dodatkiem substancji palnych (najczęściej miał węglowy), zwane popiołoporytem, 
a wcześniej agloporytem. Przykładami takich kruszyw są: Lytag, Pollytag, Fa-light, Gra-
lit, Isotag, Tacklite, Terlite, Waylite. Do innych odpadów przemysłowych poddawanych 
analogicznemu procesowi spiekania należą łupki przywęglowe, zwane łupkoporytem 
(np. Sintag). Kruszywa łupkoporytowe, kiedyś gwarantujące wytrzymałości betonu, 
wyższe niż pozostałe kruszywa lekkie, są obecnie rzadziej stosowane. Przyczyną takiego 
stanu rzeczy jest rozwój technologii produkcji innych kruszyw spiekanych, który umoż-
liwił istotną poprawę ich właściwości. Ponadto dostępność glin, łupków naturalnych czy 
nawet popiołów lotnych jest jednak bardziej powszechna niż łupków przywęglowych.

Granulowany żużel wielkopiecowy oraz pumeks hutniczy, produkowane poprzez 
schłodzenie w odpowiedniej technologii płynnego żużla wielkopiecowego, to rów-
nież kruszywa sztuczne. Obecnie jednak rzadko stosowane są jako kruszywa do be-
tonów. Żużel granulowany po przemieleniu wykorzystywany jest bowiem przede 
wszystkim w przemyśle cementowym jako dodatek do cementów (CEM II, CEM V) 
lub jako podstawowy składnik cementu hutniczego (CEM III). Natomiast pumeks 
hutniczy, z uwagi na znaczną gęstość i wysoką wodożądność związaną z przekrusze-
niem, stosowany jest głównie w drogownictwie.

Do kruszyw sztucznych należą także kruszywa z popiołów lotnych utwardzonych 
spoiwem cementowym lub cementowo-wapiennym (np. Aardelite, nieprodukowane 
już krajowe Pragan, Cegran, Megran), nie poddane procesowi spiekania, lecz co naj-
wyżej autoklawizacji. W stosunku do kruszyw spiekanych z glin i łupków pęcznie-
jących czy popiołów lotnych, kruszywa te charakteryzują się większą gęstością przy 
danym poziomie wytrzymałości, dlatego w wielu krajach zaprzestano ich produkcji 
lub, po realizacji badań laboratoryjnych, takiej produkcji w ogóle nie uruchomiono.
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Innym przykładem kruszywa lekkiego sztucznego jest granulowane szkło spie-
nione (piankowe) (np. Liaver, Penostek, Poraver, Technopor). Podobnie jak wer-
mikulit i perlit z uwagi na niewielką wytrzymałość stosowane są głównie jako 
zasypowy materiał termo- i dźwięko- izolacyjny lub kruszywo do betonów izola-
cyjno-konstrukcyjnych. Należy jednak zaznaczyć, że w ostatnim czasie pojawiły się 
również granulaty szkła piankowego oraz kruszywa produkowane na bazie perlitu 
o relatywnie wysokiej wytrzymałości, umożliwiające ich stosowanie jako kruszywa 
lekkiego do betonów, nawet konstrukcyjnych (fcm do 30–50 MPa). 

2.1.3. KRUSZYWA ODPADOWE

Kruszywo odpadowe to kruszywo pochodzenia mineralnego z jakiegokolwiek 
procesu przemysłowego, poddane następnie jedynie obróbce mechanicznej. 

Do tej grupy kruszyw zaliczyć można żużle elektrowniane, paleniskowe oraz 
rozkruszone łupki przywęglowe po samoistnym ich wypaleniu w zwałach. Aktual-
nie, ze względu na niejednorodność i niską wytrzymałość, stopień ich wykorzystania 
jako kruszyw do betonów jest marginalny.

2.1.4. KRUSZYWA Z RECYKLINGU

Kruszywo z recyklingu to kruszywo powstałe w wyniku przeróbki nieorganicz-
nego materiału zastosowanego uprzednio w budownictwie.

Do tej grupy należy przede wszystkim kruszywo uzyskane z oczyszczonego 
i rozdrobnionego gruzu budowlanego ceramicznego i/lub betonowego. Kruszywo 
to zatem charakteryzuje się relatywnie wysoką gęstością (jak na kruszywo lekkie) 
przy względnie niskiej wytrzymałości i znacznej nasiąkliwości. Nic też dziwnego, 
że stopień wykorzystania tego typu kruszyw do betonów w Polsce wciąż jest bardzo 
ograniczony. W przyszłości jednak ten stan rzeczy będzie musiał się zmienić, z uwa-
gi nie tylko na ochronę złóż surowców naturalnych, ale i konieczność utylizacji 
coraz większej ilości gruzu budowlanego. 

Podsumowując, spośród wszystkich grup i asortymentów kruszyw porowatych, 
ze względu na swoje korzystne właściwości i powszechną dostępność, do konstruk-
cyjnych betonów lekkich obecnie najczęściej stosowane są kruszywa sztuczne spie-
kane z glin lub łupków pęczniejących oraz popiołów lotnych. W Europie najbardziej 
rozpowszechnione są: Leca, Liapor i Lytag. W Polsce dostępne są trzy rodzaje kru-
szyw ze spiekanych glin pęczniejących: dwa krajowej produkcji (Keramzyt produ-
kowany w Mszczonowie oraz w Gniewie) i importowany Liapor (aktualnie tylko 
frakcje umiarkowanych wytrzymałości) oraz kruszywo ze spiekanych popiołów lot-
nych Pollytag, produkowane w Gdańsku (rys. 2.2).
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2.2. STRUKTURA KRUSZYW LEKKICH

Do najistotniejszych parametrów decydujących o jakości stosowanych kruszyw 
lekkich, a zatem o ich przydatności do betonu o wymaganych właściwościach, nale-
ży zaliczyć nie tyle często wskazywaną przez producentów porowatość ogólną czy 
gęstość ziaren, ile strukturę i rozkład porowatości. W ogólnym przypadku, z uwagi 
na strukturę, rozróżnia się trzy typy kruszyw lekkich: 
Typ I  – kruszywa o przeważającej liczbie porów znacznych rozmiarów (nawet 

powyżej 1 mm) o strukturze otwartej;
Typ II  – kruszywa o zróżnicowanej strukturze porów powłoki, o przeważającej 

liczbie drobnych porów kulistych (mniejszych od 10 mm) o strukturze 
zamkniętej, i wnętrza ziarna, o przeważającej liczbie porów znacznych 
rozmiarów (nawet powyżej 1 mm) o strukturze otwartej;

Typ III  – kruszywa o przeważającej liczbie drobnych porów kulistych (mniej-
szych od 10 mm) o strukturze zamkniętej. 

Produkowane kruszywa spiekane mogą charakteryzować się strukturą odpowiadają-
cą wszystkim trzem typom. Struktura ich ziaren zdeterminowana jest bowiem zarówno 
technologią produkcji, jak i zastosowanymi surowcami. Większość kruszyw spiekanych 
należy jednak do typu II. Technologia spiekania w wysokich temperaturach z reguły po-
woduje tworzenie się w warstwie zewnętrznej ziaren bardziej szczelnej powłoki, cha-
rakteryzującej się w większym stopniu porami drobnymi o strukturze zamkniętej. Stąd 

Rys. 2.2. Spiekane kruszywa lekkie dostępne w Polsce
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kruszywa te, pomimo znacznej porowatości, wykazują niższą nasiąkliwość niż kruszy-
wa typu I. Grubość powłoki zewnętrznej kruszyw typu II, decydująca nie tylko o samej 
nasiąkliwości, ale i o dynamice jej rozwoju w czasie, waha się z reguły od 0,1 mm do 
1 mm. Zdarzają się jednak kruszywa spiekane o cieńszej powłoce rzędu 10 do 100 mm 
[95]. Kruszywa typu III, niestety niedostępne jeszcze na rynku krajowym, a na świecie 
stosowane do betonów lekkich wysokiej wytrzymałości, wykazują niekiedy nasiąkli-
wość porównywalną do kruszyw zwykłych rzędu 1–2% [228, 242]. 

Typ I Typ II Typ III

Rys. 2.3. Typy kruszyw lekkich ze względu na strukturę porowatości

2.3. WŁAŚCIWOŚCI KRUSZYW LEKKICH

Do podstawowych normowo badanych właściwości kruszyw lekkich, które okre-
ślają ich przydatność do betonów konstrukcyjnych, przy różnych technologiach ich 
wykonania, należy zaliczyć: porowatość, gęstość ziaren, gęstość nasypową, nasią-
kliwość, wytrzymałość oraz uziarnienie. 

Tabela 2.1

Typowe właściwości wybranych kruszyw lekkich, dostępnych w Polsce

                      Rodzaj 

Właściwość

Liapor 
(import)

Leca® keramzyt 
(Gniew)

Keramzyt 
(Mszczonów)

Pollytag 
(Gdańsk)

Gęstość ziaren, kg/m3 550–1000 500–900 950–1100 1300–1450

Gęstość nasypowa, kg/m3 250–550 250–650 400–900 650–850

Nasiąkliwość (max), % 10–20 30–40 20–30 20–25

Wytrzymałość, MPa 1,0–4,0 0,75–4,0 2,0–6,0 6,0–10,0

Frakcje, mm
0/2; 1/4; 4/8; 

8/16
0/2; 0/4; 0/5; 2/4; 

4/10; 10/20
0/4; 3/10; 8/16; 

16/31,5
0/4; 0,5/4; 2/5; 

4/8; 6/12
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Tabela 2.2

Typowe właściwości wybranych kruszyw lekkich, dostępnych zagranicą

                       Rodzaj 

Właściwość
Liapor Leca Lytag Pumeks

Gęstość ziaren, kg/m3 550–1950 1250–1450 1300–1650 550–1750

Gęstość nasypowa, kg/m3 300–950 600–800 700–800 300–1100

Nasiąkliwość (max), % 10–21 10–30 17–20 8–100

Wytrzymałość, MPa 1,8–10,3 6,0–10,0 4,5–10,0 1,0–2,5

Frakcje, mm
0/4; 1/4; 1/3; 
1/4; 4/8; 8/16

0/4; 4/10; 10/25; 
0/25

0/4; 3/10; 8/16; 
16/31,5

0/4; 4/8, 8/16; 
8/12; 12/16

W tabelach 2.1 i 2.2 zestawiono niektóre z właściwości dostępnych w kraju i za-
granicą kruszyw lekkich stosowanych do betonów konstrukcyjnych.

2.3.1. POROWATOŚĆ, GĘSTOŚĆ ZIAREN I GĘSTOŚĆ NASYPOWA

Porowatość kruszyw lekkich stosowanych do betonów konstrukcyjnych różni się 
w znacznym zakresie: od 40% dla popiołoporytu do 80% dla najlżejszych odmian 
spiekanych glin pęczniejących. 

Gęstość ziaren (pojęcie wprowadzone przez aktualne normy kruszywowe PN-EN 
13055-1 [212] i PN-EN 12620 [211] zamiast dawniej stosowanych: gęstości objętoś-
ciowej lub pozornej) dla kruszyw lekkich waha się od 400 do 2000 kg/m3. Chociaż 
gęstość kruszywa, podobnie jak i porowatość, nie jest bezpośrednio powiązana z jego 
wytrzymałością, to jednak może być jej pewnym wskaźnikiem. Do betonów konstruk-
cyjnych z reguły stosuje się kruszywa o gęstości ziaren powyżej 900 kg/m3. W przy-
padku betonów wysokiej wytrzymałości gęstość ziaren kruszyw lekkich przekracza 
1200 kg/m3.

Gęstość nasypowa kruszyw zdeterminowana jest ich gęstością ziaren oraz ich 
kształtem i rozmiarem. Dla kruszyw lekkich waha się od 30 do 1200 kg/m3. W przy-
padku betonów konstrukcyjnych z reguły stosuje się kruszywa o gęstości nasypowej 
powyżej 300 kg/m3, a do betonów wysokiej wytrzymałości powyżej 700 kg/m3.
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2.3.2. NASIĄKLIWOŚĆ

Nasiąkliwość kruszyw lekkich (WAmax), zależnie od struktury porowatości ziaren, 
wynosi z reguły od 2% do ponad 45%. Zdarzają się jednak kruszywa naturalne (np. 
pewne odmiany pumeksu), które są w stanie zaabsorbować znacznie większe ilości 
wody, w rezultacie czego ich nasiąkliwość może nawet przekraczać 100%. Z pewnoś-
cią nie są to jednak kruszywa, które należy stosować do betonów konstrukcyjnych. 
Kruszywa lekkie, których nasiąkliwość nie przekracza 10–15% można uznać za kru-
szywa o niskiej nasiąkliwości. Należy zaznaczyć, że nie należą do tej grupy krajowe 
kruszywa spiekane, które cechuje relatywnie wysoka nasiąkliwość (WAmax > 20%).

Nasiąkliwość kruszyw lekkich mających zeszkliwioną powłokę jest niższa śred-
nio o 30%. Natomiast nawet w przypadku kruszyw spiekanych, jeżeli nastąpi prze-
kruszenie ich ziaren w wyniku np. transportu czy mieszania podczas wykonywania 
betonu, ich nasiąkliwość może być istotnie wyższa. Zhang i Gjorv [265] wykazali, 
że nasiąkliwość ziaren przekruszonych może być aż do 50% większa w porównaniu 
z kruszywami lekkimi niezawierającymi takich ziaren.

Zgodnie z normą PN-EN 1097-6 [204] nasiąkliwość kruszyw, w tym kruszyw 
lekkich, określa się po 24 godzinach (WA24h). Zatem to właśnie tę wartość podaje się 
jako charakterystykę kruszywa lekkiego. Tymczasem po 24 godzinach nasączania 
w wodzie większość kruszyw porowatych wykazuje jeszcze zdolność do dalszego 
absorbowania wody, co można zaobserwować na rys. 2.4. Oznacza to, że w rzeczy-
wistości kruszywa lekkie są w stanie zakumulować w swojej strukturze większe 
ilości wody niż wynika z podawanych w specyfikacji wskaźników. Może to mieć 
znaczenie w przypadku, gdy kruszywo narażone jest na zamakanie lub nasycane 
wodą przez okres dłuższy niż 24 h. W praktyce, ze względu na technologię wykona-
nia i wpływ na urabialność mieszanki betonowej, istotna jest nasiąkliwość wczesna. 
Dlatego częściej podaje się jej wartości po 1 h zamiast po nominalnym czasie doby.

Z punktu widzenia technologii wykonania betonów z kruszywami lekkimi istot-
na jest nie tylko sama nasiąkliwość, ale dynamika jej rozwoju w czasie. Szybkość 
absorpcji wody zależy od struktury porów. Nasiąkliwość kruszyw o wyraźnie zróż-
nicowanej strukturze zewnętrznej i wewnętrznej ziaren już po 1 min. może osiąg-
nąć 50% wartości nasiąkliwości 60 minutowej, a po 2 min wielkość ta waha się od 
50 do 90% [127, 195, 220]. Badania własne wykazały, że dla krajowych kruszyw 
ze spiekanych glin pęczniejących wskaźnik ten wynosi ok. 70 do 85% (rys. 2.4). 
W przypadku kruszyw lekkich niespiekanych lub spiekanych o niezbyt zróżnicowa-
nej strukturze ziarna, wartości te są jeszcze większe. Przykładem takiego kruszywa 
jest Pollytag, dla którego stosunek nasiąkliwości po 2 minutach w odniesieniu do 
nasiąkliwości po 1 h wynosi ok. 95% (rys. 2.4). Ze względu na ryzyko utraty urabial-
ności mieszanki betonowej z kruszywem lekkim najistotniejszy jest rozwój nasią-
kliwości od momentu zmieszania wszystkich składników (tj. po ok. 5 min.) do mo-
mentu zaformowania i zagęszczenia mieszanki (tj. po ok. 2 h). Po 5 min. kruszywo 
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popiołoporytowe wykazywało nasiąkliwość wynoszącą ok. 95% nasiąkliwości po  
2 h, podczas gdy dla kruszyw ze spiekanych glin pęczniejących udział ten był niższy, 
rzędu 85% dla kruszywa Liapor i keramzytu B oraz 80% dla keramzytu A (rys. 2.4). 
Takie wyniki wskazują, iż mieszanki z kruszywami popiołoporytowymi o większej 
dynamice nasiąkliwości, z uwagi na szybszą jej stabilizację, wymagają krótszego 
czasu mieszania oraz są mniej podatne na ryzyko utraty urabialności.

Nasiąkliwość kruszyw lekkich zdeterminowana jest również poziomem ich 
wstępnej wilgotności i stanem wilgotności. W praktyce bowiem rzadko stosuje się 
kruszywo lekkie w stanie suchym. Na rys. 2.5 schematycznie przedstawiono stany 
wilgotności, w jakich może występować kruszywo. Dynamika rozwoju nasiąkliwo-
ści i jej wielkość zmniejsza się wraz ze wzrostem wstępnej wilgotności kruszywa. 
Okazuje się jednak, że parametry te mogą być również zależne od rozkładu wstęp-
nej wilgoci w kruszywie. Jak wykazano w badaniach [19], przy danym poziomie 
wstępnej wilgotności kruszywa ze spiekanych glin pęczniejących (Leca, Liapor, 
Arlita) w stanie powietrzno-suchym absorbują istotnie więcej (nawet trzykrotnie) 
wody w określonym czasie niż w stanie powierzchniowo-wilgotnym (rys. 2.6). 
Różnic takich nie obserwowano w przypadku kruszyw ze spiekanych popiołów lot-
nych Lytag, co wiąże się z ich odmienną strukturą w porównaniu z kruszywami ze 
spiekanych glin pęczniejących. W rezultacie, w przypadku tych ostatnich kruszyw, 
procedura wstępnego nawilżania, a nie tylko poziom wstępnej wilgotności, będzie 
miała istotne znaczenie ze względu na nasiąkliwość kruszyw. Może to oznaczać, że 

Rys. 2.4. Rozwój nasiąkliwości w czasie wybranych kruszyw spiekanych [badania własne]
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kruszywa tego typu korzystniej będzie nawilżać bezpośrednio przed wykonywaniem 
mieszanki betonowej niż jak się to często praktykuje na 24–48 h wcześniej. Nato-
miast w przypadku kruszyw ze spiekanych popiołów lotnych procedura wstępnego 
nawilżania może nie mieć tak istotnego znaczenia.

Rys. 2.6. Wpływ wstępnej wilgotności kruszywa na jego nasiakliwość w zależności od stanu 
wilgotności (powietrzno-suchy – górna krzywa, powierzchniowo-wilgotny – dolna krzywa) [19]

2.3.3. WYTRZYMAŁOŚĆ

Wartości wytrzymałości na miażdżenie kruszyw lekkich (wg PN-EN 13055-1 
[212]) wahają się z reguły od 0,5 do 10 MPa. Parametr ten jest bezpośrednim wskaź-
nikiem przydatności kruszyw lekkich do betonów konstrukcyjnych o założonym 

Rys. 2.5. Stany wilgotności kruszywa 
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poziomie wytrzymałości. Do betonów lekkich wysokiej wytrzymałości nie należy 
stosować kruszyw o wytrzymałości na miażdżenie niższej niż 5 MPa.

W ogólnym przypadku istnieje pewna zależność pomiędzy wytrzymałością kru-
szyw lekkich a ich gęstością ziarnową. Potwierdzają ją niestandardowe badania bez-
pośredniej wytrzymałości ziaren różnych kruszyw lekkich na rozciąganie, zrealizo-
wane przez Fausta i Königa [111] (rys. 2.7). Wyniki tych badań wykazują, że przy 
tej samej wielkości ziarna największą wytrzymałość wykazują kruszywa Liapor 9,5 
o gęstości ziarnowej ok. 1700 kg/m3, a następnie Lytag, Pollytag i Liapor 8 o gęstoś-
ciach z zakresu 1350–1400 kg/m3. Chandra i Berntsson [45] proponują wykładniczą 
zależność wytrzymałości kruszywa (fk) od jego gęstości ziarnowej (rp), o postaci:

 f ak
b p= ⋅ ⋅10 1000ρ /  (1)

gdzie a i b są współczynnikami, zależnymi od rodzaju kruszywa. 

Rys. 2.7. Zależność wytrzymałości na rozciąganie ziaren kruszyw lekkich o średnicy 7 mm od ich 
gęstości [111]

Niemniej jednak, z uwagi na różnice w strukturze poszczególnych rodzajów kru-
szyw, nawet przy porównywalnych gęstościach ziaren obserwuje się pewne zróżni-
cowanie wytrzymałości. Wynika ono nie tylko z zastosowania różnych surowców 
i różnych technologii produkcji tych kruszyw. W przypadku kruszyw spiekanych 
obserwuje się również wpływ wielkości ziaren na wytrzymałość, wynikający nie tyl-
ko z efektu skali, ale i różnic w strukturze. Jak wykazano w badaniach własnych [83, 
84], ziarna mniejszych rozmiarów charakteryzują się większym udziałem spieczonej 
powłoki w ich objętości. W rezultacie, szczególnie przy większych grubościach po-
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włoki spieczonej, ziarna te mogą wykazywać większą sztywność i wytrzymałość, co 
potwierdzono zarówno w normowych badaniach wytrzymałości na miażdżenie róż-
nych frakcji kruszyw, jak i badaniach wytrzymałości bezpośredniej poszczególnych 
ziaren (rys. 2.8). Przykładowo krajowy popiołoporyt frakcji 4/8 mm charakteryzuje 
się o 15% wyższą wytrzymałością na miażdżenie (8,02 MPa) w stosunku do frakcji 
6/12 mm (6,96 MPa). W przypadku kruszywa keramzytowego, charakteryzującego 
się większą grubością powłoki spieczonej w porównaniu z popiołoporytem, frakcja 
4/8 mm wykazuje aż o 20% wyższą wytrzymałość na miażdżenie (1,41 MPa) w sto-
sunku do frakcji 8/16 mm (1,17 MPa).

Rys. 2.8. Wpływ rozmiaru ziaren krajowych kruszyw lekkich na ich wytrzymałość bezpośrednią 
[badania własne, 84]

2.3.4. MODUŁ SPRĘŻYSTOŚCI

Moduł sprężystości kruszywa lekkiego ma kluczowe znaczenie ze względu na 
zrozumienie mechanizmów odpowiedzialnych za kształtowanie właściwości beto-
nów lekkich, w szczególności ich właściwości mechanicznych. Jest bowiem jednym 
z istotnych czynników decydujących o jednorodności strukturalnej konstrukcyjnych 
betonów lekkich. O ile w przypadku betonów zwykłych, moduł sprężystości kru-
szyw skalnych jest z reguły kilkukrotnie wyższy niż matrycy cementowej, o tyle dla 
betonów z kruszywem porowatym wartości te są bardziej zbliżone do siebie. Po-
równywalne moduły sprężystości obu składników konstrukcyjnych betonów lekkich 
korzystnie wpływają na bardziej równomierny rozkład naprężeń wywołany obciąże-
niami i oddziaływaniami, redukując znacznie koncentracje naprężeń w strefie przej-
ściowej oraz zmniejszając ryzyko zarysowania się betonu. Fakt ten ma kluczowe 
znaczenie nie tylko z uwagi na zmniejszenie odkształcalności betonu, ale również 
na podwyższoną jego trwałość.
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Ze względu jednak na brak znormalizowanych metod pomiaru tej właściwości 
w literaturze bardzo niewiele jest danych na temat wartości modułu sprężystości 
kruszyw lekkich. Sytuację dodatkowo komplikuje fakt, że w przeciwieństwie do 
kruszyw skalnych, w przypadku sztucznych kruszyw lekkich nie można opierać się 
na pomiarach prowadzonych na próbkach wyciętych z materiału wyjściowego. Pro-
ces spiekania lub inne rodzaje obróbki termicznej ziaren kruszyw lekkich wpływają 
bowiem korzystnie na poprawę ich sztywności w porównaniu do struktury materiału 
spiekanego w większej objętości. Dlatego najczęściej oznacza się tzw. ekwiwalentny 
moduł sprężystości wyznaczany teoretycznie metodą pojedynczej lub podwójnej in-
kluzji na podstawie modułu sprężystości betonu oraz matrycy cementowej [45, 164, 
194, 197, 262]. W literaturze [45, 152] można również spotkać wzory na szacowanie 
wartości modułu sprężystości kruszywa lekkiego w oparciu o jego gęstość ziaren lub 
gęstość nasypową. Wziąwszy pod uwagę znaczne zróżnicowanie struktury kruszyw 
lekkich charakteryzujących się porównywalną gęstością, takie oznaczanie wartości 
modułu należy uznać za obarczone większym błędem. W zależności od rodzaju kru-
szyw lekkich ich moduł sprężystości szacowany jest w zakresie od ok. 5 do ok. 20 GPa 
[151, 152, 197, 262]. Jego wartość może być zatem kilkukrotnie, a nawet kilkunasto-
krotnie niższa niż dla kruszyw zwykłych, dla których wartości kształtują się z reguły 
w przedziale od 40 do ponad 100 GPa. Wziąwszy jednak pod uwagę fakt, że typowe 
zaczyny cementowe stosowane w betonach konstrukcyjnych charakteryzuje moduł 
sprężystości w zakresie 12 do 26 GPa [45, 262], oczywista staje się większa ich 
kompatybilność odkształcalności z kruszywami lekkimi w porównaniu do kruszyw 
zwykłych. 

Rys. 2.9. Przykładowe zależności obciążenie – odkształcenie w próbie miażdżenia sferycznych ziaren 
(dśr = 8 mm) różnych kruszyw lekkich oraz kwarcytu [badania własne]
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Pewne wyobrażenie jak zróżnicowany może być moduł sprężystości kruszyw lek-
kich zależnie od ich rodzaju, surowców oraz technologii produkcji daje rys. 2.9, gdzie 
przedstawiono przykładowe wykresy zależności obciążenie–odkształcenie w próbie 
miażdżenia pojedynczych ziaren kruszyw różnych rodzajów o tym samym kształcie 
i rozmiarze. Oczywiście obraz takiej zależności różni się dla poszczególnych ziaren na-
wet tego samego rodzaju kruszywa, zależnie od indywidualnego rozkładu porowatości. 
Niemniej jednak, różnice te są mniejsze niż przy stosowaniu różnych rodzajów kruszyw. 
Kruszywa niespiekane (tu utwardzone popioły lotne) o jednorodnej strukturze drobnopo-
rowatej, jak również kruszywa o silnie spieczonej szczelnej powłoce (tu Liapor) charak-
teryzowały się większą sztywnością i w miarę równomiernym przyrostem odkształceń 
wraz ze wzrostem obciążenia. Kruszywa spiekane o większych porach i mniej zwartej 
powłoce (tu popiołoporyt i keramzyty) w trakcie obciążenia ulegały zarysowaniu, co 
objawiało się nieregularną linią wykresu. Co prawda, odkształcalność ziaren kruszyw 
porowatych w obciążonym betonie da inny obraz, ale nie trudno wyobrazić sobie, że be-
tony z kruszywami o tak zróżnicowanych charakterystykach sztywności, również będą 
znacznie różniły się modułem sprężystości oraz odkształcalnością. 

2.3.5. UZIARNIENIE

Sztuczne kruszywa lekkie grube, z uwagi na proces produkcyjny, dostępne są 
głównie jako pojedyncze frakcje: 2/4, 2/5; 4/8; 4/10; 5/10; 6/12; 8/16; 8/10; 16/31,5. 
W przypadku kruszyw spiekanych frakcja 16/31,5 jest rzadko spotykana, natomiast 
ziaren większych niż 31,5 mm nie produkuje się wcale. Zdarzają się również kruszy-
wa obejmujące grupę frakcji, np. 5/20; 8/20; 10/20. 

Z reguły ziarna kruszyw spiekanych większych rozmiarów charakteryzują się 
niższą wytrzymałością na miażdżenie, co związane jest z mniejszym udziałem 
spieczonej powłoki w objętości całego ziarna [83]. Dlatego też maksymalny wy-
miar ziarna kruszyw lekkich w betonach konstrukcyjnych należy ograniczyć do ok. 
16 mm, a w betonach wysokiej wytrzymałości do ok. 8 mm. 
Kruszywa drobne lekkie do betonów dostępne są jako frakcje: 0/2, 0/4 czy 0/5. Sa-
modzielnie stosowane są do zapraw ciepłochronnych lub betonowych prefabrykatów 
drobnowymiarowych. Kruszywa te stosowane są również do betonów konstrukcyj-
nych o umiarkowanych wytrzymałościach. W przypadku betonów konstrukcyjnych 
wyższych wytrzymałości często jednak zamiast lekkiej odmiany kruszywa drobnego 
stosuje się piasek naturalny. 

Niektóre z dostępnych frakcji/grup frakcji kruszyw spiekanych dostępnych na 
rynku uzyskuje się z rozkruszenia ziaren większych frakcji. Ich przydatność do be-
tonów konstrukcyjnych jest wyraźnie ograniczona w stosunku do kruszyw niezawie-
rających ziaren przekruszonych.

Należy zaznaczyć, że w przeciwieństwie do wycofanej już normy krajowej  
PN-B-23006 [203], aktualna norma PN-EN 13055-1 [212] nie wprowadza podziału 
kruszyw ze względu na skład ziarnowy.
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2.4. MECHANIZM ABSORPCYJNY KRUSZYW LEKKICH 
W MIESZANCE BETONOWEJ

Znacząca nasiąkliwość kruszyw lekkich w porównaniu z kruszywami zwykłymi 
istotnie wpływa na właściwości reologiczne mieszanki betonowej oraz ich zmien-
ność w czasie. Zdolność kruszywa lekkiego do absorpcji wody z mieszanki betono-
wej, postrzegana jako jego najmniej pożądana cecha, może prowadzić do spadku 
urabialności mieszanki betonowej. Aby wyeliminować takie ryzyko konieczne jest 
stosowanie dodatkowych zabiegów technologicznych, które czynią proces produk-
cyjny betonu lekkiego bardziej złożonym i kosztownym w porównaniu z betonem 
zwykłym. W efekcie zjawisko nasiąkliwości często uwzględniane jest jedynie na 
etapie wykonywania mieszanki betonowej. Tymczasem może ono mieć również 
istotne korzystne znaczenie w procesie kształtowania właściwości betonu dojrza-
łego, szczególnie tych, które zdeterminowane są szczelnością struktury betonu oraz 
przyczepnością zaczynu cementowego do kruszywa. 

Rys. 2.10. Nasiąkliwość kruszyw lekkich po 1 godzinie w mieszance betonowej z uwzglednieniem 
ich wstepnej wilgotności (w = 0% lub 17%). Źróło badań: Leca [235], Pollytag [badania własne] 

Należy zaznaczyć, że nasiąkliwość kruszyw lekkich w wodzie oraz mieszance 
betonowej różni się. W przypadku mieszanki betonowej przebieg zjawiska w cza-
sie może też być wolniejszy w porównaniu do procesu nasączania kruszyw w wo-
dzie. Zależnie od właściwości reologicznych zaczynu cementowego oraz struktury 
porowatości kruszywa lekkiego, ich nasiąkliwość w mieszance betonowej mieści 
się w zakresie od 60 do 100% wartości oznaczonej metodą nasycania w wodzie 
[1, 230, 235]. Smeplass i in. [235] twierdzą, że dla celów praktycznych przyję-
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cie nasiąkliwości kruszyw lekkich w mieszance betonowej o W/C = 0,35–0,45 na 
poziomie 90% ich nasiąkliwości po 1 h w wodzie jest wystarczająco dokładne do 
oszacowania rzeczywistego współczynnika wodno-cementowego. Takie oszaco-
wanie może być jednak właściwe jedynie dla kruszyw o niewielkiej nasiąkliwo-
ści (do 10%). Badania własne wykazały, że nasiąkliwość kruszywa popiołopory-
towego Pollytag w mieszance betonowej jest proporcjonalna do współczynnika 
wodno-cementowego i stanowi od 65 do 90% jego nasiąkliwości w wodzie (rys. 
2.10). Punkki i Gjorv [220] dowodzą z kolei, że absorpcja wody przez kruszy-
wa ze spiekanych glin pęczniejących w mieszance betonowej zachodzi nawet po 
upływie 2 h od wymieszania składników, co uniemożliwia przyjęcie jako miaro-
dajnego oszacowania W/C opartego na nasiąkliwości w wodzie po 1 h. Na zdol-
ność absorpcyjną kruszywa lekkiego w mieszance betonowej zasadniczy wpływ 
ma również poziom wstępnej wilgotności kruszywa. Nie bez znaczenia jest także 
czas, jaki upłynął od momentu wstępnego nawilżenia kruszywa do dodania pozo-
stałych składników mieszanki, oraz procedura dozowania i mieszania składników. 
Przykładowo, wstępne nawilżenie kruszywa popiołoporytowego do poziomu jego 
nasiąkliwości po 30 minutach (w = 17%) na 24 godziny przed wykonaniem mie-
szanki istotnie ogranicza jego zdolność absorpcyjną w mieszance pozwalając na 
wchłoniecie jedynie 1,0–1,5% dodatkowej wody z mieszanki (rys. 2.10). Później-
sze nawilżenie może tę zdolność ograniczyć w jeszcze większym stopniu. Z kolei 
dozowanie domieszki upłynniającej w pierwszej kolejności z wodą zarobową do 
kruszywa lekkiego powoduje, że absorbowana jej ilość jest znacznie większa, niż 
gdy domieszkę tę dozuje się z pewnym opóźnieniem. 

Smeplass i in. [235] oszacowali, że kruszywo lekkie w stanie suchym może od-
ciągnąć z 1 m3 mieszanki betonowej od 30 do 90 kg wody. Neville [195] podaje, że 
zakres ten wynosi 70 do 100 kg wody na 1 m3 mieszanki. Badania własne prowa-
dzone na kruszywach popiołoporytowych potwierdzają ten ostatni zakres. Zatem 
przy stosowaniu kruszyw w stanie suchym o większej nasiąkliwości niż popiołopo-
rytowe (WAmax = 25%) należy się liczyć z jeszcze większą ilością zaabsorbowanej 
z mieszanki wody. Dlatego też, ze względów technologicznych, z reguły tego typu 
kruszywa wstępnie nawilża się przed dozowaniem.

Mechanizm absorpcyjny kruszyw lekkich w mieszance betonowej głównie pole-
ga na wchłanianiu części wody zarobowej. Jednakże w przypadku lekkich kruszyw 
łamanych lub spiekanych, ale o powłoce charakteryzującej się porowatością otwar-
tą, możliwa jest również penetracja zaczynu cementowego w strukturę powierzch-
niową kruszywa.

Absorpcja wody z jednej strony może przyczynić się do spadku urabialności 
mieszanki betonowej, z drugiej jednak strony wpływa na obniżenie współczynnika 
wodno-spoiwowego mieszanki, powodując wzmocnienie i doszczelnienie matrycy 
cementowej. Ponadto zapewnia wewnętrzny rezerwuar wody do hydratacji i we-
wnętrznej pielęgnacji betonu w procesie jego dojrzewania. Natomiast absorpcja za-
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czynu z mieszanki betonowej może wpłynąć korzystnie na doszczelnienie i wzmoc-
nienie struktury samego kruszywa. Efekt ten, zarówno ze względu na właściwości 
wytrzymałościowe, jak i trwałość, może mieć szczególne znaczenie w przypadku 
lekkich betonów konstrukcyjnych, w których kruszywo stanowi najsłabszy element 
wytrzymałościowy. 

Rys. 2.11. Negatywne aspekty mechanizmu absorpcyjnego kruszywa porowatego w betonie

Rys. 2.12. Pozytywne aspekty mechanizmu absorpcyjnego kruszywa porowatego w betonie
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Na rys. 2.11 oraz 2.12 w sposób schematyczny przedstawiono możliwe nega-
tywne i pozytywne aspekty mechanizmu absorpcyjnego kruszyw lekkich w betonie. 
Należy jednakże zaznaczyć, że zakres, w jakim mechanizm absorpcyjny różnych 
kruszyw lekkich może wpłynąć na zmianę właściwości mieszanki betonowej oraz 
betonu stwardniałego, jest bardzo zróżnicowany. Zagadnienie wpływu mechanizmu 
absorpcyjnego kruszyw lekkich na strukturę i kształtowanie właściwości betonu 
szczegółowo omówiono w dalszych rozdziałach (3, 4.2, 5.2, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.1.2).





3. STRUKTURA LEKKICH BETONÓW 
KRUSZYWOWYCH

U podstaw zrozumienia złożonych mechanizmów kształtowania szerokiego 
spektrum właściwości lekkich betonów kruszywowych leży ich zróżnicowana 
struktura wewnętrzna, zdeterminowana nie tylko rodzajem zastosowanego kru-
szywa lekkiego i matrycy cementowej, ale i technologią wykonania kompozytu. 
Jednym z czynników, który znacząco wpływa na różnice struktury betonów lek-
kich i zwykłych, jest mechanizm absorpcyjny kruszyw porowatych, omówiony 
w 2.4. W wyniku absorpcji części wody zarobowej i zaczynu struktura zarówno 
matrycy cementowej, jak i kruszywa lekkiego w stwardniałym betonie mogą być 
dużo korzystniejsze niż wynikałoby to z budowy samego kruszywa czy nominal-
nego składu samego zaczynu. 

Na wstępie niniejszego rozdziału należy sprecyzować pojęcie matrycy cemento-
wej w betonie lekkim. W przypadku betonów z lekkim kruszywem drobnym i gru-
bym za matrycę cementową uważa się zaczyn, natomiast, gdy stosowany jest piasek 
naturalny, wówczas matrycę stanowi zaprawa cementowa.

3.1. STRUKTURA MATRYCY CEMENTOWEJ W BETONIE

Struktura matrycy cementowej w betonie, wykonanym na danym cemencie, zde-
terminowana jest głównie współczynnikiem wodno-cementowym oraz warunkami 
dojrzewania betonu. W betonach lekkich oba te czynniki kształtują się odmiennie 
w porównaniu do betonów zwykłych o tym samym składzie objętościowym i doj-
rzewających w tych samych warunkach zewnętrznych. Z uwagi na redukcję współ-
czynnika wodno-cementowego oraz pielęgnację wewnętrzną, w betonach lekkich 
zmianie ulega struktura zaczynu nie tylko w bezpośrednim sąsiedztwie kruszywa 
porowatego, ale i w całej ich objętości. Zmiany te są tym większe, im większa jest 
zdolność absorpcyjna kruszywa lekkiego w mieszance betonowej, zdeterminowana 
głównie jego nasiąkliwością oraz poziomem wstępnej wilgotności. 

Badania własne [88, 95] wskazują na znaczące zróżnicowanie mikrostruktury za-
czynu cementowego w betonach z kruszywem popiołoporytowym wstępnie nasyco-
nym oraz suchym (rys. 3.1). W przypadku kruszywa wstępnie nasyconego, gdy ab-
sorpcja wody zarobowej z mieszanki betonowej nie była możliwa, w całej objętości 
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betonu obserwuje się zaczyn o większym stopniu hydratacji cementu, ale i większej 
porowatości. Struktura matrycy cementowej w obszarach poza strefą przejściową 
zbliżona jest do struktury zaprawy o współczynniku wodno-cementowym odpo-
wiadającemu nominalnemu. W przypadku betonu z kruszywem wstępnie suchym 
ilość niezhydratyzowanych ziaren cementu w zaczynie jest zdecydowanie większa, 
a struktura bardziej zwarta. Fakt ten stanowi dowód na znaczne obniżenie rzeczy-
wistego współczynnika wodno-cementowego w tym betonie w wyniku wchłonięcia 
części wody zarobowej przez suche kruszywo lekkie. Zwiększony udział niezhydra-
tyzowanych ziaren cementu uwidacznia się jednak dopiero w pewnej odległości od 
powierzchni zarówno ziaren kruszywa lekkiego jak i piasku naturalnego. Przy czym 
w przypadku kruszywa porowatego warstwa o większym stopniu hydratacji jest pra-
wie dwukrotnie grubsza (średnio około 65 μm) niż blisko ziaren piasku, co wiąże się 
z pielęgnacją wewnętrzną wodą zgromadzoną w kruszywie porowatym. 

Rys. 3.1. Mikrostruktura betonu o nominalnym W/C = 0,55, wykonanego z kruszywa wstępnie 
nasyconego wodą (z lewej) i wstępnie wysuszonego (z prawej); LWA – ziarna popiołoporytu,  

P – ziarna piasku, C – niezhydratyzowane ziarna cementu [badania własne, 95]

Ponieważ analiza mikroskopowa nie może stanowić podstawy do oceny ilościo-
wej zjawiska redukcji współczynnika wodno-cementowego czy wewnętrznej pielęg-
nacji, w poniższych podpunktach zagadnienie to omówiono szczegółowo w oparciu 
o wyniki innych badań.

3.1.1. REDUKCJA WSPÓŁCZYNNIKA WODNO-CEMENTOWEGO 

O ile w przypadku betonów zwykłych wartość współczynnika wodno-cemento-
wego można uznać za odpowiadającą wartości nominalnej, o tyle rzeczywista war-
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tość W/C w betonach z kruszywami lekkimi, jest z reguły niższa od nominalnej i ge-
neralnie trudna do określenia. Wyjątek stanowią betony wykonane na kruszywach 
wstępnie nasyconych wodą.

Hammer i Smeplass [127] oszacowali, że nominalny współczynnik wodno-spoi-
wowy w mieszance z suchym kruszywem lekkim w wyniku absorpcji wody zarobo-
wej może zostać obniżony o 0,05–0,15.

Badania własne wykazały, że w wyniku absorpcji przez kruszywo popiołopory-
towe Pollytag (WAmax = 25%) wody z mieszanki betonowej współczynnik wodno-
-cementowy może zostać obniżony w jeszcze większym zakresie (nawet o 0,20) za-
leżnie od wilgotności wstępnej kruszywa, wartości nominalnego W/C oraz udziału 
objętościowego kruszywa w mieszance (rys. 3.2). Badania polegały na oddzieleniu 
z mieszanki betonowej, składającej się z kruszywa lekkiego, cementu, wody i ewentu-
alnie superplastyfikatora, zaczynu i kruszywa po 30 minutach od zmieszania składni-
ków. Następnie odseparowany zaczyn cementowy poddawany był wyprażaniu w tem-
peraturze 1000°C, co miało na celu określenie rzeczywistej ilości wody w zaczynie. 
W celu stwierdzenia poprawności takiej metodyki pomiaru, analogicznym badaniom  
po 30 minutach poddano również zaczyny cementowe kontrolne o W/C = 0,55; 0,46 
i 0,37. Badania wykazały, że w zaczynach tych rzeczywiste współczynniki wodno-
-cementowe dokładnie odpowiadały założonym wartościom nominalnym. 

Rys. 3.2. Redukcja nominalnego współczynnika wodno-cementowego zaczynu (W/C) w mieszance 
betonowej przez kruszywo popiołoporytowe (Pollytag) 6/12 mm w stanie suchym (w = 0%)  

oraz wstępnie nawilżonym (w = 17%) [badania własne]
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Badania zaczynów odseparowanych od kruszywa lekkiego wskazują na istotną 
redukcję ich rzeczywistego współczynnika W/C, tym większą, im wyższa była jego 
nominalna wartość, im większy był udział objętościowy kruszywa w mieszance oraz 
im niższa była wstępna wilgotność kruszywa. Przy zastosowaniu kruszywa popio-
łoporytowego w stanie suchym przy jego relatywnie niskim udziale objętościowym 
rzędu 30–40% możliwa jest redukcja współczynnika W/C o 0,08–0,09), a przy więk-
szej zawartości kruszywa (50–60%) o 0,12–0,19. Wstępne nawilżenie kruszywa po-
piołoporytowego do jego nasiąkliwości po 30 minutach (w = 17%) na dobę przed 
doświadczeniem wyraźnie obniżyło jego zdolność do redukcji współczynnika wod-
no-cementowego mieszanki. W efekcie, przy zawartości objętościowej kruszywa 
wstępnie nawilżonego w mieszance na poziomie 30–40%, obserwuje się redukcję 
W/C zaledwie o 0,01, przy zawartości 50–60% o 0,02–0,03, a przy maksymalnej 
możliwej zawartości 65–75% o 0,05–0,07. Z uwagi na dynamikę rozwoju nasią-
kliwości kruszywa popiołoporytowego w czasie (Rys. 2.4) nie należy oczekiwać 
dalszej redukcji współczynnika wodno-cementowego mieszanki betonowej z tym 
kruszywem w czasie. Natomiast w przypadku kruszyw ze spiekanych glin pęcznie-
jących może to mieć miejsce.

PN-EN 206 [216] przewiduje możliwość oszacowania efektywnego współczyn-
nika wodno-cementowego mieszanek betonów lekkich, zakładając, że nasiąkliwość 
kruszywa lekkiego w rzeczywistym stanie zawilgocenia w mieszance odpowiada 
nasiąkliwości tego kruszywa w wodzie po 1 h WA1h według (2). 

 
( / )W C

W
C

W WA K
Ceff

eff h= =
− ⋅1  (2)

gdzie:
W, C i K  – odpowiednio ilość wody, cementu i kruszywa w rzeczywistym 

stanie wilgotności, w kg/m3.
Jak wykazały jednak opisane powyżej badania własne (rys. 3.2), oszacowanie tak 

obliczonego efektywnego współczynnika wodno-cementowego daje zaniżone war-
tości z uwagi na z reguły wyższą nasiąkliwość kruszyw lekkich w wodzie w porów-
naniu do ich nasiąkliwości w mieszance betonowej, w szczególności w przypadku 
niższych wartości nominalnych W/C (patrz 2.4). W przypadku omawianych beto-
nów lekkich z kruszywem popiołoporytowym i matrycą cementową o nominalnym 
W/C = 0,55 oszacowane wartości W/Ceff według wzoru (2) były niższe o 0,01 do 0,05 
w stosunku do oznaczonych z badań. Natomiast dla mieszanek z zaczynem o nomi-
nalnym W/C = 0,37 różnice te kształtowały się w zakresie od 0,04 aż do 0,10. Zatem 
posługiwanie się wartością efektywnego współczynnika wodno-cementowego, wy-
liczonego wg (2), przy projektowaniu składu betonów lekkich lub szacowaniu ich 
właściwości nie jest miarodajne. 
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3.1.2. PIELĘGNACJA WEWNĘTRZNA 

Z względu na zdolność absorpcyjną kruszyw lekkich ich ziarna w betonie sta-
nowią rezerwuary wody do wewnętrznej pielęgnacji betonu, dzięki czemu możli-
wy jest większy stopień hydratacji cementu, a w konsekwencji bardziej jednorodna 
i zwarta struktura matrycy w betonie. Zjawisko wewnętrznej pielęgnacji polega na 
sukcesywnym transporcie wody zakumulowanej w kruszywie do otaczającego kru-
szywo zaczynu, w miarę wysychania betonu oraz postępu hydratacji i związanego 
z nią samoosuszenia. Należy zaznaczyć, że wewnętrzna pielęgnacja wodą z kruszy-
wa porowatego zachodzi bez względu na to, czy kruszywo było wstępnie nawilżane, 
czy też doszło do jego samoistnego nawilżenia wodą zaabsorbowaną z mieszanki 
betonowej. Skuteczność jej jednak w obu przypadkach będzie różna, zależnie od na-
siąkliwości kruszywa, nominalnego współczynnika wodno-cementowego zaczynu 
oraz proporcji ilościowych kruszywa i matrycy cementowej.

Rys. 3.3. Obrazy próbek betonu (6 mm × 13 mm) w tomografii neutronowej, ilustrujące wymianę 
wody pomiędzy kruszywem lekkim wstępnie suchym (górne ziarno) i wstępnie nawilżonym (dolne 
ziarno) a zaczynem cementowym w czasie [250]. W dolnym prawym rogu podano przedział czasu, 
w którym uzyskano poszczególne obrazy. Na czerwono zaznaczono obszary, w których doszło do 
absorpcji wody z zaczynu; na niebiesko obszary, w których doszło do absorpcji wody z kruszywa

Trtik i in. [250] za pomocą tomografii neutronowej prowadzili analizę zmian dys-
trybucji wody w próbkach betonu zawierającego kruszywo lekkie wstępnie nasycone 
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oraz suche. Na Rys. 3.3 przedstawiono obrazy stanowiące podstawę tej analizy. Ba-
dania wykazały, że zarówno z kruszywa wstępnie nawilżonego, jak i suchego woda 
uwalniana jest po około 3 godzinach do zaczynu cementowego. Zasięg transportu 
wody został oceniony na około 3 mm. Badania Maruyama i in. [185] wskazują, że 
przy zastosowaniu kruszywa lekkiego o znacznej nasiąkliwości (WAmax = 32%) moż-
liwy jest istotnie większy zasięg wody uwalnianej z kruszywa lekkiego, nawet przy 
matrycy cementowej o bardzo niskim współczynniku wodno-cementowym (0,23) 
(rys. 3.4).

Ten pozytywny aspekt zastosowania kruszywa nasiąkliwego wykorzystuje się 
również w przypadku betonów zwykłych, w szczególności wysokich wytrzymałości. 
W betonach tych, z uwagi na wysoką szczelność stosowanych matryc cementowych, 
pielęgnacja zewnętrzna okazuje się być efektywna jedynie w ich powierzchniowych 
warstwach. Zastosowanie odpowiedniej ilości dodatku nasyconego drobnego kru-
szywa lekkiego do betonu z kruszywem zwykłym gwarantuje równomierny dostęp 
wody do wszystkich obszarów betonu. Ideę wewnętrznej pielęgnacji za pomocą 
kruszywa lekkiego w betonach zwykłych przedstawiono na rys. 3.5. W licznych 
badaniach laboratoryjnych oraz praktycznych zastosowaniach (konstrukcje mosto-
we, nawierzchnie drogowe, zbiorniki na wodę itp.) [np. 3, 26, 66, 133, 254, 257] 
potwierdzono skuteczność takiej pielęgnacji w przypadku betonów wysokiej wy-
trzymałości z kruszywem zwykłym. Betony z kruszywem zwykłym oraz dodatkiem 

Rys. 3.4. Obrazy próbek betonu w rentgenografii neutronowej oraz maping, ilustrujące zasięg wody 
uwalnianej z wstępnie nasyconego kruszywa lekkiego do zaczynu o W/C = 0,23 [185]
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nasyconego kruszywa lekkiego wykazywały nie tylko niższy skurcz, ale i wyraź-
nie większą trwałość oraz wyższą wytrzymałość (do 15%) w stosunku do betonów 
o analogicznym składzie bez dodatku nasyconego kruszywa lekkiego.

Podsumowując, wewnętrzna pielęgnacja, która w przypadku betonów zwykłych 
wymaga specjalnego doboru jakościowego i ilościowego dodatkowego kruszywa 
nasiąkliwego oraz jego odpowiedniego przygotowania, w lekkich betonach kruszy-
wowych występuje samoczynnie jako pozytywny efekt uboczny.

3.2. STRUKTURA KRUSZYWA LEKKIEGO W BETONIE

Struktura kruszywa lekkiego, omówiona w 2.2, w stwardniałym betonie może 
ulec doszczelnieniu w wyniku migracji zaczynu cementowego z mieszanki beto-
nowej w głąb porów otwartych kruszywa grubego. Głębokość tej migracji zależy 
przede wszystkim od budowy powłoki zewnętrznej ziaren kruszywa lekkiego, ale 
również miałkości cementu i ewentualnych dodatków mineralnych oraz właściwości 
reologicznych zaczynu [100, 269]. 

W przypadku kruszyw lekkich łamanych lub takich, których strukturę można 
zaklasyfikować jako typu I (rys. 2.3), oprócz absorpcji wody z mieszanki betono-
wej możliwe jest również wchłanianie zaczynu cementowego. W przypadku jednak 

Rys. 3.5. Idea pielęgnacji wewnętrznej za pomocą nasyconego kruszywa lekkiego (LWA) w betonach 
z kruszywem zwykłym
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kruszyw spiekanych, które zdecydowanie częściej stosowane są do betonów kon-
strukcyjnych, możliwość penetracji zaczynu w głąb spieczonej powłoki kruszywa 
jest jednak ograniczona. Z badań Zhang i Gjorva [268, 269] wynika, że kruszy-
wa o silnie spieczonej powłoce (np. Liapor, Leca – spiekane gliny pęczniejące) nie 
wykazują zdolności do wchłaniania zaczynu z mieszanki betonowej, a jedynie do 
uszczelnienia porów powierzchniowych. Punkki i Gjorv [220] ilość zaczynu absor-
bowanego w porach powierzchniowych tego typu kruszyw oceniają na 1,0–2,5% 
masy kruszywa w stanie suchym. Kruszywa o mniej spieczonej powłoce, w której 
wyróżnić można również pory otwarte (np. Lytag – spiekane popioły lotne, niektóre 
odmiany keramzytu), wykazują większą podatność na penetrację zaczynu w głąb 
ziarna kruszywa. Wnikanie zaczynu w powłoki tego typu kruszyw lekkich potwier-
dziły badania mikrostrukturalne SEM betonów prowadzone przez Zhang i Gjorva 
[268, 269] a także badania własne [88, 95]. 

Zwiększenie wstępnej wilgotności kruszyw lekkich, stosowane powszechnie ze 
względu na wyeliminowanie ryzyka spadku urabialności i ograniczenie zużycia ce-
mentu, może powodować zmniejszenie możliwości migracji zaczynu do porów ot-
wartych w kruszywie, co zostało stwierdzone przez Wassermanna i Bentura [256]. 
Zhang i Gjørv [269] wykazali natomiast, że wstępne nawilżenie kruszywa nie ma 
wpływu na głębokość migracji zaczynu w głąb jego ziaren. Badania własne strefy 

Rys. 3.6. Penetracja zaczynu cementowego (M) w głąb porów otwartych powłoki popiołoporytu 
(LWA) wstępnie nasyconego wodą [badania własne, 88]
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przejściowej [88, 95] w betonach z kruszywem popiołoporytowym potwierdzają te 
spostrzeżenia. Zarówno w przypadku betonów z suchym kruszywem popiołopory-
towym jak i wstępnie nasyconym wodą obserwuje się wnikanie zaczynu w głąb po-
rów otwartych (rys. 3.6). W badanych próbkach głębokość „zazębiania się” zaczynu 
o powierzchnię kruszywa sięgała 400 μm. 

Obserwowane zjawisko penetracji zaczynu, nawet w przypadku kruszyw nasyco-
nych wodą, zatem niezdolnych do wchłaniania wody czy zaczynu z mieszanki beto-
nowej, potwierdzili Elsharief i in. [108]. Wytłumaczenie tego zjawiska oddzielaniem 
wody z wstępnie nasyconego kruszywa w wyniku działania siły odśrodkowej wy-
wołanej ruchem obrotowym mieszarki [108], wydaje się jednak mało przekonujące. 

Migracja zaczynu w głąb porów kruszywa lekkiego jest zjawiskiem złożonym, 
które tylko w ograniczonym zakresie wynika z bezpośredniej absorpcji zaczynu 
z mieszanki betonowej. Głównie następuje w wyniku mieszania się wody w porach 
otwartych kruszywa z sąsiadującym zaczynem, w którym doszło już do rozpusz-
czenia ziaren cementu. Taki mechanizm migracji zaczynu tłumaczy jego obecność 
w porach kruszywa wstępnie nasyconego. Prawdopodobnie mechanizm ten dominu-
je też w przypadku kruszyw w stanie nienasyconym. Z teoretycznego punktu widze-
nia przy stosowaniu takich kruszyw możliwa jest bezpośrednia absorpcja zaczynu 
cementowego z mieszanki. W przypadku jednak porów o średnicach mniejszych niż 
ziarna cementu początkowo penetracja zaczynu jest wykluczona. Zatem w pierwszej 
kolejności dochodzi tu do absorpcji wody, a dopiero po rozpuszczeniu ziaren ce-
mentu poza ziarnem kruszywa, możliwe jest mieszanie się zaczynu z wodą zawartą 
w porach kruszywa. Należy zaznaczyć, że w betonach lekkich zjawisko mieszania 
się cieczy z obu ośrodków nie ogranicza się wyłącznie do obszarów przypowierzch-

Rys. 3.7. Faza C-S-H (II) o budowie „plastra miodu” w porach powłoki kruszywa popiołoporytowego 
oraz amorficznego C-S-H (III), FA – popiół lotny [badania własne, 95]
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niowych kruszywa. Jak wykazano w 3.1.2, zasięg wody migrującej z kruszywa poza 
jego powierzchnię może wynosić nawet 10 mm.

Oprócz migracji zaczynu do powierzchniowych porów otwartych w kruszywie 
dochodzi również do dyfuzyjnego wnikania jonów wapniowych zawartych w roz-
tworze zaczynu w głąb kruszywa. Może to prowadzić do strącania hydratów na-
wet w głębszych porach w kruszywie, przy czym zjawisko stopniowo zanika wraz 
z odległością od jego powierzchni. W badaniach [88, 95] wykazano, że wraz ze 
zwiększającą się odległością od powierzchni kruszywa zmienia się również pokrój 
występującej tam fazy C-S-H. O ile w matrycy dominuje C-S-H (III) o nieokreślonej 
morfologii, o tyle w porach powłoki zewnętrznej częściej obserwuje się C-S-H (II) 
o budowie „plastra miodu”. Na Rys. 3.7 przedstawiono pory w powłoce zewnętrznej 
kruszywa wypełnione fazą C-S-H o takiej właśnie morfologii. Natomiast w porach 
wewnętrznych kruszywa, do których dostęp dla dyfundujących jonów był ograni-
czony, występuje głównie włóknista faza C-S-H (I), powstała na powierzchni ziaren 
popiołu (rys. 3.8). Obecność tego hydratu o takiej morfologii stwierdzono w porach 
wewnętrznych popiołoporytu, na głębokości przekraczającej 1000 μm od jego po-
wierzchni.

Rys. 3.8. Włóknista faza C-S-H (I) w porach wewnętrznych kruszywa popiołoporytowego,  
FA – popiół lotny [badania własne, 95]

Fakt, że w przypadku niektórych kruszyw spiekanych dochodzi do wnikania za-
czynu w ich powłokę, nie stanowi jednak jeszcze dowodu, że takie zjawisko może 
mieć wymierny pozytywny wpływ na doszczelnienie i wzmocnienie struktury same-
go kruszywa w betonie. 

Przeprowadzone badania własne na temat efektu doszczelnienia i wzmocnienia 
struktury kruszyw lekkich wskutek absorpcji zaczynu potwierdzają taką hipotezę. Ba-
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dania te, częściowo omówione w [98, 100, 103], obejmowały oznaczenie nasiąkliwo-
ści i wytrzymałości na miażdżenie kruszyw lekkich, które odseparowano od zaczynu 
z mieszanki betonowej po 30 minutach od zmieszania składników. Po oddzieleniu kru-
szywa z mieszanki, z powierzchni ziaren dokładnie usunięto zaczyn. Tak przygotowa-
ne kruszywo lekkie do momentu badania (po 28 dniach) przechowywano w warunkach 
normowych, przewidywanych dla próbek formowanych z betonu. Badaniom poddano 
różne frakcje trzech rodzajów kruszyw (krajowy Pollytag ze spiekanych popiołów 
lotnych oraz dwa kruszywa ze spiekanych glin pęczniejących: czeski Liapor i krajo-
wy keramzyt z Gniewu). Właściwości badanych kruszyw zestawiono w Tabeli 2.1. 
Pod uwagę wzięto zaczyny cementowe o zróżnicowanych parametrach reologiczno-
-wytrzymałościowych (W/C = 0,55; W/C = 0,37; W/C = 0,37 + Sp = 1,0% m.c.), wy-
konane na cemencie portlandzkim CEM I 42,5R. W ramach zrealizowanych badań 
wykazano, iż nasiąkliwość kruszyw lekkich odseparowanych z mieszanki betonowej 
ulega istotnej redukcji w porównaniu z kruszywami w stanie naturalnym. Efektyw-
ność doszczelnienia kruszywa lekkiego zaabsorbowanym zaczynem w głównej mierze 
była zależna od struktury samego kruszywa. Na rys. 3.9 przedstawiono wpływ efektu 
doszczelnienia różnych kruszyw lekkich frakcji 4/8 mm w zaczynie o nominalnym 
W/C = 0,37. Największy spadek nasiąkliwości o 73% zaobserwowano w przypadku 
kruszywa keramzytowego (z 41% do 11%), i po około 48% dla kruszywa Pollytag  
(z 24% do 13%) oraz kruszywa Liapor (z 11% do 6%). 

Rys. 3.9. Wpływ absorpcji zaczynu (W/C = 0,37) przez kruszywa lekkie frakcji 4/8 mm  
na efekt doszczelnienia ich struktury [badania własne, 98]
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Należy zaznaczyć, że wpływ charakterystyk matrycy cementowej dla beto-
nów z kruszyw ze spiekanych glin pęczniejących okazał się praktycznie nieistot-
ny (rys. 3.10). Z jednej strony prawdopodobnie wyższa absorpcja wody z zaczynu  
o W/C = 0,55 redukowała współczynnik do poziomu porównywalnego z zaczynem 
o W/C = 0,37. Z drugiej strony brak wyraźnego wpływu nominalnego współczynni-
ka wodno-cementowego zaczynu może wynikać z mieszania się w porach kruszywa 
wody pierwotnie zaabsorbowanej oraz kontaktującego się z nią zaczynu cemento-
wego. W rezultacie nasiąkliwość obu badanych frakcji kruszywa keramzytowego 
i Liaporu odseparowanych z zaczynu o W/C = 0,37 z domieszką superplastyfikatora 
była jedynie nieznacznie mniejsza (o 1–2 punkty procentowe) od wartości uzyska-
nych dla odpowiednich kruszyw wydzielonych z pozostałych zaczynów (rys. 3.9). 
W przypadku kruszywa popiołoporytowego, charakteryzującego się mniej spieczo-
ną powłoką zewnętrzną, impregnacja zaczynem o niższym W/C przyniosła redukcję 
nasiąkliwości rzędu 2–3 punktów procentowych w stosunku do kruszywa impregno-
wanego w zaczynie o W/C = 0,55. Z uwagi na większe rozmiary porów otwartych 
w powłoce tego kruszywa, możliwa była tu penetracja pierwotnego zaczynu z mie-
szanki, co prawdopodobnie wpłynęło na poprawę efektu doszczelnienia.

Rys. 3.10. Wpływ rodzaju zaczynu na efekt doszczelnienia struktury kruszywa keramzytowego 
frakcji 4/8 mm i 8/16 mm [badania własne]

Dodatkowo w przypadku kruszywa popiołoporytowego zbadano również wpływ 
zróżnicowanego poziomu jego wstępnej wilgotności na możliwość doszczelnienia 
struktury kruszywa w betonie (rys. 3.11). Dla kruszywa popiołoporytowego wstęp-
nie nawilżonego do poziomu jego nasiąkliwości po 30 minutach (w ≈ 17%), a zatem 
o ograniczonej zdolności do absorpcji wody/zaczynu z mieszanki, nie zaobserwowa-
no w ogóle znaczącego wpływu rodzaju zastosowanego zaczynu na efekt doszczel-
nienia kruszywa. 
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Rys. 3.11. Wpływ rodzaju zaczynu oraz wstępnej wilgotności kruszywa popiołoporytowego frakcji 
4/8 mm i 6/12 mm na efekt doszczelnienia jego struktury [badania własne]

Rys. 3.12. Wpływ absorpcji zaczynu przez kruszywa lekkie (4/8 mm) na efekt ich wzmocnienia 
[badania własne, 98]

Pozytywny wpływ wzmocnienia kruszywa wskutek penetracji zaczynu w głąb 
jego porów zaobserwowano również w przypadku wytrzymałości na miażdżenie, 
oznaczanej zgodnie z PN-EN 13055-1 [212]. Efekt ten również okazał się zależny 
od rodzaju zastosowanego kruszywa oraz struktury jego porowatości i był propor-
cjonalny do wytrzymałości zaczynu użytego do nasączania kruszywa. Na rys. 3.12 
przedstawiono wpływ penetracji zaczynu w strukturę różnych kruszyw lekkich frak-
cji 4/8 mm na ich wytrzymałość na miażdżenie. Największy wzrost wytrzymało-
ści na miażdżenie w wyniku wzmocnienia struktury kruszywa zaczynem (do 17%) 
miał miejsce w przypadku kruszywa Pollytag. Pomimo iż kruszywo keramzytowe 
charakteryzowało się zdecydowanie większą nasiąkliwością, wzrost wytrzymałości 
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na miażdżenie w wyniku doszczelnienia struktury kruszywa zaczynem okazał się 
mniejszy (do 13%). W tym przypadku powierzchniowe doszczelnienie ziaren kru-
szywa w ich zewnętrznej powłoce ma mniejsze znaczenie wobec silnie porowatej 
struktury wnętrza, która głównie decyduje o odporności ziaren na pękanie, ze wzglę-
du na jej dominujący udział objętościowy. Natomiast kruszywo Liapor, będące pod 
względem technologii wytwarzania odpowiednikiem keramzytu, ale o zdecydowa-
nie niższej nasiąkliwości, w ogóle nie wykazało efektu wzmocnienia. Słaby mecha-
nizm absorpcyjny kruszywa oraz silnie spieczona powłoka uniemożliwiły penetrację 
zaczynu w głąb ziaren. Mogło tu wystąpić co najwyżej powierzchniowe doszczel-
nienie powłoki ziaren, które okazało się mieć wpływ na zmniejszenie ich przepusz-
czalności, a nie na właściwości mechaniczne. Kruszywa frakcji grubszych (8/16 mm 
dla keramzytu i Liaporu oraz 6/12 mm dla Pollytagu), charakteryzujące się niższą 
wytrzymałością na miażdżenie w porównaniu z odpowiednimi frakcjami 4/8 mm, 
wykazywały podobny efekt wzmocnienia. Wstępne nawilżenie kruszywa wpłynęło 
na ograniczenie efektu wzmocnienia struktury kruszywa. W rezultacie kruszywo po-
piołoporytowe o wstępnej wilgotności ok. 17% wykazywało wzrost wytrzymałości 
na miażdżenie w wyniku penetracji zaczynu jedynie do 10%.

3.3. MIKROSTRUKTURA STREFY PRZEJŚCIOWEJ MIĘDZY 
KRUSZYWEM LEKKIM I MATRYCĄ CEMENTOWĄ

W betonach zwykłych strefa przejściowa, którą stanowi warstwa zaczynu bezpo-
średnio przylegająca do powierzchni ziaren kruszywa, powszechnie uważana jest za 
najsłabsze miejsce. Z reguły obszar styku obu składników betonu charakteryzuje się 
znacznie większą porowatością, spowodowaną głównie tak zwanym „efektem ścia-
ny”. W mieszance betonowej bowiem w bezpośrednim sąsiedztwie powierzchni zia-
ren kruszywa gromadzi się więcej wody zarobowej w związku z mniejszym stopniem 
upakowania ziaren cementu w tej strefie niż w pewnej odległości od tej powierzchni. 
W rezultacie wolne przestrzenie w obszarze przypowierzchniowym sprzyjają krystali-
zacji dużych, heksagonalnych kryształów portlandytu, często o osiach prostopadłych 
do powierzchni kruszywa. Warstwa zorientowanych kryształów wodorotlenku wap-
niowego na powierzchni kruszywa wraz z przylegającą do niej warstwą fazy C-S-H 
mogą tworzyć tzw. warstewkę podwójną o grubości ok. 1 μm. Warstewka ta stanowi 
podstawowy element znanego modelu strefy przejściowej Barnesa i in. [13] i Zim-
belmana [273]. Należy zaznaczyć jednak, że istnienia warstewki podwójnej nie udało 
się potwierdzić we wszystkich badaniach strefy przejściowej. Dlatego nie została ona 
uwzględniona w innych znanych modelach tej strefy, takich jak: Monteiro [192] lub 
Grandeta–Oliviera [124]. W modelach tych dodatkowo uwzględniono natomiast wy-
stępowanie w warstwie przejściowej zwiększonej ilości ettryngitu, którego obecność 
potwierdzają także inne badania. Istnieją również znaczne rozbieżności dotyczące gru-
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bości strefy przejściowej w betonie, charakteryzującej się odmienną budową zaczynu. 
Zależnie od składu betonu grubość tej warstwy szacowana jest z reguły na 40–60 μm, 
ale zdarzają się publikacje wskazujące na aż 100 μm. Chociaż większość prac doty-
czących budowy strefy przejściowej jest zgodna co do jej zwiększonej porowatości 
i dużej zawartości portlandytu, to jednak wyniki niektórych badań kwestionują od-
rębną mikrostrukturę strefy przejściowej w betonie. Diamond i Huang [68] wykazali, 
że przy właściwie zagęszczonym betonie zwykłym, zwiększonej obecności portlan-
dytu w strefie przejściowej, nawet w najbardziej newralgicznej warstewce „aureoli” 
wynoszącej kilka μm, wcale nie towarzyszy wyraźnie zwiększona porowatość czy 
mniejsza zawartość fazy C-S-H. Wpływ strefy przejściowej na właściwości mecha-
niczne i trwałość takich betonów oceniany jest jako marginalny [68]. Niemniej jednak 
w przypadku większości betonów zwykłych stwierdzenie takie nie jest prawdziwe. 
W [69] Diamond i in. wykazali, że przy średniej grubości strefy przejściowej 50 mm 
oraz średniej odległości między ziarnami kruszywa 75 do 100 mm, udział strefy przej-
ściowej w całkowitej objętości zaczynu w betonie jest dominujący. 

Z uwagi na istotnie różniące się właściwości kruszyw porowatych, a w szcze-
gólności ich znaczną nasiąkliwość, budowa strefy przejściowej w lekkich betonach 
kruszywowych może być odmienna w porównaniu z typową dla betonów zwykłych. 
Potencjalna bardziej korzystna budowa strefy przejściowej lekkich betonów kruszy-
wowych, ze względu na jej wpływ na właściwości mechaniczne i fizyczne, a zwłasz-
cza trwałość kompozytu, może być spowodowana wieloma przyczynami, spośród 
których najważniejsze to: 
 – lepsza mechaniczna przyczepność zaczynu do porowatej powierzchni kruszywa;
 – reaktywność pucolanowa kruszyw lekkich;
 – redukcja współczynnika wodno-cementowego matrycy cementowej w wyniku 

absorpcji wody przez porowate kruszywo;
 – pielęgnacja wewnętrzna zaczynu w betonie wodą zgromadzoną w kruszywie po-

rowatym.
To, czy powyższe efekty wystąpią w betonie lekkim, zależy przede wszystkim 

od rodzaju, mikrostruktury oraz wstępnej wilgotności kruszywa lekkiego. Zatem ze 
względu na zdecydowanie większe zróżnicowanie właściwości dostępnych rodza-
jów kruszyw porowatych (w porównaniu do kruszyw zwykłych) oraz różne tech-
nologie produkcji betonów lekkich, zagadnienie mikrostruktury strefy przejściowej 
w tych betonach jest znacznie bardziej złożone, a wyniki badań są jeszcze mniej 
jednoznaczne niż w przypadku betonów zwykłych. 

Oceniając budowę strefy przejściowej w lekkich betonach kruszywowych 
w oparciu o badania pod elektronowym mikroskopem skaningowym i analizę rent-
genowską, należy pamiętać, że wyniki tych badań w znacznym stopniu zależą od 
wyboru miejsca analizy i pobrania próbki. W przypadku kruszyw lekkich danego 
rodzaju nie tylko mikrostruktura poszczególnych ziaren może się znacznie różnić, 
ale mogą nawet wystąpić duże różnice w budowie warstwy zewnętrznej pojedyncze-
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go ziarna. Zatem w szczególności należy zachować ostrożność w ilościowej ocenie 
budowy strefy przejściowej w tych betonach. Ponadto, w wyniku postępującego pro-
cesu hydratacji oraz zachodzeniu reakcji pucolanowej budowa strefy przejściowej 
w betonie lekkim ulega dynamicznym zmianom w czasie, znacznie większym niż 
w przypadku betonów zwykłych. Zatem badania realizowane wyłącznie we wczes-
nym okresie dojrzewania nie mogą stanowić dostatecznej podstawy do oceny wpły-
wu strefy przejściowej na właściwości betonu dojrzałego. 

Budowa zaczynu w strefie przejściowej z kruszywem lekkim o silnie spieczo-
nej zwartej powłoce i o stosunkowo małej nasiąkliwości (do ok. 5%), nie różni się 
zasadniczo od tej typowej, występującej w betonach zwykłych. Należy jednak za-
znaczyć, że większość kruszyw lekkich charakteryzuje się zdecydowanie wyższą 
nasiąkliwością: 5–15% dla kilku rodzajów kruszyw dostępnych zagranicą i więcej 
(do 45%) dla pozostałych, w tym krajowych.

3.3.1. PRZYCZEPNOŚĆ ZACZYNU DO KRUSZYWA LEKKIEGO

W większości publikacji dotyczących tematyki mikrostruktury lekkich beto-
nów kruszywowych podkreśla się bardzo dobrą przyczepność zaczynu do kruszyw 
porowatych. Szorstka powierzchnia ziaren kruszyw lekkich sprzyja mechanicz-
nemu przyleganiu matrycy cementowej do kruszywa [24, 108, 171, 256, 268]. 
Badania własne [88, 95] wykazały, że zarówno w przypadku powierzchni kruszy-
wa popiołoporytowego, charakteryzującej się widoczną porowatością otwartą, jak 
i tych obszarów, w której dominuje silnie spieczona powłoka zewnętrzna, obser-
wuje się bardzo dobre przyleganie zaczynu bez widocznych oznak jego zwiększo-
nej porowatości w tej strefie. O ile wyróżnienie granicy styku kruszywa lekkiego 
z zaczynem cementowym nie stanowi problemu w miejscach, w których na po-
włoce ziaren nie występowała porowatość otwarta (rys. 3.13), o tyle przy z reguły 
silnie rozwiniętej powierzchni zewnętrznej popiołoporytu w wielu analizowanych 
mikroobszarach identyfikacja takiej linii granicznej jest dosyć trudna (rys. 3.14).

Dobra przyczepność zaczynu do powłoki kruszyw lekkich wynika nie tylko z ich 
szorstkiej tekstury, ale również z ich potencjalnej reaktywności pucolanowej oraz 
z większego stopnia hydratacji zaczynu w strefie stykowej, dzięki wodzie zakumu-
lowanej w kruszywie. Mechaniczną przyczepność zaczynu do kruszywa niewątpli-
wie poprawiają efekt wnikania zaczynu w pory otwarte powłoki kruszyw lekkich 
oraz redukcja współczynnika wodno-cementowego zaczynu w strefie przejściowej 
i ograniczenie negatywnych skutków „efektu ściany”. Potwierdzają to nie tylko ba-
dania mikrostrukturalne, ale również typowy sposób zniszczenia konstrukcyjnych 
betonów lekkich poprzez ziarna kruszywa, a nie strefę przejściową.

W nielicznych jednak przypadkach: kruszyw o silnie spieczonej powłoce ze-
wnętrznej (np. Liapor), kruszyw o znaczącym stopniu wstępnego nawilżenia oraz 
kruszyw o nieustabilizowanej nasiąkliwości w czasie od zmieszania składników do 
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momentu wbudowania mieszanki w konstrukcję/element, przyczepność zaczynu do 
kruszywa może być istotnie osłabiona, dając w rezultacie sposób zniszczenia analo-
giczny jak dla wielu betonów zwykłych – poprzez strefę przejściową. Wszystkie trzy 
przypadki osłabionej przyczepności zaczynu do kruszyw mają odrębne przyczyny. 
Pierwszy z nich, typowy dla betonów z kruszywem o silnie spieczonej powłoce i ni-
skiej nasiąkliwości, spowodowany jest słabym mechanizmem absorpcyjnym kruszy-
wa, nie gwarantującym odpowiedniej mechanicznej przyczepności. W pozostałych 

Rys. 3.13. Strefa przejściowa zaczynu (M) i kruszywa popiołoporytowego (LWA) o zwartej 
mikrostrukturze powłoki; P – ziarno piasku naturalnego [badania własne, 95]

Rys. 3.14. Strefa przejściowa zaczynu (M) z kruszywem popiołoporytowym (LWA) o powłoce 
wykazującej znaczną porowatość otwartą [badania własne, 95]
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dwóch przypadkach, których przyczyny szczegółowo omówiono w podpunktach 
3.3.4 i 3.3.5, efekt osłabionej przyczepności można wyeliminować, stosując odpo-
wiednią technologię wykonania betonu.

3.3.2. GRUBOŚĆ I POROWATOŚĆ STREFY PRZEJŚCIOWEJ

W ogólnym przypadku strefa przejściowa w lekkich betonach kruszywowych 
może być cieńsza i charakteryzować się mniejszą porowatością w odniesieniu do be-
tonów z kruszywami nienasiąkliwymi. Zhang i Gjørv [268] szacują, że w przypadku 
betonów lekkich grubość strefy przejściowej o zwiększonej porowatości, zależnie 
od rodzaju zastosowanego kruszywa, wynosi od 20 do 60 μm. Ke i in. [152] wska-
zują na jeszcze mniejszą grubość tej warstwy średnio od 5 do 60 μm, podkreślając 
jednak znaczne zróżnicowanie wyników (od 0 do 100 μm) w zależności od miejsca 
badania i zdolności absorpcyjnych kruszywa. 

Im większa nasiąkliwość kruszywa lekkiego tym mniejsza grubość i porowatość 
strefy przejściowej. W badaniach [152] stwierdzono również, że bez względu na ro-
dzaj zastosowanego kruszywa lekkiego, przy niskich wartościach współczynnika 
wodno-cementowego (0,29), w szczególności, gdy stosowany jest pył krzemionkowy, 
możliwy jest całkowity brak strefy przejściowej o zwiększonej porowatości. Elsharief 
i in. [108] wykazali, że we wczesnym okresie dojrzewania (7 dni) jedynie warstewka 
o grubości 10 do 15 μm miała większą porowatość, natomiast poza tą warstewką, 
w odległości do 50 μm od powierzchni ziarna kruszywa zaczyn był zdecydowanie 
mniej porowaty, w porównaniu do zaczynu znajdującego się w większej odległości 
od kruszywa. Grubość warstwy o zwiększonej porowatości wokół ziaren kruszywa 
krzemionkowego w zaprawie, wykonanej z identycznym zaczynem cementowym 
(W/C = 0,55), wynosiła aż 35 μm. W przeciwieństwie jednak do kruszywa natural-
nego, wokół ziaren kruszywa ze spiekanych łupków pęczniejących nie obserwowa-
no w późniejszym okresie (180 dni) warstwy o zwiększonej porowatości (rys. 3.15). 
Według Lo i Cui [171] grubość warstewki o zwiększonej porowatości wokół ziaren 
kruszywa ze spiekanych glin pęczniejących wynosi zaledwie 5 do 10 μm (rys. 3.16).

W przypadku betonów z kruszywami popiołoporytowymi, charakteryzującymi 
się znacznie większą nasiąkliwością w porównywaniu z kruszywami ze spiekanych 
glin i łupków pęczniejących, zastosowanymi w badaniach [108, 152, 162, 171], 
strefa przejściowa nie tylko nie stanowi mikroobszaru o największej porowatości 
i najsłabszej wytrzymałości, jak ma to miejsce w betonach zwykłych, ale może być 
najsilniejszym ogniwem tego kompozytu. Jak podają Zhang i Gjørv [268], mikro-
twardość matrycy w strefie przejściowej w betonach lekkich może być nawet dwu-
krotnie większa niż zaczynu poza tą strefą. 

Badania własne [88, 95] mikrostruktury zaczynu w strefie przejściowej z kruszy-
wem popiołoporytowym Pollytag pod mikroskopem skaningowym nie wskazują na 
występowanie strefy przejściowej o zróżnicowanej budowie i zwiększonej porowato-
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ści. Morfologia zaczynu w pobliżu ziarna kruszywa, a także w znacznej odległości od 
niego jest podobna, co można zaobserwować na rys. 3.6, 3.13 i 3.14. Mikrostruktura 
zaczynu w bardzo wielu analizowanych obszarach jest jednorodna. Na powierzchni kru-
szywa występuje bowiem głównie amorficzny żel C-S-H. W niektórych analizowanych 
miejscach strefy przejściowej betonu lekkiego z kruszywem popiołoporytowym obser-
wuje się nawet bardziej zwartą strukturę zaczynu, o mniejszej porowatości w porówna-
niu z obszarami znajdującymi się w odległości większej niż ok. 70–100 μm od styku. 
W szczególności wyraźne różnice widoczne są między strukturą strefy przejściowej za-
czynu z kruszywem popiołoporytowym i ziarnem piasku naturalnego (rys. 3.17). 

Rys. 3.15. Strefa przejściowa w zaprawach o W/C = 0,55 z kruszywem: a) krzemionkowym po 
7 dniach dojrzewania; b) z kruszywem ze spiekanych łupków pęczniejących (Haydite) wstępnie 

nawilżonym po 7 dniach dojrzewania; c) z kruszywem ze spiekanych łupków pęczniejących (Haydite) 
wstępnie suchym po 7 dniach dojrzewania; d) jak w c) po 180 dniach dojrzewania [108]
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Rys. 3.16. Budowa strefy przejściowej w betonie lekkim o W/C = 0,42 z kruszywem ze spiekanych 
glin pęczniejących (WA30min = 8%) [171]

Rys. 3.17. Styk zaczynu (M) z popiołoporytem (LWA) i ziarnem piasku (P) [badania własne, 88]

Ziarna kruszywa lekkiego otula zaczyn o wyraźnie mniej porowatej strukturze, 
ale i większym stopniu hydratacji w porównaniu do zaczynu otulającego ziarna pia-
sku naturalnego. Prawdopodobnie większy stopień hydratacji cementu w warstwie 
otaczającej ziarna kruszywa lekkiego jest spowodowany nie tyle „efektem ściany”, 
ile możliwością pełniejszej hydratacji zapewnionej przez wodę zgromadzoną w po-
rowatym kruszywie. W początkowej fazie hydratacji woda ta mogła swobodnie mi-
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grować w zaczynie na znaczne odległości. Jednak w późniejszym okresie dojrzewa-
nia betonu była prawdopodobnie niedostępna dla ziaren cementu, znajdujących się 
w większej odległości od kruszywa, z uwagi na wytworzoną wokół niego szczelną 
powłokę hydratów. Otoczka taka dodatkowo zwiększa szczelność kruszywa, stano-
wiącego najbardziej porowaty składnik betonu lekkiego.

Wobec korzystnego efektu nasiąkliwości kruszyw lekkich na budowę strefy 
przejściowej, wpływ nominalnego współczynnika wodno-cementowego na struktu-
rę tej strefy okazuje się być mniej istotny niż w przypadku betonów z kruszywami 
zwykłymi. Ze względu na absorpcję wody zarobowej i redukcję „efektu ściany” oraz 
późniejsze dogęszczenie struktury produktami hydratacji w wyniku wewnętrznej 
pielęgnacji, rzeczywista porowatość tego obszaru może być niższa niż ta wynikająca 
z nominalnego współczynnika W/C. Lo i in. [172] wykazali, że wpływ zmienności 
współczynnika W/C w zakresie między 0,40 a 0,48 na porowatość strefy przejścio-
wej można ocenić jako nieistotny.

Na zwiększoną porowatość strefy przejściowej może natomiast wywierać wpływ 
wzrost wstępnej wilgotności kruszywa lekkiego. Wassermann i Bentur [256] stwier-
dzają, iż strefa przejściowa w lekkich betonach z kruszyw wstępnie nawilżanych nie 
różni się od budowy tej strefy w betonach zwykłych. Tymczasem Elsharief i in. [108] 
wykazali, że jedynie we wczesnym okresie (7 dni) wstępne nawilżenie kruszywa po-
woduje wzrost porowatości i grubości strefy przejściowej. W przypadku zastosowa-
nia kruszywa nasyconego, chociaż porowatość strefy przejściowej jest większa nawet 
w porównaniu do strefy przejściowej z kruszywem krzemionkowym, to jednak gru-
bość tej strefy jest ponad dwukrotnie mniejsza. W okresie późniejszym (180 dni), sto-
sując nawet wstępne nasycanie kruszywa, zapewnia się mniejszą porowatość i grubość 
strefy przejściowej w porównaniu do betonów zwykłych, wykonanych z taką samą 
matrycą cementową. Badania własne [88, 95], realizowane po 180 dniach dojrzewa-
nia betonów lekkich z popiołoporytem, nawet w przypadku zastosowania wstępnego 
nasycenia kruszywa, nie wykazały występowania strefy przejściowej o zwiększonej 
porowatości w stosunku do zaczynu zlokalizowanego dalej od powierzchni ziaren. 

3.3.3. ZAWARTOŚĆ WODOROTLENKU WAPNIA I REAKCJA 
PUCOLANOWA

W strefie przejściowej większości betonów lekkich obserwuje się zmniejszoną 
zawartość wodorotlenku wapniowego, a większą faz krzemianowych, w porówna-
niu z typową strefą przejściową, występującą w betonach zwykłych lub w betonach 
z kruszyw lekkich wysokiej wytrzymałości, o silnie spieczonej powłoce zewnętrz-
nej. Badania własne [88, 95], obejmujące analizę mikroskopową strefy przejściowej 
kruszywa popiołoporytowego o łącznej długości ok. 400 000 μm, wskazały jedynie 
na występowanie dwóch mikroobszarów, w których Ca(OH)2 tworzy jednorodną 
warstwę, o długości około 200 μm i 100 μm i grubości kilku mikrometrów, bezpo-
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średnio przylegającą do powierzchni kruszywa lub oddzieloną od niej warstewką 
C-S-H (rys. 3.18). Chociaż struktura warstwy przejściowej, pokazana na rys. 3.18, 
w zasadzie odpowiada klasycznemu modelowi strefy przejściowej, to jednak wy-
stępowanie portlandytu stanowi wyjątek, a jego brak regułę potwierdzającą brak 
„efektu ściany” i zachodzenie reakcji pucolanowej popiołoporytu z wodorotlenkiem 
wapnia. Należy zwrócić uwagę na fakt, że strefa przejściowa kwarcowych ziaren 
piasku naturalnego, z wyjątkiem pojedynczych przypadków, również nie wyka-
zywała zwiększonej obecności wodorotlenku wapnia w porównaniu z zaczynem 
w większej odległości od jego powierzchni. W tym zatem przypadku hipoteza o bra-
ku odmiennej budowy strefy przejściowej w betonach właściwie zagęszczonych, 
przedstawiona przez Diamonda i Huanga w [68], wydaje się słuszna.

Rys. 3.18. Strefa przejściowa zaczyn – popiołoporyt wstępnie wysuszony (LWA), w postaci warstewki 
podwójnej złożonej z fazy C-S-H i portlandytu (C-H); E – ettryngit [badania własne, 95]

Większa zawartość uwodnionych krzemianów wapniowych w strefie przejścio-
wej, poprawiająca zarówno trwałość, jak i wytrzymałość betonu, jest pośrednim do-
wodem zachodzenia reakcji pucolanowej. Reakcja pucolanowa krzemionki, zawar-
tej w kruszywie, z wodorotlenkiem wapnia, zawartym w zaczynie cementowym, jest 
dodatkowym czynnikiem, który może wpłynąć korzystnie na budowę strefy przej-
ściowej w lekkich betonach kruszywowych. Udowodniono, że kruszywa żużlowe, 
a także wytwarzane z popiołów lotnych i glin pęczniejących wykazują potencjalną 
reaktywność pucolanową [255, 270]. 

Reaktywność pucolanowa kruszyw lekkich zależy zarówno od składu chemicz-
nego materiału wyjściowego zastosowanego do ich produkcji, jak również od tem-
peratury i czasu obróbki termicznej, jakiej były poddawane te kruszywa. Ogólnie 
można stwierdzić, że stopień reaktywności jest tym większy im wyższa była tempe-
ratura obróbki, co wiąże się z większą zawartością fazy szklistej. Niemniej jednak 
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dla każdego rodzaju kruszywa istnieje pewna optymalna temperatura obróbki, z za-
kresu między temperaturą dehydroksylacji a temperaturą rekrystalizacji. Rekrysta-
lizacja składników mineralnych kruszywa, obniżająca znacznie jego reaktywność 
pucolanową, w wielu przypadkach zachodzi przy temperaturach niższych niż sto-
sowane podczas procesu wytwarzania kruszyw lekkich. Stąd stopień reaktywności 
pucolanowej tych kruszyw może być oceniany jako nieznaczny [270].

Rys. 3.19. Analizy EDS popiołoporytu (LWA) oraz zaczynu (C-S-H) w strefie przejściowej  
[badania własne, 95]

Badania własne [88, 95] wykazały, że wraz ze zmianą odległości od powierzchni 
kruszywa popiołoporytowego obserwuje się również zmiany w składzie fazy C-S-H, 
wyrażające się zmiennym stosunkiem molowym Ca/Si (rys. 3.19). W odległości do 
ok. 4 μm od powierzchni kruszywa w fazie C-S-H matrycy występuje zwiększona 
zawartość krzemu, podczas gdy w większej odległości przeważa wapń. Natomiast 
w kruszywie w odległości do ok. 4 μm od powierzchni ziarna obserwuje się zwięk-
szoną ilość wapnia, podczas gdy w odległości większej zawartość Ca jest minimal-
na, co odpowiada składowi chemicznemu czystego popiołoporytu. Wziąwszy pod 
uwagę, iż dla zastosowanego w badaniach analizatora dane do punktowego odczytu 
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zbierane są z objętości o średnicy około 1 μm, uzyskane wyniki mogą być dowodem 
reakcji chemicznych zachodzących między powłoką ziarna kruszywa a zaczynem. 

W rezultacie reakcji pucolanowej zachodzącej między powierzchnią kruszyw 
lekkich a zaczynem cementowym, strefa przejściowa betonów lekkich może cha-
rakteryzować się nie tylko zmniejszoną zawartością słabszego od fazy C-S-H port-
landytu, ale korzystniejszą budową tej fazy. Żel C-S-H powstający w wyniku reakcji 
pucolanowej cechuje bowiem niższy stosunek C/S w porównaniu do żelu tworzące-
go się w reakcji hydratacji krzemianów wapniowych.

3.3.4. ZAWARTOŚĆ ETTRYNGITU I MIKRORYSY

Pomimo, iż wiele badań dotyczących budowy strefy przejściowej w betonach lek-
kich wskazuje na jej większą jednorodność i szczelność w stosunku do betonów zwy-
kłych, pojawiają się również informacje na temat zwiększonej zawartości ettryngitu 
w tej strefie [162, 171, 222]. Potwierdzają to również badania własne [88, 95], w któ-
rych wykazano wpływ wstępnej wilgotności kruszywa popiołoporytowego na ilość 
ettryngitu w strefie przejściowej betonów lekkich. O ile w przypadku betonu z kruszy-
wem wstępnie suchym występowanie tego siarczanu było z reguły sporadyczne, o tyle 
w betonie z kruszywem wstępnie nasyconym wodą jego ilość była znacznie większa. 
Ettryngit tworzył tu większe skupiska, a nawet wyodrębnione warstwy. Na rys. 3.20 
przedstawiono przykład strefy przejściowej w postaci warstewki podwójnej złożonej 
z fazy C-S-H i ettryngitu. Warstewka ettryngitu wykazuje zmienną grubość w zakre-
sie od 5 do 20 μm. W niektórych miejscach bezpośrednio przylega do powierzchni 
kruszywa (rys. 3.21), w zupełności odpowiadając mikrostrukturze strefy przejściowej 
opisanej przez Lo i Cui [171] (rys. 3.16). Autorzy [171] wykazali, że typową war-
stwę przejściową wokół ziaren ze spiekanych glin pęczniejących, charakteryzującą się 
zwiększoną porowatością, stanowi właśnie ettryngit. 

Poza tą warstwą o grubości 5 do 10 μm, obserwowano zbitą fazę C-S-H i mniej-
szą zawartość ettryngitu. Należy jednak podkreślić, że w przeciwieństwie do opi-
sanej przez Lo i Cui [171] struktury strefy przejściowej, jej obraz przedstawiony 
na rys. 3.16 nie jest typowy i nie może posłużyć do budowy ogólnego modelu tej 
strefy dla betonu z kruszywem popiołoporytowym. W innych miejscach betonów 
lekkich z kruszywem popiołoporytowym wyodrębnione warstewki ettryngitu poło-
żone są równolegle do powłoki kruszywa, ale w znacznej odległości, rzędu 70 μm, 
od jej powierzchni. W jeszcze innych obszarach mniej zaznaczona jest tendencja do 
zwiększonej ilości ettryngitu w pobliżu powierzchni ziaren kruszywa, a tworzy on 
skupiska równomiernie rozmieszczone w zaczynie. 

Należy zwrócić uwagę na fakt, że w miejscach występowania ettryngitu obser-
wuje się mikrorysy, których obecność wskazuje na jego opóźnione tworzenie się już 
w stwardniałym zaczynie. Zgodnie z hipotezą Collepardiego [58], tworzenie się wtór-
nego ettryngitu w betonie nienarażonym na zewnętrzny atak siarczanów może być 
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związane z podwyższoną wilgotnością otoczenia, w którym beton dojrzewa. Rønne 
i in. [222] wykazali, że ryzyko występowania zwiększonej ilości opóźnionego ettryn-
gitu oraz towarzyszącego mu spękania, wzrasta gdy beton lekki dojrzewa w podwyż-
szonej temperaturze oraz w warunkach wilgotnych. W przypadku jednak niskiego 
współczynnika wodno-spoiwowego matrycy cementowej oraz kruszywa wstępnie 

Rys. 3.20. Strefa przejściowa popiołoporytu wstępnie nasycanego wodą (LWA) w postaci warstewki 
podwójnej złożonej z fazy C-S-H i ettryngitu (E) (W/C = 0,55) [badania własne, 95]

Rys. 3.21. Analiza EDS i warstwa ettryngitu przylegająca bezpośrednio do popiołoporytu wstępnie 
nasyconego wodą (W/C = 0,55) [badania własne, 88]
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suchego nawet obróbka termiczna betonu nie powoduje wzrostu zawartości ettryn-
gitu. Ogólnie jednak, kruszywo porowate, stanowiące wewnętrzny rezerwuar wody 
w betonie, zapewnia wysoki poziom jego wilgotności przez znacznie dłuższy czas 
w porównaniu do betonu na kruszywie nienasiąkliwym. W rezultacie we wczesnym 
okresie betony lekkie dojrzewające nawet w powietrzu ulegają nie skurczowi, a pęcz-
nieniu. Betony lekkie o większym stosunku wodno-cementowym wykazują większe 
pęcznienie w związku z bardziej luźną strukturą stwardniałego zaczynu i łatwiejszą 
migracją wody z kruszywa do zaczynu [86]. Zatem w przypadku betonów lekkich, 
a w szczególności betonów wykonanych z kruszyw o wysokiej wstępnej wilgotności, 
zwiększona zawartość ettryngitu może być związana z podwyższoną wilgotnością we-
wnętrzną. Woda zakumulowana w kruszywie stanowi bowiem długotrwałe wewnętrz-
ne źródło wilgoci, zwiększającej rozpuszczalność małych kryształów ettryngitu, które 
następnie rekrystalizują w postaci większych kryształów, przyczyniając się do powsta-
wania spękań w betonie. Zachodzeniu takich przemian sprzyja zapewne również pod-
wyższona izolacyjność termiczna betonów lekkich, zapewniająca wyższą temperaturę 
wewnętrzną towarzyszącą reakcjom hydratacji. 

Występowanie zwiększonej ilości ettryngitu w strukturze strefy przejściowej be-
tonów lekkich może wpłynąć na osłabienie przyczepności zaczynu do kruszywa, 
w szczególności, gdy zostało ono wstępnie nasycone wodą. Zwiększona ilość ettryn-
gitu prawdopodobnie jest również główną przyczyną obniżonej trwałości betonów 
wykonanych z kruszywami wstępnie nasyconymi. Podwyższona przepuszczalność 
takich betonów związana jest nie tylko z mikrorysami w zaczynie wywołanymi pęcz-
niejącym ettryngitem, ale i strukturą porowatości samego ettryngitu. Jak wykazali Lo 
i Cui [171] pory w strukturze ettryngitu tworzą sieć i charakteryzują się rozmiarem, 
z zakresu 0,3 do 1 mm, większym niż graniczny wymiar porów 50 nm wskazany przez 
Mehtę [189], jako istotny ze względu na przepuszczalność i wytrzymałość.

3.3.5. EFEKT NIESTABILNEJ NASIĄKLIWOŚCI KRUSZYWA

Pomimo wykazanego w wielu badaniach korzystnego efektu znacznej nasiąkli-
wości kruszyw porowatych na budowę strefy przejściowej, zdarzają się również 
przypadki, w których zastosowanie kruszywa o większej nasiąkliwości powoduje 
istotne zwiększenie porowatości strefy przejściowej, a w konsekwencji ograniczenie 
przyczepności zaczynu do kruszywa i wyraźny spadek wytrzymałości. Lo i in. [172] 
wykazali, że zastosowanie kruszywa ze spiekanych glin pęczniejących o nieznacz-
nie większej nasiąkliwości (WA1h = 11% zamiast 9%) powoduje wzrost porowatości 
strefy przejściowej z 14 do 22%. Lo i in. [173] za przyczynę zwiększonej porowa-
tości strefy przejściowej uważają wchłanianie wody z otulającego ziarno kruszywa 
zaczynu, w rezultacie czego w strefie tej powstają pustki powietrzne i rysy. Zjawisko 
to może zachodzić równolegle z kumulacją w strefie powierzchniowej kruszywa 
pęcherzyków powietrza wypartego z kruszywa przez absorbowaną wodę (rys. 3.22) 
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[42, 131, 235]. Pod względem ilościowym zjawisko to analizowali Smeplass i in. 
[235] wykazując, że ilość wypartego powietrza przez wodę z kruszywa Leca 800 
może wynosić ok. 30% wody zaabsorbowanej w ciągu 1 h (rys. 3.23).

Należy zaznaczyć, że oba zjawiska mogą wystąpić jedynie w przypadku kruszyw 
lekkich o nieustabilizowanej nasiąkliwości po czasie, w którym mieszanka zostaje 
ułożona i zagęszczona. Dotyczy zatem głównie betonów z niektórymi odmianami 
kruszyw ze spiekanych glin pęczniejących (patrz. 2.3.2) Wtórne mieszanie i/lub za-
gęszczanie betonu powoduje przemieszczenie się pęcherzyków powietrza ze strefy 

Rys. 3.22. Strefa przejściowa kruszywa lekkiego LWA (Liapor) z zaczynem cementowym (M)  
z widocznym pierścieniem pęcherzyków powietrza [131]

Rys. 3.23. Nasiąkliwość kruszywa ze spiekanych glin pęczniejących (Leca 800) oraz ilość wypartego 
przez wodę powietrza w czasie [235]
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kontaktowej do matrycy, gdzie nie mają one już tak niekorzystnego wpływu. Efekt 
wtórnego mieszania i/lub zagęszczania na osiągany poziom wytrzymałości wzrasta 
wraz z upływem czasu, do momentu ustabilizowania się nasiąkliwości kruszywa. 
Stosowanie wtórnego mieszania mieszanek z kruszywami lekkimi ze spiekanych 
glin pęczniejących ma szczególne znaczenie w przypadku betonów lekkich wyż-
szych wytrzymałości, w których destrukcja może nastąpić poprzez zarysowanie się 
strefy kontaktowej. 

3.4. MODEL FIZYCZNY I MECHANICZNY STRUKTURY 
BETONÓW LEKKICH

Z uwagi na odmienną strukturę betonu lekkiego jego model fizyczny zasadniczo 
odbiega od modelu powszechnie przyjętego dla betonów z kruszywem zwykłym. 
Typowy model fizyczny betonu zwykłego jest trójskładnikowy i stanowi go ziarno 
kruszywa o wysokiej sztywności i niewielkiej porowatości otulone mniej sztywną 
i bardziej porowatą matrycą cementową, którą stanowi zaczyn. Oba składniki od-
dziela strefa przejściowa, charakteryzująca się najmniejszą sztywnością i najwięk-
szą porowatością (rys. 3.24a). 

a)                                       b)                                    c)                                        d)

       beton zwykły                    beton lekki                         beton lekki                        beton lekki

Rys. 3.24. Modele fizyczne betonów o strukturze zwartej. Zróżnicowanie odcieni wskazuje 
różnice w sztywności/porowatości struktury poszczególnych składników: k – kruszywo, s – strefa 

przejściowa, m – matryca cementowa

W modelu konstrukcyjnych betonów lekkich najmniej sztywnym i najbardziej 
porowatym składnikiem jest kruszywo lekkie. W przypadku betonów lekkich możli-
wy jest jednak zarówno model trójfazowy, uwzględniający jako dodatkowy składnik 
strefę przejściową o zróżnicowanej strukturze w stosunku do matrycy cementowej 
(rys. 3.24b, d), jak również model dwuskładnikowy, gdzie nie wyróżnia się strefy 
przejściowej o odmiennej budowie (rys. 3.24c). Zależnie od składu i technologii wy-
konania betonu lekkiego, w modelu trójskładnikowym strefa przejściowa może sta-
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nowić mniej sztywny i bardziej porowaty składnik w stosunku do matrycy cemen-
towej (rys. 3.24b), ale może również być najbardziej sztywnym i najszczelniejszym 
elementem betonu (rys. 3.24d). Jak wykazano w 3.1–3.3, makrostruktura typowych 
lekkich betonów konstrukcyjnych najczęściej odpowiada modelowi dwuskładniko-
wemu lub trójskładnikowemu ze wzmocnioną strefą przejściową. 

Fakt, że budowa betonu lekkiego może odpowiadać jednemu z trzech modeli fi-
zycznych jest przyczyną zdecydowanie większego zróżnicowania właściwości tego 
typu betonów na danym kruszywie lekkim w porównaniu do betonów zwykłych. 
Istotnie komplikuje również możliwości stworzenia uniwersalnego modelu mecha-
nicznego. Na rys. 3.25 przedstawiono przykład takiego modelu właściwości mecha-
nicznych betonu lekkiego, opracowany przez Sasse [232], w którym uwzględniono 
możliwości różnej budowy strefy przejściowej i różnych relacji charakterystyk ma-
teriałowych składników betonu. 

Rys. 3.25. Model mechaniczny betonu lekkiego [232]. Ecp – sieczny moduł sprężystości matrycy przy 
ściskaniu, Etp – sieczny moduł sprężystości matrycy przy rozciąganiu, np – współczynnik Poissona 
matrycy, Ea – sieczny moduł sprężystości kruszywa, ec – odkształcenia betonu przy maksymalnym 

obciążeniu ściskającym, tpa – wytrzymałość strefy przejściowej między matrycą a kruszywem

Chociaż powyżej omówione modele betonu lekkiego właściwie oddają relacje 
materiałowe składników oraz sposób ich współpracy w betonie, trudno sobie jed-
nak wyobrazić, aby stanowiły podstawę uniwersalnego modelu analitycznego wy-
trzymałości betonów lekkich. Taki model analityczny musiałby być bowiem bardzo 
złożony i uwzględniać szereg trudnych do wyznaczenia parametrów (patrz 6.2.1.7). 
W rezultacie metody analityczne projektowania betonów lekkich rzadko kiedy mają 
charakter uniwersalny i w praktyce z reguły nie są stosowane.





4. KSZTAŁTOWANIE WŁAŚCIWOŚCI BETONÓW 
LEKKICH

Odmienny i bardziej złożony charakter wpływu różnych czynników na właś-
ciwości konstrukcyjnych betonów lekkich, w porównaniu do betonów zwykłych, 
zdeterminowany jest wieloma czynnikami, związanymi ze specyficznymi właści-
wościami kruszyw lekkich. W rezultacie czynniki technologiczne, które w kształ-
towaniu właściwości betonów zwykłych odgrywają drugorzędną rolę, w przypadku 
betonów lekkich okazują się wpływać na ich właściwości równie silnie jak czynniki 
materiałowe. 

Sposób, w jaki obie grupy czynników wpływają na właściwości betonów lek-
kich, dodatkowo komplikuje fakt ich wzajemnych oddziaływań. Parametry techno-

Rys. 4.1. Czynniki materiałowe i technologiczne determinujące właściwości konstrukcyjnych 
betonów lekkich
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logiczne, związane z procedurą wykonywania betonu, są bowiem w stanie w szero-
kim zakresie modyfikować charakterystyki składników w betonie lekkim. Na rys. 
4.1 przedstawiono najważniejsze czynniki materiałowe i technologiczne oraz ich 
wzajemne oddziaływania, wywierające wpływ na właściwości betonów lekkich.

4.1. CZYNNIKI MATERIAŁOWE DETERMINUJĄCE 
WŁAŚCIWOŚCI BETONÓW LEKKICH

4.1.1. STRUKTURA KRUSZYWA LEKKIEGO

Do najistotniejszych czynników materiałowych determinujących właściwości be-
tonów lekkich należy zaliczyć rodzaj zastosowanego kruszywa. Jego wysoka porowa-
tość (od ok. 40 do 80%) implikuje nie tylko obniżenie gęstości, ale i wytrzymałości 
i sztywności betonu. Kruszywo lekkie w betonach konstrukcyjnych z reguły stanowi 
najsłabsze ich ogniwo wytrzymałościowe. To właśnie wytrzymałość/sztywność oraz 
szczelność zastosowanego kruszywa lekkiego, zdeterminowana jego rodzajem oraz 
uziarnieniem (patrz 2.3.3), określa możliwości kształtowania właściwości betonów 
konstrukcyjnych. Ponadto szczelność i wytrzymałość kruszywa lekkiego w betonie 
może być nieco większa niż wynika z jego struktury, co wiąże się z możliwością jej 
doszczelnienia i wzmocnienia zaczynem cementowym (patrz 3.2.). 

4.1.2. STRUKTURA MATRYCY CEMENTOWEJ

Następnym z czynników materiałowych wpływających na właściwości betonów 
lekkich jest niewątpliwie wytrzymałość i szczelność matrycy cementowej. W prze-
ciwieństwie jednak do betonów zwykłych nie można jej uwzględnić poprzez nomi-
nalny współczynnik wodno-spoiwowy, który w przypadku betonów lekkich z reguły 
ulega obniżeniu w wyniku absorpcji wody przez kruszywo (patrz 3.1). 

Ze względów praktycznych przy doborze parametrów materiałowych pod kątem 
kształtowania właściwości betonów lekkich, często właściwości matrycy cemento-
wej opisywane są zawartością cementu zamiast współczynnikiem wodno-cemen-
towym [1, 2, 195]. Jak wykazano w [89], takie podejście również jest obarczone 
błędem, bowiem zawartość cementu związana jest zarówno ze współczynnikiem 
wodno-cementowym matrycy, jak i jej zawartością. Ponadto szczelność i wytrzy-
małość zaczynu w betonach lekkich może być nawet większa niż wynika z rzeczy-
wistego współczynnika wodno-spoiwowego w związku z możliwością wewnętrznej 
pielęgnacji betonu oraz reakcji pucolanowej (patrz 3.1 i 3.3).
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4.1.3. STRUKTURA STREFY PRZEJŚCIOWEJ

O ile w przypadku betonów zwykłych strefa przejściowa, będąca z reguły jego 
najsłabszym ogniwem wytrzymałościowym, ma kluczowe znaczenie w kształ-
towaniu właściwości kompozytu, o tyle w betonach lekkich jej wpływ w wielu 
przypadkach można pominąć. Jak wykazano bowiem w rozdziale 3, struktura tej 
strefy z reguły nie różni się znacząco od zaczynu poza tą strefą, a niekiedy cha-
rakteryzuje się nawet większą szczelnością. Korzystna budowa strefy przejściowej 
w betonach lekkich oraz zdecydowanie lepsza przyczepność zaczynu do kruszy-
wa, o charakterze zarówno fizycznym, jak i chemicznym, gwarantują możliwość 
współpracy obu składników w przenoszeniu naprężeń wywołanych wszelkiego 
rodzaju oddziaływaniami i obciążeniami. Wobec większej kompatybilności mo-
dułów sprężystości kruszywa i matrycy oraz wobec bardziej regularnego kształtu 
i rozmiaru ziaren kruszywa, zapewnionego procesem produkcyjnym, dystrybu-
cja naprężeń w betonie lekkim jest bardziej równomierna i nie prowadzi do tak 
znacznej koncentracji naprężeń w strefie przejściowej, a co za tym idzie, do tak 
wczesnego zarysowania jak w przypadku betonów zwykłych. W efekcie możliwa 
poprawa właściwości mechanicznych i fizycznych betonów lekkich, związanych 
z ich szczelnością, jest nie tylko pochodną mniejszej ilości porów, ale i mikrorys 
w matrycy cementowej.

4.1.4. PROPORCJE ILOŚCIOWE KRUSZYWA LEKKIEGO 
I MATRYCY CEMENTOWEJ

Wobec z reguły bardzo dobrej przyczepności zaczynu do kruszywa porowatego, 
w przypadku betonów lekkich, nie tylko właściwości fizyczne, ale i mechaniczne 
zdeterminowane są również proporcjami ilościowymi ich składników. Należy za-
znaczyć, że w związku z faktem, iż kruszywo lekkie stanowi najsłabszy element 
wytrzymałościowy kompozytu i nie zawsze najtańszy, przy kształtowaniu właściwo-
ści betonu lekkiego niekoniecznie obowiązuje zasada dążenia do jak największego 
udziału kruszywa w jednostce objętości betonu. 

4.2. CZYNNIKI TECHNOLOGICZNE DETERMINUJĄCE 
WŁAŚCIWOŚCI BETONÓW LEKKICH

Do podstawowych czynników technologicznych determinujących właściwości 
konstrukcyjnych betonów lekkich należy zaliczyć: wstępną wilgotność kruszywa 
oraz procedurę jego wstępnego przygotowania, procedurę i czas dozowania i mie-
szania składników oraz sposób i czas zagęszczania mieszanki.
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Na rys. 4.2. przedstawiono najczęściej stosowane technologie wykonywania lek-
kich betonów kruszywowych przy uwzględnieniu procedur wstępnego przygotowa-
nia kruszywa lekkiego oraz procedur dozowania i mieszania składników.

Rys. 4.2. Procedury wstępnego przygotowania kruszywa lekkiego (I, II, II) oraz dozowania 
i mieszania składników betonów lekkich (A, B, C, D). LWA – kruszywo lekkie, W – woda zarobowa, 

C – cement wraz z ewentualnymi dodatkami, Sp – domieszki upłynniające i/lub inne, P – piasek 
naturalny (jeżeli jest stosowany)

4.2.1. WSTĘPNA WILGOTNOŚĆ KRUSZYWA ORAZ PROCEDURA 
WSTĘPNEGO NAWILŻANIA

Elementem kluczowym procesu produkcyjnego konstrukcyjnych betonów lekkich 
jest odpowiednia, dostosowana do charakterystyk kruszywa oraz specyfikacji betonu, 
procedura przygotowania kruszywa przed jego zastosowaniem. Ze względu na sposób 
przygotowania kruszywa wyróżnia się trzy podstawowe technologie wykonywania 
konstrukcyjnych betonów lekkich: realizacja betonów na kruszywie w stanie nawilżo-
nym (do określonej wilgotności) w wyniku procesu wstępnego nawilżania w wodzie 
lub ograniczoną ilością wody (rys. 4.2, procedura I), w stanie suchym (rys. 4.2, proce-
dura II) oraz na kruszywie impregnowanym (rys. 4.2, procedura III). 

Wstępne nawilżenie kruszywa stosowane jest przede wszystkim w celu wyeli-
minowania niekontrolowanej utraty urabialności mieszanki betonowej spowodowa-
nej absorpcją wody zarobowej. Ponadto zabieg ten ma ograniczać zużycie spoiwa 
i domieszek uplastyczniających/upłynniających oraz tendencje do segregacji kru-
szyw (wypływania na powierzchnię) w mieszance betonowej. Zalecane jest za-
tem szczególnie dla kruszyw o niskiej gęstości i wysokiej nasiąkliwości (WA24h > 
10%), a bez względu na strukturę porowatości w przypadku, gdy beton lekki prze-
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widziany jest do transportu pompowego. Poziom wstępnej wilgotności kruszywa 
powinien być ustalony w odniesieniu do jego nasiąkliwości. Stosunek tych dwóch 
wielkości determinuje bowiem zdolność absorpcyjną kruszywa w mieszance beto-
nowej. Z drugiej strony warunkiem uzyskania dobrej szczelności betonu lekkiego, 
a zwłaszcza szczelnej strefy przejściowej, jest odpowiednie ograniczenie wstępnej 
wilgotności kruszywa lekkiego. Z teoretycznego punktu widzenia, ze względu na 
kształtowanie właściwości dojrzałego kompozytu, a w szczególności parametrów 
mechanicznych i trwałości betonu lekkiego, najbardziej korzystne byłoby stosowa-
nie kruszywa w stanie suchym. W praktyce takie podejście stosowane jest jednak 
jedynie dla kruszyw lekkich o niewielkiej nasiąkliwości (do ok. 10 %), z uwagi 
na trudności z zapewnieniem odpowiedniej urabialności mieszanki. W przypadku 
typowych kruszyw lekkich, charakteryzujących się wyższą nasiąkliwością, najczęś-
ciej stosuje się nawilżanie do poziomu odpowiadającego nasiąkliwości w wodzie 
po 30–60 minutach, kiedy to dla większości stosowanych kruszyw lekkich dyna-
mika rozwoju ich nasiąkliwości ulega względnej stabilizacji (patrz 2.3.2). Wstępne 
nawilżenie realizuje się na 30 minut do 24 godzin przed wykonaniem mieszanki. 
Często jednak zdarza się, zwłaszcza w przypadku betonów towarowych i/lub pom-
powalnych, że stosowane jest również wstępne 24-, a niekiedy nawet 48-godzin-
ne, nawilżanie kruszyw lekkich w wodzie, gwarantujące stan ich nasycenia. Zabieg 
taki, korzystny ze względów ekonomicznych oraz technologicznych (brak spadku 
urabialności), może jednak negatywnie wpłynąć zarówno na wytrzymałość betonu, 
jak i na jego trwałość. Stosowana jest również procedura, w której kruszywo lekkie 
dozowane jest w stanie suchym, natomiast zwiększa się zawartość wody zarobowej 
o ilość wynikającą z nasiąkliwości w wodzie po 30–60 minutach. Ta ostatnia techno-
logia, chociaż łatwiejsza i tańsza w stosowaniu, może prowadzić do nieznacznie niż-
szej wytrzymałości i trwałości. Natomiast procedurę stosowania kruszywa wstępnie 
suchego i zwiększenie ilości wody zarobowej o ilość wynikającą z nasiąkliwości 
24- czy 48-godzinnej, należy uznać za niewłaściwą. Do czasu wbudowania mie-
szanki w konstrukcję kruszywo nie będzie w stanie wchłonąć tak znacznych ilości 
wody. W takim przypadku rzeczywisty współczynnik wodno-cementowy mieszanki 
z pewnością będzie wyższy niż zakładany.

Ze względu na właściwości mieszanki betonowej istotny może być nie tylko po-
ziom wstępnej wilgotności, ale i procedura wstępnego nawilżania. Do najczęściej 
stosowanych procedur należy zaliczyć w kolejności: 

 – wstępne nawilżanie kruszywa w mieszalniku odpowiednią ilością wody przed 
zmieszaniem z pozostałymi składnikami;

 – spryskiwanie wodą w sposób ciągły kruszywa w pryzmach na składowisku;
 – składowanie i mieszanie w sposób ciągły kruszywa w płytkich basenach wypeł-

nionych wodą;
 – zanurzenie kruszywa w wodzie na określony czas;
 – nawilżanie próżniowe.
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Ostatnia z metod, stosowana najrzadziej ze względów ekonomicznych, jest naj-
bardziej efektywna, a procedura wstępnego nawilżenia tą metodą trwa zaledwie kil-
ka minut. Metodą najczęściej stosowaną, z uwagi na niskie koszty, jest natomiast 
mniej efektywne wstępne nawilżenie w mieszalniku. 

W przypadku stosowania kruszyw nienasyconych wodą istotny jest również 
moment nawilżenia. Jak wykazano w 2.3.2, dla kruszyw ze spiekanych glin pęcz-
niejących wcześniejsze przeprowadzenie wstępnego nawilżania przed zmieszaniem 
składników prowadzi do bardziej intensywnej absorpcji wody z mieszanki beto-
nowej, wywierając tym samym większy wpływ na zmianę zarówno właściwości 
mieszanki betonowej, jak i betonu dojrzałego. Kruszywa ze spiekanych popiołów 
lotnych, ze względu na bardziej otwartą strukturę porowatości, determinującą szyb-
szą stabilizację nasiąkliwości w czasie, są mniej wrażliwe na procedurę wstępnego 
nawilżania. W tym zatem przypadku dodawanie wody przewidzianej do nawilżania 
kruszywa bezpośrednio w procesie dozowania składników będzie miało mniejszy 
wpływ na właściwości mieszanki czy betonu dojrzałego.

Efekt całkowitej eliminacji negatywnych konsekwencji zjawiska absorpcyjno-
ści osiągnąć można również poprzez stosowanie technologii impregnacji kruszyw 
(parafiną, polimerami, zaczynami cementowymi). Takie rozwiązanie stosowane jest 
najrzadziej ze względu na jego czasochłonność i dodatkowe koszty. Na rynku do-
stępne są również gotowe kruszywa po impregnacji lub wstępnym nawilżeniu, co 
niewątpliwie ułatwia proces wykonania betonu. W przypadku kruszyw impregno-
wanych technologia wykonywania betonów lekkich jest analogiczna do betonów 
na kruszywach zwykłych. Z uwagi jednak na wyższy koszt tak przygotowanego 
kruszywa oraz gorszą przyczepność do niego matrycy, jak również wyższe ryzyko 
segregacji, technologię impregnacji można rozważać w szczególnych przypadkach 
np. gdy uzyskanie pompowalności betonu lekkiego na kruszywie wstępnie nawilżo-
nym prowadzi do nadmiernego spadku wytrzymałości (przekraczającego 10%). Nie 
każdy jednak rodzaj impregnacji kruszyw lekkich okazuje się trwały w warunkach 
podwyższonego ciśnienia podczas transportu pompowego.

4.2.2. PROCEDURA I CZAS DOZOWANIA SKŁADNIKÓW

W przypadku betonów lekkich, w szczególności wykonywanych na kruszywie 
w stanie suchym, wpływ czasu i procedury dozowania składników na właściwości 
betonu, okazuje się mieć zdecydowanie większe znaczenie niż w przypadku beto-
nów zwykłych. Ze względu na wyeliminowanie ryzyka spadku urabialności wskutek 
gwałtownej absorpcji wody, większość wytycznych wykonawczych [np. 1, 2, 99, 
141, 161, 225] zaleca w pierwszej kolejności mieszanie kruszywa z częścią wody 
zarobowej (w ilości 1/3 do 3/4), a następnie opóźnione dodanie pozostałych skład-
ników (rys. 4.2, procedura A). W przypadku stosowania jako kruszywa drobnego 
piasku naturalnego uzasadnione jest jego opóźnione dozowanie w stosunku do ce-
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mentu, tak aby zapewnić korzystniejszą przyczepność zaczynu do kruszywa lek-
kiego (rys. 4.2, procedura A i C). Wszelkiego rodzaju domieszki, ze względu na 
skuteczność ich działania, powinny być dozowane na końcu z resztą wody zarobo-
wej, tak aby nie dopuścić do ich nieefektywnej absorpcji przez kruszywo (rys. 4.2, 
procedura A). Ponadto, jak wykazali Punkki i Gjorv [220], w przypadku domieszek 
uplastyczniających/upłynniających, ich wcześniejsze dozowanie zwiększa absorp-
cję wody z mieszanki przez kruszywo lekkie.

Zdarzają się jednak wytyczne [45] wskazujące alternatywnie jako optymalną, ze 
względu na jednorodność mieszanki betonowej, zupełnie odmienną, dwustopniową 
procedurę dozowania składników (rys. 4.2, procedura B). Procedura ta obejmuje 
w pierwszym etapie wykonanie zaczynu lub zaprawy cementowej, jeżeli jako kru-
szywo drobne stosowany jest piasek naturalny. Na etapie drugim do gotowej ma-
trycy cementowej dodawane jest kruszywo lekkie. Taka metoda uniemożliwia jed-
nak wykorzystanie mieszalnika do wstępnego nawilżenia kruszywa i w rezultacie 
w praktyce jest rzadko stosowana.

W przypadku stosowania kruszyw nasyconych lub impregnowanych sposób do-
zowania składników ma mniejsze znaczenie. Dopuszcza się wówczas wykonywanie 
mieszanki betonowej zgodnie z procedurą analogiczną do betonów zwykłych (rys. 
4.2, procedura D).

4.2.3. PROCEDURA I CZAS MIESZANIA MIESZANKI

Z uwagi na większą nasiąkliwość i mniejszą gęstość kruszyw porowatych mie-
szanki betonów lekkich z reguły wymagają dłuższego mieszania w porównaniu do 
betonów zwykłych. Czas mieszania powinien być dodatkowo wydłużony w przy-
padku stosowania kruszyw suchych. Ponadto dłuższy czas mieszania, a niekie-
dy wtórne mieszanie po odpowiednim czasie, mogą być konieczne w przypadku 
kruszyw o niestabilnym rozwoju nasiąkliwości w czasie wykonywania mieszanki 
betonowej. Ma to zapobiec gromadzeniu się pęcherzyków powietrza wypartego 
z kruszywa w strefie przejściowej, co mogłoby znacząco osłabić właściwości me-
chaniczne i trwałość betonu. Wtórne mieszanie w szczególności może być wymaga-
ne w przypadku mieszanek z kruszywem ze spiekanych glin pęczniejących o silnie 
spieczonej powłoce (patrz 3.3.4).

Niezapewnienie odpowiedniego czasu mieszania składników i ewentualnego ich 
wtórnego mieszania może skutkować brakiem odpowiedniej przyczepności zaczynu 
do kruszywa, utratą urabialności, a w konsekwencji brakiem struktury zwartej wy-
maganej dla betonów konstrukcyjnych.
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4.2.4. SPOSÓB I CZAS ZAGĘSZCZANIA MIESZANKI

Ze względu na niższą gęstość mieszanek betonów lekkich wskazany jest dłuż-
szy czas zagęszczania w stosunku do mieszanek betonów zwykłych wykonanych na 
tego samego rodzaju matrycach cementowych. Konsekwencją zbyt krótkiego czasu 
zagęszczania, podobnie jak zbyt krótkiego czasu mieszania, może być brak odpo-
wiedniej szczelności betonu. Zbyt długi czas wibracji lub niewłaściwe jej parametry 
(częstotliwość, amplituda drgań, siła docisku) sprzyjają natomiast segregacji kru-
szywa, co może wpłynąć znacząco na pogorszenie właściwości betonu dojrzałego. 
Mieszanki betonów lekkich z reguły są bardziej podatne na segregację kruszywa 
w porównaniu z betonami zwykłymi. Z uwagi na to zwiększone ryzyko, w szczegól-
ności znaczące w przypadku kruszyw o niskich gęstościach, zagęszczanie mieszanek 
betonów lekkich może wymagać stosowania docisku aktywnego lub pasywnego. 
Rozwiązania tego typu, często stosowane w zakładach prefabrykacji, w technologii 
monolitycznej stanowią jednak istotne utrudnienie. W tym przypadku jako korzyst-
ną alternatywę do tradycyjnych metod zagęszczania można rozważyć zastosowanie 
mieszanek samozagęszczalnych (patrz 7.2.2). 

Optymalny czas zagęszczania jest zatem rzeczą indywidualną, zależną nie tylko 
od parametrów zagęszczania, ale przede wszystkich od składu betonu i rozmiarów 
elementu. W praktyce czas ten wynosi od kilku sekund nawet do kilku minut.

Należy zaznaczyć, że w przypadku niewłaściwie dobranych proporcji kruszywa 
lekkiego i matrycy cementowej czy matrycy cementowej o nieodpowiedniej lepko-
ści, nawet stosowanie docisku aktywnego i skrócenie czasu zagęszczania do mini-
mum gwarantującego szczelność, nie jest w stanie uchronić mieszanki betonowej 
przed segregacją. Na rys. 4.3 przedstawiono przykłady takich betonów.

Rys. 4.3. Przykłady segregacji o różnym stopniu nasilenia w mieszankach betonów lekkich 
zagęszczanych z dociskiem aktywnym, spowodowanych niewłaściwym doborem proporcji kruszywa 
lekkiego i matrycy cementowej czy niewłaściwymi parametrami reologicznymi matrycy cementowej 
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4.2.5. PIELĘGNACJA BETONU

W ogólnym przypadku w porównaniu do betonów zwykłych konstrukcyjne be-
tony lekkie są mniej wrażliwe na sposób i czas trwania pielęgnacji zewnętrznej, 
mającej na celu ograniczenie skurczu i kontynuację hydratacji cementu. Z uwagi 
na pielęgnację wewnętrzną betonów lekkich wodą zaabsorbowaną przez kruszywo 
porowate (patrz 3.1.2), istnieje możliwość ograniczenia środków stosowanych do 
pielęgnacji zewnętrznej oraz skrócenia czasu jej trwania. W szczególnych przypad-
kach pielęgnacja taka w ogóle może nie być konieczna.

Dojrzewanie betonu lekkiego w warunkach temperatury ujemnej może natomiast 
wymagać dłuższej ochrony przeciwmrozowej niż w przypadku betonów zwykłych, 
co wiąże się ze znaczną ilością wody zgromadzonej w betonie lekkim oraz dłuższym 
okresem jego wysychania. 





5. WŁAŚCIWOŚCI MIESZANEK BETONÓW LEKKICH

5.1. GĘSTOŚĆ

Gęstość mieszanek konstrukcyjnych betonów lekkich zdeterminowana jest skła-
dem betonu oraz wstępną wilgotnością kruszywa lekkiego. Zawiera się ona zatem 
w zdecydowanie szerszym zakresie (od ok. 1200 do 2200 kg/m3) w porównaniu do 
mieszanek z kruszywami zwykłymi (z reguły od ok. 2400 do 2600 kg/m3). Typowe 
różnice między gęstością mieszanki i materiału dojrzałego w stanie suchym wy-
noszą 100 do 200 kg/m3. Przy stosowaniu kruszyw o znacznej nasiąkliwości i/lub 
wstępnie nasycanych różnice te mogą być jeszcze większe, nawet do 300 kg/m3.

5.2. WŁAŚCIWOŚCI REOLOGICZNE

Z uwagi na niższą gęstość mieszanek betonów lekkich oraz większe tarcie mię-
dzy drobnymi cząstkami matrycy cementowej a bardziej rozwiniętą powierzchnią 
kruszyw porowatych, a także ich większą nasiąkliwość, właściwości reologiczne 
tych mieszanek różnią się od mieszanek betonów z kruszywami zwykłymi. Ogólnie 
przyjmuje się, że przy tym samym składzie objętościowym mieszanki z kruszywami 
lekkimi, pomimo ich bardziej regularnego kształtu, wykazują mniej płynną konsy-
stencję. Obniżenie płynności mieszanek betonów lekkich w stosunku do betonów 
zwykłych, o ile w ogóle wystąpi, zdeterminowane jest rodzajem zastosowanego 
kruszywa, stanem jego wstępnego nawilżenia oraz metodą pomiaru. Przykładowo 
badania własne wykonane na mieszankach o takich samych składach: z wstępnie 
nawilżonym kruszywem popiołoporytowym oraz z kruszywem zwykłym nie po-
twierdziły takich tendencji. Badanie konsystencji metodą Vebe mieszanek o czte-
rech różnych składach betonów lekkich i zwykłych wskazywały na porównywalne 
czasy Vebe. W ogólnym przypadku przy danej konsystencji, mieszanki betonów 
lekkich charakteryzują się natomiast lepszą urabialnością w stosunku do betonów 
zwykłych. W rezultacie pomiary konsystencji mieszanek betonów lekkich dają pew-
ne niedoszacowania w porównaniu do mieszanek betonów zwykłych. Dotyczy to 
zwłaszcza metody opadu stożka, w której nie stosuje się symulacji zagęszczenia 
mechanicznego. Pomimo iż metodę tę należy uznać jako niezalecaną dla mieszanek 
betonów lekkich, to jednak z uwagi na prostotę w praktyce jest najczęściej stosowa-
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na. Niewątpliwie bardziej miarodajnymi metodami pomiaru konsystencji, będącej 
równocześnie wskaźnikiem urabialności mieszanki betonowej poddawanej zagęsz-
czaniu, są w kolejności metoda Vebe, metoda oznaczania stopnia zagęszczalności 
oraz metoda stolika rozpływowego. Należy zaznaczyć, że w porównaniu do mie-
szanek betonów zwykłych, konsystencję mieszanek betonu lekkiego zdecydowanie 
trudniej ocenić wizualnie.

Poprawę parametrów reologicznych mieszanek betonów z kruszywami lekkimi, 
podobnie jak ma to miejsce w przypadku betonów zwykłych, można uzyskać za 
pomocą doboru odpowiednich proporcji kruszywa i matrycy cementowej czy od-
powiedniego doboru składu matrycy cementowej, w tym poprzez jego modyfikację 
dodatkami i domieszkami. W przypadku mieszanek betonów lekkich na ich właści-
wości reologiczne dodatkowo istotny wpływ ma nasiąkliwość kruszywa lekkiego 
oraz jego wstępna wilgotność.

Ogólnie mieszanki z kruszywami lekkimi wymagają stosowania większych dawek 
domieszek uplastyczniających/upłynniających dla uzyskania założonej konsystencji 
w porównaniu z mieszankami betonów zwykłych. Istotny wzrost płynności miesza-
nek betonów lekkich uzyskać można również stosując domieszki napowietrzające, 
co potwierdzono w [55, 156, 231]. Korzystny wpływ domieszki napowietrzającej na 
zwiększenie płynności mieszanki polega na obniżeniu lepkości plastycznej matrycy 
cementowej oraz zmniejszeniu tarcia cząsteczek tej matrycy o powierzchnię ziaren 
kruszywa. Kim i in. [156] wykazali, że wprowadzenie domieszki napowietrzającej 
w ilości 1% m.c. przyczyniło się do prawie trzykrotnego wzrostu rozpływu. Jednak-
że dalszy wzrost dawki domieszki do 1,5% m.c. generował już spadek rozpływu, co 
autorzy [156] tłumaczą wzrostem sztywności zaczynu zawierającego znaczną ilość 
piany powstałej w wyniku napowietrzenia. Należy podkreślić, że stosowanie domie-
szek napowietrzających, redukując gęstość matrycy cementowej, korzystnie wpływa 
na zmniejszenie ryzyka segregacji kruszywa lekkiego.

W przeciwieństwie do betonów zwykłych, w przypadku betonów lekkich nie 
zawsze jest możliwość uzyskania poprawnej, z punktu widzenia urabialności, 
konsystencji mieszanki przy zastosowaniu stałego udziału zaprawy cementowej 
oraz kruszywa o pewnej ustalonej wstępnej wilgotności. Badania własne (rys. 
5.1) wskazują, że mieszanki z kruszywem popiołoporytowym nasyconym wodą  
(w = 25%) okazywały się urabialne jedynie w przypadku, gdy zawartość zaprawy 
cementowej wynosiła około 32% objętościowo. Tak niewielka ilość zaprawy, gwa-
rantująca jeszcze zwartą strukturę betonu, zapewniała stosunkowo płynną kon-
systencję mieszanki, odpowiadającą czasowi 6–7 s w próbie Vebe. Zwiększenie 
zawartości zaprawy, oprócz oczekiwanego wzrostu płynności mieszanki, powo-
dowało również segregację kruszywa. Zastosowanie analogicznej objętości zapra-
wy (ok. 32%) w przypadku kruszyw wilgotnych (w = 18%) lub suchych dawało 
mieszanki nieurabialne nawet przy maksymalnej dopuszczonej przez producenta 
dawce superplastyfikatora (2,5% m.c.). Uzyskanie konsystencji 10–15 s w próbie 
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Vebe było możliwe dopiero, gdy zawartość zaprawy wynosiła 45% i 68% objętoś-
ciowo, odpowiednio dla mieszanek z kruszywa wilgotnego i suchego. Dążenie do 
większego stopnia płynności rozważanych mieszanek z kruszyw suchych należy 
ocenić jako nieracjonalne ze względu na duże zużycie cementu oraz znaczną gę-
stość betonu, zbliżoną do wartości granicznej dla betonów lekkich, wynoszącą 
2000 kg/m3. 

Rys. 5.1. Wpływ zawartości zaprawy oraz stanu wstępnej wilgotności kruszywa popiołoporytowego 
na konsystencję mieszaki betonowej; W/C = 0,55 [badania własne, 98]

Badania nad wpływem wstępnej wilgotności i procedury nawilżenia na ura-
bialność mieszanek betonów lekkich prowadzili również Kabay i Akoz [145] oraz 
Szwabowski i Gołaszewski [241]. Zgodnie z oczekiwaniami, w badaniach tych po-
twierdzono, że wzrost wstępnej wilgotności kruszywa przy stałej zawartości zaczy-
nu cementowego prowadzi do wzrostu stopnia płynności mieszanki betonowej.

Stabilność konsystencji mieszanek betonowych w głównej mierze zależna jest 
od dynamiki rozwoju nasiąkliwości (patrz 2.3.2). Badania własne (rys. 5.2) poka-
zały, że mieszanki betonowe z kruszywem popiołoporytowym, bez względu na stan 
jego wstępnej wilgotności, wykazują gwałtowny spadek urabialności/konsystencji, 
wynikający z absorpcyjności kruszywa lekkiego, w zasadzie wyłącznie w okresie 
pierwszych 5 minut od wymieszania składników. W tym okresie konsystencję oce-
niano jedynie wizualnie z uwagi na niemożność zastosowania w tak krótkim czasie 
odpowiedniej procedury badawczej. W okresie późniejszym (od 5 do 30 minut po 
zmieszaniu składników) badania prowadzono za pomocą standardowych pomiarów 
wg metody Vebe. Z badań tych wynika relatywnie wysoka stabilność konsystencji 
i brak spadku urabialności badanych mieszanek betonowych, co w pełni odpowiada 
stabilności zjawiska nasiąkliwości kruszywa Pollytag w tym czasie (rys. 2.4). 
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Rys. 5.2. Zależność konsystencji mieszanek z kruszywem popiołoporytowym o różnej wstępnej 
wilgotności (w) od czasu badania; W/C = 0,55 [badania własne, 94]

Badania własne prowadzone na kruszywie popiołoporytowym o określonej 
wstępnej wilgotności (0% lub 18%) wykazały również brak widocznego wpływu 
procedury dozowania składników (rys. 4.2. procedura A, B, C, D) na konsystencję 
mieszanki. Natomiast mieszanki wykonane z kruszywem suchym i zwiększoną za-
wartością wody zarobowej o ilość, wynikającą z nasiąkliwości po 30–60 minutach 
w wodzie (18%), wykazywały nieznacznie większy stopień płynności (krótszy czas 
Vebe o ok. 1–4 s) w porównaniu z mieszankami na kruszywie wstępnie nawilżanym 
do wilgotności 18% na 24 godziny przed ich wykonaniem.

Dla mieszanek z kruszywami o nieustabilizowanej nasiąkliwości w czasie wy-
konywania betonu, np. dla kruszyw ze spiekanych glin pęczniejących o silnie spie-
czonej powłoce, należy natomiast oczekiwać spadku konsystencji/urabialności, co 
potwierdzili Chen i Liu w badaniach metodą opadu stożka i stolika rozpływowego 
[47]. W zależności od składu, mieszanki betonowe z kruszywem ze spiekanych glin 
pęczniejących po 30 minutach wykazywały utratę konsystencji rzędu do 20% wg 
metody stożka opadowego oraz do 10% wg metody stolika rozpływowego. 

Badania parametrów mieszanek betonów lekkich stricte reologicznych, tj. grani-
cy płynięcia i lepkości plastycznej, wykonywane są niezwykle rzadko [np. 55, 94, 
240, 241], między innymi z uwagi na brak odpowiednich norm przedmiotowych 
dotyczących specyfiki sprzętu badawczego (reometrów) oraz kryteriów oceny. W re-
zultacie wyniki nielicznych badań reologicznych mogą być porównywane jedynie 
jakościowo. Szwabowski i Gołaszewski [240, 241] wykazali, że w porównaniu do 
mieszanek na kruszywach zwykłych, mieszanki z kruszywami ze spiekanych glin 
pęczniejących (Leca) tej samej konsystencji charakteryzują się wyższą granicą pły-
nięcia i niższą lepkością plastyczną. Jest to związane z bardziej regularnym kształtem 
kruszyw sztucznych. Wyniki te potwierdzili Domagała i Urban [94] w badaniach re-
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alizowanych na mieszankach z kruszywami ze spiekanych popiołów lotnych. W [94] 
dodatkowo wykazano, że przy tej samej konsystencji oznaczonej metodą Vebe beto-
ny lekkie, wykonane na zaprawie charakteryzującej się niższym nominalnym współ-
czynnikiem wodno-cementowym, mają nieznacznie wyższą granicę płynięcia i wyż-
szą lepkość plastyczną. Autorzy [241] wskazują natomiast na większą zmienność 
parametrów reologicznych mieszanek z kruszywami ze spiekanych glin pęcznieją-
cych, co prawdopodobnie związane jest z ich mniejszą stabilnością nasiąkliwości 
w czasie. W porównaniu do mieszanek na kruszywach suchych, wstępne nawilże-
nie kruszywa lekkiego początkowo nie wpływa na wartość lepkości plastycznej, ale 
powoduje nieznaczny wzrost granicy płynięcia. W okresie późniejszych obserwa-
cji (do 60 min od zmieszania składników) wstępne nawilżenie kruszywa zapewnia 
większą stabilność parametrów reologicznych w czasie. Właściwości reologiczne 
mieszanek betonów lekkich zdeterminowane są również procedurą mieszania skład-
ników. Szwabowski i Gołaszewski [240] wskazują, że w przypadku kruszyw ze 
spiekanych glin pęczniejących najlepszą urabialność (najmniejszą granicę płynięcia 
i najmniejszą lepkość plastyczną) zapewnia opóźnione dozowanie superplastyfikato-
ra lub kruszywa lekkiego w stosunku do pozostałych składników. Chia i Zhang [55] 
w badaniach reologicznych wykazali wyższe wartości granicy płynięcia i lepkości 
plastycznej dla mieszanek napowietrzanych w odniesieniu do nienapowietrzanych 
o porównywalnej zawartości superplastyfikatora. Zwiększanie zawartości domiesz-
ki napowietrzającej prowadziło do dalszego spadku lepkości plastycznej, podczas 
gdy granica płynięcia pozostawała podobna. W rezultacie mieszanki napowietrzane 
wykazywały większy opad stożka, ze względu na niższą lepkość plastyczną, w od-
niesieniu do mieszanek nienapowietrzanych o tej samej granicy płynięcia. Natomiast 
przy tej samej konsystencji, badanej metodą opadu stożka, mieszanki z domieszką 
napowietrzającą charakteryzowały się wyższą granicą płynięcia i niższą lepkością 
plastyczną, co wiąże się z większym naprężeniem ścinającym potrzebnym do zaini-
cjowania rozpływu, ale i mniejszą odpornością na rozpływ.





6. WŁAŚCIWOŚCI STWARDNIAŁYCH BETONÓW 
LEKKICH

6.1. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

6.1.1. GĘSTOŚĆ 

Przy danej klasie wytrzymałości betonu lekkiego, jego gęstość jest podstawo-
wą właściwością, którą bierze się pod uwagę przy ocenie przydatności betonu jako 
materiału konstrukcyjnego oraz szacowaniu pozostałych jego cech, zarówno fizycz-
nych, jak i mechanicznych. W przypadku konstrukcji z betonów lekkich, dzięki ich 
mniejszej gęstości w stosunku do betonów zwykłych, możliwe jest bardziej ekono-
miczne i swobodne projektowanie przestrzeni architektonicznych. Obniżenie cię-
żaru własnego konstrukcji (do ok. 20–40%, zależnie od rodzaju kruszywa lekkie-
go) umożliwia bowiem redukcję wymiarów przekrojów poprzecznych elementów 
nośnych, zwiększenie ich rozpiętości lub zwiększenie obciążenia (np. zwiększenie 
liczby kondygnacji w budynkach). Ze względu na redukcję ciężaru własnego kon-
strukcji betony lekkie szczególnie chętnie są stosowane w obiektach pracujących 
w strefach sejsmicznych. Boczne lub poziome obciążenia oddziałujące na konstruk-
cję podczas trzęsienia ziemi są wprost proporcjonalne do jej ciężaru własnego.

Z uwagi na gęstość w stanie suchym PN-EN 206 [216] rozróżnia sześć klas gę-
stości betonów lekkich o strukturze zwartej od D1,0 do D2,0 (tabela 6.1).

Tabela 6.1

Klasyfikacja lekkich betonów kruszywowych pod względem gęstości wg PN-EN 206 [216]

klasa 
gęstości D1,0 D1,2 D1,4 D1,6 D1,8 D2,0

zakres 
gęstości,

kg/m3

≥ 800
i

≤ 1000

> 1000
i

≤ 1200

> 1200
i

≤ 1400

> 1400
i

≤ 1600

> 1600
i

≤ 1800

> 1800
i

≤ 2000

Gęstość betonów lekkich zdeterminowana jest w głównej mierze rodzajem i za-
wartością zastosowanego kruszywa lekkiego. Z uwagi jednak na wymaganą wzglę-
dami konstrukcyjnymi wytrzymałość w praktyce rzadko spotyka się konstrukcyjne 
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betony lekkie klasy gęstości poniżej D1,4. Zastosowanie piasku naturalnego zamiast 
jego lekkiego odpowiednika zwiększa gęstość betonu o 150 do 300 kg/m3. Przykła-
dowo konstrukcyjne betony lekkie z krajowym kruszywem ze spiekanych popio-
łów lotnych (Pollytag) charakteryzują się z reguły gęstością w zakresie ok. 1400 do 
2000 kg/m3, podczas gdy z krajowym kruszywem ze spiekanych glin pęczniejących 
(keramzyt) od 1300 do 1700 kg/m3. Typowe zakresy stosowania różnych rodzajów 
kruszyw lekkich w zależności od gęstości betonu lekkiego oraz jego możliwości sto-
sowania jako materiału konstrukcyjnego przedstawiono na rys. 6.1. Należy jednak 
zaznaczyć, że niektóre złoża skał lekkich, typu skoria czy pumeks, również umożli-
wiają pozyskanie kruszyw gwarantujących wyższe wytrzymałości betonu, porówny-
walne do kruszyw spiekanych.

Rys. 6.1. Typowe zakresy stosowania kruszyw lekkich w zależności od gęstości i rodzaju betonu [2]

Zwiększenie zawartości cementu o 100 kg/m3 powoduje wzrost gęstości betonu 
średnio o ok. 50 kg/m3. Natomiast zastosowanie domieszki napowietrzającej może 
zredukować gęstość o 50 nawet do 200 kg/m3. 

Ponieważ beton lekki w konstrukcji rzadko występuje w stanie suchym, częś-
ciej jego właściwości należy odnosić nie tyle do gęstości w tym stanie, ale w stanie 
powietrzno-suchym, dodatkowo uwzględniając wpływ wilgotności betonu. Z reguły 
betony w stanie naturalnym charakteryzują się gęstością większą o 50 do 200 kg/m3 
w porównaniu do stanu suchego.

6.1.2. SKURCZ

Wysoka porowatość stosowanych kruszyw lekkich, dochodząca nawet do ponad 
80%, implikuje ich relatywnie niski moduł sprężystości, który jest główną przyczyną 



83

wyższego (nawet o ponad 50%) skurczu betonów lekkich w porównaniu z betonami 
na kruszywach zwykłych tej samej klasy wytrzymałości. W przypadku lekkich be-
tonów konstrukcyjnych dodatkowym czynnikiem powodującym wzrost skurczu jest 
często większy udział matrycy cementowej oraz wyższa zawartość cementu w po-
równaniu z betonami konstrukcyjnymi na kruszywach zwykłych o porównywalnej 
wytrzymałości. Użycie takich matryc jest konieczne dla zapewnienia danego pozio-
mu wytrzymałości betonu lekkiego poprzez zrównoważenie niskiej wytrzymałości 
stosowanych kruszyw porowatych. 

Wyższy skurcz betonów lekkich potwierdzają liczne wyniki badań (np. [45, 86, 
149, 154, 170]). Jednakże, z uwagi na zdolność lekkich betonów kruszywowych do 
pielęgnacji wewnętrznej, ich skurcz wykazuje mniejszą, w porównaniu do betonów 
zwykłych, zależność od czasu i warunków pielęgnacji zewnętrznej, jak również od 
warunków temperaturowo-wilgotnościowych środowiska, w którym dojrzewają. 

Czynnikiem, który najsilniej wpływa na wielkość skurczu betonów lekkich, jest 
rodzaj zastosowanego kruszywa. Przy tej samej technologii wytwarzania, zastoso-
wanie kruszyw lekkich o większej gęstości ziaren, a zatem i większym module sprę-
żystości, daje większą możliwość redukcji skurczu. Niemniej jednak moduł sprę-
żystości kruszywa lekkiego zdeterminowany jest nie tylko jego gęstością pozorną, 
ale również wiązaniami strukturalnymi między cząsteczkami tworzącymi szkielet 
kruszywa. Przykładowo technologia spiekania w wysokich temperaturach, zapew-
niająca tworzenie się wiązań ceramicznych w strukturze kruszywa, gwarantuje istot-
nie niższy skurcz w porównaniu z kruszywami lekkimi produkowanymi w techno-
logii utwardzenia z tych samych surowców przy tej samej ich gęstości pozornej [45, 
170]. W rezultacie kruszywa spiekane (np. popiołoporyt, keramzyt) wykazują pod 
względem jakościowym analogiczny do kruszyw zwykłych, hamujący wpływ na 
skurcz betonu. Wzrost udziału objętościowego tych kruszyw w betonie wpływa na 
redukcję jego skurczu. Wpływ kruszyw utwardzonych z popiołów lotnych na skurcz 
betonów lekkich nie jest już tak jednoznaczny. Kruszywa te z reguły charakteryzują 
się niższym modułem sprężystości w stosunku do kruszyw spiekanych. Dodatkowo 
niektóre z kruszyw utwardzanych same ulegają skurczowi. W rezultacie skurcz be-
tonów lekkich zawierających tego typu kruszywa może być nawet wyższy niż samej 
matrycy cementowej w tych betonach [119, 120] (rys. 6.2). Z uwagi na większą 
kompatybilność modułów sprężystości kruszywa porowatego i matrycy cementowej 
wpływ zawartości kruszywa na skurcz betonu lekkiego, okazuje się jednak mniej 
istotny niż w betonach zwykłych. Należy tu jednak zaznaczyć, że o ile w przypadku 
betonów zwykłych dąży się do stosowania najmniejszych, zapewniających szczel-
ność struktury, ilości matrycy w odniesieniu do kruszywa, o tyle betony lekkie cha-
rakteryzują się zdecydowanie szerszym zakresem proporcji matrycy do kruszywa. 
W zależności bowiem od projektowanego poziomu wytrzymałości i gęstości kon-
strukcyjnego betonu lekkiego, udział objętościowy kruszywa porowatego w betonie 
waha się w granicach 30–70%.
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Rys. 6.2. Zależność skurczu względnego betonu Sc (w odniesieniu do skurczu matrycy Sm)  
od zawartości objętościowej kruszywa lekkiego [170]

Drugi z czynników, wpływający w odmienny sposób na skurcz betonów lekkich 
w porównaniu do betonów zwykłych, to znacznie wyższa nasiąkliwość kruszyw lek-
kich i związana z nią wyższa wilgotność betonów lekkich. Przy ocenie wpływu tych 
parametrów na wielkość skurczu i jego rozwój należy niezależnie rozpatrzyć skurcz 
autogeniczny oraz skurcz od wysychania. 

6.1.2.1. Skurcz autogeniczny
Skurcz autogeniczny, zwany również skurczem samoistnym, wewnętrznym czy 

strukturalnym, wynika z reakcji hydratacji cementu, której produkty zajmują mniejszą 
objętość niż minerały biorące w niej udział. Dodatkowo, w przypadku braku dostępu 
do wody z zewnątrz, skurczowi chemicznemu towarzyszy skurcz spowodowany zja-
wiskiem tzw. samoosuszenia betonu, spowodowanego konsumpcją wody wewnętrznej 
do kontynuacji procesów hydratacji. Udział skurczu od samoosuszenia w zmianach 
autogenicznych jest istotny, a jego bezpośrednią przyczyną jest powstawanie napięć 
kapilarnych w porach matrycy cementowej, tym większych im większy deficyt wody 
do hydratacji. Napięcia te, będące bezpośrednią przyczyną zwężania się kapilar (skur-
czu), zasadniczo zależą od dwóch parametrów: napięcia powierzchniowego roztworu 
wypełniającego pory oraz od promienia meniskowego porów [25]. Im woda zasysana 
jest z porów o mniejszych średnicach, tym bardziej wzrasta napięcie kapilarne. Istnieją 
również przesłanki [195] przemawiające za tym, iż skurcz betonu może być powo-
dowany nie tylko usuwaniem wody międzykrystalicznej, ale i wewnątrzkrystalicznej, 
powodując przebudowywanie struktury sieciowej.

Ryzyko nadmiernego skurczu autogenicznego istnieje zatem szczególnie w przy-
padku betonów konstrukcyjnych, zwłaszcza betonów wysokiej wytrzymałości, 
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charakteryzujących się niskim współczynnikiem wodno-cementowym (< 0,4), wy-
soką zawartością cementu oraz materiałów pucolanowych (pył krzemionkowy, po-
piół lotny). Matryce takich betonów już we wczesnym okresie dojrzewania (nawet 
w 4–5 dniu [180]) mają ukształtowaną na tyle zwartą strukturę, że ogranicza ona ich 
pielęgnację jedynie do zewnętrznych powierzchni, z jednej strony hamując hydra-
tację, z drugiej natomiast zwiększając prawdopodobieństwo zarysowania. Chociaż 
wartości końcowe odkształceń od skurczu autogenicznego są mniejsze w porówna-
niu z innymi zmianami objętościowymi, to jednak ryzyko zarysowania w tym przy-
padku jest istotnie większe. Przebieg skurczu samoczynnego ma bowiem charakter 
dynamiczny we wczesnym okresie dojrzewania, gdy właściwości mechaniczne mło-
dego zaczynu w betonie (moduł sprężystości, wytrzymałość na rozciąganie, energia 
pękania) nie są jeszcze na tyle rozwinięte, by skutecznie przeciwstawić się powsta-
jącym w betonie naprężeniom rozciągającym.

Porowate kruszywo lekkie zdolne do absorpcji wody stanowi jej wewnętrzny 
rezerwuar do dalszej hydratacji cementu. W rezultacie zastosowanie tego typu kru-
szywa może przynieść redukcję skurczu autogenicznego, poprzez eliminowanie sa-
moosuszania. Kruszywo gromadzi w swojej strukturze wodę dostarczoną w procesie 
wstępnego nawilżenia i/lub absorpcji z zaczynu i, w miarę upływu czasu i postępu 
hydratacji, stopniowo uwalnia ją wskutek działania sił kapilarnych, wywołanych 
gradientem wilgotności między kruszywem i matrycą. Z czasem migracja wilgoci 
z kruszywa do matrycy ulega spowolnieniu wskutek deperkolacji, czyli przerwania 
sieci porów kapilarnych nowopowstałymi produktami hydratacji, hamującymi we-
wnętrzny transport wody.

Rys. 6.3. Rozwój odkształceń od skurczu autogenicznego zaczynu i betonów lekkich 
z nieimpregnowanym i impregnowanym kruszywem ze spiekanych glin pęczniejących [4]

Efektywność redukcji skurczu autogenicznego jest proporcjonalna do nasiąkliwości 
kruszywa lekkiego i jego wilgotności przed zastosowaniem. Jak wykazali Akcay i Tas-
demir [4], skurcz autogeniczny betonów z impregnowanymi kruszywami ze spiekanych 
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glin pęczniejących, o nieznacznym module sprężystości (5 GPa), był porównywalny do 
skurczu zaczynu cementowego, stanowiącego matrycę w tych betonach. Brak impre-
gnacji kruszywa powodował, że skurcz betonu z takim kruszywem był zdecydowanie 
niższy (rys. 6.3). Przy stosowaniu kruszyw wstępnie nawilżonych o odpowiednio wyż-
szej nasiąkliwości istnieje możliwość całkowitej redukcji skurczu autogenicznego [22, 
60, 64, 159]. Stąd we wczesnym okresie betony te mogą nawet wykazywać pęcznienie 
(patrz 6.1.3), wcale nie dojrzewając w środowisku zewnętrznym o wysokiej wilgotności.

Rys. 6.4. Rozwój odkształceń od skurczu całkowitego (a) i autogenicznego (b) betonu zwykłego 
z dodatkiem piasku lekkiego w ilości 25 (H), 15 (M), 7,5 (L) i 0 (0) kg/m3, nawilżonego wstępnie  

do wilgotności 15% [65]

Zjawisko wewnętrznej pielęgnacji (patrz 3.1.2) wykorzystuje się w konstrukcyj-
nych betonach z kruszywami zwykłymi, w szczególności wysokiej wytrzymałości. 
W tym przypadku zastosowanie dodatku drobnego nasączonego kruszywa lekkiego, 

a)

b)
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w ilości gwarantującej dostarczenie objętości wody odpowiadającej objętości zmian 
autogenicznych, również eliminuje skurcz autogeniczny, co potwierdzają badania 
[22, 65, 272]. Przykładowo, na rys. 6.4a, b przedstawiono za Cussonem i Hooge-
veenem [65] efekt redukcji odkształceń od skurczu całkowitego i autogenicznego 
w betonach z dodatkiem nasyconego kruszywa lekkiego. Fakt, że tak nieznaczne ilo-
ści wody zakumulowanej w dodatku kruszywa lekkiego okazały się wystarczające, 
żeby wyeliminować skurcz autogeniczny betonu wysokiej wytrzymałości z kruszy-
wem zwykłym, daje wyobrażenie, że w betonach lekkich, zawierających zdecydo-
wanie większe ilości kruszywa lekkiego, taki skurcz może nie wystąpić wcale.

Możliwość istotnie niższego skurczu autogenicznego konstrukcyjnych beto-
nów lekkich w porównaniu z betonami na kruszywach zwykłych uwzględniono 
w wytycznych do projektowania konstrukcji PN-EN 1992-1-1 [215]. W normie 
tej zakłada się, że oszacowania wartości skurczu autogenicznego wg odpowied-
nich wzorów (3.11–3.13 w PN-EN 1992-1-1) są tylko wówczas właściwe, jeżeli 
dostarczenie wody z kruszywa lekkiego do wysychającej struktury betonu nie 
jest możliwe. W przypadku kruszywa lekkiego nasyconego wodą lub częściowo 
nawilżonego wartości skurczu autogenicznego są znacznie mniejsze. W prakty-
ce okazuje się, że nawet stosowanie kruszywa lekkiego w stanie suchym, ale 
o znacznej nasiąkliwości, może korzystnie wpłynąć na redukcję skurczu autoge-
nicznego. 

6.1.2.2. Skurcz od wysychania
W ogólnym przypadku konstrukcyjnych betonów lekkich ich końcowy skurcz 

od wysychania z reguły jest wyższy w porównaniu z betonem normalnej gęstości. 
Wytyczne PN-EN 1992-1-1 [215] do projektowania konstrukcji z betonu lekkiego 
zakładają, że w przypadku klas wytrzymałości nie wyższych niż LC16/18 wartości 
końcowe skurczu od wysychania są aż o 50% większe niż dla betonów zwykłych. 
Natomiast dla betonów lekkich klas co najmniej LC20/22 wartości te są większe 
o 20%. Liczne badania dotyczące skurczu od wysychania betonów lekkich potwier-
dzają jego wyższe końcowe wartości. Przykładowo badania własne [86] dotyczą-
ce skurczu od wysychania betonu z kruszywem popiołoporytowym klasy LC35/38 
wskazują rzeczywiście na większe o ok. 20% odkształcenia skurczowe w odniesie-
niu do betonów zwykłych porównywalnych wytrzymałości. Jednakże w przypadku 
betonu klasy LC40/44 odkształcenia od skurczu od wysychania były większe jedy-
nie o ok. 10%, zamiast przewidywanych normowo 20% (rys. 6.5). Wyniki badań 
Costy i in. [60] wskazują, że skurcz betonów lekkich wysokiej wytrzymałości z kru-
szywem Leca może być nawet dziesięciokrotnie niższy w stosunku do oszacowań 
normowych PN-EN 1992-1-1 [215] (rys. 6.6). Tak znaczne rozbieżności autorzy 
[60] tłumaczą pominięciem w założeniach normowych wpływu wewnętrznej pielęg-
nacji betonów lekkich na redukcję ich odkształceń skurczowych.
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Oceny skurczu od wysychania betonów lekkich nie należy jednak ograniczać je-
dynie do końcowych jego wartości. Z uwagi na ewentualne zarysowanie ważniejszy 
jest bowiem przebieg skurczu w czasie. W tym przypadku pielęgnacja wilgotnościowa 
betonów lekkich, wynikająca z istotnych zdolności absorpcyjnych i akumulacyjnych 
kruszywa, wpływa na redukcję skurczu we wczesnym okresie. Wartość skurczu od wy-
sychania betonów lekkich we wczesnym okresie jest zatem tym niższa im większa jest 
ilość zakumulowanej w betonie wody, uzależnionej od warunków pielęgnacji zewnętrz-
nej, rzeczywistego współczynnika wodno-cementowego, nasiąkliwości i wilgotności 
wstępnej kruszywa lekkiego oraz jego udziału objętościowego. W rezultacie, nie tylko 
pod względem ilościowym, ale i jakościowym trudno porównywać publikowane wyniki 
badań skurczu betonów lekkich, szacowanych w rożnym okresie czasu. W badaniach 
własnych [86] wykazano, że beton lekki LC35/38 przez około 50 pierwszych dni wysy-
chania charakteryzował się skurczem nie tylko niższym w odniesieniu do wartości nor-
mowo szacowanych dla analogicznych betonów lekkich, ale nawet niższym w porów-
naniu z betonami zwykłymi tych samych klas. W przypadku betonu LC40/44, z uwagi 
na jego mniejszą porowatość, a zatem wolniejszy proces wysychania, taka tendencja 
utrzymywała się nawet dłużej i w okresie do 100 dni jego skurcz był praktycznie taki jak 
betonów zwykłych. Za znamienny należy również uznać fakt, iż przez około pierwszych 
20 dni beton o większym współczynniku wodno-cementowym (LC35/38), ze względu 
na większe ilości zakumulowanej wody, wykazywał niższy skurcz wysychania niż beton 
o niższym nominalnym W/C (LC40/44). Dla betonów lekkich wyższych wytrzymałości 
niż omówione powyżej, okres, w którym ich odkształcenia skurczowe są niższe w po-
równaniu z betonami zwykłymi, może być istotnie dłuższy. 

Rys. 6.5. Rozwój odkształceń skurczowych betonów lekkich z kruszywem popiołoporytowym 
w porównaniu do oszacowań normowych wg PN-EN 1992-1-1 (EC2) dla betonów lekkich 

i zwykłych. RH = 50% [badania własne, 86]
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Rys. 6.6. Rozwój odkształceń skurczowych dla betonów lekkich wysokiej wytrzymałości 
z kruszywem Leca (fcm = 60 do 75 MPa) w porównaniu do oszacowań normowych  

wg PN-EN 1992-1-1 (EC2); RH = 50% [60]

W przeciwieństwie do skurczu autogenicznego skurcz od wysychania jest zjawi-
skiem częściowo odwracalnym. Ponowne dostarczenie wody zewnętrznej do beto-
nu zmniejsza zmiany skurczowe zaistniałe wskutek wysychania, jednakże nie jest 
w stanie ich całkowicie wyeliminować, z uwagi na powstanie dodatkowych wiązań 
międzycząsteczkowych w żelu podczas wysychania. Ponadto ciągły proces hydrata-
cji, przyczyniający się do doszczelnienia struktury matrycy cementowej, ogranicza 
jej zdolność do absorpcji wody. Stąd tak istotna okazuje się pielęgnacja wewnętrzna 
we wczesnym okresie dojrzewania betonu, zapewniająca obniżenie końcowej war-
tości skurczu od wysychania.

6.1.3. PĘCZNIENIE

We wczesnym okresie dojrzewania (do kilku pierwszych godzin) większość be-
tonów ulega krótkotrwałemu pęcznieniu autogenicznemu wynikającemu z rozsze-
rzalności termicznej składników w podwyższonej temperaturze wywołanej ciepłem 
hydratacji. Wzrost odkształceń jest w tym przypadku tak niewielki, że z praktycz-
nego punktu widzenia zjawisko to można pominąć. W przypadku jednak betonów 
lekkich pęcznienie autogeniczne dodatkowo związane jest z naprężeniami rozklino-
wującymi powstającymi w żelu cementowym absorbującym wodę z kruszywa lek-
kiego. Efekt ten sprzyja całkowitej eliminacji skurczu autogenicznego tych betonów. 
Wartości odkształceń od pęcznienia autogenicznego betonów lekkich są znaczące. 
Na rys. 6.7 przedstawiono zmiany objętościowe betonów z kruszywem Leca wywo-
łane pęcznieniem autogenicznym.

Inną przyczyną pęcznienia betonów lekkich jest absorpcja wody z otoczenia. Ba-
dania własne [86], realizowane bezpośrednio po zaformowaniu próbek, a nie jak 
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w przypadku [60] po 24 godzinach, wskazują, że odkształcenia wywołane pęcznie-
niem betonów lekkich w warunkach pielęgnacji wilgotnej mogą nawet dochodzić 
do 0,20‰ (rys. 6.8). W przypadkach obu badań [60, 86] czynnikami determinujący-
mi pęcznienie betonów lekkich okazała się głównie ilość matrycy cementowej oraz 
jej rzeczywisty współczynnik wodno-cementowy. Absorpcja wody przez matrycę 
o większej porowatości jest większa i możliwa w dłuższym okresie czasu, co powo-
duje stabilizację pęcznienia w późniejszym terminie.

Rys. 6.7. Rozwój odkształceń od pęcznienia autogenicznego betonów lekkich z kruszywem Leca  
(fcm = 45 do 75 MPa) [60] 

Rys. 6.8. Rozwój odkształceń spowodowany pęcznieniem betonów lekkich z kruszywem Pollytag 
w środowisku o RH > 95% [badania własne, 86]

Betony lekkie, ze względu na większe możliwości akumulacji wody w swojej 
strukturze, wykazują istotnie wyższe wartości pęcznienia w porównaniu do betonów 
zwykłych. W przypadku betonów zwykłych szacuje się, że zmiany objętościowe 
wywołane pęcznieniem zewnętrznym, związanym z wysoką wilgotnością otoczenia 
(RH > 95%), są około 6–8-krotnie mniejsze niż wywołane skurczem od wysychania. 
W przypadku betonów lekkich odkształcenia wywołane pęcznieniem mogą być zale-
dwie 2–3-krotnie mniejsze od odpowiednich odkształceń skurczowych. Należy zazna-
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czyć, że mimo to również i w tym przypadku odkształcenia od pęcznienia nie są w sta-
nie doprowadzić do zarysowania betonu. Dodatkowo ryzyko takie zmniejsza proces 
hydratacji kontynuowany w środowisku wilgotnym, którego produkty doszczelniają 
strukturę betonu oraz przyczyniają się do przyrostu wytrzymałości betonu. 

Analogicznie do skurczu od wysychania pęcznienie wywołane zmianami wilgot-
ności otoczenia jest zjawiskiem częściowo odwracalnym. 

6.1.4. ROZSZERZALNOŚĆ TERMICZNA

Współczynnik rozszerzalności termicznej (αT) lekkich betonów kruszywowych, 
podobnie jak ma to miejsce dla betonów zwykłych, w głównej mierze zdetermino-
wany jest rodzajem użytego kruszywa. Z uwagi jednak na bardziej zróżnicowane 
charakterystyki dostępnych kruszyw lekkich, może on przyjmować wartości w szer-
szym zakresie: od 4·10–6 do 14·10–6/K. Analogiczne wartości dla betonów zwykłych 
są nieco wyższe (od 6·10–6 do 13·10–6/K). PN-EN 1992-1-1 [215] wskazuje, że 
w przypadku projektów, w których rozszerzalność termiczna nie ma większego zna-
czenia, współczynnik rozszerzalności termicznej konstrukcyjnych betonów lekkich 
można przyjąć jako równy 8·10–6/K. W przypadku betonów z kruszywami zwykłymi 
do obliczeń z reguły przyjmuje się wartość 10·10–6/K. Dodatkowo PN-EN 1992-1-1 
[215] zakłada, że z uwagi na relatywnie nieznaczne różnice wartości współczynnika 
rozszerzalności termicznej lekkiego betonu kruszywowego i stali zbrojeniowej, nie 
wymaga się uwzględniania tych różnic w obliczeniach.

Generalnie, niższa wartość współczynnika rozszerzalności termicznej konstruk-
cyjnych betonów lekkich korzystnie wpływa na ograniczenie deformacji i zmian 
objętościowych wywołanych zmianami temperatury. Ponadto sprzyja ona rów-
nież większej odporności betonu na spękania wywołane zmianami temperatury, 
a w szczególności szokiem termicznym.

Podobnie jak w przypadku betonów zwykłych współczynnik rozszerzalności ter-
micznej betonów lekkich rośnie wraz ze spadkiem jego wilgotności. W rezultacie 
oba rodzaje betonów wykazują również wzrost wartości współczynnika w czasie we 
wczesnym okresie dojrzewania, co wiąże się z samoosuszaniem się struktury betonu 
w wyniku postępującej hydratacji. Efekt ten jest szczególnie widoczny przy niskich 
współczynnikach wodno-cementowych i/lub w wyższej temperaturze. Niemniej jed-
nak, z uwagi na możliwość wewnętrznej pielęgnacji betonów lekkich, wartość ich 
współczynnika rozszerzalności termicznej okazuje się być mniej wrażliwa na wiek 
badania, wilgotność zewnętrzną oraz temperaturę. Jak wykazali Maruyama i Tera-
koto [186], zaprawy zawierające nasycone drobne kruszywo lekkie charakteryzo-
wały się mniejszym (do ok. 15%) przyrostem wartości współczynnika αT w okresie 
pierwszych 200 godzin dojrzewania w temperaturze 20°C, w porównaniu do zapraw 
z kruszywem lekkim wstępnie suchym lub wyłącznie piaskiem naturalnym. W ba-
daniach [186] analizowano również wpływ temperatury na wartość współczynni-
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ka rozszerzalności termicznej. Przy wyższej temperaturze otoczenia (40 i 60°C), ze 
względu na większe tempo reakcji hydratacji oraz towarzyszące mu samoosuszenie, 
wszystkie trzy typy zapraw wykazywały wzrost wartości współczynnika αT w sto-
sunku do wartości oznaczonych w temperaturze 20°C. Niemniej jednak, w okresie 
między 75 a 150 godziną dojrzewania zaprawy z kruszywem lekkim, wykazywały 
istotnie niższe wartości αT (nawet do 20%) w stosunku do zapraw zwykłych. Przy 
czym, zaprawy z suchym kruszywem lekkim charakteryzował nieznacznie wyższy 
współczynnik w porównaniu do zapraw z kruszywem nasyconym. Zatem, z uwagi 
na większą stabilność współczynnika rozszerzalności termicznej w czasie i mniejsze 
ryzyko spękań, zastosowanie betonów z kruszywem lekkim wstępnie nawilżonym 
może być rozważane jako zalecane w przypadku konstrukcji masywnych.

6.1.5. IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA 

Porowata struktura kruszyw lekkich powoduje, że współczynnik przewodzenia 
ciepła (λ) konstrukcyjnych betonów lekkich jest istotnie niższy w porównaniu z be-
tonami zwykłymi. Fakt ten ma szczególne znaczenie ekonomiczne z uwagi na koszty 
ogrzewania czy klimatyzacji obiektów, w których stropy i/lub ściany wykonane są 
z betonów lekkich. O ile bowiem dla betonów zwykłych w stanie suchym λ wynosi 
ok. 1,7 W/(m·K), o tyle w przypadku betonów lekkich wartość tego współczynnika 
waha się w granicach od ok. 0,2 do ok. 1,0 W/(m·K). Tak szeroki zakres wartości 
związany jest przede wszystkim z istotnymi różnicami struktury samych kruszyw 
lekkich. Generalnie wyższa gęstość ziaren kruszyw lekkich powoduje większe prze-
wodzenie ciepła w betonie. Niemniej jednak, nawet przy tej samej gęstości kruszy-
wa i tym samym składzie betonu możliwe jest osiągnięcie różnych wyników prze-
wodności cieplnej kompozytu betonowego. Chandra i Berntsson [45] wykazali, że 
betony z kruszywem żużlowym o większej zawartości drobnych porów zamkniętych 
charakteryzowały się nieco niższym (o ok. 10%) współczynnikiem przewodności 
cieplnej w stosunku do betonów z innym kruszywem żużlowym o tej samej gęstości 
ziaren, ale o większym udziale dużych porów otwartych. 

Podobnie jak w przypadku kruszywa również struktura porowatości matrycy ce-
mentowej wpływa na wartość współczynnika przewodzenia ciepła. Istotny okazuje 
się tu nie tylko rzeczywisty współczynnik wodno-cementowy, ale i zawartość dodat-
ków i domieszek, co szerzej omówiono w rozdziale 7. 

Wobec niższych wartości współczynnika przewodzenia ciepła kruszyw lekkich 
w porównaniu do matryc cementowych, zwiększenie udziału matrycy cementowej 
w objętości betonu powoduje wzrost jego przewodności cieplnej. Efekt ilościowy 
proporcji kruszywa lekkiego i matrycy cementowej na przewodność cieplną zdeter-
minowany jest stosunkiem gęstości obu składników. W rezultacie, przy kruszywach 
bardzo lekkich, efekt ten może być znaczący, z reguły jednak nie dotyczy to betonów 
konstrukcyjnych. 
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Podsumowując, w ogólnym przypadku obserwuje się bezpośrednią zależność 
współczynnika przewodzenia ciepła betonów lekkich od ich gęstości. Valore [252] 
zaproponował wykładniczą zależność (3) między współczynnikiem przewodzenia 
ciepła dla betonów lekkich a ich gęstością w stanie suchym (rys. 6.9). 

 λ = ⋅ ⋅0 072 0 00125, ,e D  (3)

gdzie:
λ	 – współczynnik przewodzenia ciepła betonu lekkiego w stanie suchym 

w W/(m·K);
D – gęstość betonu lekkiego w stanie suchym w kg/m3.

Weryfikacja zależności (3) dla różnych betonów lekkich zrealizowana w ACI 
(American Concrete Institute) [2] potwierdziła jej zadowalającą dokładność do sza-
cowania wartości współczynnika λ.

Valore [252] zaproponował również formułę (4) umożliwiającą korektę oszaco-
wania wartości współczynnika przewodzenia ciepła betonów lekkich z uwzględnie-
niem ich wilgotności.

 λ λw w= ⋅ + ⋅( )1 6  (4)

gdzie:
λw – współczynnik przewodzenia ciepła betonu lekkiego w stanie wilgot-

nym w W/(m·K);
λ – współczynnik przewodzenia ciepła betonu lekkiego w stanie suchym 

w W/(m·K);
w – wilgotność betonu lekkiego w %.

ACI 213R [2] zaleca korektę wartości współczynnika λ z uwzględnieniem wil-
gotności w nieznacznie większym zakresie niż formuła (4), proponując jego zwięk-
szenie o 6 do 9% na każdy procent wilgotności betonu (rys. 6.9). Analiza licznych 
danych literaturowych dotyczących wartości współczynnika przewodzenia ciepła 
betonów lekkich, w tym wytycznych krajowych dotyczących wykonywania beto-
nów zwartych z kruszywem keramzytowym [141] i Pollytagiem [161], potwierdzają 
zadowalającą dokładność takiego oszacowania. 

Podwyższona izolacyjność termiczna betonów lekkich jest przyczyną wyższej 
temperatury towarzyszącej hydratacji cementu, o ok. 10–20°C, w stosunku do be-
tonów zwykłych wykonanych z takiego samego cementu. W efekcie temperatura 
w dojrzewającym betonie lekkim, zależnie od jego składu oraz wymiarów elementu, 
może dochodzić do 80–95°C. Taka temperatura z reguły nie wywiera jednak ne-
gatywnego wpływu ani na wytrzymałość ani na pozostałe parametry mechaniczne 
betonów lekkich (patrz 6.3.7).
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Rys. 6.9. Zależność współczynnika przewodzenia ciepła (λ) betonów lekkich kruszywowych od ich 
gęstości (D) i wilgotności (w). Linie tego samego koloru wskazują zakres zmienności λ przy danej 

wilgotności w. Na podstawie formuły (3) wg Valore’a [252] i wytycznych ACI [2] 

6.1.6. WŁAŚCIWOŚCI AKUSTYCZNE

Izolacyjność akustyczna materiałów jest cechą bezpośrednio zdeterminowaną 
ich gęstością. Im bowiem bardziej zwarta struktura materiału, tym większy jego po-
tencjał do wytłumienia dźwięku przenikającego przez przegrodę. Z teoretycznego 
punktu widzenia betony lekkie mogą zatem charakteryzować się obniżoną izola-
cyjnością akustyczną w stosunku do betonów zwykłych. Jeśli jednak w strukturze 
materiału nie dominują pory ciągłe, przewodzenie dźwięku w większym jednak 
stopniu zależy od częstotliwości fali dźwiękowej, a rodzaj materiału przegrody ma 
drugorzędne znaczenie. To dlatego w badaniach cytowanych przez Clarke’a [57] 
przegrody wykonane z betonu z kruszywem ze spiekanych glin pęczniejących czy 
spiekanych popiołów lotnych wykazywały porównywalną izolacyjność akustyczną 
w stosunku do przegród o tej samej grubości wykonanych z betonu zwykłego.

Miarą dźwiękochłonności materiału jest tzw. współczynnik absorpcji dźwięku, 
określający ilość energii absorbowanej przy odbiciu fali od powierzchni przegro-
dy. W ogólnym przypadku beton lekki wykazuje większą zdolność do absorpcji fal 
dźwiękowych w porównaniu z betonami na kruszywach zwykłych. Przykładowo, 
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jak podaje Neville [195], beton z kruszywem ze spiekanych łupków pęczniejących 
może charakteryzować się współczynnikiem absorpcji dźwięku 0,45, podczas gdy 
typowa wartość dla betonu zwykłego wynosi 0,27. Zdolność materiału do pochłania-
nia dźwięku zależna jest przede wszystkim od struktury jego porowatości. Im więcej 
porów otwartych znajduje się w materiale, umożliwiających przepływ powietrza, 
będącego nośnikiem fali dźwiękowej, tym większa zdolność materiału do absorpcji 
dźwięku. To dlatego beton komórkowy, pomimo iż charakteryzuje się zdecydowa-
nie większą porowatością niż konstrukcyjne lekkie betony kruszywowe, wykazuje 
niższą zdolność do pochłaniania dźwięku. Struktura porów w betonie komórkowym 
jest bowiem zamknięta.

6.2. WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE

6.2.1. WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE

Wytrzymałość na ściskanie stanowi najistotniejszą cechę betonów konstruk-
cyjnych. Z uwagi na wytrzymałość na ściskanie wg PN-EN 206 [216] rozróżnia 
się czternaście klas wytrzymałości betonów lekkich o strukturze zwartej od LC8/9 
do LC80/88, a zatem jedynie o dwie mniej niż dla betonów zwykłych i ciężkich. 
W Tabeli 6.2 podano klasyfikację pod względem wytrzymałości na ściskanie lekkich 
betonów kruszywowych na tle klasyfikacji betonów zwykłych i ciężkich. Należy 
zwrócić uwagę, że klasyfikacja przewidywana dla betonów lekkich różni się od tej 
dla betonów zwykłych i ciężkich nie tylko oznaczeniem literowym, ale również licz-
bowym. W ten sposób uwzględniono odmienny wpływ efektu skali i kształtu próbek 
na wynik pomiaru wytrzymałości betonów lekkich w porównaniu do betonów zwy-
kłych i ciężkich. 

Beton lekki może być również zaklasyfikowany jako wysokiej wytrzymałości, 
jeżeli jego klasa wytrzymałości na ściskanie jest wyższa niż LC50/55. Istnieje wiele 
przykładów konstrukcji, w których zastosowano z powodzeniem beton lekki wyso-
kiej wytrzymałości, włącznie z najwyższą przewidywaną normowo klasą LC80/88. 
W praktyce z reguły nie spotyka się betonów lekkich wyższych wytrzymałości, 
chociaż znane są również przykłady [139] wskazujące na możliwość osiągnięcia 
wytrzymałości nawet do 140 MPa. Te ostatnie wymagają jednakże znacznych nakła-
dów finansowych, związanych z zastosowaniem materiałów nowej generacji (spe-
cjalnych kruszyw lekkich wysokiej wytrzymałości oraz bardzo niskich współczyn-
ników wodno-cementowych), co w praktyce na razie czyni taki materiał jako mniej 
konkurencyjny dla betonów na kruszywach zwykłych.
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Tabela 6.2

Klasyfikacja betonów pod względem wytrzymałości wg PN-EN 206 [216]

fck,cyl

N/mm2

Beton zwykły i ciężki Beton lekki

Klasa 
wytrzymałości 

na ściskanie

fck,cube

N/mm2

f
f
ck cyl

ck cube

,

,

Klasa 
wytrzymałości na 

ściskanie

fck,cube

N/mm2

f
f
ck cyl

ck cube

,

,

8 C8/10 10 0,80 LC8/9 9 0,89

12 C12/15 15 0,80 LC12/13 13 0,92

16 C16/20 20 0,80 LC16/18 18 0,89

20 C20/25 25 0,80 LC20/22 22 0,91

25 C25/30 30 0,83 LC25/28 28 0,89

30 C30/37 37 0,81 LC30/33 33 0,91

35 C35/45 45 0,78 LC35/38 38 0,92

40 C40/50 50 0,80 LC40/44 44 0,91

45 C45/55 55 0,82 LC45/50 50 0,90

50 C50/60 60 0,83 LC50/55 55 0,91

55 C55/67 67 0,82 LC55/60 60 0,92

60 C60/75 75 0,80 LC60/66 66 0,91

70 C70/85 85 0,82 LC70/77 77 0,91

80 C80/95 95 0,84 LC80/88 88 0,91

90 C90/105 105 0,86 ----- ----- -----

100 C100/115 115 0,87 ----- ----- -----

fck,cyl – Minimalna wytrzymałość charakterystyczna oznaczana na próbkach walcowych,

fck,cube – Minimalna wytrzymałość charakterystyczna oznaczana na próbkach sześciennych.

6.2.1.1. Mechanizm zarysowania i zniszczenia
Odmienna struktura konstrukcyjnych betonów lekkich wymusza ich inne za-

chowanie się pod obciążeniem oraz inny mechanizm zniszczenia w porównaniu 
do betonów zwykłych. Większa jednorodność strukturalna tych betonów, spowo-
dowana bardziej zbliżonymi modułami sprężystości kruszywa lekkiego i matrycy 
cementowej, ich lepszą wzajemną przyczepnością, bardziej szczelną budową strefy 
przejściowej oraz bardziej regularnym kształtem ziaren kruszyw sztucznych, sprzyja 
bardziej równomiernemu rozkładowi naprężeń w takich kompozytach pod obciąże-
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niem. W rezultacie betony lekkie mogą pracować pod obciążeniem w konstrukcji 
w stanie niezarysowanym do znacznego stopnia wytężenia. 

Proces i mechanizm zniszczenia betonów lekkich w porównaniu z betonami 
zwykłymi najlepiej prześledzić, analizując zależności naprężenie–odkształcenie 
w próbie ściskania (rys. 6.10). 

Rys. 6.10. Zależność naprężenie–odkształcenie w próbie ściskania konstrukcyjnego betonu zwykłego 
(BZ) i lekkiego (BL) o tej samej wytrzymałości

Rys. 6.11. Zależność naprężenie–odkształcenie betonów lekkich różnych wytrzymałości, wykonanych 
z kruszywem Lytag [267]
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W typowym betonie zwykłym wyróżnić można trzy stadia rozwoju rys: stadium 
I – powstawanie rys stabilnych; stadium II – stabilna propagacja rys; stadium III – 
niestabilna propagacja rys. Granice między poszczególnymi etapami rozwoju rys 
nazywane są odpowiednio pierwszym (σI) i drugim naprężeniem krytycznym (σII) 
Dla typowych konstrukcyjnych betonów z kruszywem zwykłym z reguły σI zawiera 
się między 30% a 40% wytrzymałości materiału, natomiast σII między 70% a 90%. 
Tymczasem w konstrukcyjnych betonach z kruszywem lekkim pierwsze rysy wy-
wołane obciążeniem z reguły pojawiają się w zakresie wytężenia od 85 do 90%. 
W wyniku znacznej ilości zmagazynowanej energii sprężystej podczas obciążenia 
do tak wysokiego poziomu wytężenia, następuje gwałtowna propagacja rys, prak-
tycznie z pominięciem stadium II, która w sposób nieodwracalny prowadzi do znisz-
czenia kompozytu. Zatem w większości przypadków konstrukcyjnych betonów lek-
kich w procesie ich zarysowania wyróżnić można w zasadzie jedynie dwa stadia: 
stadium I – powstawanie mikrorys stabilnych; stadium II – niestabilna propagacja 
rys. W efekcie wykres zależności naprężenie–odkształcenie w próbie jednoosiowe-
go ściskania konstrukcyjnych betonów lekkich często ma przebieg prostoliniowy 
w znaczącym zakresie wytężenia. Zakres ten jest tym większy im wyższej wytrzy-
małości jest beton (rys. 6.11). Ciu i in. [61] potwierdzili, że dla najsłabszych beto-
nów konstrukcyjnych (fcm,cube ≈19 MPa) z zawartością objętościową kruszywa lek-
kiego 50% prostoliniowość jest zachowana do 85%. Redukcja udziału kruszywa 
lekkiego poniżej tej zawartości (w praktyce nie stosuje się zawartości mniejszych 
niż 40–45%) zmniejsza jednak jednorodność strukturalną betonu, w rezultacie czego 
następuje utrata prostoliniowości przy niższym poziomie wytężenia (rys. 6.12).

Rys. 6.12. Wpływ udziału objętościowego kruszywa ze spiekanych glin pęczniejących LT  
(rp = 670 kg/m3) w betonie lekkim na zależność naprężenie–odkształcenie; Na podstawie [61]
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Rys. 6.13. Zbiorcze wykresy zależności σ–ε próbek betonów lekkich, betonów zwykłych  
i zastosowanych do ich wykonania zapraw cementowych w wieku 180 dni [badania własne, 96, 97]

Badania własne [96, 97] wykazały, że dla betonów z kruszywem popiołoporyto-
wym (fcm,cyl = 45 i 51 MPa) zależność σ–ε ma charakter prostoliniowy aż do poziomu 
wytężenia 90% (rys. 6.13). Zatem w tym przypadku prostoliniowość była zachowa-
na w większym zakresie niż wynika z ogólnych zależności σ–e dla betonów lekkich 
porównywalnych wytrzymałości wg [267], przedstawionych na rys. 6.11. Betony 
z kruszywem zwykłym o identycznym składzie objętościowym, podobnie jak i za-
prawy cementowe stanowiące matryce w obu typach betonów, prostoliniowość rela-
cji zachowywały jedynie do poziomu ok. 30% wytężenia. Inne, nie omówione w [96, 
97], betony konstrukcyjne z kruszywem popiołoporytowym (fci,cyl = 41–71 MPa), 
różniące się W/C, rozmiarem kruszywa oraz sposobem jego wstępnego przygotowa-
nia, również wykazywały prostoliniową zależność σ–e w takim samym znacznym 
zakresie wytężenia (do 90%). W rozpatrywanych tu badaniach nie uwzględniono 
stanu wstępnego nasycenia kruszywa wodą. Z uwagi na możliwość zwiększonego 
zarysowania strefy stykowej betonów z takim kruszywem (patrz 3.3.4), nie można 
wykluczyć w tym przypadku bardziej krzywoliniowej zależności σ–e.

Zależność naprężenie–odkształcenie konstrukcyjnych betonów lekkich z reguły 
wykazuje opadającą część wykresu w bardzo zredukowanej postaci lub nie wykazuje 
jej wcale, co związane jest z eksplozywnym charakterem zniszczenia materiału kru-
chego w momencie osiągnięcia swojej wytrzymałości, bez dalszej jego zdolności do 
przenoszenia jakichkolwiek naprężeń/odkształceń. Pod tym względem lekkie betony 
kruszywowe wykazują pewne podobieństwo do betonów wysokiej wytrzymałości 
z kruszywami zwykłymi. Wszystkie próbki betonów z kruszywem popiołoporyto-
wym, w tym te, których wykresy przedstawiono na rys. 6.13, przebadane w ramach 
badań własnych w wieku 28 i 180 dni, niszczyły się w sposób eksplozywny, czego 
konsekwencją był brak opadającej części krzywej σ–e. Badania prowadzone po 28 
dniach dojrzewania na betonach zwykłych wskazywały na zdecydowanie większą 
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ich zdolność do przenoszenia naprężeń po osiągnięciu ich wartości maksymalnej. 
Opadająca część wykresu σ–e betonów zwykłych w wieku 180 dni (rys. 6.13) była 
już znacznie zredukowana w stosunku do oznaczeń w wieku 28 dni, co wiązało się 
z większą kruchością kompozytu, spowodowaną wzrostem wytrzymałości matrycy 
w betonie. Na uwagę zasługuje również fakt, że w przypadku wszystkich badanych 
próbek betonów lekkich poszczególnych serii, bez względu na ich poziom wytrzy-
małości, uzyskiwano identyczny przebieg zależności σ–ε. Fakt ten potwierdza lep-
szą jednorodność badanych betonów lekkich, w porównaniu do betonów zwykłych 
czy nawet zapraw cementowych, w przypadku których przebieg zależności σ–ε 
poszczególnych próbek serii wykazywał pewne różnice. Podsumowując, dla wielu 
konstrukcyjnych betonów lekkich wykresy zależności σ–ε zasadniczo odbiegają od 
zakładanego przy wymiarowaniu elementów kształtu parabolicznego, paraboliczno-
-prostokątnego czy bilinearnego. Z tego też względu PN-EN 1992-1-1 [215] stwarza 
możliwość przyjęcia przy projektowaniu elementów konstrukcyjnych z betonu lek-
kiego innego kształtu tej zależności niż normowy. 

Rys. 6.14. Uproszczone modele dystrybucji naprężeń w betonie jako materiale dwuskładnikowym 
w zależności od relacji modułów sprężystości kruszywa (Ek) i matrycy cementowej (Em)

Różnice w sposobie zniszczenia betonów z kruszywem lekkim i zwykłym wyni-
kają nie tylko z różnego poziomu wytężenia, przy którym dochodzi do pojawienia 
się mikrorys i ich propagacji w betonie, ale również z ich lokalizacji, przyczyny po-
wstawania oraz wpływu na dystrybucję naprężeń. W betonie zwykłym rysy z reguły 
tworzą się w strefie stykowej między kruszywem a matrycą cementową w wyniku 
naprężeń przekraczających wytrzymałość na rozciąganie tej strefy. Taka lokaliza-
cja rys wynika z faktu, iż strefa stykowa to najsłabszy element strukturalny betonu 
zwykłego i równocześnie najbardziej obciążony, z uwagi na koncentrację naprężeń 
wynikającą ze znacznych różnic modułów sprężystości obu składników. Pojawiają-
ce się w matrycy cementowej betonów zwykłych mikrorysy powodują redystrybucję 
znacznych lokalnych naprężeń skoncentrowanych w strefie stykowej. W rezultacie 
beton zwykły zachowuje się jak ciało mniej kruche niż wynikałoby to z kruchości 
jego składników. W porównaniu do betonów zwykłych, w typowych lekkich beto-
nach kruszywowych strefa stykowa z reguły jest bardziej wytrzymała, a ponadto 
lokalne naprężenia w tym obszarze z pewnością są mniejsze, ze względu na bardziej 
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zbliżone moduły sprężystości kruszywa lekkiego i matrycy cementowej. Ponieważ 
moduł sprężystości matrycy cementowej zazwyczaj jest jednak wyższy do modułu 
kruszywa porowatego, w betonach lekkich to właśnie matryca jest lokalnie bardziej 
obciążona (rys. 6.14). 

Rys. 6.15. Model dystrybucji naprężeń i mechanizmu powstawania rys w betonach konstrukcyjnych

Rys. 6.16. Sposoby zniszczenia konstrukcyjnych betonów lekkich

W rezultacie w betonach tych rysy tworzą się głównie w wyniku naprężeń prze-
kraczających wytrzymałość na rozciąganie matrycy cementowej, w kierunku zgod-
nym z obciążeniem w obszarach sąsiadujących z górnymi i dolnymi biegunami zia-
ren kruszyw lekkich. Ze względu na taką lokalizację rys w większości przypadków 
betonów lekkich zniszczenie powstaje wskutek rozłupania ziaren kruszywa po prze-
kroczeniu ich wytrzymałości na rozciąganie, a nie ich odspojenia od matrycy, jak ma 
to często miejsce w betonach zwykłych (rys. 6.15). 

Z reguły bowiem mniej sztywne ziarna kruszywa nie są w stanie zablokować 
propagacji tworzących się w matrycy rys, co ostatecznie wpływa na bardziej kruche 
ich zachowanie podczas zniszczenia w porównaniu z betonami zwykłymi. W nie-
licznych przypadkach betonów lekkich, których struktura odpowiada modelowi b) 
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z rys. 3.24, można lokalnie zaobserwować spękanie betonu w strefie stykowej (rys. 
6.16). Prawdopodobieństwo takiego zniszczenia dotyczy głównie betonów z kru-
szywami o niewielkiej nasiąkliwości i silnie spieczonej powłoce lub znacznej na-
siąkliwości i wstępnie nasyconych. W przypadku takich betonów strefa przejściowa 
może tworzyć obszary o obniżonej wytrzymałości. Należy zaznaczyć, że tego typu 
zniszczenie podczas próby ściskania spotykane jest rzadko. Może natomiast pojawić 
się przy rozłupywaniu. 

6.2.1.2. Czynniki wpływające na wytrzymałość
Jak zostało to zaznaczone w rozdziale 4, wpływ parametrów materiałowych 

i technologicznych na właściwości lekkich betonów kruszywowych jest odmienny 
niż w przypadku betonów zwykłych. Dodatkowo wpływ tych parametrów ma cha-
rakter sprzężony.

Wytrzymałość kruszywa lekkiego
Spośród czynników materiałowych (patrz 4.1) najsilniejszy wpływ na wytrzyma-

łość lekkich betonów konstrukcyjnych ma struktura użytego kruszywa. Najczęściej 
wskazywanym parametrem kruszyw lekkich opisującym ich przydatność do betonu 
konstrukcyjnego o określonej wytrzymałości jest ich gęstość ziaren. W ogólnym 
przypadku im ta gęstość jest większa tym większe możliwości uzyskania wyższych 
wytrzymałości betonu. Należy jednak pamiętać, że nawet kruszywa lekkie wyka-
zujące podobną gęstość mogą charakteryzować się odmienną strukturą (patrz 2.2), 
a zatem i różną ich potencjalną przydatnością do betonów konstrukcyjnych. W tabeli 
6.3, na podstawie danych z literatury, przedstawiono możliwości osiągania różnych 
zakresów wytrzymałości w zależności od rodzaju kruszywa i jego gęstości. 

Fakt, że rodzaj kruszywa lekkiego jest czynnikiem najsilniej wpływającym na 
wytrzymałość konstrukcyjnych betonów lekkich obrazują przykładowe badania 
własne przeprowadzone na betonach o tych samych składach objętościowych wyko-
nanych z trzech rodzajów krajowych kruszyw lekkich 4/8 mm: Pollytag (rp = 1350 
kg/m3), keramzyt 1 (rp = 1000 kg/m3), keramzyt 2 (rp = 550 kg/m3) oraz kruszywa 
otoczakowego zwykłego (rys. 6.17). Matryce cementowe w wykonanych betonach 
stanowiły zaprawy cementowe z piaskiem naturalnym, o zróżnicowanych wytrzy-
małościach. Ich udział objętościowy w betonach wynosił ok. 50%. O ile wzrost wy-
trzymałości betonu zwykłego okazał się być proporcjonalny do przyrostu wytrzy-
małości matrycy cementowej, o tyle w przypadku badanych betonów lekkich był 
on mniej wyraźny z uwagi na ograniczający wpływ słabszego kruszywa lekkiego. 
W rezultacie zróżnicowanie betonów lekkich z różnymi kruszywami zwiększało się 
wraz ze wzrostem wytrzymałości zastosowanej matrycy. 
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Tabela 6.3

Maksymalne wytrzymałości na ściskanie stosowanych w praktyce betonów lekkich z wybranymi 
rodzajami kruszyw 

Rodzaj kruszywa Gęstość ziaren, rp, 
kg/m3

Gęstość nasypowa,  
rb kg/m3

Max. fcm,cube,  
MPa

Spiekane popioły lotne:
Lytag, Pollytag 1300–1500 650–850 90

Spiekane gliny pęczniejące:
Leca 700
Leca 750
Leca 800
Liapor 5
Liapor 6
Liapor 7
Liapor 8
Keramzyt (Gniew)
Keramzyt (Mszczonów)
Solite
Stalite

1250
1300
1450
950
1100
1300
1500

500–900
950–1100

1400
1400

700
750
800
500
600
700
800

250–650
400–900

700
750

70
85
90
35
40
75
90
25
40
75
90

Granulowany żużel 
wielkopiecowy 800–1100 650–900 50

Szkło ekspandowane 300–1850 – 50

Utwardzony popiół lotny 1400–1700 800–900 45

Pumeks 550–1750 300–1100 35

Skoria (pumeks bazaltowy) 1300–2000 520–900 50

Rys. 6.17. Wpływ rodzaju kruszywa grubego 4/8 mm na wytrzymałość betonu [badania własne]
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Wpływ kruszywa lekkiego na wytrzymałość betonu na ściskanie wymaga rów-
nież uwzględnienia wielkości ziarna. Ogólnie wiadomo, że ograniczenie rozmia-
ru ziaren kruszywa grubego sprzyja wzrostowi wytrzymałości betonu, co wią-
że się z bardziej równomiernym rozkładem naprężeń przy obciążeniu. Jednakże 
w przypadku betonów lekkich wykonanych na kruszywach spiekanych o mniej-
szym rozmiarze, wzrost wytrzymałości dodatkowo może wynikać z ich możliwej 
większej wytrzymałości. Taką możliwość potwierdzają zarówno badania wytrzy-
małościowe kruszyw (patrz 2.3.3) jak i betonów [50, 51, 52]. Chen i in. [51] 
wykazali, że betony z kruszywem ze spiekanych łupków o rp = 1200–1700 kg/m3 
przy rozmiarze do 12,5 mm uzyskują wyższe wytrzymałości do ok. 12% w po-
równaniu z betonami na kruszywie 19 mm. W przypadku jednak zastosowania 
znacznie słabszego kruszywa łupkowego o rp = 500–800 kg/m3 różnice te mogą 
dochodzić nawet do 40%. 

Rys. 6.18. Wpływ zawartości oraz rozmiaru kruszywa popiołoporytowego na wytrzymałość betonu 
lekkiego [badania własne, 76, 85, 89]

Badania własne [76, 85, 89], realizowane na ponad stu różnych betonach z kru-
szywem Pollytag wstępnie nawilżonym (w = 15–17%) wykazały, że nawet nieznacz-
ne zmniejszenie średniej średnicy ziarna kruszywa z 8,8 mm (frakcja 6/12 mm) do 
7,2 mm (frakcja 4/8 mm) może spowodować wzrost wytrzymałości betonu nawet 
o 20% (rys. 6.18). Przy nominalnej wytrzymałości matrycy do 50,5 MPa (W/C = 
0,55) nie obserwowano żadnego wpływu rozmiaru kruszywa. W miarę zwiększania 
wytrzymałości matrycy cementowej wzrost ten okazał się być coraz wyraźniejszy. 
Wpływ rozmiaru ziaren kruszyw spiekanych przestaje być jednak tak jednoznaczny 
w przypadku, gdy część ziaren jest rozkruszona. Wówczas to zawartość ziaren roz-
kruszonych w kruszywie ma większy wpływ na wytrzymałość betonu niż rozmiar 
jego ziaren. 
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Wytrzymałość matrycy cementowej
Drugim czynnikiem wpływającym na wytrzymałość konstrukcyjnych betonów 

lekkich jest wytrzymałość matrycy cementowej. W ogólnym przypadku dla betonów 
lekkich na danym kruszywie wyróżnić można trzy zakresy zależności wytrzymało-
ści betonu od wytrzymałości matrycy cementowej, co przedstawia rys. 6.19. 

Rys. 6.19. Wytrzymałość lekkich betonów kruszywowych na danym kruszywie lekkim w zależności 
od wytrzymałości matrycy cementowej

W zakresie pierwszym, podobnie jak dla betonów zwykłych, wytrzymałość be-
tonu jest głównie zdeterminowana wytrzymałością matrycy z uwagi na moduł sprę-
żystości/wytrzymałość kruszywa wyższe niż dla matrycy. Dla betonów konstrukcyj-
nych zakres ten jest typowy w początkowym okresie dojrzewania betonów lekkich 
lub przy stosowaniu relatywnie słabych matryc w stosunku do kruszywa, co w prak-
tyce zdarza się rzadko. 

W zakresie drugim, najbardziej charakterystycznym dla typowych konstrukcyj-
nych betonów lekkich, dalszym przyrostom wytrzymałości matrycy odpowiadają 
mniej efektywne przyrosty wytrzymałości betonu, co wiąże się z niższym modułem 
sprężystości i wytrzymałością kruszywa w stosunku do matrycy. Wytrzymałość be-
tonu, stanowiąca granicę między fazą pierwszą a drugą, nazywana jest umownie 
wytrzymałością rozdzielną Fr. Termin ten wprowadzili Weigler i Karl [259]. Istnie-
nie wytrzymałości rozdzielnej potwierdził Chen i in. w [51], wykazując jej wyż-
sze wartości dla kruszyw o wyższej wytrzymałości (większej gęstości ziaren i/lub 
mniejszych rozmiarów). Można ją również zaobserwować na przykładzie zależności 
przedstawionych na rys. 6.17. Im niższej wytrzymałości było zastosowane kruszywo 
lekkie, tym przyrost wytrzymałości betonu w wyniku wzrostu wytrzymałości matry-
cy cementowej był niższy, co wiąże się z niższą wartością wytrzymałości rozdziel-
nej. Jedynie w przypadku betonu z kruszywem zwykłym nie obserwowano takiego 
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ograniczenia przyrostu wytrzymałości, wobec wyższej wytrzymałości kruszywa 
w stosunku do wytrzymałości matrycy cementowej. 

W zakresie trzecim dochodzi do radykalnego ograniczenia wytrzymałości betonu 
niską wytrzymałością samego kruszywa. W rezultacie dalsze przyrosty wytrzymało-
ści matrycy powodują już tylko nieznaczne przyrosty wytrzymałości betonu. Grani-
ca podziału między fazą drugą a trzecią ma charakter umowny i można by ją nazwać 
granicą racjonalnego projektowania Fp. Przy bardzo dobrej przyczepności matrycy 
do kruszywa, co z reguły ma miejsce w przypadku konstrukcyjnych betonów lek-
kich, oraz dodatkowo z uwagi na możliwy efekt wzmocnienia kruszywa zaabsorbo-
wanym zaczynem cementowym, nie istnieje pojęcie wytrzymałości granicznej jako 
takiej, determinującej kres możliwości projektowania wyższych wytrzymałości be-
tonu na danym kruszywie.

Różnice między wpływem wytrzymałości matrycy cementowej na wytrzymałość 
betonów lekkich i zwykłych nie polegają wyłącznie na występowaniu wytrzyma-
łości rozdzielnej. W przeciwieństwie bowiem do betonów zwykłych wytrzymałość 
ta nie może być wyrażana jako zależna od nominalnego współczynnika wodno-ce-
mentowego z uwagi na znaczną nasiąkliwość kruszyw lekkich. Natomiast analitycz-
ne oszacowanie normowego efektywnego współczynnika wodno-cementowego, 
jak wykazano w 3.1.1, jest zbyt niedokładne. W wielu opracowaniach naukowych 
uwzględnia się tzw. wolny współczynnik wodno-cementowy, w obliczeniu którego 
pomija się ilość wody wynikającą z nasiąkliwości całkowitej kruszywa. W efekcie 
takie oszacowanie obarczone jest jeszcze większym błędem niż w przypadku współ-
czynnika efektywnego wg zależności (2). Posługiwanie się bezpośrednio wytrzy-
małością matrycy, oznaczoną na próbkach, również nie jest właściwe. W wyniku 
absorpcji wody zarobowej przez kruszywo lekkie, wytrzymałość matrycy w betonie 
jest bowiem wyższa niż ta wynikająca z nominalnego jej składu. Potwierdziły to 
zarówno badania własne, omówione w 3.1.1, jak i opublikowane w [103]. W tym 
ostatnim przypadku bezpośrednim dowodem obniżenia współczynnika wodno-ce-
mentowego matryc cementowych w betonach z kruszywem lekkim nie nasyconym 
jest ich wyższa wytrzymałość w porównaniu do wytrzymałości matrycy o nominal-
nym współczynniku wodno-cementowym (rys. 6.20). Betony na kruszywie wstępnie 
suchym, a zatem o największej zdolności absorpcyjnej, wykazywały średnio o ok. 
30% wyższą wytrzymałość w porównaniu z zaprawami cementowymi, na których 
je wykonano. Wobec kruszywa lekkiego o nieporównywalnie niższej wytrzymało-
ści w stosunku do zastosowanych jako matryce zapraw cementowych, taki efekt 
nie byłby możliwy bez redukcji współczynnika wodno-cementowego w mieszan-
ce. Badania własne omówione w 3.1.1 wskazują, że w badanych betonach lekkich 
z kruszywem wstępnie suchym, przy uwzględnieniu jego zawartości wynoszącej ok. 
42%, redukcję nominalnego współczynnika wodno-cementowego można oszaco-
wać odpowiednio z 0,55 do ok. 0,42 oraz z 0,37 do ok. 0,29. W przypadku betonów 
z kruszywem wstępnie nawilżonym (w = 17–18%) przy jego zawartości wynoszącej 
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ok. 60% analogiczne oszacowanie redukcji współczynnika wodno-cementowego 
jest odpowiednio mniejsze: z 0,55 do ok. 0,51 oraz z 0,37 do ok. 0,34. 

Rys. 6.20. Wpływ wstępnej wilgotności kruszywa Pollytag (M – kr. nasycone; W – kr. wilgotne; 
S – kr. suche) oraz jego rozmiaru (d – 4/8 mm; g – 6/12 mm) na wytrzymałość na ściskanie betonów 

lekkich [badania własne, 103]

Powyższe badania dowodzą, że posługiwanie się nominalnym współczynnikiem 
W/C lub nominalną wytrzymałością matrycy cementowej, jako wyznacznikami wy-
trzymałości betonów lekkich, uzasadnione jest tylko w przypadkach stosowania kru-
szywa impregnowanego lub nawilżonego w takim stopniu, że odciąganie wody z mie-
szanki będzie zminimalizowane. Z tego też względu w wytycznych do projektowania 
konstrukcyjnych betonów lekkich wpływ wytrzymałości matrycy na wytrzymałość 
betonów lekkich częściej jednak uwzględnia się poprzez zawartość cementu [1, 2, 41, 
141, 195, 225]. W wytycznych tych zakłada się, że przyrost wytrzymałości betonu 
o strukturze zwartej wykonanego na danym rodzaju kruszywa lekkiego jest proporcjo-
nalny do zawartości cementu (rys. 6.21). Clarke [57] podaje, że zwiększenie zawarto-
ści cementu o 10% przynosi wzrost wytrzymałości średnio o 5%.

Badania własne, omówione w [76], wykazują jednak, że zależność ta wcale nie 
jest tak jednoznaczna (rys. 6.22). Dany poziom wytrzymałości betonu lekkiego moż-
na osiągnąć przy różnych zawartościach cementu, przy czym obniżanie tej zawar-
tości musi być zrównoważone wzrostem zawartości matrycy (przy równoczesnym 
wzroście stosunku piasku do cementu (P/C)), co wiąże się również ze wzrostem 
gęstości betonu. Przykładowo wytrzymałość betonu z kruszywem popiołoporyto-
wym 4/8 mm wynoszącą 55 MPa można uzyskać przy zawartościach cementu w tak 
znacznych granicach jak ok. 380 do 600 kg/m3, zależnie od ilości matrycy i od jej 
wytrzymałości. Takiemu wzrostowi zawartości cementu odpowiada spadek gęstości 
badanych betonów lekkich w zakresie od ok. 1750 do 1650 kg/m3. Tymczasem z wy-
tycznych [1, 195] wynika, że uzyskanie podobnego poziomu wytrzymałości betonu 
z kruszywem popiołoporytowym wymaga zawartości cementu ok. 500 kg/m3. 
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Rys. 6.21. Zależność między 28-dniową wytrzymałością na ściskanie i zawartością cementu dla 
betonów lekkich z różnymi kruszywami: (A) popiołoporyt i piasek naturalny, (B) granulowany żużel 
wielkopiecowy i piasek naturalny, (C) popiołoporyt, (D) spiekane łupki węglowe, (E) łupkoporyt, (F) 

gliny pęczniejące i piasek naturalny, (G) pumeks hutniczy [195]

Rys. 6.22. Zależność między 28-dniową wytrzymałością na ściskanie i zawartością cementu dla 
betonów lekkich z kruszywem popiołoporytowym (Pollytag 4/8 mm, w = 15%). W/C – nominalny 
współczynnik wodno-cementowy, P/C – współczynnik piaskowo-cementowy [badania własne, 76]

Badania własne wskazują, że stosując z kolei taką zawartość cementu, można 
osiągnąć wytrzymałość betonu z kruszywem popiołoporytowym 4/8 mm w zakresie 
ok. 45 do 70 MPa. Analiza kilkuset składów betonów lekkich, obejmujących bada-
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nia własne oraz podane w literaturze tematycznej, wyklucza możliwość stosowania 
zawartości cementu jako jednoznacznego wyznacznika wytrzymałości konstrukcyj-
nego betonu lekkiego. Należy natomiast zaznaczyć, że w celu zapewnienia odpo-
wiedniego poziomu wytrzymałości konstrukcyjne betony lekkie z reguły wymagają 
znacznie większego zużycia cementu niż betony na kruszywach zwykłych. Fakt ten 
wynika przede wszystkim z niższej wytrzymałości kruszywa lekkiego, którą, wy-
korzystując kompozytowy charakter kształtowania właściwości lekkich betonów 
kruszywowych, trzeba zrekompensować mocniejszą matrycą cementową i/lub jej 
większą zawartością. Clarke [57] szacuje, że przy wytrzymałości betonu do 40 MPa 
zastosowanie kruszywa lekkiego implikuje 10% wzrost zawartości cementu w sto-
sunku do betonu z kruszywem zwykłym. Przy wyższej wytrzymałości niezbędna jest 
ilość cementu większa o około 20 do 25%. Neville [195] oraz badania własne wska-
zują na możliwe jeszcze większe zawartości cementu. Przykładowo, aby otrzymać 
beton lekki z kruszywem popiołoporytowym o wytrzymałości ok. 47 MPa, zastoso-
wano prawie o 30% więcej cementu w stosunku do betonu z kruszywem zwykłym 
o tej samej wytrzymałości (rys. 6.17). Należy jednak zaznaczyć, że możliwe jest 
również otrzymanie takiego poziomu wytrzymałości betonu lekkiego przy mniej-
szej zawartości cementu. Wymagałoby to jednak zastosowania większej zawartości 
piasku naturalnego i/lub dodatków mineralnych, a to powodowałoby z kolei nie-
efektywny wzrost gęstości betonu powyżej uzyskanego 1710 kg/m3. W przypad-
ku betonów wysokiej wytrzymałości zawartość cementu może być wyższa nawet 
o 50% w porównaniu do betonów zwykłych danej klasy wytrzymałości. Z uwagi na 
ograniczenia związane z wytrzymałością kruszywa lekkiego, w literaturze podawa-
ne są graniczne zawartości cementu, przekroczenie których nie zapewnia już dal-
szego istotnego wzrostu wytrzymałości betonu. Zależnie od zastosowanego rodza-
ju kruszywa lekkiego zakres granicznych zawartości cementu wynosi ok. 400–600 
kg/m3. Analogiczne ograniczenia nominalnego W/C zawierają się w przedziale ok. 
0,25–0,35. 

Proporcje między kruszywem a matrycą cementową
W przypadku betonów zwykłych przy projektowaniu składu najczęściej pomija się 
wpływ proporcji ilościowych kruszywa i matrycy cementowej. Zakłada się bowiem, 
że ze względów wytrzymałościowych i ekonomicznych, najkorzystniejszy jest mak-
symalny udział kruszywa w jednostce objętości betonu. W niektórych wytycznych 
do projektowania lekkich betonów konstrukcyjnych analogicznie przyjmowane są 
dokładnie takie same kryteria doboru zawartości kruszywa lekkiego. Tymczasem, 
wobec faktu, iż to kruszywo stanowi najsłabszy i nie zawsze najtańszy składnik 
w tych betonach, zasada takiego doboru proporcji kruszywa i zaczynu niekoniecznie 
jest najwłaściwsza (patrz 8). Z niektórych badań [14, 248] wynika, że dla każdego 
rodzaju kruszywa istnieje pewna optymalna jego zawartość, ze względu na właści-
wości konstrukcyjne betonu. Ponadto, wobec bardzo dobrej przyczepności matrycy 
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do porowatej powłoki kruszyw, proporcje te w zasadniczy sposób wpływają na wy-
trzymałość betonu. 

Wpływ proporcji między kruszywem lekkim a matrycą cementową w literaturze 
uwzględniany jest najczęściej poprzez procentową zawartość objętościową kruszy-
wa lekkiego w betonie. Rozpatrywanie bezpośrednio tych proporcji lub zawartości 
matrycy cementowej, jako czynników determinujących wytrzymałość betonu lek-
kiego, może być obarczone błędem wynikającym z faktu, iż dla lekkich betonów 
kruszywowych z reguły nie obowiązuje równanie szczelności. Jedynie w przypadku 
kruszywa nasyconego lub impregnowanego, niezdolnego do absorpcji wody/zaczy-
nu z mieszanki betonowej, suma objętości absolutnych poszczególnych składników 
wynosi 1. W pozostałych przypadkach suma ta przekracza jednostkę objętości, co 
oznacza, że część wody zarobowej i ewentualnie zaczynu cementowego są absor-
bowane przez kruszywo lekkie (rys. 6.23). W badaniach własnych, opublikowanych 
w [103], wykazano, że zależnie od współczynnika wodno-cementowego matrycy 
suma objętości składników wyliczona na podstawie ich gęstości może przekraczać 
jednostkę objętości nawet o 7 do 17 punktów procentowych w przypadku popio-
łoporytu wstępnie suchego o nasiąkliwości 23–25%. Przy zastosowaniu kruszywa 
wstępnie nawilżonego (w = 17–18%) suma ta była większa odpowiednio o 2 do 8 
punktów procentowych.

Rys. 6.23. Model udziału matrycy cementowej i kruszywa w betonie zwykłym i lekkim 

W konstrukcyjnych betonach lekkich z piaskiem naturalnym zawartość obję-
tościowa kruszywa lekkiego, zależnie od jego rodzaju i uziarnienia oraz oczekiwa-
nej wytrzymałości i gęstości betonu, waha się w zakresie od ok. 30% do ok. 70%. 
W przypadku zastosowania piasku lekkiego, łączny udział objętościowy kruszywa 
lekkiego w betonie może nawet wynosić do 80%. Z kompozytowego charakteru 
kształtowania wytrzymałości betonów lekkich powyżej wytrzymałości rozdzielnej 
wynika, że zmniejszenie zawartości kruszywa lekkiego w stosunku do bardziej wy-
trzymałej matrycy spowoduje wzrost wytrzymałości kompozytu. Taki sposób kształ-
towania wytrzymałości potwierdzają liczne badania (np. [32, 50, 52, 53, 61, 62, 
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151]). Cui i in. [61, 62] przeprowadzili badania wpływu zwartości kruszywa lekkie-
go w ilości: 30%, 40% i 50% dla pięciu rodzajów kruszyw lekkich (rys. 6.24). We 
wszystkich przypadkach wykazano spadek wytrzymałości betonu wraz ze wzrostem 
zawartości kruszywa. Spadek ten był tym wyraźniejszy, im słabsze kruszywo zasto-
sowano (o niższej gęstości ziaren).

Rys. 6.24. Wpływ zawartości i rodzaju kruszywa lekkiego (LT, DG, LS – spiekane gliny pęczniejące, 
YC – spiekane łupki, SH – spiekane łupki z popiołem lotnym) na wytrzymałość betonu;  

W/C = 0,35 [61]

Podobne wyniki uzyskali Bogas i Gomes [32] w przypadku betonów lekkich 
z trzema różnymi kruszywami ze spiekanych glin pęczniejących dla zawartości kru-
szywa do 45% i przy różnej wartości współczynników wodno-cementowych w za-
kresie 0,30 do 0,55. Chi i in. [53] oraz Yang i Huang [263] badając z kolei betony 
z trzema rodzajami kruszywa z utwardzonych popiołów lotnych, również wykazali 
spadek wytrzymałości wraz ze wzrostem zawartości kruszywa. Należy podkreślić 
jednak, że w przypadkach cytowanych tu badań betony wykonano na kruszywach 
w stanie wstępnego nasycenia lub zanurzanych w wodzie na określony czas bezpo-
średnio przed wykonaniem mieszanek betonowych. Taki sposób wstępnego przy-
gotowania kruszywa lekkiego blokuje jego mechanizm absorpcyjny w mieszance 
betonowej. Może też mieć jednak negatywne konsekwencje na trwałość i wytrzy-
małość betonu. 

Z badań własnych wynika, że wpływ zawartości kruszywa lekkiego na wytrzy-
małość betonu ma bardziej złożony charakter w przypadku, gdy wstępne przygo-
towanie kruszywa (impregnacja, nawilżenie) nie eliminuje całkowicie możliwości 
dalszej absorpcji wody z mieszanki betonowej. Przedstawiony na rys. 6.18 przebieg 
zależności wytrzymałości betonu od zawartości kruszywa lekkiego może świadczyć 
o oddziaływaniu równocześnie dwóch czynników. Z jednej bowiem strony większa 
zawartość kruszywa lekkiego oznacza większy udział słabszego składnika. Z dru-
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giej jednak strony większa zawartość kruszywa lekkiego w pewnym zakresie może 
bardziej efektywnie redukować współczynnik wodno-cementowy matrycy, przyczy-
niając się do wzrostu jej wytrzymałości. To dlatego dla zależności przedstawionych 
na rys. 6.18 zwiększenie zawartości kruszywa do pewnej wartości, powodowało 
wzrost wytrzymałości betonu. W tym przypadku efekt wzmocnienia matrycy oka-
zał się mieć silniejszy wpływ na wytrzymałość kompozytu niż zwiększenie udziału 
słabszego kruszywa. Dalszy wzrost zawartości kruszywa powodował jednak spadek 
wytrzymałości betonu w wyniku dominującego efektu większego udziału słabszego 
składnika. Wpływ zawartości kruszywa na wytrzymałość betonu oraz pojawienie 
się maksimum w tej relacji jest bardziej wyraźny w przypadku betonów o wyższych 
nominalnych współczynnikach wodno-cementowych, z uwagi na możliwość absor-
bowania przez kruszywo większej ilości wody z takich mieszanek. Wziąwszy pod 
uwagę fakt, że omawiane tu betony wykonano na kruszywie wstępnie nawilżonym 
(w = 15–17%) o ograniczonej zdolności do dalszej absorpcji wody z mieszanki, nie 
trudno sobie wyobrazić, że przy mniejszej wstępnej wilgotności kruszywa i/lub przy 
kruszywach o większej nasiąkliwości skala efektu zawartości kruszywa na kształto-
wanie wytrzymałości kompozytu będzie jeszcze wyraźniejsza. 

Ponieważ, badania przedstawione na rys. 6.18, obejmowały betony lekkie o ra-
cjonalnych składach, gwarantujących odpowiednią ich wytrzymałość przy relatyw-
nie niskiej gęstości, tendencja spadku wytrzymałości betonu wraz ze wzrostem za-
wartości matrycy cementowej nie jest tu zbyt widoczna. Dla zobrazowania wpływu 
zawartości kruszywa na wytrzymałość betonu lekkiego przy mniejszych, rzadko sto-
sowanych w praktyce, jego udziałach objętościowych, przeprowadzono dodatkowe 
badania [101], wyniki których przedstawiono na rys. 6.25. W przypadku badanych 
betonów lekkich z kruszywem popiołoporytowym 6/12 mm, zwiększenie jego ob-
jętości w betonie z 30% do 45% powodowało jedynie nieznaczny wzrost wytrzy-
małości kompozytu (o 3 do 6%), związany z niewielkimi możliwościami redukcji 
współczynnika wodno-cementowego zaczynu w betonie przy takiej zawartości kru-
szywa wstępnie nawilżonego (w = 17%). Dalszemu wzrostowi zawartości kruszywa 
do 60% towarzyszy już wyraźny wzrost wytrzymałości betonu (o 14 do 20%). Przy 
takiej jego zawartości redukcja współczynnika wodno-cementowego okazuje się 
wystarczająca, aby mocniejsza matryca zrekompensowała z naddatkiem jej mniej-
szy udział objętościowy w betonie. Zaobserwowany wpływ zawartości kruszywa 
popiołoporytowego w zakresie 30 do 60% na wytrzymałość betonu odpowiada zba-
danym redukcjom współczynnika wodno-cementowego zaczynu w betonie w wy-
niku absorpcji wody przez określoną ilość kruszywa lekkiego (patrz 3.1.1). Należy 
zaznaczyć, że w praktyce w przypadku betonów lekkich z tego typu kruszywem, 
obniżenie jego zawartości poniżej 45% byłoby bezcelowe ze względu na właściwo-
ści betonu stwardniałego. Prowadziłoby bowiem nie tylko do spadku wytrzymałości 
betonu, ale i nieefektywnego wzrostu jego gęstości, spowodowanego większą za-
wartością zaprawy cementowej. 
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Podsumowując, jeżeli sposób i poziom wstępnego nawilżenia kruszywa lekkiego 
nie eliminuje możliwości absorpcji wody z mieszanki, prawdopodobnie dla każde-
go rodzaju kruszywa lekkiego oraz dla każdego rodzaju matrycy cementowej, ist-
nieje pewna minimalna graniczna zawartość kruszywa. Betony z mniejszą niż to 
minimum ilością kruszywa są nieefektywne ze względów konstrukcyjnych i eko-
nomicznych. Zwiększenie zawartości kruszywa powyżej tego minimum co prawda 
może przynieść spadek wytrzymałości, ale towarzyszyć mu będzie obniżenie gę-
stości betonu. Zatem w przypadku konstrukcyjnych betonów lekkich trudno mówić 
o optymalnej zawartości kruszywa, wskazywanej przez niektórych badaczy. Jedynie 
w przypadku kruszyw wstępnie nasyconych lub impregnowanych, ze względu na 
brak ich zdolności do absorpcji wody z mieszanki betonowej, należy oczekiwać, że 
omówiona wcześniej graniczna minimalna zawartość kruszywa lekkiego nie będzie 
występować, a wzrost zawartości kruszywa w każdym przedziale przyniesie obni-
żenie wytrzymałości.

Omówione powyżej mechanizmy wpływu zwartości kruszywa lekkiego na wy-
trzymałość kompozytu mogą okazać się mniej widoczne w przypadku betonów 
lekkich z drobnym kruszywem lekkim zamiast piasku naturalnego, z uwagi na 
znacząco większy łączny udział kruszywa lekkiego. W rezultacie wzrostowi za-
wartości kruszywa lekkiego w stosunku do matrycy cementowej, którą w takim 
przypadku stanowi zaczyn, a nie zaprawa, z reguły towarzyszy spadek wytrzyma-
łości betonu. 

Rys. 6.25. Wpływ zawartości kruszywa Pollytag 6/12 mm (w = 17%) oraz nominalnej wytrzymałości 
matrycy cementowej na wytrzymałość betonu [badania własne, 101]
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Czynniki technologiczne
Za najistotniejszy czynnik technologiczny wpływający na wytrzymałość kon-

strukcyjnych betonów lekkich należy uznać wstępną wilgotność kruszywa w odnie-
sieniu do jego nasiąkliwości. Jak wykazano w badaniach własnych, omówionych 
w [103], ograniczenie wstępnej wilgotności kruszywa lekkiego sprzyja wzrostowi 
wytrzymałości betonu. Jak podaje Neville [195], wstępne nasycanie wodą kruszywa 
przy tej samej zawartości cementu i urabialności powoduje obniżenie wytrzymało-
ści o 5 do 10% w stosunku do betonu wykonanego na kruszywie suchym. Jednakże 
w przypadku kruszyw o większej nasiąkliwości (WA24h > 10%), z uwagi na ich zna-
czącą zdolność do absorpcji wody zarobowej w mieszance, obniżenie ich wstępnej 
wilgotności możliwe jest jedynie w bardzo ograniczonym zakresie bez zmiany skła-
du betonu. Pauw i Taerwe [200] wskazują, że zastosowanie kruszywa Lytag w stanie 
powietrzno-suchym zamiast nasyconym powoduje wzrost wytrzymałości w zakre-
sie 5–15%. Bardziej znacząca redukcja wilgotności tego typu kruszyw dodatkowo 
wiąże się z koniecznością większego zużycia cementu i/lub domieszek upłynniają-
cych dla zapewnienia odpowiedniej urabialności mieszanki betonowej. W rezultacie 
obserwowany na rys. 6.20 efekt wzrostu wytrzymałości (nawet ponad 2,5-krotny) 
wynika zarówno z redukcji wstępnej wilgotności kruszywa, jak i większego udziału 
matrycy w betonie. Poziom wstępnej wilgotności kruszywa lekkiego okazuje się 
mieć również wpływ na postać zniszczenia betonu podczas ściskania. W przypadku 
betonów z kruszywem lekkim wstępnie nasyconym, poddawanych ściskaniu, często 
ma miejsce niekorzystne pękanie betonu poprzez styk kruszywa z zaczynem (rys. 
6.16). Zjawisko to może być spowodowane nie tylko bardziej porowatą strefą przej-
ściową w takich betonach, ale dodatkowym występowaniem mikrorys towarzyszą-
cych zwiększonej ilości ettryngitu, co wykazano w 3.3.4. 

Ze względu na wytrzymałość betonu lekkiego istotna jest nie tylko wstępna wil-
gotność kruszywa, ale i jej stan (patrz rys. 2.5). W przypadku wstępnego nawil-
żania kruszywa bezpośrednio przed wykonaniem mieszanki betonowej kruszywo 
najczęściej wykazuje mniejszą zdolność absorpcyjną w mieszance w porównaniu do 
kruszywa nawilżanego odpowiednio wcześniej. Takie podejście prowadzi do zwięk-
szenia stopnia płynności mieszanki, ale i obniżonej wytrzymałości betonu dojrzałe-
go, spowodowanej wyższym współczynnikiem wodno-cementowym. W przypadku 
kruszyw lekkich, które nie wykazują stabilizacji nasiąkliwości w czasie do momentu 
zagęszczenia betonu, dodatkowo istnieje ryzyko znacznego obniżenia wytrzyma-
łości w wyniku gromadzenia się w strefie stykowej wypartych z kruszywa pęche-
rzyków powietrza (patrz 3.3.5, rys. 3.22). Hellad i Maage [131, 132] wykazali, że 
betony lekkie wykonane na suchym kruszywie Leca i Liapor, których nie poddano 
wtórnemu mieszaniu po upływie 40–60 minut od pierwszego przemieszania skład-
ników ani rewibracji po pierwszym zagęszczeniu, wykazywały wytrzymałość niższą 
o ok. 25% w porównaniu z betonami, które poddano takim zabiegom (np. 35 MPa 
w stosunku do 47 MPa czy 57,0 MPa w stosunku do 77 MPa). Badania własne, rea-
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lizowane na betonach z kruszywem popiołoporytowym o większej stabilności nasią-
kliwości w czasie, nie wykazały spadku wytrzymałości, spowodowanego brakiem 
wtórnego mieszania czy rewibracji. Ale nawet w przypadku takich kruszyw lekkich 
moment wstępnego nawilżenia okazał się mieć wpływ na wytrzymałość. Betony 
z kruszywem nawilżanym do poziomu nasiąkliwości po 30 min (w = 17%) na 24 h 
przed wykonaniem mieszanki betonowej, o wytrzymałościach z zakresu ok. 35 do 
51 MPa, miały wytrzymałość wyższą o 5 do 15% w stosunku do betonów z kruszy-
wem, które wstępnie nawilżono do takiego samego poziomu, ale bezpośrednio przed 
wykonaniem mieszanki betonowej.

Przy ustalonym składzie betonu lekkiego oraz poziomie i stanie wstępnej wilgot-
ności kruszywa, procedura mieszania składników może mieć również pewien wpływ 
na wytrzymałość betonu. Wpływ ten jest tym silniejszy, im mniejsza stabilność na-
siąkliwości zastosowanego kruszywa w czasie wykonywania mieszanki betonowej. 
Na przykład dla betonów z kruszywem popiołoporytowym o znacznej stabilności 
nasiąkliwości, bez względu na stan i poziom wstępnej wilgotności (kruszywo su-
che lub nawilżone) kolejność i procedura dozowania składników miała niewielkie 
znaczenie. Spośród wszystkich badanych procedur (rys. 4.2) nieznacznie wyższe 
(o ok. 2%) wytrzymałości (w zakresie 35 do 51 MPa) osiągnięto, gdy w pierwszej 
kolejności mieszano kruszywo z częścią wody zarobowej, następnie dodawano ce-
ment, a później pozostałe składniki (procedura A). Stosując taką procedurę zapewnia 
się najlepszą przyczepność matrycy do kruszywa. W przypadku badanych betonów 
z popiołoporytami, uciążliwa procedura B dwustopniowego wykonywania mieszan-
ki (najpierw mieszana zaprawa, a następnie dodawane kruszywo) dawała nieznacz-
nie niższe wytrzymałości w porównaniu z procedurą A. Badania własne [99] wska-
zują natomiast, że najczęściej stosowna procedura mieszania w przypadku betonów 
zwykłych, tj. w pierwszej kolejności mieszane kruszywo grube z piaskiem natural-
nym, może spowodować spadek wytrzymałości nawet do 10%. W tym przypadku 
powierzchnię zwilżonego kruszywa lekkiego otulają pyły i najdrobniejsze frakcje 
piasku, ograniczając tym samym możliwość absorpcji wody i zaczynu z mieszanki 
przez kruszywo, co powoduje osłabienie strefy stykowej. 

6.2.1.3. Jednorodność wytrzymałości 
Panuje ogólne przekonanie, że z uwagi na większą jednorodność strukturalną, 

konstrukcyjne betony lekkie charakteryzują się mniejszym rozrzutem wyników ba-
dań wytrzymałości w porównaniu z betonami zwykłymi. Potwierdzają to wyniki ba-
dań prowadzone na betonach z kruszywami lekkimi charakteryzującymi się znaczną 
jednorodnością kształtu, rozmiaru i struktury ziaren. Badania własne realizowane 
na ponad stu różnych betonach z kruszywem popiołoporytowym, o wtrzymałoś-
ciach z zakresu 30 do 80 MPa, charakteryzowały się relatywnie niskim wskaźni-
kiem zmienności (νf), odpowiednio z przedziału 0,7–3,5%. Jednakże betony z tym 
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samym rodzajem kruszywa lekkiego, ale zawierającego nawet niewielką ilość ziaren 
przekruszonych, wykazywały zdecydowanie większy rozrzut wyników (νf do 12%), 
nawet w porównaniu z betonami zwykłymi podobnych wytrzymałości. Pojedyncze 
ziarna przekruszone lub pojedyncze ziarna o słabszej strukturze mogą bowiem w be-
tonie lekkim pełnić funkcję tzw. defektu krytycznego (zgodnie z teorią zniszczenia 
materiału wg Griffitha), od którego rozpoczyna się proces pękania betonu. W rezul-
tacie obecność tego typu ziaren w kruszywie w większym stopniu może wpływać na 
wytrzymałość betonu niż ogólna wytrzymałość kruszywa, badana np. jako odporność 
kruszywa na miażdżenie. W przypadku kruszyw słabszych niż omówione popioło-
poryty (np. wiele rodzajów spiekanych glin pęczniejących) prawdopodobieństwo 
występowania w stosie okruchowym kruszywa ziaren przekruszonych, w wyniku 
transportu, magazynowania czy mieszania w trakcie wykonywania mieszanki beto-
nowej, jest jeszcze większe. Natomiast w przypadku kruszyw nie poddanych proce-
sowi spiekania (np. naturalne łamane kruszywa lekkie, utwardzone popioły lotne), 
ze względu na niewielkie zróżnicowanie struktury wnętrza i powłoki ziaren, wpływ 
udziału ziaren przekruszonych na jednorodność wytrzymałości betonu jest mniejszy. 

6.2.1.4. Zależność między wytrzymałością a gęstością betonu
W ogólnym przypadku wzrostowi gęstości betonu z danym rodzajem kruszywa 

lekkiego z reguły towarzyszy wzrost wytrzymałości, związany z niższym współ-
czynnikiem wodno-cementowym matrycy i/lub jej większą zawartością. Należy jed-
nak zaznaczyć, że nie ma jednoznacznej zależności między tymi właściwościami. 
Stosując różne rodzaje kruszyw lekkich, dany poziom wytrzymałości można osiąg-
nąć przy bardzo szerokim zakresie gęstości betonu (rys. 6.26). Nawet w przypadku 
betonów wykonywanych na określonym rodzaju kruszywa lekkiego możliwe jest 
uzyskanie założonego poziomu wytrzymałości przy pewnym przedziale gęstości, 
gdzie różnice między skrajnymi wartościami mogą wynosić 300 kg/m3. 

Rys. 6.26. Ogólna zależność między wytrzymałością betonów lekkich a ich gęstością  
w stanie suchym [114]
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Badania własne [76, 85, 89] przeprowadzone na betonach z kruszywem po-
piołoporytowym wskazują, że im wyższa wytrzymałość kruszywa (mniejszy jego 
rozmiar) tym większy zakres zmienności gęstości betonu dla danego poziomu jego 
wytrzymałości oraz tym możliwy większy zakres zmienności wytrzymałości betonu 
dla danego poziomu jego gęstości (rys. 6.27). Przykładowo, betony na kruszywie 
popiołoporytowym 4/8 mm o gęstości ok. 1700 kg/m3 mogą charakteryzować się 
wytrzymałością z zakresu ok. 45 do 65 MPa, zależnie od wytrzymałości i zawartości 
matrycy. Stosując kruszywo mieszane 4/8:6/12 = 1:1 taka gęstość może odpowiadać 
wytrzymałości z przedziału 45–60 MPa. Natomiast w przypadku frakcji 6/12 mm 
odpowiedni przedział wynosi już zaledwie ok. 45 do 55 MPa. Ponadto, im kruszywo 
bardziej wytrzymałe, tym dany poziom wytrzymałości betonu można osiągnąć przy 
niższej jego gęstości. 

Rys. 6.27. Zależność między wytrzymałością betonów lekkich z kruszywem popiołoporytowym a ich 
gęstością w stanie suchym [badania własne, 76, 85, 89]

Podsumowując, ogólnie gęstość betonu lekkiego nie może stanowić jednoznacz-
nego wyznacznika jego wytrzymałości, nawet w przypadku zastosowania określo-
nego rodzaju kruszywa. Jedynie w zakresie wytrzymałości betonu istotnie wyższych 
od wytrzymałości rozdzielnej, charakterystycznej dla zastosowanego rodzaju kru-
szywa, obserwuje się bardziej jednoznaczną zależność wytrzymałości od gęstości. 

6.2.1.5. Wpływ rodzaju próbek, ich warunków dojrzewania oraz wilgotności 
na ocenianą wytrzymałość

Efekt skali i kształtu próbek
Z uwagi na większą jednorodność strukturalną konstrukcyjne betony lekkie 

wykazują mniejszy wpływ efektu skali i kształtu na wynik badania wytrzymałości 
w porównaniu do betonów zwykłych. Fakt ten został uwzględniony w normowej 



118

klasyfikacji wytrzymałości. Przy tej samej wytrzymałości charakterystycznej ozna-
czonej na próbkach walcowych fck,cyl PN-EN 206 [216] przewiduje dla betonów lek-
kich niższą wytrzymałość charakterystyczną oznaczoną na próbkach sześciennych 
w porównaniu do betonu zwykłego i ciężkiego. W efekcie fck,cyl /fck,cube dla betonów 
lekkich wynosi średnio 0,91 bez względu na poziom wytrzymałości. Tymczasem 
dla betonów zwykłych i ciężkich stosunek wytrzymałości charakterystycznych jest 
niższy i zmienia się proporcjonalnie do klasy wytrzymałości w zakresie 0,80–0,87 
(Tabela 6.2). Co istotne, w przypadku betonów lekkich PN-EN 206 [216] dodatkowo 
zakłada, że jeżeli ustali się z wystarczającą dokładnością, że zależności między fck,cyl 
i fck,cube są inne niż przewiduje norma (jeszcze bardziej zbliżone do siebie), można je 
przyjąć do klasyfikacji. Takie podejście uwzględnia możliwość kształtowania zróż-
nicowanej struktury betonów lekkich w zależności od zastosowanego rodzaju kru-
szywa, co wydaje się zrozumiałe przy szerokim asortymencie kruszyw dostępnych 
na rynkach europejskich, o istotnie różniących się właściwościach.

Badania własne [72] dotyczące efektu skali i kształtu próbek formowanych z be-
tonu z krajowymi kruszywami lekkimi (dwa rodzaje keramzytu oraz popiołoporyt) 
o wytrzymałościach w zakresie ok. 20–50 MPa, potwierdzają zasadność tak elastycz-
nego podejścia do normowej klasyfikacji wytrzymałości. W przypadku wszystkich 
badanych betonów praktycznie nie obserwowano znaczących różnic w wytrzyma-
łościach określonych na sześciennych próbkach o boku 100 mm, 150 mm i 200 mm. 
Natomiast wytrzymałość oznaczana na normowych próbkach walcowych, w związ-
ku z wpływem dwukrotnie większej smukłości, okazała się być nieznacznie niższa 
niż oznaczana na normowych próbkach sześciennych. W rezultacie stosunek fck,cyl /
fck,cube dla betonów z kruszywem popiołoporytowym wahał się w zakresie 0,95–0,98, 
natomiast na kruszywie keramzytowym 0,93–0,96. Niższe wartości tych stosunków 
zarejestrowano w przypadku betonów niższej wytrzymałości. Wyniki badań omó-
wione przez Nevilla w [195] potwierdzają mniej istotny wpływ efektu skali dla beto-
nów lekkich, wskazując, że stosunek wytrzymałości oznaczonej na próbkach walco-
wych normowych oraz o smukłości 1 waha się od 0,95 do 0,97. Curcio i in. [64] dla 
betonów lekkich wysokiej wytrzymałości (fcm,cube = 80,5 MPa) wykazali zmienność 
efektu skali w czasie. We wczesnym okresie dojrzewania (do 7 dni) stosunek fcm,cyl 
/fcm,cube wynosił ok. 0,84–0,87. Po 28 dniach nie obserwowano jednak już żadnego 
wpływu geometrii próbek na wytrzymałość na ściskanie.

Z uwagi na fakt, iż efekt ściany jest jednym z czynników, które w badaniach wy-
trzymałości betonu na ściskanie determinują wielkość efektu skali i kształtu próbek 
formowanych, wpływ kształtu i wielkości próbek wycinanych może być inny. W ra-
mach badań własnych, częściowo omówionych w [73], prowadzonych na czterech 
seriach betonów wykonanych z dwoma rodzajami kruszywa lekkiego (popiołopory-
towym rp = 1350 kg/m3 i keramzytowym o rp = 550 kg/m3) oraz z dwiema zaprawa-
mi cementowymi o wytrzymałościach nominalnych 45 MPa i 65 MPa, przebadano 
efekt skali dla próbek wycinanych o zróżnicowanych smukłościach (λ = h/φ: 1,0; 
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Rys. 6.28. Wpływ średnicy (φ) i smukłości (λ) próbek wycinanych z betonów lekkich z kruszywem 
popiołoporytowym i keramzytowym na wytrzymałość na ściskanie [badania własne]

1,5 oraz 2,0) i średnicach (φ: 80 mm, 100 mm, 125 mm i 150 mm) (rys. 6.28). Dla 
każdej średnicy i smukłości przewidziano po 7 sztuk próbek rdzeniowych, co dało 
łączną ich ilość 168 próbek dla każdej z badanych serii betonów. W badanym zakre-
sie charakterystyk geometrycznych próbek rdzeniowych nie stwierdzono wpływu 
ani ich średnicy ani smukłości, jak również poziomu wytrzymałości i gęstości be-
tonu czy też lokalizacji próbki na grubości elementu, z którego została pobrana, na 
wynik badania wytrzymałości. Odchylenia standardowe średnich wytrzymałości dla 
poszczególnych serii rozmiarów próbek (fcmi,core) od globalnej średniej (fcM,core) oka-
zały się być mniejsze niż odchylenia poszczególnych wyników danej serii (fci,core) od 
jej średniej (fcm,core). Większe rozrzuty wyników obserwowano w przypadku znacz-
nie słabszych betonów z kruszywem keramzytowym, z uwagi na mniej jednorodną 
strukturę i kształt tego kruszywa oraz ze względu na znaczne różnice wytrzymałości 
matrycy cementowej i kruszywa. Pomimo braku efektu skali dla badanych betonów 
lekkich próbki wycinane wykazują wyraźnie niższe wytrzymałości w stosunku do 
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formowanych. Stosunek wytrzymałości określanej dla próbek wycinanych i formo-
wanych wahał się od 0,75 dla betonów z kruszywem keramzytowym do 0,95 dla 
betonów z kruszywem popiołoporytowym. Uśredniona jego wartość okazała się być 
porównywalna z normowo zakładaną 0,85 wg PN-EN 13791 [213]. Stosunek ten 
w większym stopniu zależny jest bowiem od destruktywnego wpływu wycinania 
próbek oraz różnic w warunkach wykonania i pielęgnacji betonu niż jego struktury.

Pomimo wielu badań potwierdzających mniejszy efekt skali i kształtu w bada-
niach wytrzymałościowych betonów lekkich w porównaniu z betonami zwykłymi 
(np. [64, 72, 73, 195, 247]), zdarzają się również doniesienia wskazujące na zupełnie 
odwrotne tendencje. Sim i in. [234] wykazali, że wpływ kształtu i wielkości próbek 
na wytrzymałość betonu lekkiego z kruszywem ze spiekanych glin pęczniejących 
okazał się bardziej znaczący w porównaniu z betonami zwykłymi. Autorzy [234] 
zaznaczyli, że zastosowane kruszywo lekkie charakteryzowało się gładką powło-
ką o zamkniętej strukturze porów. Betony z takim kruszywem wykazywały wyższą 
porowatość w strefie stykowej, a podczas zniszczenia kruszywo ulegało odspojeniu 
od zaczynu. Zatem bardziej znaczący efekt skali w tym przypadku był prawdopo-
dobnie konsekwencją słabej przyczepności matrycy do kruszywa i znacznych różnic 
wytrzymałości i sztywności obu składników, które ostatecznie czyniły ten kompozyt 
materiałem mniej jednorodnym w porównaniu z betonem zwykłym. Można przy-
puszczać, że w przypadku stosowania wstępnego nasycenia kruszywa wodą, istotnie 
osłabiającego przyczepność zaczynu do kruszywa, efekt skali w badaniach wytrzy-
małościowych betonów lekkich również może być bardziej znaczący.

Podsumowując, w ogólnym przypadku efekt skali i kształtu w badaniach wytrzy-
małościowych betonów lekkich jest mniej istotny w porównaniu z betonami zwykły-
mi. Niemniej jednak jego wielkość jest w znacznym stopniu zdeterminowana rodza-
jem zastosowanego kruszywa lekkiego. Należy zaznaczyć, że z uwagi na niewielki 
efekt skali i kształtu betonów lekkich charakteryzujących się znaczną jednorodnoś-
cią struktury, normowa klasyfikacja wytrzymałości w oparciu o jej oznaczenie na 
próbkach sześciennych może prowadzić do niższej klasy niż gdyby to miało miejsce 
przy zastosowaniu próbek walcowych. 

Wilgotność próbek
Ogólnie wzrost zawartości wilgoci w próbkach betonów lekkich przyczynia się 

do spadku ich wytrzymałości. Zjawisko to spowodowane jest z jednej strony częścio-
wym rozpuszczaniem się połączeń między kryształami sieci strukturalnej, z drugiej 
strony rozrywaniem struktury obciążonego betonu przez rozklinowujące działanie 
wody. Wziąwszy pod uwagę większą zdolność lekkich betonów kruszywowych do 
kumulacji wody w ich strukturze, wpływ ich wilgotności na wytrzymałość może być 
bardziej znaczący niż w przypadku betonów zwykłych. W szczególności efekt ten 
ujawnia się w konstrukcyjnych betonach lekkich, wykonanych z kruszyw o znacznej 
nasiąkliwości. Szczelna matryca cementowa utrudnia odparowywanie znacznych 
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ilości wody zaabsorbowanej przez kruszywo z mieszanki betonowej i/lub pocho-
dzącej ze wstępnego nawilżenia. Badania zrealizowane przez Bogucką i Jasiczaka 
[34, 35, 36] na betonach z kruszywem ze spiekanych glin pęczniejących wskazują na 
znaczące spadki wytrzymałości próbek w stanie nasyconym w stosunku do próbek 
o mniejszej wilgotności (do 20%). Analogiczne tendencje zaobserwowano w bada-
niach własnych ponad dwustu różnych betonów z kruszywem popiołoporytowym. 
Próbki tych betonów o wilgotności 4 do 14% wykazały spadek wytrzymałości śred-
nio od ok. 5 do 15%, a w skrajnych przypadkach nawet do ponad 20%, w stosun-
ku do próbek w stanie suchym. Wyższe spadki obserwowano dla betonów lekkich 
o niższych współczynnikach wodno-cementowych, pomimo iż charakteryzowały się 
niższą wilgotnością. W obciążonych betonach o bardziej szczelnych matrycach ce-
mentowych woda wywiera bowiem silniejsze parcie na ścianki kapilar, wywołując 
mikrozarysowanie matrycy przy niższym poziomie naprężeń.

Warunki dojrzewania
W ogólnym przypadku konstrukcyjne betony lekkie wykazują mniejszą niż beto-

ny zwykłe wrażliwość wytrzymałości na wpływ warunków dojrzewania (temperatu-
ry i wilgotności), co związane jest z możliwością wewnętrznej pielęgnacji wodą za-
kumulowaną w kruszywie porowatym (patrz 3.1.2.) Nie dotyczy to jednak betonów 
z kruszywami impregnowanymi lub o nieznacznej nasiąkliwości.

Również obróbka termiczna powoduje mniejsze spadki wytrzymałości betonów 
lekkich w porównaniu do betonów zwykłych [229]. Gjorv i Martines [122] wyka-
zali, że w przypadku betonów lekkich wysokiej wytrzymałości możliwy jest nawet 
brak jakiegokolwiek spadku wytrzymałości oraz innych parametrów mechanicznych 
w wyniku obróbki termicznej (T = 90°C).

6.2.1.6. Rozwój wytrzymałości w czasie
Dynamika rozwoju wytrzymałości betonów lekkich w czasie, podobnie jak 

w przypadku betonów zwykłych, zależy głównie od klasy i rodzaju cementu. Istotny 
jednak okazuje się tu również wpływ rodzaju kruszywa, a w szczególności relacja 
między jego wytrzymałością a wytrzymałością matrycy cementowej. W początko-
wym okresie o rozwoju wytrzymałości betonu lekkiego niewątpliwie decyduje roz-
wój wytrzymałości matrycy cementowej. W momencie jednak, gdy zostanie osiąg-
nięta wytrzymałość rozdzielna betonu, ujawnia się ograniczający wpływ słabszego 
kruszywa. W efekcie w późniejszym okresie przyrosty wytrzymałości w czasie mogą 
być mniejsze w porównaniu do betonów zwykłych wykonanych na takich samych 
matrycach cementowych. Negatywny efekt słabszego kruszywa na rozwój wytrzy-
małości betonu w czasie może jednak być w pewnym zakresie zrekompensowany 
korzystniejszymi warunkami wilgotnościowego dojrzewania tych betonów, gwaran-
tującymi kontynuację hydratacji cementu, dzięki wodzie zakumulowanej w poro-
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watym kruszywie. Zatem szczególnie w przypadku betonów z bardziej szczelnymi 
matrycami cementowymi, ograniczającymi efektywność pielęgnacji zewnętrznej 
czy dojrzewających w warunkach niskich wilgotności otoczenia, możliwy jest nawet 
nieznacznie większy przyrost wytrzymałości betonów lekkich w późniejszym wieku 
w porównaniu do betonów zwykłych (rys. 6.29). 

Rys. 6.29. Rozwój wytrzymałości na ściskanie betonów lekkich, betonów zwykłych oraz zapraw 
cementowych, stanowiących matryce w tych betonach (CEM I 42,5R) [badania własne, 96, 97]

Wytrzymałość betonów lekkich po 7 dniach może stanowić od ok. 70 do 90% 
wytrzymałości 28- dniowej. Z reguły stosunek wytrzymałości betonów lekkich po 
7 i 28 dniach, w szczególności w przypadku zastosowania słabszych kruszyw, jest 
wyższy niż dla betonów zwykłych wykonanych z tą samą matrycą cementową. Zda-
rza się również, że wytrzymałość wczesna betonów lekkich jest wyższa w porów-
naniu z betonami zwykłymi o analogicznym składzie [21, 155], co wiąże się z moż-
liwością obniżenia w tych betonach współczynnika wodno-cementowego. Badania 
własne realizowane na ponad stu różnych betonach z kruszywem popiołoporyto-
wym pokazały, że wytrzymałość po 7 dniach stanowi ok. 80–90% wytrzymałości 
po 28 dniach, wykazując silny związek z wytrzymałością matrycy cementowej, ale 
i pewną zależność od jej udziału. Betony z większą zawartością matrycy cemen-
towej charakteryzowały się niższymi względnymi wytrzymałościami 7-dniowymi. 

Późniejsze przyrosty wytrzymałości betonów lekkich w czasie (po 28 dniach) są 
już istotnie ograniczone i reguły nie przekraczają 5–15%, osiągając wyższe wartości 
przy mniejszych różnicach wytrzymałości kruszywa i matrycy cementowej. W związ-
ku jednak ze złożonym wpływem czynników materiałowych, technologicznych oraz 
warunków zewnętrznego dojrzewania na rozwój wytrzymałości betonów lekkich 
w późniejszym wieku, w literaturze publikowane są zarówno wyniki wskazujące na 
mniejszą dynamikę rozwoju wytrzymałości tych betonów w stosunku do betonów 
zwykłych (np. [21, 127]), podobną, (np. [57, 161]) jak i większą (np. [96, 97, 161]).
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6.2.1.7. Modele wytrzymałościowe konstrukcyjnych betonów lekkich
Ogólnie znane dla betonów zwykłych modele wytrzymałościowe, będące podsta-

wą ich projektowania, nie mogą być stosowane dla betonów lekkich wobec odmien-
nych i bardziej złożonych mechanizmów kształtowania ich wytrzymałości. W przy-
padku betonów zwykłych o relatywnie słabej przyczepności zaczynu do kruszywa, 
ich wytrzymałość można oszacować w oparciu jedynie o wytrzymałość samego za-
czynu cementowego oraz teksturę kruszywa, determinującą stopień jego współpracy 
z matrycą cementową w przenoszeniu naprężeń w obciążonym kompozycie. Takie 
podejście do kształtowania wytrzymałości betonów zwykłych znalazło swoje odbi-
cie w metodach projektowania, które opierają się najczęściej na wzorach Abramsa 
(5), Fereta (6) czy, powszechnie stosowanego w Polsce, wzorze Bolomey’a (7):

 
f A

Ac W C= 1

2
/  (5)

 f A c
c w ac = + +








2

 (6)

 f A C Wc = ±1 2 0 5, ( / , )  (7)

gdzie parametry w, c, a są objętościami absolutnymi wody, cementu i powietrza, 
W i C – masowymi ilościami wody i cementu, a wskaźniki A uwzględniają wpływ 
klasy cementu i rodzaju kruszywa, ewentualnie warunków wykonania i dojrzewania 
betonu.

Powyższe zależności okazują się całkowicie nieprzydatne w przypadku projek-
towania lekkich betonów kruszywowych, których model wytrzymałościowy, oprócz 
wytrzymałości matrycy cementowej fm i jej przyczepności do kruszywa, dodatkowo 
powinien uwzględniać szereg innych czynników, do których należy: wytrzymałość 
kruszywa fk oraz udziały objętościowe kruszywa k i matrycy i m w jednostce objęto-
ści betonu. Wobec istotnie lepszej przyczepności zaczynu do kruszywa porowatego 
dla większości betonów lekkich, ich model może nie uwzględniać wytrzymałości 
strefy stykowej, przyjmując postać funkcji:

 f f f f m kc m k= ( , , , )  (8)

Modele o ogólnej postaci (8) biorą pod uwagę wpływ rzeczywistych wytrzyma-
łości matrycy i kruszywa oraz ich udziałów w betonie, przy uwzględnieniu efektu 
absorpcyjnego kruszywa. Zatem wytrzymałość betonu szacowana w oparciu o no-
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minalną wytrzymałość matrycy cementowej może być obarczona istotnym błędem, 
tym większym, im wyższa jest zdolność absorpcyjna zastosowanego kruszywa lek-
kiego, przy uwzględnieniu jego wstępnej wilgotności oraz stanu tej wilgotności. Jak 
wykazano wcześniej, zdolność ta jest zdeterminowana również zawartością kruszy-
wa lekkiego. Efektywność absorpcji wody/zaczynu z mieszanki betonowej przez 
kruszywo wpływa z kolei na rzeczywisty udział matrycy cementowej w betonie. 
Zatem w modelach tego typu uwzględnia się oddzielnie parametry, które tylko po-
zornie są od siebie niezależne. 

Wiele z analitycznych modeli betonów lekkich ma strukturę sumacyjną, gdzie 
poszczególne ich człony obrazują niezależny wpływ kruszywa i matrycy cemento-
wej na wytrzymałość na ściskanie. Najprostszym z takich modeli jest model (9) [84]:

 f m f k fc m k= ⋅ + ⋅α( )  (9)

gdzie:
a  –  współczynnik uwzględniający ograniczający wpływ zastosowanego 

rodzaju kruszywa lekkiego. 
a = 1 dla wytrzymałości betonu lekkiego mniejszej od wytrzymałości rozdzielnej 
(zakres I wg rys. 6.19) oraz a < 1 dla wytrzymałości betonu wyższych od F\(za-
kres II i zakres III wg rys. 6.19). W uproszczeniu wytrzymałość kruszywa można 
przyjąć jako równą wytrzymałości rozdzielnej. Model (9) obrazuje kompozytowy 
sposób kształtowania wytrzymałości lekkich betonów kruszywowych, a przy usta-
lonych parametrach kruszywa (fk, α) oraz znajomości dynamiki jego nasiąkliwości 
z uwzględnieniem rzeczywistego stanu wstępnej wilgotności, umożliwia wstępne 
prognozowanie wytrzymałości betonu o znanym składzie.

Modelem o pozornie podobnej strukturze sumacyjnej jest model logarytmicz-
ny Chandry i Berntssona [45]. Wytrzymałość betonu występuje tu jednak w postaci 
niejawnej:

 log log logf m f k fc m k= ⋅ + ⋅  (10)

Przekształcenie równania (10) do postaci jawnej ze względu na fc daje funkcję 
wykładniczą. Taka postać sugeruje jednak, że wzrost wytrzymałości kruszywa spo-
woduje ograniczony wzrost wytrzymałości betonu. Tymczasem wiadomo, że w fazie 
II, typowej dla konstrukcyjnych betonów lekkich, to wzrost wytrzymałości matrycy 
cementowej ma ograniczony wpływ na wzrost wytrzymałości betonu.

Innymi przykładami modeli sumacyjnych, ale o nieco bardziej złożonej struktu-
rze i mniej czytelnym opisie kompozytowego charakteru kształtowania wytrzyma-
łości betonu lekkiego, są równania (11) i (12) [62]:

 f b C
W

b b k ac p= ⋅ + ⋅ + ⋅ +1 2 3ρ  (11)
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gdzie: C/W jest efektywnym współczynnikiem wodno-cementowym, rp jest gęstoś-
cią ziaren kruszywa, k jest udziałem objętościowym kruszywa, a b1, b2, b3 oraz a są 
parametrami doświadczalnymi. 

 f b R b C
W

b f ac c k= ⋅ + ⋅ + ⋅ +1 2 3  (12)

gdzie:
Rc  –  rzeczywista wytrzymałość cementu, 
C/W  –  efektywny współczynnik wodno-cementowy, 
fk  –  wytrzymałość kruszywa na miażdżenie, 
b1, b2, b3, a  –  parametry doświadczalne.

Model (11) obarczony jest błędem oszacowania efektywnego współczynnika 
wodno-cementowego oraz brakiem uwzględnienia wpływu wytrzymałości cemen-
tu. Ponadto w modelu tym wpływ rodzaju kruszywa uwzględniono poprzez jego 
gęstość, podczas gdy wiadomo, że nie ma jednoznacznej zależności między tą wiel-
kością a wytrzymałością kruszyw lekkich. Model (12) co prawda uwzględnia wpływ 
wytrzymałości cementu oraz kruszywa lekkiego w sposób bardziej miarodajny, jed-
nakże pomija całkowicie wpływ wzajemnych proporcji kruszywa i matrycy cemen-
towej na wytrzymałość betonu. Model przedstawiony równaniem (13) uwzględnia 
te proporcje, niemniej jednak w dalszym ciągu obarczony jest błędem oszacowania 
efektywnego współczynnika wodno-cementowego.

 
f b R b C

W
b f b k ac c k= ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ +1 2 3 4  (13)

Innym przykładem uproszczonego modelu wytrzymałościowego betonu lekkie-
go, ale nie o strukturze sumacyjnej, jest model Vanhala i Nykyri (14) [253]:

 
f Am

Ac
fc m= ⋅min  (14)

gdzie: 
Ammin  –  najmniejszy udział matrycy w przekroju poprzecznym betonu Ac. 

Weryfikacja doświadczalna modelu nie przyniosła zadawalających korelacji. 
Przyczyn braku korelacji autorzy [253] upatrują w nieuwzględnionym w założe-
niach silnym wpływie czynników technologicznych, takich jak procedura mieszania 
składników, konsystencja i sposób zagęszczania. Tymczasem bardziej istotną kwe-
stią wydaje się w tym przypadku pominięcie wpływu wytrzymałości kruszywa oraz 
jej stosunku do wytrzymałości matrycy.
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W modelu Larrarda (15) [164] oprócz wcześniej omówionych czynników do-
datkowo uwzględniono wpływ proporcji modułów sprężystości kruszywa i matrycy 
cementowej Ek i Em. 

 
f E

E
k fc

k

m
m= − −























1 1 2 3/  (15)

Konieczność określania modułów sprężystości matrycy cementowej, a w szcze-
gólności kruszywa lekkiego, istotnie utrudnia wykorzystanie takiego modelu przy 
prognozowaniu czy projektowaniu wytrzymałości betonów lekkich. Ponadto, z uwa-
gi na efekt absorpcyjny kruszywa, moduł sprężystości matrycy cementowej wystę-
pującej w betonie lekkim, podobnie jak i jej wytrzymałość, z reguły są wyższe niż 
ten określany na próbkach formowanych z matrycy o nominalnym składzie.

Wszystkie powyższe modele betonów lekkich, niezależnie od stopnia ich złożono-
ści, nie uwzględniają wpływu strefy stykowej na wytrzymałość. Uniwersalny model 
Sasse (16) [232], który również może być stosowany dla betonów lekkich, przewiduje 
taką możliwość. Model ten opisuje jednak bardzo złożony sposób kształtowania wy-
trzymałości materiałów kompozytowych, co wymagało wprowadzenia aż 12 zmien-
nych parametrów. Podobnie jak w modelach wcześniej omówionych, parametry te są 
również wzajemnie zależne, a ich miarodajne oszacowanie jest niezwykle trudne.
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E
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+1 2 3ν

ε τ
ε   (16)

gdzie:
dodatkowymi w stosunku do modeli (8) do (15) parametrami są: 
C1, C2, C3  –  stałe liczbowe,
ftm  –  wytrzymałość matrycy na rozciąganie, 
Ecm  –  sieczny moduł sprężystości matrycy przy ściskaniu, 
Etm  –  sieczny moduł sprężystości matrycy przy rozciąganiu, 
nm  –  współczynnik Poissona matrycy, 
Ek  –  sieczny moduł sprężystości kruszywa, 
ec  –  odkształcenie betonu przy maksymalnym obciążeniu ściskającym, 
tmk  –  wytrzymałość strefy kontaktowej między matrycą a kruszywem. 

W przypadku betonów lekkich z reguły drugi człon sumy, uwzględniający różnice 
w odkształceniach matrycy i kruszywa przy ściskaniu, spowodowane lokalną koncen-
tracją naprężeń, jest zdecydowanie mniej istotny niż w przypadku betonów zwykłych. 
Natomiast trzeci człon, charakteryzujący dystrybucję naprężeń wywołaną zarysowa-
niem strefy przejściowej, jest z reguły prawie bez znaczenia, wobec bardzo wytrzyma-
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łej tej strefy dla większości betonów lekkich. Wyjątek stanowią betony na kruszywie 
impregnowanym lub o nieznacznej nasiąkliwości czy wstępnie nasyconych wodą.

Podsumowując, ze względu na złożony i sprzężony charakter wpływu różnych 
czynników materiałowych i technologicznych na wytrzymałość betonów lekkich 
oraz trudności w oszacowaniu rzeczywistych wartości tych czynników, praktycznie 
żaden z powyżej przedstawionych modeli betonów lekkich nie może stanowić uni-
wersalnej podstawy do projektowania składu tych betonów. Ponadto zastosowanie 
tego typu modeli wymagałoby ustalenia szeregu stałych liczbowych, które prawdo-
podobnie znacznie różniłyby się dla różnych betonów lekkich. 

6.2.2. WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE

Betony lekkie wykazują znaczne zróżnicowanie pod względem wytrzymałości na roz-
ciąganie. Jej wartość zależy zarówno od rodzaju betonu lekkiego, jak i warunków badania 
(rodzaju próby rozciągania oraz kształtu i rozmiaru próbek). Wytrzymałość na rozciąga-
nie betonów lekkich przy rozłupywaniu ft,sp waha się w granicach od ok. 1,0 do 6,0 MPa. 
W próbie zginania przedział wartości wytrzymałości ff betonów lekkich jest odpowiednio 
wyższy: od ok. 2,0 do 8,0 MPa. Najniższe wartości wytrzymałości na rozciąganie beto-
nów lekkich uzyskuje się w próbie osiowego rozciągania. Badania takie, z uwagi na ich 
uciążliwość i związany z tym brak normowych procedur, prowadzi się jednak niezwykle 
rzadko. Zgodnie z PN-EN 1992-1-1 [215] do celów projektowych wartość wytrzymałości 
na rozciąganie bezpośrednie ft można oszacować w oparciu o wytrzymałość na rozciąga-
nie przy rozłupywaniu ft,sp oznaczoną na normowych próbkach walcowych, przyjmując  
ft ≈ 0,90 ft,sp.

W wielu opracowaniach podkreśla się, że konstrukcyjne betony lekkie mogą 
charakteryzować się niższą wytrzymałością na rozciąganie w stosunku do beto-
nów zwykłych tej samej wytrzymałości. Dotyczy to wszystkich badanych rodza-
jów wytrzymałości na rozciąganie: bezpośredniej, przy rozłupywaniu oraz przy 
zginaniu. Takie podejście znalazło swoje odzwierciedlenie w wytycznych do pro-
jektowania konstrukcji z betonów lekkich. Norma do projektowania konstrukcji 
z betonu PN-EN 1992-1-1 [215] umożliwia oszacowanie średniej wartości wy-
trzymałości betonów lekkich na rozciąganie osiowe fltm w oparciu o ich gęstość 
i średnią wytrzymałość na rozciąganie osiowe ftm dla betonów zwykłych tej samej 
klasy wytrzymałości:

 f fltm tm= ⋅η1  (17)

gdzie: 
h1  –  współczynnik redukcyjny obliczany zgodnie z (18), zależny od klasy 

gęstości betonu. 
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 η ρ1 0 4 0 6 2200= + ⋅, , ( / )   (18)

gdzie: 
ρ	 – górna granica odpowiedniej klasy gęstości betonu.

Przyjęcie takiego oszacowania oznacza wytrzymałość konstrukcyjnych betonów lek-
kich na rozciąganie niższą o ok. 5% do 20% w stosunku do betonów zwykłych tej samej 
klasy wytrzymałości. Przy projektowaniu betonów lekkich tak znaczną redukcję wytrzy-
małości na rozciąganie, w porównaniu z betonami zwykłymi tej samej klasy wytrzyma-
łości, przyjmuje się głównie z uwagi na większy wpływ wilgotności oraz wysychania. 
Mechanizm obniżenia wytrzymałości na rozciąganie w wyniku migracji wody w betonie 
nie jest do końca rozpoznany. Z reguły tłumaczy się go dużo wolniejszym wysycha-
niem wewnętrznych stref elementów/próbek betonów lekkich w stosunku do obszarów 
przypowierzchniowych [2], co może powodować ich nierównomierny skurcz. W efekcie 
znaczny gradient wilgotności prawdopodobnie generuje powstawanie naprężeń rozcią-
gających w warstwach zewnętrznych, co wpływa na redukcję wytrzymałości na rozciąga-
nie betonów poddanych wysychaniu w porównaniu z betonami nie poddanymi takiemu 
procesowi, np. dojrzewającymi w sposób ciągły w warunkach wilgotnych. W zależności 
(17) zakłada się prawdopodobnie, że im niższa gęstość betonu, tym możliwa większa 
jego wilgotność, a zatem i większe ryzyko nierównomiernego wysychania betonu. Uijl 
i in. [251] wykazali, że próbki betonów z różnymi kruszywami lekkimi (Lytag, Aarde-
lit, Liapor) dojrzewające w warunkach RH = 65% charakteryzowały się średnio o 10% 
niższą wytrzymałością na rozciąganie przy rozłupywaniu w odniesieniu do próbek doj-
rzewających w warunkach o wyższej wilgotności RH = 95%. Neville [195] wskazuje, 
że suszenie próbek betonów lekkich zmniejsza stosunek wytrzymałości na rozciąganie 
i ściskanie ft/fc o około 20%. Ze względów bezpieczeństwa przy projektowaniu przyjmu-
je się zatem ten najbardziej niekorzystny wariant. W rzeczywistości jednak przy ustabi-
lizowanych warunkach wilgotnościowych betonu lekkiego nie obserwuje się tak znacz-
nych redukcji wytrzymałości na rozciąganie ani wpływu gęstości betonu na stosunek  
ft/fc. Wiele opracowań dotyczących badań wytrzymałości na rozciąganie konstrukcyj-
nych betonów lekkich (np. [2, 74, 96, 97, 140, 195, 251]) wskazuje wręcz na analogiczne 
zależności wytrzymałości na rozciąganie i ściskanie jak dla betonów zwykłych. Czynni-
ki materiałowe determinujące wytrzymałość na rozciąganie i ściskanie są bowiem takie 
same, dlatego obserwuje się ścisłą korelację tych dwóch wielkości. Zdarzają się nawet 
przypadki betonów lekkich o wyższej wytrzymałości na rozciąganie w porównaniu do 
betonów zwykłych tej samej klasy, co wiąże się z lepszą przyczepnością zaczynu do 
kruszyw lekkich w takich betonach. Jak wiadomo, wytrzymałość na rozciąganie jest 
szczególnie wrażliwa właśnie na przyczepność obu składników kompozytu. Bomforth 
i Nolan [38] wykazali, że betony z trzema rodzajami kruszyw lekkich o wytrzymałości 
ok. 70 MPa charakteryzowały się wyższą, nawet do 20%, wytrzymałością na rozciąga-
nie w stosunku do betonów z kruszywem granitowym o takiej samej wytrzymałości na 
ściskanie. Przy czym betony z kruszywem charakteryzującym się większym udziałem 
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porowatości otwartej w powłoce zewnętrznej (Lytag), wykazywały wyższą wytrzyma-
łość niż betony z kruszywem o bardzie spieczonej powłoce (Liapor 8).

Im wyższa klasa wytrzymałości betonu, tym niższy stosunek wytrzymałości na 
rozciąganie do wytrzymałości na ściskanie. W przypadku betonów lekkich niższych 
wytrzymałości na ściskanie (do ok. 20 MPa) wytrzymałość na rozciąganie przy roz-
łupywaniu stanowi z reguły ok. 8 do 10%. Przy wyższych klasach, stosunek wy-
trzymałości na rozciąganie do wytrzymałości na ściskanie wynosi zwykle ok. 5 do 
8%. Dla betonów lekkich, podobnie jak i dla betonów zwykłych, najczęściej propo-
nuje się zależność wytrzymałości na rozciąganie ft od wytrzymałości na ściskanie fc 
o charakterze potęgowym o ogólnej postaci: 

 f k ft c
n= ⋅ ( )  (19)

Wartość współczynnika n z reguły przyjmowana jest jako 2/3, natomiast wartość 
współczynnika k w znacznym stopniu zależy od sposobu badania wytrzymałości 
na rozciąganie (bezpośrednio, przy rozłupywaniu, przy zginaniu) oraz typu próbek 
użytych do badań. 

Badania Fausta [112], prowadzone na betonach z różnymi kruszywami lekkimi, 
o wytrzymałościach od ok. 10 do ok. 90 MPa potwierdzają potęgowy charakter zależ-
ności między wytrzymałością na rozciąganie (zarówno przy rozłupywaniu, określaną 
na próbkach walcowych 100 mm × 200 mm, jak i zginaniu, określoną na beleczkach 
40 × 160 mm) a wytrzymałością na ściskanie określoną na normowych próbkach sześ-
ciennych. Jednakże przy wytrzymałościach na ściskanie powyżej 20–30 MPa, a zatem 
typowych dla betonów konstrukcyjnych, zależność ta mogłaby być już opisana jako 
liniowa. Mayfield i Louati [187] dla betonów z granulowanym żużlem wielkopieco-
wym, dojrzewających zarówno w wodzie, jak i w powietrzu, o wytrzymałościach na 
ściskanie z zakresu od ok. 10–70 MPa, wskazują również na potęgowy charakter za-
leżności wytrzymałości na rozciąganie. W przypadku betonów pielęgnowanych w wo-
dzie zależność wytrzymałości na rozciąganie od wytrzymałości na ściskanie może być 
również z wystarczającą dokładnością aproksymowana funkcją liniową. 

Badania własne [104], prowadzone na 90 lekkich betonach z kruszywem popioło-
porytowym, wykazały, że niezależnie od składu, poziomu gęstości oraz wytrzymałości 
na ściskanie (35–70 MPa), stosunek wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu 
do wytrzymałości na ściskanie, oznaczonych na próbkach sześciennych, wynosił od 
5–7%. W przypadku badań realizowanych na próbkach suchych stosunek ten wynosił 
średnio 6% (rys. 6.30), a 7% gdy stosowano próbki w stanie wilgotnym. Wzrost wy-
trzymałości na rozciąganie betonów lekkich w stanie wilgotnym tłumaczy się analo-
gicznie do betonów zwykłych: zespoleniem cząstek koloidalnych zaczynu za pomocą 
wody błonkowej. Stosunek ft,sp/fc wynoszący 7% potwierdzono w innych badaniach 
własnych [74, 96, 97], prowadzonych zarówno na betonach lekkich, jak i zwykłych 
o analogicznych składach objętościowych. Dla obu typów betonów zaobserwowano 
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również identyczny stosunek wytrzymałości na zginanie do wytrzymałości na ściskanie 
ft,f /fc (12%). Podobną zależność o charakterze liniowym uzyskali Topçu i Uygunoğlu 
[249] w badaniach betonów z różnymi kruszywami lekkimi (diatomit, tuf i pumeks) 
oraz kruszywem zwykłym, o wytrzymałościach z zakresu 5 do 61 MPa (rys. 6.31). 
Bez względu na rodzaj użytego kruszywa, współczynnik wodno-spoiwowy (W/B = 
= 0,36–0,48) oraz wiek betonu, wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu sta-
nowiła nieco ponad 6% wytrzymałości na ściskanie. 

Rys. 6.30. Zależność średniej wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu i wytrzymałości  
na ściskanie betonów z kruszywem popiołoporytowym Pollytag, oznaczonych na suchych próbkach 

sześciennych o boku 100 mm [badania własne, 104]

Rys. 6.31. Zależność średniej wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu i wytrzymałości  
na ściskanie betonów z kruszywami lekkimi (pumeks, tuf, diatomit) oraz zwykłym, oznaczonych  

na próbkach sześciennych o boku 150 mm [249]
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Powszechnie wiadomo, że wytrzymałość betonów na rozciąganie w większym 
stopniu niż ich wytrzymałość na ściskanie kontrolowana jest przez przyczepność 
matrycy do kruszywa. Pomimo to, w badaniach własnych, częściowo omówio-
nych w [102], nie zaobserwowano niższych stosunków wytrzymałości ft,sp /fc dla 
betonów lekkich wykonanych na kruszywie popiołoporytowym wstępnie nasy-
conym w stosunku do betonów z kruszywem wstępnie nawilżonym czy suchym. 
Słabsza przyczepność w przypadku kruszyw wstępnie nasyconych wpłynęła na 
proporcjonalne obniżenie obu rodzajów wytrzymałości. Ewidentnie natomiast 
zmieniła sposób zniszczenia próbek betonów. O ile w próbie ściskania jedynie 
w przypadkach pojedynczych ziaren kruszywa obserwowano zniszczenie w stre-
fie stykowej, o tyle w próbie rozłupywania taki obraz zniszczenia był dosyć po-
wszechny (rys. 6.16).

Należy przypuszczać, że w badaniach wytrzymałości na rozciąganie betonów 
lekkich efekt skali może mieć pewne znaczenie. Można zakładać, że w przypadku 
betonów lekkich wpływ ten powinien być również mniej istotny jak w badaniach 
wytrzymałości na ściskanie w porównaniu do betonów zwykłych. W literaturze 
przedmiotowej niestety niewiele jest danych na ten temat. W rezultacie w normach 
do badań wytrzymałości na zginanie (PN-EN 12390-5 [208]) oraz rozciąganie przy 
rozłupywaniu (PN-EN 12390-6 [209]) podane są jedynie pewne oszacowania jakoś-
ciowe bez zróżnicowania ze względu na rodzaj betonu. Przyjmuje się zatem ogólnie, 
że badania wytrzymałości na zginanie realizowane na próbkach większych dają niż-
sze wartości, co jednoznacznie potwierdziły badania Zhou i in. [271]. Wg PN-EN 
12390-6 [209] badania rozłupywania prowadzone na podstawowych próbkach sześ-
ciennych dają wyższe wartości o ok. 10% w stosunku do próbek walcowych. Przy 
czym, rozmiar próbek walcowych nie ma większego wpływu na wytrzymałość na 
rozciąganie (prawdopodobnie z uwagi na zbyt duży rozrzut wyników, spowodowany 
specyfiką badania). Natomiast w przypadku próbek sześciennych zwiększenie ich 
rozmiaru wpływa na redukcję wytrzymałości. Nie potwierdziły tego badania Zhou 
i in. [271], w których wykazano odwrotną tendencję zarówno dla betonów wysokiej 
wytrzymałości z kruszywami zwykłymi jak i lekkimi (rys. 6.32). W szczególności 
dla betonów lekkich widoczny był wyraźny wzrost wytrzymałości na rozciąganie 
przy rozłupywaniu wraz ze wzrostem rozmiaru próbek sześciennych. Efekt taki au-
torzy tłumaczą współdziałaniem dwóch mechanizmów zniszczenia: osiowego roz-
ciągania i poślizgiem krawędziowym. Podsumowując, z uwagi na niejednoznaczny 
wpływ efektu skali w badaniach wytrzymałości na rozciąganie oraz na specyfikę 
samego badania, charakteryzującego się znacznym rozrzutem wyników, trudno jest 
określić uniwersalną zależność między wartościami wytrzymałości na rozciąganie 
betonów lekkich oznaczonych w różnych próbach (osiowej, przy zginaniu jedno- 
czy dwu- punktowym, przy rozłupywaniu). W efekcie ilościowe porównywanie 
wyników badań wytrzymałości na rozciąganie realizowane przez różnych badaczy 
może nie być miarodajne. 
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Rys. 6.32. Wpływ rozmiaru próbek sześciennych na wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu 
betonów wysokiej wytrzymałości [271]

6.2.3. WYTRZYMAŁOŚĆ NA OBCIĄŻENIA DŁUGOTRWAŁE  
I CYKLICZNE (ZMĘCZENIE)

Z uwagi na większą jednorodność strukturalną oraz związaną z tym faktem moż-
liwą pracę w stanie niezarysowanym, betony lekkie mogą charakteryzować się wyż-
szą wytrzymałością zmęczeniową w porównaniu z betonami na kruszywach zwy-
kłych tej samej klasy wytrzymałości. Potwierdzają to badania wytrzymałościowe 
realizowane w różnych próbach zmęczeniowych: ściskanie, rozciąganie osiowe, 
zginanie czy ścinanie. Rozbieżności ilościowe w uzyskanych przez różnych auto-
rów wynikach badań zmęczeniowych wynikają z różnych warunków realizacji ba-
dań (zakres naprężeń, częstotliwość, liczba cykli) oraz przede wszystkim z różnic 
w strukturze betonów lekkich poddanych badaniom. Szczególne znaczenie odgrywa 
tu kompatybilność właściwości sprężystych kruszywa i matrycy cementowej oraz 
przyczepność obu tych składników. Istotne okazują się również stan wilgotnościowy 
próbek oraz poziom wytrzymałości. Generalnie im wyższa wytrzymałość betonu na 
ściskanie, tym niższa jego wytrzymałość na cykliczne obciążenia.

Wyniki badań [125, 134, 135, 160] potwierdziły podobne lub nieco korzystniej-
sze zachowanie betonów wysokiej wytrzymałości z kruszywem lekkim pod obcią-
żeniem zmęczeniowym w porównaniu do betonów wysokiej wytrzymałości z kru-
szywem zwykłym, zarówno w próbie cyklicznego ściskania jak i zginania. Po 2 mln. 
cykli betony lekkie charakteryzowały się wytrzymałością stanowiącą ok. 55–65% 
wytrzymałości badanej w warunkach statycznych. O ile w badaniach Hoffa [134] nie 
obserwuje się wpływu warunków wilgotnościowych przeprowadzenia próby zmę-
czenia, o tyle badania Kojimy i in. [160] wskazują, że betony lekkie badane w stanie 
powietrzno-suchym osiągały wyższe wartości wytrzymałości zmęczeniowej w po-
równaniu z betonami w stanie wilgotnym. Saito [227] wykazał, że po badaniach 
zmęczeniowych w próbie osiowego rozciągania (2 miliony cykli), betony lekkie 



133

uzyskiwały zdecydowanie wyższą wytrzymałość niż betony zwykłe. W przypadku 
betonów lekkich wytrzymałość zmęczeniowa w osiowym rozciąganiu stanowiła aż 
ok. 75% wartości uzyskanych w próbie statycznej. Faust i in. [110] badali wytrzyma-
łość poddanych cyklicznemu ścinaniu połączeń stalowych łączników z betonem lek-
kim i zwykłym, wykazując podobne zachowanie zmęczeniowe obu typów betonów.

Liczba prac badawczych dotyczących wytrzymałości długotrwałej jest bardzo 
ograniczona. W raporcie BE96-3942/R2 [18] stwierdzono, że przy obciążeniu długo-
trwałym betony lekkie zachowują ok. 70–80% wytrzymałości badanej pod obciąże-
niem krótkotrwałym. Z uwagi na większą jednorodność strukturalną betonów lekkich 
można by oczekiwać ich wyższej wytrzymałości na obciążenia długotrwałe w porów-
naniu z betonami zwykłymi tej samej klasy. Nie potwierdzają jednak tego badania 
Breugela i Brama [40] oraz Stemlanda i Thorenfeldta [273]. W badaniach [40] betony 
lekkie z różnymi kruszywami (Lytag, Liapor) poddane obciążeniu w zakresie 70–90% 
wytrzymałości krótkoterminowej wykazywały zniszczenie po krótszym czasie niż be-
tony zwykłe tej samej wytrzymałości. Fakt ten należy prawdopodobnie tłumaczyć, 
wykazanym przez autorów [40], większym przyrostem wytrzymałości betonów zwy-
kłych w czasie badania (po 28 dniu) w porównaniu z badanymi betonami lekkimi. 
Nie bez znaczenia jest tu również rodzaj zastosowanego kruszywa lekkiego. Przy tej 
samej wytrzymałości na ściskanie (fcm,28 = 65 MPa) betony z kruszywem Lytag, gwa-
rantującym lepszą przyczepność matrycy, przenosiły dłużej obciążenie w porównaniu 
z betonami na kruszywie o silnie spieczonej powłoce Liapor. Być może z tego właśnie 
względu w badaniach [273] realizowanych na betonach lekkich (fcm,cyl = 25–80 MPa) 
z kruszywami Leca różnych odmian (600, 700 i 800), charakteryzującymi się również 
silnie spieczoną powłoką, wytrzymałość długoterminowa wynosiła zaledwie 70–75% 
wytrzymałości krótkoterminowej. Taki zakres jest niższy o około 5–10% w stosun-
ku do przewidywanego dla betonów zwykłych. Wobec jednak wykazanych w 6.2.1.6, 
znacząco różnych w stosunku do betonów zwykłych, przyrostów wytrzymałości beto-
nów lekkich w czasie (zależnie od rodzaju kruszywa, poziomu wytrzymałości, techno-
logii wykonania), powyższe badania jednak nie dowodzą ogólnej niższej wytrzymało-
ści betonów lekkich przy obciążeniu długoterminowym. 

6.2.4. WYTRZYMAŁOŚĆ NA OBCIĄŻENIA DYNAMICZNE

Ze względu na niższą wartość modułu sprężystości betony lekkie charaktery-
zuje wyższa wytrzymałość na uderzenia, co wiąże się przede wszystkim z większą 
zdolnością do pochłaniania energii kinetycznej od uderzającego obiektu. Fakt ten 
korzystnie wpływa na zachowanie się betonów lekkich w stropach czy biegach scho-
dowych poddanych obciążeniom dynamicznym oraz w elementach narażonych na 
uderzenia pojazdów i statków, uderzeniowe działanie fal morskich, czy fali uderze-
niowej od wybuchu. Idealny materiał do pochłaniania energii uderzeniowej powinien 
charakteryzować się stosunkowo niską wytrzymałością i znaczną odkształcalnością. 
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Z tego względu w szczególności lekkie betony komórkowe oraz kruszywowe o bar-
dzo niskich gęstościach stosowane są do warstw energochłonnych w drogownictwie, 
obiektach militarnych czy platformach wiertniczych. Niestety niewiele jest badań 
porównujących pracę konstrukcyjnego betonu lekkiego i zwykłego w warunkach 
obciążenia dynamicznego. Ravindrarajah i Lyte [221] wykazali, że betony z kruszy-
wem polistyrenowym o wytrzymałości 30 i 45 MPa charakteryzował dłuższy czas 
kontaktu ciężaru uderzającego oraz zdecydowanie mniejsze maksymalne obciążenie 
wywołane uderzeniem w porównaniu do betonów zwykłych o tej samej wytrzymało-
ści. Efektywność badanych betonów do absorpcji energii pochodzącej od uderzenia 
była proporcjonalna do zawartości kruszywa lekkiego, a odwrotnie proporcjonalna 
do gęstości betonu. Sabaa i Ravindrarajah [226] potwierdzili, że wzrost zawartości 
dodatku kruszywa polistyrenowego w betonach konstrukcyjnych o gęstości z zakre-
su ok. 1600–2000 kg/m3 zwiększa ich odporność uderzeniową. Jako kryterium oceny 
tej odporności przyjęto liczbę uderzeń ciężaru spadającego na beton, po której obser-
wuje się pojawienie pierwszej widocznej rysy oraz po której ma miejsce całkowite 
zniszczenie. Im gęstość betonu była niższa (im większy udział kruszywa lekkiego), 
tym jego zdolność do dyssypacji energii uderzeniowej była większa, w rezultacie 
czego beton był w stanie przenieść większą liczbę uderzeń zarówno do momentu po-
jawienia się pierwszej rysy jak i do całkowitego zniszczenia. Należy przypuszczać, 
że pod względem jakościowym lekkie kruszywo mineralne będzie pełniło w betonie 
analogiczną rolę jak kruszywo polistyrenowe w pochłanianiu energii uderzeniowej.

6.2.5. CHARAKTERYSTYKI PĘKANIA

Znaczne ilości zmagazynowanej energii sprężystej w procesie obciążania betonu 
lekkiego powodują jego bardziej kruche pękanie w stosunku do betonów z kruszy-
wem zwykłym porównywalnych wytrzymałości. Jednym z podstawowych parame-
trów mechaniki pękania opisującym kruchość materiału jest długość charaktery-
styczna lch, wyrażona wzorem (20):

 l G E fch f ct= ⋅ / 2  (20)

gdzie:
Gf –  energia pękania, w Nmm/mm2;
E – moduł sprężystości, w N/mm2;
fct  – wytrzymałość na rozciąganie, w N/mm2.

Bardziej kruchy charakter pękania betonów lekkich potwierdzono w wielu ba-
daniach (np. 15, 64, 184, 247), wykazując dla nich niższe wartości energii pękania 
i długości charakterystycznej. Dla betonów lekkich wartości tego ostatniego parame-
tru mieszczą się z reguły w przedziale 40 do 120 mm, a dla betonów z kruszywami 
zwykłymi analogiczny przedział wynosi ok. 150 do 750 mm (tabela 6.4). Im wyższa 
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wytrzymałość betonu zwykłego, tym niższa długość charakterystyczna. W przypad-
ku betonów lekkich nie jest to jednak obowiązująca zasada. W raporcie BE96-3942/
R32 [15] wykazano odwrotną tendencję: im wyższa wytrzymałość (gęstość) betonu 
lekkiego tym niższa wartość jego długości charakterystycznej. W rezultacie betony 
z grubym i drobnym kruszywem lekkim charakteryzują najniższe wartości lch. 

Faust i Voigt [113] potwierdzili, że charakterystyki pękania betonów lekkich 
w głównej mierze zdeterminowane są rodzajem kruszywa drobnego oraz ewentual-
nych dodatków. 

Tabela 6.4

Długości charakterystyczne betonów z kruszywami zwykłymi i lekkimi, o różnych poziomach 
wytrzymałości/gęstości [247]

Beton z kruszywem zwykłym Beton lekki

niskiej
wytrzymałości

wysokiej 
wytrzymałości

z kruszywem
drobnym zwykłym

z kruszywem drobnym 
lekkim

250–750 150–250 70–120 40–60

6.2.6. MODUŁ SPRĘŻYSTOŚCI PODŁUŻNEJ

Zależnie od składu betonów lekkich ich moduł sprężystości waha się w granicach 
od ok. 5 do 10 GPa dla najniższych klas gęstości i wytrzymałości oraz od ok. 10 
do 35 GPa dla typowych konstrukcyjnych betonów klas gęstości co najmniej D1,4. 
Moduł Younga betonu, będącego kompozytem dwuskładnikowym, uzależniony jest 
od modułów sprężystości zarówno kruszywa, jak i matrycy, ich udziałów objętoś-
ciowych oraz przyczepności. Oczywistym zatem wydaje się fakt, iż jego wartość dla 
betonów z kruszywami porowatymi jest niższa w porównaniu z betonami zwykłymi. 

W przypadku lekkich betonów kruszywowych moduł sprężystości w głównej 
mierze zdeterminowany jest właściwościami sprężystymi zastosowanego kruszywa, 
którego wpływ, ze względu na bardzo dobrą przyczepność zaczynu, okazuje się być 
bardziej istotny niż dla betonów zwykłych. Spośród wszystkich właściwości mecha-
nicznych betonu to właśnie moduł sprężystości okazuje się być najbardziej wrażliwy 
na rodzaj zastosowanego kruszywa. Jak bardzo znacząco rodzaj kruszywa lekkiego 
wpływa na wartość modułu Younga betonu pokazały, badania Cui i in. [61, 62] (rys. 
6.33). Efekt ten jest tym bardziej widoczny, im większy udział objętościowy kru-
szywa. Przykładowo przy zawartości kruszywa 50% betony ze spiekanymi łupkami 
o gęstości ziaren 1620 kg/m3 charakteryzował moduł sprężystości dwukrotnie wyż-
szy niż dla betonów o takim samym składzie ze spiekanymi glinami pęczniejącymi 
o gęstości ziaren 670 kg/m3. Z uwagi natomiast na bardziej zbliżone wartości mo-
dułów kruszywa i matrycy w betonach lekkich, udział objętościowy kruszywa może 
mieć mniejsze znaczenie niż dla betonów zwykłych. Z drugiej jednak strony wpływ 



136

proporcji między kruszywem lekkim i matrycą cementową na moduł sprężystości 
betonów lekkich jest mniej jednoznaczny niż w przypadku betonów z kruszywa-
mi zwykłymi. O ile zwiększenie w jednostce objętości betonu zawartości kruszywa 
zwykłego zawsze wpływa na wzrost jego modułu sprężystości, o tyle dla betonów 
lekkich, zależnie od wzajemnych relacji modułów sprężystości obu składników, 
wzrost udziału kruszywa lekkiego może nie wywołać widocznej zmiany modułu, 
spowodować jego spadek, a nawet nieznaczny wzrost. W większości przypadków 
konstrukcyjnych betonów lekkich wzrost zawartości danego kruszywa lekkiego 
w betonie pociąga jednak za sobą spadek modułu sprężystości kompozytu. Spadek 
ten jest tym większy im niższy moduł sprężystości (gęstość) kruszywa. Przykłado-
wo, w badaniach Cui i in. [61, 62] wzrost zawartości kruszywa lekkiego z 30 do 
50%, zależnie od jego rodzaju, powodował redukcję modułu sprężystości betonu 
w zakresie od 14% (dla spiekanych łupków) do 55% (dla spiekanych glin pęcznie-
jących) (rys. 6.33).

Rys. 6.33. Wpływ zawartości i rodzaju kruszywa lekkiego (LT, DG, LS – spiekane gliny pęczniejące, 
YC – spiekane łupki, SH – spiekane łupki z popiołem lotnym) na moduł sprężystości betonu;  

W/C = 0,35 [61]

Ze względu na przedstawione powyżej czynniki mające wpływ na moduł sprę-
żystości lekkich betonów kruszywowych, szacowanie jego wartości najczęściej 
uzależnia się nie tylko od samej wytrzymałości na ściskanie, jak ma to miejsce 
w przypadku betonów zwykłych, ale i gęstości betonu. Norma do projektowania 
konstrukcji z betonu PN-EN 1992-1-1 [215] umożliwia oszacowanie wartości mo-
dułu sprężystości betonów lekkich El w oparciu o ich gęstość w stanie suchym r oraz 
moduł sprężystości E dla betonów zwykłych tej samej klasy wytrzymałości:

 E El E= ⋅η  (21)



137

gdzie: 
hE  – współczynnik redukcyjny obliczany według wzoru: 

 
η

ρ
E =







2200

2

 (22)

gdzie: 
r  –  gęstość betonu w stanie suchym, w kg/m3.

Przyjęcie takiego oszacowania oznacza moduł sprężystości konstrukcyjnych beto-
nów lekkich niższy o ok. 15% aż do 60% w stosunku do betonów zwykłych tej samej 
klasy wytrzymałości. PN-EN 1992-1-1 [215] jednak zastrzega, że podane wartości na-
leży traktować jako przybliżone, a dokładne określenie modułu sprężystości wymaga 
przeprowadzenia badań. Takie założenie wydaje się zasadne, co potwierdzają badania 
modułu Younga betonów lekkich z różnymi kruszywami. Badania własne [96, 97], 
wykazały, że wartości modułu Younga dla betonów lekkich z kruszywem popiołopo-
rytowym o gęstości 1580 i 1710 kg/m3 były co prawda niższe aż o ok. 30% w odniesie-
niu do betonów zwykłych wykonanych na tych samych zaprawach cementowych (rys. 
6.34), ale jedynie o ok. 20% w stosunku do betonów zwykłych tej samej wytrzyma-
łości. Tymczasem oszacowania normowe wg (21) wskazują na zdecydowanie niższe 
wartości: odpowiednio o 48 i 40% w stosunku do betonów tej samej wytrzymałości. 

Rys. 6.34. Średni moduł sprężystości (Em) betonów lekkich, zwykłych oraz zapraw cementowych, na 
których wykonano betony [badania własne, 96, 97]

Parametrem, który znacząco może wpłynąć na wartość modułu sprężystości, 
a który jednak rzadko bierze się pod uwagę, jest wilgotność betonu. W ogólnym 
przypadku wzrost wilgotności betonu od stanu suchego do nasyconego może spo-
wodować wzrost wartości modułu sprężystości, nawet o ok. 20% [27]. Wzrost ten 
tłumaczy się mniejszą zdolnością do deformacji materiału, w którym pory wypeł-
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nia woda. Wobec faktu, iż lekki beton kruszywowy charakteryzuje istotnie większa 
zdolność do kumulacji wody, wpływ wilgotności betonu na wartość modułu spręży-
stości może być bardziej widoczny. W badaniach własnych, częściowo omówionych 
w [78], wykazano, że nawet niewielkie zmiany wilgotności betonów lekkich mogą 
przynieść znaczące zmiany w wartości oznaczonego modułu sprężystości, większe 
niekiedy niż wynikające z istotnych zmian gęstości czy wytrzymałości betonu (rys. 
6.35). Badaniom poddano cztery serie betonów lekkich z kruszywem popiołopory-
towym o zróżnicowanych gęstościach i wytrzymałościach. Dla każdej z serii ozna-
czano moduł sprężystości w trzech stanach wilgotności kolejno: powietrzo-suchym, 
nasyconym oraz po suszeniu w temperaturze 50°C przez 7 dni. Większe zmiany 
modułu sprężystości wraz ze zmianami wilgotności zaobserwowano dla betonów 
o większej nasiąkliwości, wykonanych z kruszywami wstępnie nawilżonymi (Iw 
i IIw). W przypadku betonów z kruszywem wstępnie suchym (Is i IIs) silny mecha-
nizm absorpcyjny wpłynął na poprawę szczelności zarówno matrycy cementowej, 
jak i kruszywa lekkiego. W rezultacie betony te wykazywały jedynie nieznaczny 
wpływ wilgotności na moduł sprężystości, a jego wartości były bardziej zbliżone do 
wartości szacowanych normowo zgodnie z (21).

Rys. 6.35. Wpływ wilgotności próbek betonów z kruszywem popiołoporytowym 6/12 mm na średni 
moduł sprężystości (Em). D – gęstość w stanie suchym; s – kruszywo wstępnie suche; w – kruszywo 

wstępnie wilgotne (w = 17%); I: W/C = 0,55; II: W/C = 0,37 [badania własne, 78]
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Należy również zaznaczyć, że badanie modułu sprężystości dla betonów zwy-
kłych i lekkich charakteryzuje się odmiennym przebiegiem (rys. 6.36). W przypadku 
betonów zwykłych kolejne cykle obciążenia i odciążenia z reguły tworzą klasyczne 
pętle histerezy, a stabilizacja odkształceń przy danym poziomie naprężeń osiągana 
jest zwykle około piątego cyklu. Dla betonów lekkich obciążenie i odciążenie często 
przebiega po tej samej prostoliniowej ścieżce już od pierwszego lub drugiego cyklu, 
w którym osiągana jest stabilizacja odkształceń.

Rys. 6.36. Obraz przebiegu zależności σ–ε przy cyklicznym obciążaniu i odciążaniu podczas badania 
modułu sprężystości betonu zwykłego oraz lekkiego, zarejestrowany z 3 czujników rozmieszczonych 

co 120° na pobocznicy próbki walcowej [badania własne, 96, 97]

Powyżej omówiono zagadnienia dotyczące siecznego modułu sprężystości (E), 
którego wartość najczęściej jest uwzględniana przy projektowaniu konstrukcji z be-
tonu. W niektórych jednak sytuacjach, np. przy pełzaniu czy określaniu zależności 
σ–e, pod uwagę brany jest również moduł dynamiczny (E0). Ze względu na naj-
częściej prostoliniowy charakter zależności σ–e dla betonów lekkich, w zakresie 
naprężeń typowych dla pracy konstrukcji, z reguły E i E0 mają takie same wartości. 
W przypadku jednak kruszyw o silnie spieczonej powłoce i/lub kruszyw wstępne 
nasyconych, ograniczających przyczepność zaczynu, dynamiczny moduł sprężysto-
ści może być większy niż sieczny. Przy braku szczegółowych danych wartość dyna-
micznego modułu sprężystości do projektowania przyjmuje się analogicznie jak dla 
betonów zwykłych w oparciu o zależność:  

 E E0 1 05= ⋅,  (23)

Niższy moduł sprężystości często postrzegany jest jako jedna z największych 
wad konstrukcyjnych betonów lekkich. Oznacza bowiem mniejszą sztywność ele-
mentów konstrukcyjnych, co może powodować ich większe deformacje w wyniku 
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obciążenia, w szczególności ugięcia belek czy płyt. Ten negatywny efekt w znacz-
nym stopniu jest jednak redukowany przez obniżony ciężar własny elementów. Po-
nadto, w niektórych przypadkach obniżona sztywność konstrukcji może okazać się 
korzystna [2]. Dotyczy to elementów narażonych na uderzenia, obciążenia dyna-
miczne, obciążenia zmienne oraz specyficznych rodzajów konstrukcji, np. narażo-
nych na nierównomierne osiadanie czy dachów powłokowych.

6.2.7. WSPÓŁCZYNNIK POISSONA

W przeciwieństwie do modułu sprężystości wartość współczynnika Poissona 
konstrukcyjnych betonów lekkich przyjmuje wartości podobne jak dla betonów 
zwykłych, zależąc jedynie w nieznacznym stopniu od wieku, poziomu wytrzymało-
ści betonu oraz rodzaju zastosowanego kruszywa. Jego wartość waha się od ok. 0,15 
do 0,25 [2, 184]. Przy projektowaniu konstrukcji zarówno z betonu lekkiego, jak 
i zwykłego przyjmuje się zatem jego średnią wartość 0,20 [215].

6.2.8. PEŁZANIE

W wielu publikacjach wskazuje się, że konstrukcyjne betony lekkie mogą wy-
kazywać większe pełzanie niż betony z kruszywami zwykłymi porównywalnych 
klas wytrzymałości. Konsekwencją zwiększonego pełzania betonów lekkich z jed-
nej strony mogłyby być nadmierne ugięcia, straty siły sprężającej czy wygięcia. 
Z drugiej jednak strony zwiększone pełzanie korzystnie może wpłynąć na redukcję 
koncentracji naprężeń w betonie. W raporcie BE96-3942/R2 [18] stwierdzono, że 
odkształcenia od pełzania mogą być większe aż o 20–60% w porównaniu z beto-
nami na kruszywach zwykłych. Większa też jest dynamika rozwoju pełzania beto-
nów lekkich w czasie. Stwierdzenia te jednak oparto na starszych wynikach badań, 
prowadzonych na betonach o relatywnie niskiej wytrzymałości. Tymczasem, jak 
powszechnie wiadomo, im wyższa wytrzymałość (sztywność) betonu, tym mniej-
sze jego pełzanie. W rzeczywistości jedynie konstrukcyjne betony lekkie niższych 
wytrzymałości (do 20–30 MPa) mogą charakteryzować się nieco wyższą wartością 
pełzania w porównaniu z betonami zwykłymi. Jak wykazano w [2], wzrost wytrzy-
małości betonu z lekkim kruszywem drobnym i grubym z 20,7 MPa do 34,5 MPa 
powodował spadek pełzania o 20–40%. 

Betony lekkie wyższych wytrzymałości, a w szczególności wysokich wytrzyma-
łości, wykazują podobne, a niekiedy nawet niższe pełzanie w porównaniu do beto-
nów z kruszywami zwykłymi [2, 177, 179, 196]. Jest to możliwe ze względu na fakt, 
iż pełzanie betonu zdeterminowane jest pełzaniem zaczynu. W betonach lekkich 
o danym poziomie wytrzymałości matryca z reguły charakteryzuje się wyższą wy-
trzymałością w porównaniu z matrycą betonów zwykłych tej samej klasy. W efekcie, 
chociaż mniej sztywne ziarna kruszywa lekkiego nie mogą hamować odkształceń od 
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pełzania matrycy cementowej tak skutecznie jak kruszywa zwykłe, pełzanie samej 
matrycy w betonie lekkim jest mniejsze. Nie bez znaczenia jest tu również bardziej 
równomierny rozkład naprężeń w betonie. Na rys. 6.37 przedstawiono wyniki badań 
Lopeza i in. [177], które potwierdzają możliwą niższą odkształcalność od pełzania 
betonów lekkich wysokiej wytrzymałości w stosunku do betonów wysokiej wytrzy-
małości z kruszywem zwykłym. Przy czym badane betony lekkie cechowała inna 
dynamika rozwoju pełzania w czasie w porównaniu do betonów z kruszywem zwy-
kłym: po 10 dniach osiągały ok. 50% pełzania końcowego (po 620 dniach), a po 250 
dniach ok. 90%. 

Rys. 6.37. Rozwój pełzania w czasie (skala logarytmiczna) betonów wysokiej wytrzymałości  
z kruszywem zwykłym (C1 i C2) i lekkim ze spiekanych łupków pęczniejących (LC) [177]

Korzystny wpływ na redukcję pełzania betonów lekkich wywiera obróbka ter-
miczna. W efekcie obróbki niskoprężnej pełzanie betonów lekkich można obniżyć 
o 25–45% w stosunku do betonów poddanych jedynie pielęgnacji na mokro. Za-
stosowanie autoklawizacji okazuje się jeszcze bardziej efektywne – możliwa jest 
redukcja pełzania nawet o 60 do 80% [2].

Fakt, że w ogólnym przypadku nie ma wystarczających podstaw do przyjęcia 
wyższych wartości pełzania dla konstrukcyjnych betonów lekkich znalazł swoje od-
zwierciedlenie w wytycznych do projektowania zgodnie z PN-EN 1992-1-1 [215]. 
Zgodnie z PN-EN 1992-1-1 [215] współczynnik pełzania konstrukcyjnych betonów 
lekkich (jl) zaleca się szacować w oparciu o zależność:

 ϕ ϕ ηl E= ⋅  (24)

gdzie:
j – współczynnik pełzania betonów zwykłych o analogicznej wytrzymałości;
hE –  współczynnik redukcyjny obliczany na podstawie (22).
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W rezultacie takiego oszacowania współczynniki pełzania betonów lekkich do 
projektowania przyjmują wartości niższe niż dla betonów zwykłych tych samych 
klas wytrzymałości, co zresztą potwierdzają badania. Nie oznacza to jednak niż-
szych odkształceń od pełzania. Wyznaczone na podstawie współczynnika pełzania 
odkształcenia należy przemnożyć przez współczynnik h2. Po rozpisaniu wzoru na 
odkształcenia końcowe betonów lekkich od pełzania ecl (∞, t0) oraz jego uproszcze-
niu wg (25), okazuje się jednak, że jedynie dla betonów klas ≤ LC16/18, obecnie 
stosunkowo rzadko stosowanych do celów konstrukcyjnych, odkształcenia te należy 
przyjmować większe o 30% w porównaniu do betonów zwykłych tej samej kla-
sy. W przypadku pozostałych betonów lekkich wartość odkształceń od pełzania jest 
analogiczna jak dla betonów zwykłych tej samej klasy.
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gdzie: 
h2 –  współczynnik, który wynosi 1,3 dla betonów lekkich klas ≤ 

LC16/18 oraz jest równy 1,0 dla betonów pozostałych klas;
hE –  współczynnik redukcyjny obliczany wg (22);
jl(∞, t0) – końcowy współczynnik pełzania dla betonów lekkich wyznaczo-

nym zgodnie z (24);
j(∞, t0) –  końcowy współczynnik pełzania dla betonów zwykłych;
σc –  naprężenie ściskające;
ec(∞, t0) –  końcowe odkształcenie betonu zwykłego od pełzania;
E0l –  dynamiczny moduł sprężystości betonu lekkiego;
E0  –  dynamiczny moduł sprężystości betonu zwykłego.

Należy również zaznaczyć, że bez względu na rozbieżności dotyczące jakoś-
ciowej i ilościowej oceny pełzania betonów lekkich jego wartość w rzeczywistych 
elementach konstrukcyjnych, o nieporównywalnie większych wymiarach i wolniej-
szym tempie wysychania w porównaniu do małych próbek badawczych, jest z regu-
ły mniejsza niż wynika to z badań laboratoryjnych.

6.2.9. PRZYCZEPNOŚĆ DO STALI ZBROJENIOWEJ

W porównaniu do betonów z kruszywami zwykłymi tej samej klasy wytrzyma-
łości można oczekiwać porównywalnej lub nawet lepszej przyczepności betonów 
lekkich do stali zbrojeniowej. Możliwość tę należy wiązać z bardziej szczelną 
i wytrzymałą matrycą w takich betonach oraz z ich większym skurczem, co po-
twierdzono w [2, 64, 109]. Z drugiej jednak strony, istnieje również ryzyko, że 
możliwa niższa wytrzymałość na rozciąganie betonów lekkich może mieć nega-
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tywny wpływ nie tylko na ich przyczepność do stali zbrojeniowej, ale i na zako-
twienie prętów zbrojeniowych. W raporcie BE96-3942/R2 [18] wręcz stwierdzo-
no, że przy tej samej wytrzymałości na rozciąganie przyczepność betonu lekkiego 
do stali zbrojeniowej, badana metodą pull-out, jest zawsze gorsza w porównaniu 
z betonem zwykłym. Podobnie wykazały badania Mora [193], w których przy-
czepność betonu lekkiego do zbrojenia (maksymalne naprężenie przeniesione 
przez styk) była o 20–30% niższa niż dla betonów zwykłych porównywalnej wy-
trzymałości (ok. 65 MPa).

6.3. WŁAŚCIWOŚCI DECYDUJĄCE  
O POTENCJALNEJ TRWAŁOŚCI

Zastosowanie do betonu kruszywa lekkiego o niskiej wytrzymałości oraz znaczącej 
porowatości i nasiąkliwości może dać podstawy do założenia obniżonej trwałości tych 
betonów w porównaniu z betonami na kruszywie zwykłym i takiej samej matrycy ce-
mentowej. Tymczasem w praktyce betony lekkie mogą wykazywać nie tylko podobną 
jak betony zwykłe trwałość, ale w wielu przypadkach ich odporność na oddziaływa-
nie środowiska jest znacznie wyższa. Istnieje wiele przykładów konstrukcji z betonów 
lekkich, pracujących w ekstremalnych warunkach ekspozycji bez widocznych śladów 
obniżenia ich jakości. Do tego typu konstrukcji należą liczne obiekty z betonu lekkie-
go od wielu lat eksploatowane w warunkach oddziaływania wody morskiej, takie jak: 
platformy wiertnicze czy mosty. W warunkach tych betony narażone są na równoczes-
ne oddziaływanie chlorków (pochodzących zarówno z wody morskiej i środków od-
ladzających), obciążenia o charakterze dynamicznym, zmęczeniowym i erozyjnym od 
uderzeń fal morskich, cykliczne zamrażanie i odmrażanie. Sztandarowym przykładem 
obiektów z betonu lekkiego o bardzo dobrej trwałości, pracujących w takich warun-
kach od prawie stu lat, jest 10 kadłubów statków zbudowanych w latach 1920–1945, 
które obecnie wykorzystywane są jako falochrony na Powell River w Kanadzie. Bada-
nia [238] odwiertów pochodzących z tych konstrukcji wskazują na wzrost parametrów 
mechanicznych betonu (fc, 50–80 lat = 35 do 55 MPa) i brak mikrorys czy jakichkolwiek 
objawów korozji. Innym sztandarowym przykładem wysokiej trwałości konstrukcyj-
nego betonu lekkiego jest Panteon rzymski. Co prawda nie jest to obiekt narażony na 
tak ekstremalne warunki jak wspomniane okręty, niemniej jednak jego użytkowanie 
od prawie 2000 lat stanowi również świadectwo znakomitej trwałości betonu lekkiego 
wbudowanego w jego kopułę. 

Na dobrą trwałość betonów lekkich mają wpływ następujące czynniki:
 – wytrzymała i szczelna strefa przejściowa między kruszywem porowatym a ma-

trycą cementową; 
 – możliwość doszczelnienia struktury matrycy cementowej i kruszywa dzięki jego 

mechanizmowi absorpcyjnemu;
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 – możliwość kontynuacji hydratacji dzięki wodzie zawartej w nasiąkliwym kru-
szywie;

 – kompatybilność modułów sprężystości kruszywa i matrycy. 
Czynniki te, zdeterminowane w znacznej mierze rodzajem zastosowanego kru-

szywa oraz jego wstępną wilgotnością, wpływają nie tylko na szczelność betonu 
nieobciążonego, ale i pracującego pod obciążeniem. Jak wykazano w 6.2.1.1, betony 
lekkie w znacznym zakresie ich wytężenia mogą pracować w stanie niezarysowa-
nym, co niewątpliwie poprawia ich trwałość. Nie jest to jednak czynnik uwzględ-
niany w badaniach betonów. Większość badań dotyczących trwałości (np. nasiąkli-
wość, mrozoodporność, wodoszczelność, gazoprzepuszczalność, ognioodporność) 
wykonuje się na próbkach betonów nieobciążonych. W efekcie takich pomiarów 
trwałość betonów lekkich w stosunku do betonów zwykłych nie wypada tak korzyst-
nie jak ma to miejsce w rzeczywistych warunkach eksploatacji.

6.3.1. NASIĄKLIWOŚĆ

Nasiąkliwość betonu często traktowana jest jako wskaźnik potencjalnej jego 
trwałości. W ogólnym przypadku im nasiąkliwość betonu jest większa, tym mniejsza 
jego odporność na wnikanie mediów ciekłych i gazowych, w tym takich, które mogą 
wywołać korozję. Większa nasiąkliwość z reguły oznacza również niższą mrozood-
porność betonu. Ponadto zwiększona nasiąkliwość betonu może powodować jego 
zwiększoną wilgotność, co ma istotny wpływ na podwyższenie współczynnika prze-
wodzenia ciepła, tak ważnego dla betonów lekkich.

Rys. 6.38. Zależność między średnią nasiąkliwością a wytrzymałością betonów lekkich z kruszywem 
popiołoporytowym oraz zapraw stanowiących matryce dla tych betonów [badania własne, 100]
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W ogólnym przypadku betony lekkie, z uwagi na kruszywo o znacznej nasiąkliwości, 
wykazują wyższą nasiąkliwość w porównaniu z betonami zwykłymi. Dla typowych lek-
kich betonów konstrukcyjnych ich nasiąkliwość waha się w granicach 5–25%. 

Badania własne [100] wykazały, że podstawowymi parametrami wpływający-
mi na nasiąkliwość betonów z kruszywem popiołoporytowym jest ich wstępna wil-
gotność oraz współczynnik wodno-cementowy matrycy. Oba te czynniki decydują 
o szczelności matrycy cementowej, przyczepności do kruszywa oraz doszczelnieniu 
jego ziaren. Przy zastosowaniu tej samej zaprawy, betony lekkie wykonane z kru-
szywa wstępnie suchego charakteryzowały się zasadniczo niższą nasiąkliwością niż 
betony z kruszywem wstępnie nawilżonym. Nasiąkliwość betonów z kruszywem 
wstępnie suchym wynosiła średnio ok. 10% w przypadku zaprawy o W/C = 0,55 
oraz ok. 6% w przypadku zaprawy o W/C = 0,37. Analogiczne wartości dla be-
tonów z kruszywem wstępnie nawilżonym, do jego nasiąkliwości po 30 minutach 
(w = 17–18%), wynosiły odpowiednio ok. 13 i 11%. Natomiast wstępne nasycenie 
kruszywa spowodowało widoczny wzrost nasiąkliwości, odpowiednio do ok. 20% 
i 17%. Efekt istotnej redukcji nasiąkliwości wraz z obniżeniem wstępnej wilgotności 
kruszywa jest nie tylko spowodowany większym udziałem zawartości matrycy, ko-
niecznej dla zapewnienia odpowiedniej urabialności mieszanki, ale również reduk-
cją współczynnika wodno-cementowego matrycy, wskutek odciągnięcia z niej wody 
oraz doszczelnieniem ziaren kruszywa wchłoniętym zaczynem. Dowodem na to jest 
uzyskanie dla betonów z kruszywami nienasyconymi nasiąkliwości niższej niż dla 
zapraw stanowiących matryce w tych betonach (rys. 6.38). Ponadto, gdyby obniże-
nie nasiąkliwości betonów z kruszyw o niższej wstępnej wilgotności było rezultatem 
wyłącznie większej zawartości zaprawy cementowej, wówczas teoretycznie oszaco-
wana nasiąkliwość betonu, rozumiana jako średnia ważona nasiąkliwość kruszywa 
i zaprawy, obliczona zgodnie z (26), powinna być porównywalna z nasiąkliwością 
oznaczoną doświadczalnie.
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gdzie:
nb(t) –  teoretyczna nasiąkliwość betonu,%;
nk –  nasiąkliwość kruszywa lekkiego,%;
nm –  nasiąkliwość zaprawy cementowej,%;
Ks –  zawartość kruszywa w stanie suchym, kg/m3; Ks = K/(1 + wk);
K –  zawartość kruszywa w stanie wstępnej wilgotności, kg/m3;
wk –  wilgotność wstępna kruszywa,%;
D –  gęstość betonu w stanie suchym, kg/m3.

Tymczasem jedynie w przypadku betonów wykonanych z kruszywa nasyconego 
wartości tak obliczonej nasiąkliwości teoretycznej oraz ocenionej doświadczalnie 
okazały się być prawie identyczne, co może potwierdzać brak efektu doszczelnie-
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nia struktury matrycy cementowej, z powodu niezdolności kruszywa nasyconego do 
dalszej absorpcji. W pozostałych przypadkach nasiąkliwości szacowane teoretycz-
nie okazują się zdecydowanie większe od wartości oznaczonych doświadczalnie: 
średnio dwukrotnie większe w przypadku betonów z kruszyw suchych i o ok. 50% 
większe w przypadku betonów z kruszyw wstępnie nawilżonych. Dla wszystkich 
badanych serii betonów z kruszywem popiołoporytowym oraz zapraw, stanowią-
cych matryce w tych betonach, obserwuje się wyraźną zależność między ich nasią-
kliwością a wytrzymałością (rys. 6.39).

Porównując uzyskane wyniki z wymaganiami normy PN-91/B-06263 [202] (ak-
tualna norma PN-EN 206 [216] nie stawia żadnych wymagań w tej kwestii), na-
leży stwierdzić, że nasiąkliwość wszystkich badanych betonów spełnia kryterium 
dla betonu lekkiego eksploatowanego w warunkach zabezpieczenia go od kontaktu 
z czynnikami atmosferycznymi (nb < 25%). W przypadku betonu niezabezpieczone-
go, narażonego na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych, kryterium 
nasiąkliwości mniejszej od 20% nie spełnia jedynie beton z kruszywem 4/8 mm na-
syconym wodą i zaprawą o W/C = 0,55. Natomiast badane betony lekkie wykonane 
z kruszyw suchych osiągnęły niższe wartości nasiąkliwości w porównaniu z betona-
mi zwykłymi wykonanymi z analogicznym udziałem zapraw cementowych. Biorąc 
pod uwagę fakt, że zastosowane kruszywo popiołoporytowe wykazywało znaczącą 
nasiąkliwość (ok. 23–25%), należy przypuszczać, że betony lekkie z kruszywami 
mniej nasiąkliwymi (np. Liapor czy Leca) przy odpowiedniej technologii ich wyko-
nania mogą charakteryzować się nasiąkliwością nawet mniejszą niż 5%.

Podsumowując, ograniczenie wstępnej wilgotności kruszyw lekkich i/lub współ-
czynnika wodno-cementowego jest szczególnie wskazane w przypadkach lekkich 
betonów konstrukcyjnych przeznaczonych do eksploatacji w warunkach wysokich 
klas ekspozycji. Ich wyższa szczelność jest bowiem gwarancją, że takie parametry 
opisujące trwałość jak: mrozoodporność oraz przepuszczalność dla cieczy i gazów, 
również powinny okazać się korzystniejsze w porównaniu z betonami na kruszy-
wach lekkich o większej wstępnej wilgotności, a nawet w odniesieniu do betonów 
zwykłych. Należy jednak wyraźnie zaznaczyć, że w przypadku betonów lekkich ich 
wysoka nasiąkliwość nie może być utożsamiana z niską trwałością.

6.3.2. WODOPRZEPUSZCZALNOŚĆ

Na wstępie należy zaznaczyć, że publikowane w literaturze wyniki badań doty-
czących wodoszczelności betonów lekkich trudno oceniać i porównać pod wzglę-
dem ilościowym. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest nie tyle znaczne zróżnicowa-
nie właściwości betonów lekkich, ale przede wszystkim odmienne procedury badań, 
obowiązujące w różnych krajach. W szczególności brak jest wyników badań głębo-
kości penetracji wody zgodnie z aktualną normą PN-EN 12390-8 [210]. W Polsce 
dokument ten obowiązuje od wielu lat, a mimo to w specyfikacji betonów konstruk-
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cyjnych częściej jednak podaje się wymagania dotyczące wodoszczelności zgodnie 
z nieaktualną już normą PN 88/B-06263 [201], która w przeciwieństwie do PN-EN 
206 [216], jednoznacznie precyzuje kryteria oceny wodoszczelności betonu. Dlate-
go też w niektórych przypadkach pomocna może okazać się norma niemiecka DIN 
1045-2 [71], która jako kryterium wodoszczelności dla betonów charakteryzujących 
się wysoką odpornością na działanie słabych środków chemicznych wskazuje śred-
nią głębokość penetracji wody ≤ 50 mm, a przy silnym działaniu środków chemicz-
nych ≤ 30 mm. 

Należy zaznaczyć, że współczynnik wodoprzepuszczalności Valenty [168], sto-
sowany czasem jako wskaźnik odporności betonu na wnikanie wody pod ciśnie-
niem, nie jest miarodajny w przypadku lekkich betonów kruszywowych.

 K d
h tp =
⋅

⋅ ⋅

2

2
ν  (27)

gdzie:
KP –  współczynnik wodoprzepuszczalności, w m/s; 
d –  głębokość penetracji wody, w m; 
v –  porowatość betonu; 
h –  ciśnienie wody, w m; 
t – czas działania ciśnienia, w s.

gdzie: 
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ρ

=
⋅ ⋅
m

A d  (28)

gdzie: 
m – przyrost masy, w g;
A – pole przekroju próbki, w mm2;
r – gęstość wody, w kg/m3.

Liu i in. [168] udowodnili, że dla betonów lekkich współczynnik wodoprzepusz-
czalności jest wyższy niż dla betonów zwykłych, nawet jeżeli głębokość penetracji 
wody w betonach lekkich była niższa. Efekt ten związany jest z kumulacją wody 
w porach kruszywa lekkiego.

Pomimo z reguły wyższej nasiąkliwości betonów lekkich, ich wodoszczelność 
może być porównywalna, a nawet lepsza w odniesieniu do betonów zwykłych. Po-
twierdzają to liczne badania (np. [54, 137, 158, 168, 169]), z których wynika, że przy 
stosunkowo szczelnej matrycy cementowej (W/B ≤ 0,4) betony lekkie z kruszywami 
o relatywnie nieznacznej nasiąkliwości (WA24h ≤ 10–15%) wykazują podobną głę-
bokość penetracji wody pod ciśnieniem w stosunku do betonów zwykłych wykona-
nych z tą samą matrycą cementową. Natomiast w przypadku zastosowania wyższych 
współczynników wodno-spoiwowych czy kruszyw lekkich o wyższej nasiąkliwości 
możliwa jest nawet mniejsza wodoprzepuszczalność betonów lekkich. Jak wykazali 
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Liu i in. [168], zastosowanie bardzo szczelnej matrycy cementowej (W/B = 0,20) 
nawet beton lekki o bardzo niskiej gęstości (1310 kg/m3) z kruszywami o znacznej 
nasiąkliwości (spiekane gliny pęczniejące różnych frakcji: WA24h = 12–30%; szkło 
ekspandowane WA24h = 28–52%) czyniło praktycznie wodoszczelnym. Hossain i in. 
[137] w badaniach betonów z kruszywem pumeksowym, o nasiąkliwości wyższej 
niż większości kruszyw sztucznych (WA24h = 27–32%), potwierdzili, że zastąpienie 
kruszywa zwykłego kruszywem lekkim w zakresie od 0 do 100% redukuje wodo-
przepuszczalność betonu. Niemniej jednak wzrost zawartości kruszywa lekkiego 
kosztem matrycy cementowej, bez względu na jej rodzaj, skutkuje wzrostem wodo-
przepuszczalności (rys. 6.39). Podobny efekt powoduje też zastąpienie piasku natu-
ralnego jego lekkim odpowiednikiem, co wykazali również Liu i in. [168]. 

Rys. 6.39. Wpływ zawartości objęt. kruszywa pumeksowego (VPA) na wodoprzepuszczalność betonu. 
A/B – stosunek kruszywa do spoiwa. W/B – stosunek wodno-spoiwowy, Typ A – kruszywo grube 

lekkie, piasek naturalny; Typ B – kruszywo grube i drobne lekkie; Typ C – cement z dodatkiem 20% 
mielonego pumeksu, kruszywo grube lekkie, piasek naturalny; Typ D – cement z dodatkiem 20% 

mielonego pumeksu, kruszywo grube i drobne lekkie [137]

Jak twierdzą Zhang i Gjorv [266], wpływ na wodoprzepuszczalność betonów 
lekkich wywierają również rodzaj oraz ilość cementu i dodatków mineralnych. Op-
tymalna, ze względu na wodoszczelność, zawartość cementu w betonach lekkich 
wynosi ok. 500–600 kg/m3. Poza wskazanym przedziałem zawartości cementu ob-
serwowano spadek wodoszczelności betonów lekkich. Nie potwierdziły tego bada-
nia własne, częściowo omówione w [102], prowadzone na dziesięciu seriach za-
praw cementowych i betonów z kruszywem popiołoporytowym o wytrzymałościach 
z zakresu 30–61 MPa. Nawet przy tak umiarkowanych zawartościach cementu jak 
336–386 kg/m3 udało się uzyskać betony, które spełniają kryteria wodoszczelności 
dla betonów konstrukcyjnych wg DIN 1045-2 [71]. Ze względu na specyfikę proce-
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dury badania wodoszczelności wg PN-EN 12390-8 [210], zarówno dla badanych be-
tonów lekkich, jak i zapraw cementowych, stanowiących matryce dla tych betonów, 
nie zaobserwowano wyraźnego wpływu współczynnika wodno-cementowego (0,37; 
046 i 0,55) na średnią głębokość penetracji wody. Uchwycenie tendencji wpływu 
W/C na wodoprzepuszczalność betonów lekkich dodatkowo zapewne utrudnia ab-
sorpcja wody przez porowate kruszywo. Jak wykazano, poziom wstępnego nawil-
żenia kruszywa wywiera istotny wpływ na wodoprzepuszczalność betonów lekkich 
(rys. 6.40 i rys. 6.41). Wszystkie badane betony lekkie, z wyjątkiem wykonanych na 
kruszywie wstępnie nasyconym, wykazywały nieznaczną wodoprzepuszczalność, 
porównywalną lub nieco mniejszą jak dla betonów z kruszywami zwykłymi podob-
nych wytrzymałości. 

Fakt ten należy tłumaczyć nie tylko mniejszym udziałem zaprawy w betonach 
wykonanych na kruszywach nasyconych (większa zawartość matrycy prowadziła-
by do segregacji składników), ale przede wszystkim, wykazaną w 3.3.4, większą 
porowatością oraz większą ilością mikrorys w strefie przejściowej. Bez względu na 
poziom W/C badane betony z kruszywem wstępnie nasyconym wykazywały prawie 
identyczną głębokość penetracji. Takie wyniki sugerują, że przenikanie wody pod 
ciśnieniem odbywa się w obszarach najmniej szczelnych, które w tym przypadku 
stanowi głównie strefa stykowa, a nie sama matryca. Potwierdził to sposób znisz-
czenia próbek tych betonów w próbie rozłupania do oceny głębokości penetracji, 
poprzez styk kruszywa i matrycy (rys. 6.41). Negatywny wpływ wstępnej wilgotno-
ści kruszyw lekkich na wodoprzepuszczalność betonu potwierdzają również bada-
nia Kockala i Ozturana [158]. W badaniach tych wykazano, że nawet przy bardzo 

Rys. 6.40. Wpływ wstępnej wilgotności kruszywa popiołoporytowego (6/12 mm) na średnie 
wartości maksymalnej głębokości penetracji wody (wg PN-EN 12390-8) w betonach lekkich wraz 

z zaznaczonymi przedziałami zmienności wyników (Δdmax) [badania własne]
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szczelnej matrycy cementowej (W/B = 0,26) głębokość penetracji wody pod ciśnie-
niem w betonach z nasączonym kruszywem ze spiekanych glin pęczniejących jest 
dwukrotnie większa (79 mm) niż dla betonów zwykłych czy lekkich z kruszywem 
o bardzo niskiej nasiąkliwości. 

Wodoprzepuszczalność betonów lekkich, badana poprzez oznaczenie głębokości 
penetracji wody pod ciśnieniem, zależy od wilgotności próbek. Hammer i Hansen 
[126] twierdzą, że jeżeli próbkom betonów lekkich nie umożliwiono wysychania 
przed badaniem wodoprzepuszczalności, wówczas próbki te mogą nawet wykazy-
wać brak jakiejkolwiek penetracji wody przy stosowanym ciśnieniu 500 KPa. Fakt 
ten należy tłumaczyć brakiem sił kapilarnych w porach całkowicie wypełnionych 
wodą pochodzącą z kruszywa lekkiego czy pielęgnacji w warunkach wilgotnych. 
Ponieważ norma PN-EN 12390-8 [210] nie precyzuje ani warunków przechowy-
wania próbek do badania ani ich stanu wilgotnościowego podczas badania, może to 
prowadzić do błędnych interpretacji wyników.

Z badań własnych oraz analizy danych literaturowych wynika brak zależności 
między wodoprzepuszczalnością a wytrzymałością betonów lekkich, inaczej niż 
w przypadku nasiąkliwości (rys. 6.38). Zapewne dlatego też nie obserwuje się zależ-
ności między wodoprzepuszczalnością i nasiąkliwością betonów lekkich. 

Podsumowując, wodoszczelność betonów lekkich w większym stopniu zależy od 
porowatości matrycy oraz strefy przejściowej niż porowatości kruszywa. Czynnikiem, 
który wywiera największy wpływ na wodoprzepuszczalność betonów lekkich jest 
rzeczywisty stosunek wodno-spoiwowy matrycy oraz jej przyczepność do kruszywa. 

Rys. 6.41. Wpływ wstępnej wilgotności kruszywa popiołoporytowego (6/12 mm) na obraz przełamów 
próbek betonów lekkich i odpowiednich matryc cementowych po badaniu wodoprzepuszczalności 
(wg PN-EN 12390-8) z zaznaczonymi frontami wody. Obszary jasno-szare odpowiadają miejscom 
wyłuskania ziaren popiołoporytu z matrycy w wyniku utraty przyczepności w próbie rozłupywania 

[badania własne]
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Z tego względu betonów lekkich, które mogą być narażone na działanie wody pod 
ciśnieniem, nie należy wykonywać na kruszywach wstępnie nasyconych wodą.

6.3.3. PRZEPUSZCZALNOŚĆ JONÓW CHLORKOWYCH

Większość badań dotyczących dyfuzji jonów chlorkowych w betonach lekkich, 
wykazuje mniejszą lub porównywalną penetrację jonów chlorkowych w odniesieniu 
do betonów zwykłych tej samej wytrzymałości, a nawet w stosunku do betonów 
zwykłych o podobnym składzie (np. [168, 169, 246, 266]). Istnieją jednak również 
przykłady badań, w których wykazano większe stężenie jonów chlorkowych w be-
tonach lekkich (np. [129, 198]). Niemniej jednak nawet w tych przypadkach nie 
potwierdzono zwiększonej korozji stali zbrojeniowej, co prawdopodobnie należy 
przypisać dobrej przyczepności betonów lekkich do zbrojenia. Rozbieżności oceny 
przepuszczalności jonów chlorkowych w betonach lekkich wynikają nie tylko z róż-
nych procedur badawczych, ale ze specyfiki samego badania, będącej przyczyną 
znacznego rozrzutu wyników, co potwierdzili Zhang i Gjorv w [266]. W ogólnym 
przypadku przy danej procedurze wykonania betonów lekkich, w badaniach prze-
puszczalności jonów chlorkowych, podobnie jak w badaniach wodoprzepuszczalno-
ści, rodzaj kruszywa lekkiego ma mniejsze znaczenie niż szczelność samej matrycy 
cementowej. Z badań Kockala i Ozturana [158] wynika, że przy tym samym skła-
dzie objętościowym betony z kruszywem ze spiekanych popiołów lotnych charak-
teryzowały się nieco niższą przepuszczalnością jonów chlorkowych w porównaniu 
z betonami zwykłymi. W przypadku jednak zastosowania jako kruszywa utwardzo-
nych popiołów lotnych, wobec ich bardziej otwartej struktury porowatości, prze-
puszczalność była ponad dwukrotnie większa niż dla pozostałych betonów lekkich 
i zwykłych, nawet przy bardzo szczelnej matrycy cementowej (W/B = 0,26). Praw-
dopodobnie jednak na tak znaczne zróżnicowanie wyników miało wpływ wstępne 
nasycenie kruszywa. O ile w przypadku zastosowanych kruszyw ze spiekanych po-
piołów lotnych taka procedura nie miała istotnego znaczenia wobec niewielkiej jego 
nasiąkliwości (0,7%), to dla betonów z utwardzonymi popiołami o nasiąkliwości 
35% nie mogło to nie mieć znaczenia. 

Liu i in. [168] wykazali, że przy tym samym składzie objętościowym  
(W/B = 0,38, w + b = 37% obj.) betony lekkie z piaskiem naturalnym i spiekanymi 
glinami pęczniejącymi (WA24h = 13%) cechował niższy współczynnik dyfuzji jonów 
chlorkowych w porównaniu z betonami zwykłymi. Betony lekkie z takim samym 
rodzajem kruszywa, ale o dwukrotnie wyższej nasiąkliwości (WA24h = 26%) wyka-
zywały nieznacznie większą dyfuzję jonów chlorkowych w stosunku do betonów 
zwykłych. Zastąpienie piasku zwykłego jego lekkim odpowiednikiem, zależnie od 
jego nasiąkliwości, spowodowało, że betony lekkie charakteryzowały się podobną 
lub nieco wyższą przepuszczalnością jonów chlorkowych. Liu i in. [168] udowodnili 
również, że uzyskanie wielokrotnie niższych współczynników dyfuzji jonów chlor-
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kowych niż dla betonów zwykłych możliwe jest nawet dla betonów lekkich o bar-
dzo niskiej gęstości (D = 1310 kg/m3; porowatość betonu 49%, fcm,cube = 21 MPa ). 
Jedynym warunkiem jest zapewnienie odpowiednio szczelnej matrycy cementowej 
(W/B = 0,2). 

Pewien wpływ na trwałość betonów lekkich może mieć również obróbka ter-
miczna. Gjorv i Martines [122] wykazali, że betony lekkie wysokiej wytrzymałości 
poddane dojrzewaniu w temperaturze zaledwie 65°C charakteryzowały się podwyż-
szoną przepuszczalnością jonów chlorkowych. Po obróbce w temperaturze 90°C 
betony te wykazywały już przepuszczalność czterokrotnie wyższą w stosunku do 
betonów dojrzewających w warunkach naturalnych. Taki efekt może być spowodo-
wany powstaniem mikrorys w matrycy cementowej.

Na uwagę zasługują badania Sugiyamy i in. [239], którzy ocenę odporności be-
tonów lekkich i zwykłych, o identycznych składach objętościowych, na wnikanie 
jonów chlorkowych prowadzili pod obciążeniem (przy wytężeniu 20%), a zatem 
w warunkach zbliżonych do pracy w konstrukcji. Betony wykonano z dwoma ro-
dzajami kruszywa grubego: zwykłym i lekkim ze spiekanych łupków pęczniejących 
(WA24h = 12%) oraz dwoma matrycami cementowymi (W/C = 0,6 i 0,4). Pomimo, iż 
kruszywo lekkie było wstępnie nasycone, co obniża szczelność strefy stykowej oraz 
eliminuje możliwość redukcji współczynnika wodno-cementowego matrycy, beto-
ny lekkie charakteryzowały się zawartością zakumulowanych jonów chlorkowych 
oraz współczynnikiem dyfuzji porównywalnymi jak dla betonów zwykłych o takim 
samym składzie objętościowym (rys. 6.42). Można przypuszczać, że w tym przy-
padku możliwość wewnętrznej pielęgnacji betonów lekkich zrekompensowała brak 
doszczelnienia strefy przejściowej i matrycy w wyniku mechanizmu absorpcyjnego 
kruszywa. Zastosowane obciążenie na poziomie wytężenia 20% prawdopodobnie 
jest zbyt niskie, aby wywołało zarysowanie betonów zwykłych i tym samym uwi-
doczniło potencjalnie większą szczelność betonów lekkich. 

Rys. 6.42. Wyniki badań przepuszczalności jonów chlorkowych przyspieszoną metodą elektryczną 
dla betonów zwykłych (a) oraz betonów lekkich (b) [239]

a) b)
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Niezależnie od wyników badań laboratoryjnych przepuszczalności chlorkowej, 
badania betonów lekkich w istniejących konstrukcjach, pracujących w warunkach 
wody morskiej od wielu lat, wykazały stężenia jonów chlorkowych na poziomie nie 
stwarzającym ryzyka korozji stali zbrojeniowej [57, 115, 245].

6.3.4. GAZOPRZEPUSZCZALNOŚĆ

Gazoprzepuszczalność jest właściwością betonu, która w wielu przypadkach 
jest bardziej miarodajnym wskaźnikiem jego szczelności, a w konsekwencji jego 
trwałości, w porównaniu do wodoprzepuszczalności czy nasiąkliwości. Jest zależna 
od porowatości otwartej w betonie. W szczególności zatem gazoprzepuszczalność 
może stanowić miarę podatności betonu na karbonatyzację, związaną z wnikaniem 
ditlenku węgla w pory betonu. Przykładów badań gazoprzepuszczalności betonów 
lekkich w dostępnej literaturze jest niewiele. Podobnie jak w przypadku dyfuzyjno-
ści chlorkowej, również i tu brak odpowiednich norm do oznaczania tej właściwości. 

Do podstawowych czynników determinujących gazoprzepuszczalność betonów 
należy zaliczyć: szczelność matrycy cementowej, jej udział w betonie, stopień za-
wilgocenia betonu oraz struktura zastosowanego kruszywa. W przeciwieństwie do 
przepuszczalności wody czy jonów chlorkowych, przy badaniu gazoprzepuszczal-
ności, ze względu na rozmiar cząsteczek gazu, kruszywo porowate ewidentnie bierze 
udział w transporcie tego medium. W efekcie, przy podobnym stopniu zawilgocenia 
i identycznym składzie objętościowym betony lekkie z reguły charakteryzują się 
wyższą gazoprzepuszczalnością. Potwierdziły to badania Lydona [181] prowadzone 
dla betonów z kruszywem wapiennym i lekkim ze spiekanych popiołów lotnych 
(WA30min = 11%). Autor [181] stwierdził wyższą gazoprzepuszczalność betonów 
lekkich w danych warunkach wysychania oraz bardziej istotny wpływ warunków 
wysychania betonów lekkich na ich gazoprzepuszczalność w porównaniu z betona-
mi zwykłymi. Sugiyama i in. [239] wykazali natomiast, że próbki betonów lekkich 
i zwykłych wysychające w powietrzu charakteryzowała podobna gazoprzepuszczal-
ność, chociaż niewątpliwie szczelność badanych betonów lekkich była mniejsza, co 
można wnioskować z wyników w stanie suchym (rys. 6.43). Betony lekkie znacznie 
wolniej wysychające w powietrzu cechuje z reguły wyższa wilgotność, która z kolei 
obniża zdolność gazu do penetracji struktury betonu. 

Należy zaznaczyć, że w obu cytowanych powyżej badaniach [181, 239] kruszy-
wo było nawilżane w wodzie bezpośrednio przed wykonaniem mieszanki betono-
wej, co znacząco ogranicza mechanizm absorpcyjny kruszywa, a tym samym efekt 
absorpcyjnego doszczelnienia kruszywa i matrycy.

Niepublikowane badania własne gazoprzepuszczalności ośmiu serii betonów lek-
kich z kruszywem popiołoporytowym (fcm,cube = 40 do 64 MPa) wyraźnie wskazują, że 
przy tym samym składzie objętościowym betonu ograniczenie wstępnej wilgotności 
kruszywa (do w = 17%; nawilżanie realizowane na 24 h przed wykonaniem mie-
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szanki) znacząco wpływa na zmniejszenie gazoprzepuszczalności betonu. W efek-
cie betony z kruszywem o ograniczonej wstępnej wilgotności charakteryzowały 
się współczynnikiem przepływu (k = 5,47E-17–1,97E-16 m2, wg metody RILEM 
– Cembureau) wyraźnie niższym w stosunku do betonów wykonanych na kruszy-
wie wstępnie nasyconym (k = 7,53E-17-4,19E-16 m2). Generalnie wpływ jakościo-
wy współczynnika wodno-cementowego na szczelność betonów lekkich okazał się 
analogiczny do betonów zwykłych. Jednakże w przypadku betonów z kruszywem 
nienasyconym jedynie redukcja W/C w zakresie 0,6 do 0,5 przyniosła znaczący spa-
dek gazoprzepuszczalności. Dalsze obniżenie W/C nie powodowało już wyraźnego 
obniżenia przepływu gazu. Oprócz dodatkowego efektu absorpcji części wody przez 
kruszywo, ujawnia się tu wpływ wilgoci zawartej w betonie. Im bowiem niższy 
współczynnik wodno-cementowy tym wolniej następuje transport wody z kruszywa 
lekkiego. W rezultacie, betony o niższym W/C charakteryzowały się nawet większą 
wilgotnością. Badania były realizowane po 90 dniach wysychania próbek w warun-
kach RH ≈ 50%, co prowadziło do wilgotności badanych betonów z zakresu od 3,1 
do 4,6%. Badania po wysuszeniu próbek do stałej masy dały oczywiście wyższe 
współczynniki przepuszczalności (k = 1,58E-16-4,66E-16 m2 dla betonów z kruszy-
wem wstępnie wilgotnym oraz k = 2,83E-16-9,60E-16 m2 dla betonów z kruszywem 
wstępnie wilgotnym). W przypadku betonów w stanie suchym obserwuje się wy-
raźną zależność między obniżeniem współczynnika wodno-cementowego a reduk-
cją gazoprzepuszczalności betonu lekkiego. Co prawda badania w stanie suchym są 
bardziej miarodajnym wskaźnikiem szczelności betonu, niemniej jednak beton lekki 
rzadko kiedy występuje w takim stanie w warunkach rzeczywistych. 

Rys. 6.43. Wpływ czasu i warunków wysychania na gazoprzepuszczalność betonów zwykłych (a) 
oraz betonów lekkich (b) [239]

a) b)
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6.3.5. PODATNOŚĆ NA KARBONATYZACJĘ

Z uwagi na możliwą większą gazoprzepuszczalność betonów lekkich istnieje 
duże prawdopodobieństwo, że betony lekkie będą również wykazywać większą głę-
bokość karbonatyzacji w porównaniu z betonami zwykłymi o takim samym skła-
dzie objętościowym. Dodatkowym czynnikiem, który może zwiększyć głębokość 
karbonatyzacji betonów lekkich, jest ich większa wilgotność, związana ze znaczną 
kumulacją wody w porach kruszywa. Jak wiadomo, karbonatyzacja betonu zachodzi 
jedynie w obecności wody. To właśnie z uwagi na ryzyko zwiększonej przepusz-
czalności ditlenku węgla betonów z kruszywami lekkimi oraz możliwej ich więk-
szej wilgotności, PN-EN 1992-1-1 [215] zaleca zwiększenie grubości otuliny prętów 
zbrojeniowych o 5 mm w stosunku do betonów zwykłych eksploatowanych w wa-
runkach danej klasy ekspozycji. 

Przy tym samym poziomie wytrzymałości ryzyko większej głębokości karbo-
natyzacji betonów lekkich w stosunku do zwykłych jest ograniczone. Wiąże się 
to z większą zawartością cementu i/lub niższym współczynnikiem wodno-cemen-
towym w betonach lekkich, co gwarantuje wzrost alkaliczności betonu oraz jego 
szczelności. Badania głębokości karbonatyzacji betonów lekkich wskazują na po-
równywalne (np. [129, 175]), a nawet niższe (np. [45, 175]) jej wartości dla betonów 
lekkich w stosunku do zwykłych tej samej wytrzymałości. 

Z analizy literatury dotyczącej karbonatyzacji betonów lekkich wynika, że jej 
głębokość jest odwrotnie proporcjonalna do wytrzymałości, a co się z tym wiąże 
proporcjonalna do współczynnika wodno-cementowego oraz ogólnej porowato-
ści betonu. W rezultacie betony lekkie wysokiej wytrzymałości charakteryzują się 
szczególnie niską głębokością karbonatyzacji. Haque i in. w [129] wykazali, że 
przy tym samym poziomie wytrzymałości, betony lekkie z kruszywem drobnym 
zwykłym charakteryzują się mniejszą głębokością karbonatyzacji w porównaniu 
z betonami, w których zarówno kruszywo grube, jak i drobne jest lekkie. Ponadto, 
podobnie jak w przypadku gazoprzepuszczalności, kluczowy jest tu rodzaj zasto-
sowanego kruszywa, a konkretnie struktura jego porowatości. Kruszywa lekkie 
o relatywnie niskiej nasiąkliwości (do 8–10%) stwarzają możliwość wykonania 
betonu charakteryzującego się mniejszą karbonatyzacją w porównaniu z beto-
nami zwykłymi podobnej wytrzymałości. Osborne [198] wykazał, że po 10–15 
latach przechowywania próbek betonów z różnymi kruszywami lekkimi w śro-
dowisku wody morskiej (w strefie rozbryzgów, pływów i w pełnym zanurzeniu), 
wszystkie betony lekkie wykazywały minimalną głębokość karbonatyzacji, rzędu 
1 do 4 mm.

Pomimo iż właściwości betonów lekkich są mniej wrażliwe na warunki dojrze-
wania, okazuje się, że w przypadku karbonatyzacji warunki pielęgnacji betonu mogą 
jednak mieć znaczenie. Haque i in. [128, 129] stwierdzili, że betony lekkie poddane 
dłuższej pielęgnacji na mokro cechuje wyraźnie mniejsza podatność na karbonaty-
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zację. Lo i in. [174] wykazali natomiast, że obróbka termiczna wpływa na wzrost 
głębokości karbonatyzacji betonów lekkich w porównaniu z betonami dojrzewają-
cymi w warunkach normalnych. Niemniej jednak, betony lekkie poddane obróbce 
termicznej charakteryzuje mniejsza głębokość karbonatyzacji w stosunku do beto-
nów zwykłych dojrzewających w takich samych warunkach. W przypadku braku 
wewnętrznej pielęgnacji, obróbka termiczna bardziej ogranicza stopień hydratacji, 
sprzyjając zwiększonej podatności na karbonatyzację. 

Niezależnie od wyników przyspieszonych badań laboratoryjnych karbonatyzacji 
betonów lekkich i rozbieżności z nimi związanymi, badania konstrukcji z betonu 
lekkiego eksploatowanych od kilku do nawet kilkudziesięciu lat, wskazują na bar-
dzo nieznaczne głębokości karbonatyzacji, pod warunkiem prawidłowego zagęsz-
czenia betonu [245]. 

6.3.6. MROZOODPORNOŚĆ

Z wielu publikowanych prac (np. [20, 80, 116, 157, 158, 218]) wynika, że betony 
lekkie, nawet w przypadku braku napowietrzenia, charakteryzują się wyższą mro-
zoodpornością w stosunku do betonów zwykłych porównywalnych klas wytrzyma-
łości. Potwierdzają to również oceny stanu betonów w istniejących konstrukcjach 
narażonych na cykliczne zamrażanie i rozmrażanie [136, 245]. 

Podobnie jak w przypadku innych badań związanych z trwałością, z uwagi na 
zróżnicowane procedury badawcze trudno porównywać pod względem ilościowym 
wyniki badań mrozoodporności. W przypadku badań mrozoodporności stosowane 
procedury badawcze różnią się znacząco w zakresie: rodzaju próbek, liczby cykli, 
zakresu temperatur, medium do zamrażania i rozmrażania, a co istotniejsze, kryte-
riów oceny. Na świecie, w tym również w Europie (wobec aktualnego braku normy 
europejskiej) wiele badań wykonuje się zgodnie z normą ASTM C666, a jako miarę 
mrozoodporności przyjmuje się tzw. współczynnik trwałości (DF):

 DF E N
E
N=
⋅

⋅
⋅

300
100%  (29)

gdzie: 
E –  moduł sprężystości betonu nie poddanego cyklom zamrażania i roz-

mrażania;
EN – moduł sprężystości betonu po N cyklach zamrażania i rozmrażania;
N – liczba cykli zamrażania i rozmrażania (wg ASTM C666 N = 300).

Do wyznaczenia współczynnika trwałości wg (29) najczęściej zamiast modułu 
siecznego stosuje się moduł dynamiczny, który łatwo oznaczyć w badaniach ultra-
dźwiękowych czy rezonansowych. Jako kryterium mrozoodporności przyjmuje się 
współczynnik trwałości większy od 60%. 
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Współczynnik trwałości, uwzględniając moduł sprężystości betonu zamiast wy-
trzymałości, okazuje się być bardziej miarodajnym wskaźnikiem odporności na cy-
klicznie zamrażanie i rozmrażanie. Im bowiem kompozyt betonowy charakteryzu-
je się większą sztywnością tym ma mniejszą zdolność do przeniesienia naprężeń 
rozciągających, wynikających z ekspansji zamarzającej wody w strukturze betonu, 
bez zarysowania. Wziąwszy pod uwagę, że moduł sprężystości betonów lekkich jest 
niższy w stosunku do betonów zwykłych o tej samej wytrzymałości, można przy-
puszczać, że ich mrozoodporność również będzie lepsza. 

Badania zrealizowane w ramach programu BE96-3942 EuroLightCon [20] wy-
kazały, że stosując kruszywo suche można osiągnąć porównywalną lub znacznie 
lepszą mrozoodporność betonów lekkich w stosunku do betonów zwykłych o tym 
samym składzie objętościowym (W/B = 0,54). Wyniki tych badań, przedstawione 
w tabeli 6.5, wskazują, że zastępując kruszywo zwykłe w części, a nawet w całości, 
niektórymi rodzajami kruszyw lekkich (Leca 670, Leca 800, Liapor 8), można uzy-
skać poprawę mrozoodporności. W przypadku kruszywa pumeksowego oraz Lytag 
wzrost ich zawartości w stosunku do udziału kruszywa zwykłego powodował więk-
sze spadki wytrzymałości po badaniach mrozoodporności. Tak odmienny wpływ 
zastosowanego kruszywa pumeksowego i popiołoporytowego na mrozoodporność 
betonów lekkich należy prawdopodobnie wiązać z ich niższą wytrzymałością na 
miażdżenie, odpowiednio 1,4 i 4,5 MPa, w stosunku do kruszyw ze spiekanych glin 
pęczniejących (Leca 670–6,3 MPa; Leca 800–10,3 MPa; Liapor 8–10,0 MPa). Po-
dobny wpływ rodzaju kruszywa na mrozoodporność betonów lekkich potwierdzili 
Mao i Ayuta [183]. Betony z kruszywami, charakteryzującymi się wyższą gęstością 
ziaren czy wyższą wytrzymałością na miażdżenie wykazywały większą odporność 
na cykliczne zamrażanie i rozmrażanie. 

Tabela 6.5

Wpływ rodzaju kruszyw lekkich oraz ich udziału w stosie okruchowym na spadki wytrzymałości  
po badaniu mrozoodporności wg niestandardowej procedury BE96-3942 [20]
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Szczególnie korzystny efekt kruszywa Liapor na mrozoodporność betonów lek-
kich potwierdzili Pospichal i in. w [218]. W badaniach tych wykazano całkowity 
brak spadku modułu sprężystości, siecznego oraz dynamicznego, co utożsamia się 
z brakiem destrukcji, po 200 cyklach zamrażania i rozmrażania betonów z kruszy-
wem wstępnie suchym Liapor 600. Analogiczne badania realizowane na betonach 
z kruszywem wstępnie wilgotnym (w = 13%) i wstępnie nasyconym (w = 29%) 
wykazały nieznaczną redukcję modułu dynamicznego oraz wyraźne spadki modułu 
siecznego (do 20%) (rys. 6.44). Można przypuszczać, że rozbieżne wyniki oceny 
mrozoodporności w oparciu o oba rodzaje modułów wynikają w tym przypadku 
z nienajlepszej przyczepności matrycy do silnie spieczonej powłoki Liaporu. Przy-
czepność tę dodatkowo osłabia ograniczenie mechanizmu absorpcyjnego kruszywa, 
spowodowane jego wstępnym nawilżeniem/nasyceniem. Zatem wyniki badań [218] 
dowodzą, że ocena mrozoodporności w oparciu o pomiar modułu dynamicznego nie 
zawsze jest właściwa.

Rys. 6.44. Dynamiczny i sieczny moduł sprężystości betonów lekkich z kruszywem Liapor 600 
wstępnie suchym, nawilżonym i nasyconym po badaniach mrozoodporności [218]

Fujiki i in. [116] jako warunek uzyskania wyższej mrozoodporności betonów 
lekkich, w stosunku do betonów zwykłych, wskazują stopień wstępnego nawilżenia 
kruszywa na poziomie mniejszym niż 90% porowatości ogólnej betonu. W przeciw-
nym przypadku, jeżeli warunki zewnętrzne dojrzewania betonu uniemożliwiły jego 
odpowiednie wysuszenie, podczas zamarzania woda zwiększając swoją objętość 
może spowodować zniszczenie struktury betonu. Badania Kliegera i Hansena [157] 
wykazały, że współczynnik trwałości dla betonów lekkich z kruszywem wstępnie 
suchym, zależnie od jego rodzaju, może być nawet kilkakrotnie wyższy w stosunku 
do betonów z kruszywem nasączonym. 

Badania własne, częściowo omówione w [80], potwierdziły bardzo istotny 
wpływ stanu wstępnej wilgotności kruszywa lekkiego na mrozoodporność betonów 
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lekkich. W przeciwieństwie jednak do badań Fujiki i in. [116] oraz Kliegera i Han-
sena [157] badania własne zrealizowano na betonach lekkich, którym umożliwiono 
wysychanie w ciągu 1 roku przechowywania w warunkach wilgotności RH ≈ 50% 
i w temperaturze T ≈ 20°C. W tym zatem przypadku, zasadniczo niższa mrozo-
odporność betonów lekkich, wykonanych z kruszywem popiołoporytowym wstęp-
nie nasyconym, nie wiąże się z zamarzaniem znacznych ilości wody zgromadzo-
nych w kruszywie w procesie wstępnego nasączania, a ze znaczną nasiąkliwością 
takich betonów, spowodowaną generalnie wyższą porowatością matrycy w takich 
betonach, i większą liczbą mikrorys w strefie stykowej (patrz 3.3.4). Z przepro-
wadzonych badań jednoznacznie wynika, że betony lekkie z wstępnie nasyconym 
kruszywem popiołoporytowym, bez względu na rozmiar kruszywa oraz nominalny 
współczynnik wodno-cementowy, nie spełniają kryteriów mrozoodporności badanej 
zgodnie z PN-88/B-06250 [201], tj. spadku wytrzymałości Δfcm,cube ≤ 20% (rys. 6.45). 
W przypadku wyższego współczynnika wodno-cementowego (0,55) betony z kru-
szywem wstępnie nasyconym rozpadały się zaledwie po 10–30 cyklach. Redukcja 
wstępnej wilgotności kruszywa oraz współczynnika wodno-cementowego powodo-
wała wzrost mrozoodporności betonów lekkich. W rezultacie w przypadku zastoso-
wania kruszywa wstępnie suchego i współczynnika W/C = 0,37 nie obserwowano 
żadnych oznak zniszczenia ani spadków wytrzymałości nie tylko po 150 cyklach, ale 
również po 200. Należy podkreślić, że w badaniach tych brak bezpośredniej zależ-
ności między wytrzymałością betonów lekkich na ściskanie a ich mrozoodpornością 
(rys. 6.45). 

Rys. 6.45. Wpływ wstępnej wilgotności i rozmiaru kruszywa popiołoporytowego oraz nominalnego 
współczynnika wodno-cementowego na średnie wartości spadku wytrzymałości betonów lekkich 

(Δfcm, cube) po 150 cyklach zamrażania i rozmrażania (wg PN-91/B-06263) [badania własne, 80]

Nie ma również bezpośredniej relacji, często wskazywanej w literaturze, między 
zawartością cementu w betonie lekkim a jego mrozoodpornością. Przykładowo, be-
ton z wstępnie nawilżonym kruszywem 6/12 mm (w = 17%) o zawartości cementu 
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386 kg/m3 (W/C = 0,37) uzyskał mniejszy spadek wytrzymałości po 150 cyklach 
(Δfcm,cube = 14,4%) w porównaniu z betonem wykonanym na takim samym kruszywie 
w stanie suchym o zawartości cementu 508 kg/m3 (W/C = 0,55) (Δfcm,cube = 17,7%).

Jacobsen i in. [142] wykazali, że w betonach lekkich wykonanych z kruszywa 
o niskiej nasiąkliwości (Leca 800), ale w stanie wstępnie nasyconym przez próż-
niowanie, nawet przy niskim współczynniku wodno-spoiwowym (0,35), pojawiają 
się wyraźne wewnętrzne spękania i złuszczanie w wyniku cyklicznego zamrażania 
i rozmrażania, badanego odpowiednio wg Normy Amerykańskiej ASTM C666 oraz 
wg Normy Szwedzkiej SS 137244 (w 3% NaCl). Tymczasem betony o takim sa-
mym składzie, ale z kruszywem wstępnie suchym, cechował brak złuszczania czy 
mikrorys po badaniach mrozoodporności. Natomiast betony o analogicznym skła-
dzie wykonane z kruszywem zwykłym podobną mrozoodporność jak betony lek-
kie z kruszywem suchym uzyskiwały dopiero po napowietrzeniu. Z badań Kockala 
i Ozturana [158] wynika z kolei, że przy napowietrzeniu betonu lekkiego i zasto-
sowaniu szczelnej matrycy cementowej (W/B = 0,25) rodzaj kruszywa i stan jego 
wilgotności mają niewielki wpływ na mrozoodporność. Nawet przy zastosowania 
kruszywa nasyconego napowietrzone betony lekkie charakteryzowały się wysoką 
mrozoodpornością.

Podsumowując, w przypadku przewidywanej ekspozycji nienapowietrzonego 
betonu lekkiego na cykliczne zamrażanie i rozmrażanie, bez względu na wartość 
nominalnego stosunku wodno-cementowego czy zawartość cementu, jako niedo-
puszczalne należy uznać stosowanie kruszywa w stanie pełnego nasycenia, w szcze-
gólności przy jego znacznej nasiąkliwości. Nie oznacza to jednak, że wysoka nasią-
kliwość kruszyw lekkich jest cechą dyskwalifikującą zastosowanie tych kruszyw do 
betonów mrozoodpornych. Warunkiem uzyskania mrozoodporności betonów lek-
kich jest ograniczenie wstępnej wilgotności i dobór odpowiednio niskiego współ-
czynnika wodno-cementowego matrycy, gwarantujących odpowiednią szczelność 
betonu. Udział objętościowy matrycy czy zawartość cementu w betonie, a nawet 
jego wytrzymałość, mają drugorzędne znaczenie. 

6.3.7. ODPORNOŚĆ NA DZIAŁANIE WYSOKIEJ TEMPERATURY

W ogólnym przypadku podwyższenie temperatury betonu już powyżej 100°C 
prowadzi do pogorszenia jego właściwości mechanicznych: w szczególności do 
spadków wytrzymałości na ściskanie i rozciąganie oraz modułu sprężystości. Postę-
pująca dehydratacja zaczynu cementowego jak również zachodzące w nim przemia-
ny fizyko-chemiczne powodują osłabienie struktury betonu. Przy temperaturze ok. 
500–550°C następuje gwałtowny spadek zawartości portlandytu, czemu towarzyszy 
osłabienie materiału. Uszkodzenia termiczne betonu wynikają również z braku kom-
patybilności odkształceń między kurczącym się zaczynem a zwiększającymi swoją 
objętość ziarnami kruszywa. 
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W porównaniu do betonów zwykłych konstrukcyjne betony lekkie powszechnie 
uważane są za materiał bardziej odporny na działanie wysokich temperatur. Do podsta-
wowych czynników decydujących o potencjalnej wyższej odporności betonów lekkich 
na wysokie temperatury należą: większa jednorodność strukturalna, niższy współczyn-
nik przewodzenia ciepła, niższy współczynnik rozszerzalności termicznej oraz większa 
stabilność ogniowa kruszyw, które podczas procesu produkcyjnego były poddane dzia-
łaniu temperatury z zakresu 1000–1350°C. W efekcie, betony lekkie w warunkach po-
żarowych z reguły nagrzewają się wolniej, a wzrostowi temperatur towarzyszy mniejsze 
ryzyko zarysowania oraz mniejsze odkształcenia, powodujące bardziej równomierny 
rozkład naprężeń. W porównaniu do betonów zwykłych betony lekkie mogą zatem sta-
nowić lepszą ochronę zbrojenia przed działaniem wysokiej temperatury. 

Istnieje wiele przykładów badań potwierdzających wyższą odporność betonów 
lekkich poddanych działaniu wysokiej temperatury oraz ognia w porównaniu z be-
tonami zwykłymi. To jednak, w jakim stopniu, i czy w ogóle, zachowanie betonów 
lekkich w warunkach wysokiej temperatury okaże się korzystniejsze w stosunku do 
betonów zwykłych zależne jest od: temperatury wygrzewania, jej przyrostu w cza-
sie, rodzaju zastosowanego kruszywa, wilgotności oraz wytrzymałości betonu. 

Rys. 6.46. Wpływ rodzaju kruszywa (P1 – pumeks o wytrzymałości 2,2 MPa i WAmax = 8%; 
P2 – pumeks o wytrzymałości 1,2 MPa i WAmax = 44%; LS – kruszywo zwykłe wapienne) oraz 
współczynnika wodno-cementowego (A: 0,65; B: 0,60 i C: 0,55; P2 i LS: 0,55) na obniżenie 

wytrzymałości na ściskanie i modułu sprężystości betonów samozagęszczalnych po wygrzewaniu 
w temperaturze do 900°C [6]

W szczególności betony lekkie o umiarkowanych wytrzymałościach (20–30 
MPa) cechują mniejsze spadki właściwości mechanicznych w stosunku do betonów 
zwykłych porównywalnych klas. Andiç-Çakır i Hızal [6] badali odporność betonów 
samozagęszczalnych z kruszywem zwykłym i dwoma rodzajami pumeksu, zasto-
sowanego w stanie wstępnie suchym. Z uwagi na większe zawartości zaprawy, wy-
nikające z ich samozagęszczalności, betony te charakteryzują się prawdopodobnie 
większymi spadkami wytrzymałości i modułu sprężystości po wygrzewaniu w sto-
sunku do typowych betonów niesamozagęszczalnych. Niemniej jednak, badania [6] 
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pokazują jakościowy wpływ rodzaju kruszywa na obniżenie wartości pierwotnych 
właściwości mechanicznych pod wpływem wysokiej temperatury (rys. 6.46). Pomi-
mo iż beton zwykły charakteryzował się wyższą wyjściową wytrzymałością (fcm,cube 
= 41,5 MPa), jego względna wytrzymałość resztkowa po wygrzewaniu w tempe-
raturze do 900°C była zdecydowanie niższa, w stosunku do wszystkich badanych 
betonów lekkich (fcm,cube = 22,9–30,2 MPa), w tym do betonów lekkich o wyższym 
współczynniku wodno-cementowym oraz do tych, wykonanych na bardzo słabym 
kruszywie pumeksowym. Przy niższych temperaturach wygrzewania (300 i 600°C) 
beton zwykły nie wykazywał już tak znacznych różnic spadków wytrzymałości 
w stosunku do betonów lekkich. Natomiast redukcja modułu sprężystości w tych 
temperaturach okazała się być większa dla betonów lekkich. Obniżenie współczyn-
nika wodno-cementowego z 0,65 do 0,55 spowodowało mniejsze spadki zarówno 
wytrzymałości jak i modułu sprężystości betonów lekkich. Niemniej jednak, wpływ 
współczynnika wodno-cementowego w tym zakresie okazał się znacznie słabszy niż 
wpływ rodzaju zastosowanego kruszywa lekkiego. 

a)                                                   b)                                                  c)

Rys. 6.47. Wpływ temperatury wygrzewania na zmiany: a) gęstości, b) resztkowej wytrzymałości 
na ściskanie, c) względnej wytrzymałości na ściskanie betonów z kruszywem popiołoporytowym 

Pollytag (6/12 mm). LC1: W/C = 0,60; LC2: W/C = 0,27 [badanie własne, 75]

Wobec istotnego wpływu wilgotności betonu na jego zachowanie się w warun-
kach wysokiej temperatury, w przypadku betonów lekkich nie można nie wziąć pod 
uwagę takich czynników jak: nasiąkliwość kruszywa oraz poziom jego wstępnej 
wilgotności. Im bowiem wyższa nasiąkliwość i wstępna wilgotność kruszywa, tym 
możliwa większa wilgotność betonu. W badaniach własnych, prowadzonych przy 
współautorstwie Hager [75], wykazano jednak, że nawet w przypadku zastosowa-
nia pełnego nasycenia kruszywa popiołoporytowego (w = 23%) spadki wytrzyma-
łości betonów lekkich, pod wpływem działania wysokiej temperatury w zakresie 
200–800°C, są porównywalne jak dla betonów z kruszywem zwykłym otoczako-
wym o analogicznych składach, dojrzewających w analogicznych warunkach (rys. 
6.47). Przy czym po wygrzewaniu w temperaturze 200°C betony lekkie w ogóle 
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nie wykazywały zmiany wytrzymałości. Przy braku odpowiedniej przyczepności 
zaczynu i kruszywa lekkiego w tym przypadku, o odporności betonu w głównej 
mierze decydowała szczelność matrycy cementowej. Dlatego też dla badanych be-
tonów lekkich, jak i betonów zwykłych z kruszywem otoczakowym, niższe spadki 
wytrzymałości wykazywały betony na matrycach cementowych o niższym wskaź-
niku wodno-cementowym. Natomiast przy porównywalnej wytrzymałości (fcm,cube ≈ 
50 MPa) betony lekkie charakteryzowały się istotnie wyższą odpornością na dzia-
łanie temperatury 800°C (spadek wytrzymałości o 61%, do 20,0 MPa) w porów-
naniu do betonu zwykłego (spadek wytrzymałości o 80%, do 9,7 MPa). Należy 
zaznaczyć, że dla żadnej z próbek badanych betonów lekkich, nie zaobserwowa-
no podczas ogrzewania zjawiska eksplozyjnego odpryskiwania (spalling), pomimo 
stosunkowo wysokiej wilgotności betonu. Na powierzchni próbek po wygrzewaniu 
nie było również widocznych rys ani ubytków. Nie znaczy to jednak, że wysokość 
temperatury nie miała wpływu na sposób zniszczenia betonów lekkich. Na rys. 6.48 
przedstawiono różnice w wyglądzie przełamów próbek betonów lekkich po badaniu 
wytrzymałości na ściskanie po wcześniejszym wygrzewaniu w rożnych tempera-
turach. Wraz ze wzrostem temperatury wygrzewania w przełamach obserwuje się 
nie tylko zmianę barwy kruszywa popiołoporytowego z ciemno szarej lub brunatnej 
na ceglastą (wyższy stopień utlenienia Fe), ale również inny charakter zniszcze-
nia próbek. Dla betonów nie poddawanych wygrzewaniu, zniszczenie następowa-
ło poprzez ziarna kruszywa lekkiego, co świadczy o dobrej przyczepności zaczynu 
do popiołoporytu, nawet pomimo jego całkowitego wstępnego nasycenia. Wraz ze 
wzrostem temperatury wygrzewania obserwowano zwiększoną liczbę miejsc, w któ-
rych zniszczenie nastąpiło w styku kruszywa z zaczynem. Szczególnie widoczne 

Rys. 6.48. Wygląd przełamów próbek betonów lekkich po wygrzewaniu i badaniu wytrzymałości  
na ściskanie [badania własne, 75]
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jest to w betonie LC1 ze słabszą matrycą cementową (W/C = 0,60), dla którego 
po wygrzewaniu w 800°C rozłupaniu uległy jedynie pojedyncze ziarna kruszywa, 
większość natomiast uległa odspojeniu od zaczynu. Fakt ten prawdopodobnie nale-
ży tłumaczyć większą propagacją w podwyższonej temperaturze mikrorys, których 
obecność w strefie przejściowej betonów lekkich wykonanych na wstępnie nasyco-
nym kruszywie popiołoporytowym została potwierdzona (patrz 3.3.4). Nie można 
wykluczyć, że przy wyższej wilgotności betonów lekkich niż uwzględniona w bada-
niach [75] (ok. 6%), wynikająca z naturalnego wysychania przez okres 60 dni w RH 
≈ 50% i T ≈ 20°C, destrukcja tych betonów byłaby większa. Można natomiast ocze-
kiwać, że zmniejszenie poziomu wstępnej wilgotności kruszywa lekkiego, gwaran-
tując bardziej szczelną strukturę strefy przejściowej między kruszywem porowatym 
a zaczynem cementowym, przyczyni się do wzrostu odporności betonu lekkiego na 
działanie wysokich temperatur. 

Zachowanie się zbrojonych konstrukcji z betonu lekkiego w podwyższonej tem-
peraturze może okazać się korzystniejsze w porównaniu z niezbrojonymi próbkami 
betonu. Go i in. [123] porównywali zachowanie się zbrojonych płyt ściennych wy-
konanych z betonu lekkiego i zwykłego o fcm,cyl ≈ 21 MPa. Naprężenie, przy którym 
pojawiały się rysy, granica plastyczności oraz wytrzymałość płyt z betonu lekkiego 
po wygrzewaniu do temperatury 950°C wynosiły odpowiednio: 93,6%, 94,1% oraz 
95,8% wartości, które osiągały płyty niepoddawane wygrzewaniu. Analogiczne wy-
niki dla płyt z betonu zwykłego wynosiły: 76,3%; 78,3% oraz 72,5%. 

W przypadku betonów lekkich wysokich wytrzymałości ich odporność na dzia-
łanie wysokiej temperatury okazuje się być jedynie nieznacznie lepsza lub po-
równywalna z betonami na kruszywach zwykłych podobnej klasy. Fakt ten nale-
ży tłumaczyć zastosowaniem do takich betonów matryc cementowych o wysokiej 
szczelności, z reguły wyższej niż dla betonów z kruszywami zwykłymi. Z jednej 
strony zwarta struktura matrycy cementowej sprzyja wysokiej wytrzymałości beto-
nu i jego większej odporności na zarysowanie. Z drugiej jednak strony, w przypadku 
znacznego zawilgocenia betonu, większa szczelność matrycy może spowodować 
większe złuszczanie, często o charakterze eksplozywnym, w wyniku wysokiego 
ciśnienia pary wodnej w betonie poddanym działaniu wysokiej temperatury. Pomi-
mo to, Curcio i in. [64] dla betonów lekkich wysokiej wytrzymałości (fcm,cube = 80,5 
MPa) wykazali brak spadku wytrzymałości przy wygrzewaniu w temperaturze do 
300°C, co dla betonów z kruszywem zwykłym o podobnej wytrzymałości jest rzad-
kością. W przypadku jednak szybkiego wzrostu temperatury (badania prowadzo-
ne wg krzywej węglowodorowej tzw. HC) betony lekkie wysokiej wytrzymałości 
mogą wykazywać nawet niższą ognioodporność w porównaniu do betonów wyso-
kiej wytrzymałości z kruszywami zwykłymi. Badania Jensena i in. [144] wskazują, 
że dla betonów lekkich wysokiej wytrzymałości (fcm,cube = 75 MPa), podobnie jak 
i dla betonów z kruszywami zwykłymi porównywalnych klas wytrzymałości (fcm,cube 
= 65–115 MPa), znaczną redukcję wytrzymałości (nawet do 40%) obserwuje się już 
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przy relatywnie niewysokiej temperaturze rzędu 200–300°C. W temperaturze 600°C 
redukcja wytrzymałości betonu lekkiego wynosiła prawie 50%, podczas gdy dla 
pozostałych betonów wysokiej wytrzymałości 60%. Betony lekkie natomiast były 
bardziej podatne na łuszczenie bez względu na warunki ich dojrzewania. Badania 
prowadzone na belkach zbrojonych i sprężonych, wykonanych z takich betonów 
wysokiej wytrzymałości, również wykazały istotnie większe odpryskiwanie betonu 
lekkiego, z odsłonięciem zbrojenia, w porównaniu do belek wykonanych z betonu 
zwykłego. W tym ostatnim przypadku, podobnie jak i dla belek z betonu lekkiego, 
ale nie o wysokiej wytrzymałości (fcm,cube = 50 MPa), złuszczanie było ograniczone, 
bez oznak odsłonięcia zbrojenia. Niemniej jednak, nawet umiarkowane złuszczanie 
miało wpływ na obniżenie nośności elementów. Za efekt większego złuszczania be-
tonów lekkich wysokiej wytrzymałości poddanych działaniu wysokiej temperatu-
ry niewątpliwie odpowiada ich większa wilgotność. W szczególności wysychanie 
większych elementów jest utrudnione i generuje większe ryzyko odprysków. W ra-
porcie [167], dotyczącym ognioodporności betonów lekkich, Lindgård i Hammer 
potwierdzają, że wszystkie analizowane w literaturze norweskiej betony lekkie wy-
sokiej wytrzymałości, o W/C z zakresu 0,30 do 0,40 przy zawartości pyłu krzemion-
kowego 5–15%, po badaniu HC wykazywały znaczące złuszczanie. Autorzy [167] 
postulują, poprawę ognioodporności betonów lekkich wysokiej wytrzymałości po-
przez podniesienie współczynnika wodno-cementowego co najmniej do 0,40 i/lub 
zastosowanie dodatkowych środków, tj. dodatku włókien polipropylenowych czy 
odpowiedniej ochrony przeciwpożarowej (np. w postaci warstwy zewnętrznej ze 
specjalnej zaprawy cementowej zwierającej drobny polistyren ekspandowany). 

Zagadnienie poprawy ognioodporności betonów lekkich poprzez modyfikację ich 
składu za pomocą odpowiednich dodatków czy mikrozbrojenia omówiono w 7.3.9.

6.3.8. ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE

Często uważa się, że beton lekki charakteryzuje się większą ścieralnością w po-
równaniu z betonem zwykłym o analogicznym składzie objętościowym. Tymczasem 
nieliczne badania dotyczące ścieralności konstrukcyjnych betonów lekkich bynaj-
mniej nie potwierdzają takiej tezy.

W ogólnym przypadku im niższa gęstość zastosowanego kruszywa lekkiego 
tym większa ścieralność betonu z takim kruszywem. Topçu i Uygunoğlu [249] po-
równali ścieralność betonów samozagęszczalnych z różnymi naturalnymi łamany-
mi kruszywami: pumeksem (rb = 740 kg/m3), tufem (rb = 760 kg/m3), diatomitem  
(rb = 450 kg/m3) i wapieniem zwykłym (rb = 1400 kg/m3). Wskaźniki ścieralności 
Los Angeles (wg EN 1097-2) badanych kruszyw, wynoszące odpowiednio: 52,6; 
48,7; 64,1 i 23,6%, były tym wyższe im niższa była ich gęstość. Odporność na ście-
ranie betonów lekkich z tymi kruszywami okazała się jednak bardziej zależeć od ich 
wytrzymałości niż gęstości kruszyw lekkich czy ich ścieralności (rys. 6.49 i 6.50). 
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Jak wynika bowiem z [2], odporność konstrukcyjnych betonów lekkich na ściera-
nie, analogicznie jak ma to miejsce w przypadku betonów zwykłych, w głównej 
mierze zdeterminowana jest ich wytrzymałością na ściskanie. W rezultacie betony 
lekkie i zwykłe podobnej wytrzymałości mogą charakteryzować się również porów-
nywalną ścieralnością. Przy tej samej wytrzymałości beton lekki musi być wyko-
nany z matrycą o większej szczelności, żeby zrekompensować niską wytrzymałość 
samego kruszywa. 

Rys. 6.49. Wpływ rodzaju łamanego kruszywa grubego i współczynnika wodno-spoiwowego na 
ścieralność (wg ASTM C779) betonów lekkich i zwykłych [249]

Rys. 6.50. Zależność między ścieralnością (wg ASTM C779) a wytrzymałością samozagęszczalnych 
betonów lekkich i zwykłych [249]

Badania realizowane w ramach programu BE96-3942 EuroLightCon [20] wyka-
zały, że nawet przy tym samym składzie objętościowym betony lekkie mogą cha-
rakteryzować się porównywalną, a nawet niższą w porównaniu z betonem zwykłym 
ścieralnością, zależnie od wytrzymałości betonu (rys. 6.51).
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Rys. 6.51. Zależność między ścieralnością (wg 
NEN 2875) a wytrzymałością dla betonów 

lekkich o tym samym składzie (W/B = 0,54) [20]

Chociaż generalnie nie zaleca się stosowania betonów z lekkim kruszywem gru-
bym i drobnym w przypadku konstrukcji/elementów narażonych na ścieranie [2], 
Chandra i Berntsson [45] wykazali jednak, że nawet dla takich betonów możliwa 
jest niższa ścieralność w porównaniu do betonu zwykłego tej samej wytrzymałości 
(fcm,cube = 32,5 MPa). Badania prowadzono zgodnie ze Szwedzką Normą SS 137241. 
Po 800 obrotach tarczy beton lekki z kruszywem ze spiekanych glin pęczniejących 
(Leca) charakteryzował się ścieralnością 1,3 mm, a po 1600 obrotach 1,7 mm. Ana-
logiczne wyniki dla betonu zwykłego wynosiły odpowiednio: 1,9 i 2,6 mm. W tym 
przypadku wyższą ścieralność kruszywa lekkiego zrekompensowała istotnie mniej-
sza ścieralność matrycy cementowej, wynikająca zarówno z niższego W/C (0,40 za-
miast 0,74), jak i większej zawartości cementu (425 kg/m3 zamiast 275 kg/m3).

6.3.9. REAKCJA ALKALIA–KRZEMIONKA 

W ogólnym przypadku typowe kruszywa sztuczne stosowane do betonów kon-
strukcyjnych, takie jak spiekane gliny i łupki pęczniejące, spiekane popioły lotne, 
granulowany żużel wielkopiecowy, nie wykazują reaktywności w stosunku do alka-
liów z cementu [2, 45]. Pomimo iż kruszywa te zawierają znaczne ilości krzemionki, 
to jednak występuje ona głównie w postaci krystalicznej i wolnego kwarcu, a nie 
niebezpiecznej ze względu na reaktywność z alkaliami krzemionki amorficznej, ta-
kiej jak opale czy chalcedony. 

Niemniej jednak, jak twierdzą Mladenovič i in. [191], większość kruszyw lek-
kich zawiera fazę szklistą i/lub minerały podatne na reakcje z alkaliami. Z tego też 
względu kruszywa te powinny być rozpatrywane jako potencjalnie reaktywne. Au-
torzy [191] co prawda wykazali, że zgodnie z badaniami wg normy ASTM C 1260 
żadne z badanych kruszyw lekkich (spiekane gliny pęczniejące, szkło ekspandowa-
ne, perlit i wermikulit) nie wykazuje potencjalnej reaktywności alkalicznej, objawia-
jącej się ekspansją zapraw normowych, przekraczającą wartość graniczną (0,2%). 
Niemniej jednak po badaniu reaktywności próbek zapraw z kruszywem perlitowym 
oraz ze szkłem ekspandowanym, analiza pod mikroskopem skaningowym wskazuje 
na charakterystyczne spękania (rys. 6.52), będące dowodem ekspansji, oraz zawar-
tość związków potwierdzających reakcję alkalia–krzemionka (rys. 6.53). 
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Rys. 6.52. Obraz SEM zapraw z kruszywem z ekspandowanego szkła: a) próbka niepoddana działaniu 
roztworu alkalicznego, b) próbka po badaniu przyspieszonym [191]

Rys. 6.53. Obraz SEM zapraw z kruszywem z ekspandowanego szkła po badaniu przyspieszonym 
z widocznymi typowymi produktami dla reakcji alkalia–krzemionka: a) powierzchniowa przemiana 

szkła ekspandowanego w spękany żel, b) zbity żel alkaliczno-wapienno-krzemionkowy wypełniający 
rysy, c) produkty krystaliczne o budowie rozetowej, d) aglomeraty kuliste [191]
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Reaktywność kruszyw z ekspandowanego szkła potwierdzili również Ducman 
i in. [106] oraz Limbachiya [166]. W efekcie takiej utajonej reakcji, stopień destruk-
cji betonu jest z pewnością mniej widoczny, ale jego konsekwencją będzie zapewne 
pewien spadek wytrzymałości i trwałości betonu z takim kruszywem. Należy jednak 
zaznaczyć, że ze względu na bardzo niską wytrzymałość kruszywa perlitowe i gra-
nulaty szkła piankowego, z wyjątkiem nowych odmian, nie produkowanych jeszcze 
na skalę przemysłową, nie są stosowane do betonów konstrukcyjnych.

W ogólnym przypadku negatywne skutki reakcji alkalia-krzemionka, jako rezul-
tat zastosowania do betonów lekkich reaktywnych kruszyw porowatych bądź do-
datków reaktywnych kruszyw naturalnych, są znacznie mniejsze niż dla betonów 
na samym kruszywie naturalnym. Jak twierdzą Collins i Bareham [59] przyczyną 
znacznego osłabienia ekspansji spowodowanej tą reakcją jest zdolność kruszyw po-
rowatych do akomodacji powstającego żelu. Dodatkowo jego ilość ulega redukcji na 
skutek obniżenia stężenia metali alkalicznych dzięki wodzie zaabsorbowanej przez 
kruszywo. A zatem im nasiąkliwość kruszywa jest większa, tym mniejsza jest poten-
cjalna ekspansja żelu powstającego w reakcji kruszywo–alkalia.





7. MODYFIKACJA WŁAŚCIWOŚCI 
KONSTRUKCYJNYCH BETONÓW LEKKICH

7.1. BETONY LEKKIE MODYFIKOWANE DODATKAMI 
MINERALNYMI

Rola dodatków mineralnych w kształtowaniu właściwości betonów lekkich jest 
analogiczna jak dla betonów z kruszywami zwykłymi. Stosując różnego rodzaju do-
datki, można osiągnąć poprawę urabialności mieszanki betonowej, wzrost jej lepkości, 
co wpływa na zmniejszenie jej podatności na segregację, wzrost szczelności betonu 
stwardniałego, czego konsekwencją z kolei jest: redukcja skurczu i pełzania, wzrost 
wytrzymałości, modułu sprężystości oraz trwałości. W przypadku gdy dodatek sto-
sowany jest jako zamiennik części cementu, oprócz obniżenia ceny jednostki betonu 
(nie dotyczy pyłu krzemionkowego), można dodatkowo oczekiwać redukcji ciepła 
hydratacji. Wziąwszy pod uwagę fakt, że przy danym poziomie wytrzymałości beto-
ny lekkie charakteryzują się z reguły niższym współczynnikiem wodno-cementowym 
oraz większą zawartością cementu w porównaniu do betonów zwykłych, możliwość 
zastąpienia części cementu dodatkami może mieć tu nawet większe znaczenie. 

Efektywność modyfikacji różnych właściwości betonów lekkich uzależniona jest 
od rodzaju dodatku, jego zawartości, ale również składu modyfikowanego betonu, 
w tym szczególnie od współczynnika wodno-cementowego i rodzaju cementu. Nie 
bez znaczenia jest tu także rodzaj kruszywa lekkiego i stan jego wstępnej wilgotności. 
Oba te czynniki determinują z jednej strony granice wytrzymałości betonu, z drugiej 
strony możliwość jego wewnętrznej pielęgnacji, tak istotnej w przypadku betonów 
z dodatkami, których hydratacja wolniej postępuje. Rodzaj kruszywa lekkiego jest też 
głównym czynnikiem wpływającym na izolacyjność termiczną betonu, zatem pośred-
nio decyduje o wyższej w porównaniu do betonów zwykłych temperaturze dojrze-
wającego kompozytu. Jak wiadomo, reaktywność wielu dodatków stosowanych do 
betonów zwiększa się wraz ze wzrostem temperatury. Czynnikiem, który koniecznie 
należy wziąć pod uwagę przy ocenie efektywności dodatku na modyfikację właści-
wości betonu lekkiego, jest również jego wiek. Korzystny wpływ wielu dodatków na 
właściwości betonu stwardniałego zwiększa się bowiem wraz z jego wiekiem.

Jako dodatki mineralne do konstrukcyjnych betonów lekkich najczęściej stoso-
wane są dodatki typu II o właściwościach pucolanowych (popiół lotny, pył krze-
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mionkowy) lub utajonych właściwościach hydraulicznych (żużel wielkopiecowy). 
Dodatki typu I, prawie obojętne, stosowane są głównie do betonów niższych wy-
trzymałości lub jako materiał uzupełniający do dodatków typu II, w celu zwiększe-
nia stabilności mieszanki betonowej i poprawy szczelności betonu stwardniałego. 
Dodatkami tego typu stosowanymi do betonów lekkich są różnego rodzaju mączki 
skalne. W przypadku konstrukcyjnych betonów lekkich najczęściej stosuje się je 
w celu modyfikacji właściwości reologicznych mieszanki (patrz 7.2).

Poniżej szczegółowo omówiono wpływ najczęściej stosowanych dodatków typu 
II na właściwości betonów lekkich. Wszystkie cytowane w tym rozdziale wyniki 
badań przeprowadzono na betonach wykonanych z cementu portlandzkiego.

7.1.1. BETONY LEKKIE Z DODATKIEM POPIOŁU LOTNEGO

Spośród wszystkich dodatków do betonów lekkich najczęściej stosowany jest 
popiół lotny, nie tylko ze względów ekonomicznych, ale również z uwagi na ko-
rzystny wpływ na właściwości tych betonów. Z reguły dodatek ten dozowany jest 
do betonów lekkich w ilości podobnej jak dla betonów zwykłych, tj. 15–40% m.s. 
Analizując wpływ popiołu lotnego na właściwości betonu lekkiego należy rozróżnić 
dwa przypadki. Pierwszy, gdy popiół lotny zastępuje cześć cementu, drugi, gdy do-
zowany jest dodatkowo w stosunku do cementu.

Zastąpienie części cementu dodatkiem popiołu lotnego, podobnie jak i w przy-
padku betonów zwykłych, korzystnie wpływa na poprawę urabialności mieszanek 
betonów, co potwierdzają badania [31, 47, 174]. W badaniach tych wykazano, że 
dzięki kulistemu kształtowi ziaren popiołu lotnego, przy porównywalnej jego miał-
kości do cementu, zwiększenie udziału tego dodatku w spoiwie wpływa na wzrost 
opadu stożka czy średnicy rozpływu. Chen i Liu [47] wykazali również większą sta-
bilność konsystencji mieszanek z popiołem lotnym w czasie. Ponadto, jak potwier-
dzili Bilodeau i in. [31], dodatek popiołu lotnego powoduje ograniczenie zjawiska 
bleedingu, obniżenie ciepła hydratacji i znaczące wydłużenie czasu początku i koń-
ca wiązania. Korzystnie wpływa też na redukcję skurczu i pełzania betonu lekkiego.

Z większości badań wynika wysoka trwałość betonów lekkich zawierających po-
piół lotny, niezależnie czy był on stosowany jako zastąpienie części cementu lub 
jako dodatkowy składnik. Niewiele jest natomiast badań porównawczych, które 
wskazywałyby, jaki wpływ wywiera wzrost zawartości popiołu lotnego na właści-
wości betonów lekkich. Do najbardziej kompleksowych badań dotyczących tego 
zagadnienia należą badania Bilodeau i in. [31], prowadzone na betonach z czterema 
rodzajami kruszyw lekkich. Z uwagi jednak na bardzo wysokie zawartości popiołu 
lotnego (58% m.s.), rzadko kiedy stosowane w praktyce, oraz ze względu na be-
ton kontrolny o wyższym współczynniku wodno-spoiwowym, a o porównywalnej 
28-dniowej wytrzymałości (fcm,cyl ≈ 38 MPa), wyniki tych badań należy traktować 
tylko informacyjnie dla zobrazowania pewnych tendencji. W badanych betonach 
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lekkich dodatek tak wysokiej zawartości popiołu lotnego powodował wzrost po-
datności na karbonatyzację, ale poprawę odporności na penetrację jonów chlorko-
wych, zwłaszcza w późniejszym okresie. Wyniki badań przepuszczalności jonów 
chlorkowych są pewnym zaskoczeniem, wobec często wskazywanego dla betonów 
zwykłych możliwego obniżenia jego szczelności w różnych jej aspektach (wodo-
szczelności, nasiąkliwości, odporności na wnikanie chlorków itp.), spowodowane-
go wzrostem zawartości popiołu lotnego w spoiwie. Mniejsza szczelność betonu 
z dodatkiem popiołu lotnego, w szczególności we wczesnym okresie dojrzewania, 
związana jest z powolną reakcją hydratacji popiołów [121]. W miarę upływu czasu, 
szczelność betonu zawierającego popiół lotny powinna ulegać poprawie. Niemniej 
jednak, jak wskazuje Neville [195], potencjalne doszczelnienie struktury betonu 
w czasie jest silnie związane z warunkami pielęgnacji. Prawdopodobnie to właśnie 
przedłużona pielęgnacja wewnętrzna betonów lekkich z popiołem lotnym odpowia-
da za ich podwyższoną szczelność. Nie można również wykluczyć, że wyższa tem-
peratura dojrzewania betonów lekkich, wynikająca z podwyższonej ich izolacyjno-
ści termicznej, sprzyja przyspieszeniu reakcji popiołu w betonie. 

Rys. 7.1. Wpływ zawartości popiolu lotnego (FA) i pyłu krzemionkowego (SF) na głębokość 
karbonatyzacji po 28 dniach dojrzewania betonów lekkich z kruszywem ze spiekanych glin 

pęczniejących poddanych obróbce termicznej [174]

Wzrost głębokości karbonatyzacji betonów lekkich w wyniku zastosowania 
dodatku popiołu lotnego potwierdzili Lo i in. [174]. W badaniach tych określono 
wpływ zastąpienia cementu popiołem lotnym w ilości 25–55% na 39 betonach lek-
kich z kruszywem ze spiekanych glin pęczniejących o zróżnicowanym W/C oraz 
przy różnych warunkach dojrzewania. Autorzy [174] wykazali, że wzrost zawarto-
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ści popiołu lotnego w stosunku do cementu oraz dodatkowo obróbka termiczna są 
przyczyną zwiększonej głębokości karbonatyzacji (rys. 7.1). Efekt taki, analogicz-
ny jak w przypadku betonów zwykłych, spowodowany jest niższym pH betonów, 
w których część spoiwa zastąpiono dodatkami, w szczególności pucolanowymi, co 
wpływa niekorzystnie na wzrost tempa karbonatyzacji. Możliwą większą podat-
ność na karbonatyzację betonów lekkich z popiołem lotnym potwierdzili również 
Gao i in. [118]. Autorzy [118] wykazali jednak, że efekt ten uzależniony jest od 
rodzaju popiołu lotnego i jego miałkości. We wczesnym okresie (do 14 dni) dodatek 
obu badanych popiołów powodował większą karbonatyzację. Po tym czasie betony 
z popiołem o większej miałkości cechowała już niższa głębokość karbonatyzacji 
w stosunku do betonu kontrolnego, a różnica ta zwiększała się z czasem na korzyść 
betonu lekkiego. 

Podobnie jak w przypadku betonów zwykłych, zastąpienie części cementu po-
piołem lotnym może spowodować obniżenie mrozoodporności betonów lekkich. 
Potwierdziły to badania zespołu Bastiana [14], w których wykazano, że popiół lotny 
w ilości 25 i 50% m.s. znacząco wpływa na spadek mrozoodporności betonów lek-
kich z kruszywem popiołoporytowym. Betony te nie uzyskały nawet stopnia mrozo-
odporności F75 wg PN-88/B-06250, pomimo ich relatywnie wysokiej wytrzymało-
ści (fcm,cube = 51,1 i 49,1 MPa). Tymczasem betony bez dodatku popiołu lotnego, przy 
podobnej zawartości spoiwa, gwarantującej podobny poziom wytrzymałości po 90 
dniach, z powodzeniem spełniały kryteria dla stopnia mrozoodporności F150. Nato-
miast Bilodeau i in. [31] wykazali, że nawet tak znacząca zawartość popiołu jak 58% 
m.s. nie powoduje spadku mrozoodporności, jeżeli stosuje się domieszkę napowie-
trzającą. Po 300 cyklach zamrażania i rozmrażania wszystkie badane betony lekkie 
z popiołem lotnym i różnymi kruszywami lekkimi oraz beton kontrolny bez dodatku, 
o porównywalnej 28-dniowej wytrzymałości (fcm,cyl ≈ 38 MPa), charakteryzowały się 
wysokim współczynnikiem trwałości wynoszącym co najmniej 99%.

Dodatek popiołu lotnego do betonów lekkich, analogicznie jak w przypadku be-
tonów zwykłych, zwiększa ich odporność na działanie wysokiej temperatury. Tany-
ildizi i Coskun [243] wykazali, że zastąpienie 10–30% cementu popiołem lotnym 
spowodowało, że betony z kruszywem ze skorii po wygrzewaniu w temperaturze 
800°C charakteryzowały się mniejszym procentowym spadkiem wytrzymałości na 
ściskanie i rozciąganie przy rozłupywaniu oraz generalnie znacznie wyższą wytrzy-
małością resztkową (odpowiednio do 44% i 43% wytrzymałości w 20°C) w sto-
sunku do betonu bez dodatku (odpowiednio 36% i 24% wytrzymałości w 20°C). 
Wyższa odporność na działanie wysokiej temperatury betonów modyfikowanych 
dodatkami wiąże się m.in. z obniżeniem ich współczynnika przewodzenia ciepła. 
Z badań Demirboği i Güla [67] wynika, że zastąpienie części cementu popiołem 
lotnym czy pyłem krzemionkowym w ilości do 30% jego masy powoduje wyraźny 
spadek współczynnika λ nawet do 18,5% zależnie od składu betonów lekkich. Auto-
rzy [67] efekt obniżenia przewodności cieplnej badanych betonów tłumaczą znaczną 
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zawartością powietrza w dodatkach dozowanych w postaci nasypowej oraz wysoką 
zawartością amorficznej krzemionki. Badania Postaciog˘lu i Maddelera [219] po-
twierdzają, że przewodność cieplna SiO2 w postaci krystalicznej może być piętna-
stokrotnie wyższa w stosunku do SiO2 w postaci amorficznej. Demirboğa i Gül [67] 
wskazują, że z obu badanych dodatków (pył krzemionkowy, popiół lotny) większą 
efektywność redukcji współczynnika λ można osiągnąć stosując popiół lotny. Jed-
nakże analiza wyników badań przedstawionych w [67] nie potwierdza takiego wnio-
sku, co można zaobserwować na rys. 7.2. Z badanych betonów jedynie dwa wska-
zują na większą efektywność popiołu lotnego i to przy mniejszych zawartościach 
dodatku (do 20% m.c.). Rozbieżności wyników należy prawdopodobnie tłumaczyć 
wskazanymi przez autorów zmiennymi warunkami badania i różnicami w wilgotno-
ści próbek.

Rys. 7.2. Przykładowy wpływ zawartości dodatków mineralnych na współczynnik przewodzenia 
ciepła (λ) lekkich betonów z kruszywem pumeksowym (PA) i perlitem ekspandowanym (EPA) [67]

Na podstawie dostępnych wyników badań dla betonów zwykłych można przy-
puszczać również, że dodatek popiołu lotnego korzystnie wpłynie na podwyższenie 
odporności betonów lekkich na agresję siarczanową.

Większość badań dowodzi, że popiół lotny, stosowany nie tylko jako dodatkowy 
składnik, ale również jako zastąpienie części cementu w ilości do 30%, korzystnie 
wpływa na modyfikację właściwości mechanicznych betonów lekkich. Efektyw-
ność wpływu dodatku w głównej mierze zdeterminowana jest jego rodzajem (kla-
są), ilością, współczynnikiem wodno-spoiwowym oraz wiekiem betonu. Generalnie 
efektywność ta wzrasta wraz ze wzrostem współczynnika wodno-cementowego oraz 
wiekiem betonu. Ocena wpływu popiołu lotnego w terminie do 28 dni nie jest zbyt 
miarodajna, a jednak wiele badań dotyczących wpływu popiołu lotnego na właści-
wości betonów lekkich realizowana jest wyłącznie w tym wieku. Wczesana wytrzy-
małość (po 7–14 dniach) betonów lekkich z dodatkiem popiołu lotnego, stanowią-
cego zastąpienie części cementu, jest z reguły niższa w stosunku do betonów bez 
dodatku. Redukcja wytrzymałości jest proporcjonalna do zawartości popiołu i w ty-
powym stosowanym zakresie zawartości do 30% masy spoiwa może wynosić nawet 
do 45%. Z upływem czasu, w miarę postępu reakcji pucolanowej, te relacje ulegają 
korzystnej zmianie (rys. 7.3 i 7.4). 
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Rys. 7.3. Wpływ zawartości popiolu lotnego (FA) na wytrzymalość na ściskanie betonów lekkich 
z kruszywem ze spiekanych glin pęczniejacych. W/B = 0,5 [47]

Rys. 7.4. Wpływ zawartości popiolu lotnego (FA) i pyłu krzemionkowego (SF) na wytrzymalość na 
ściskanie i zginanie betonów lekkich z kruszywem skoria. M – betony lekkie o W/B = 0,55 (1: FA 

= 0 i SF = 0; 2: FA = 20% i SF = 0; 3: FA = 0 i SF = 10%; 4: FA = 20% i SF = 10%); CM1 i CM2 – 
kontrolne betony zwykłe bez dodatków o W/B odpowiednio 0,55 i 0,45 [56]

Chen i Liu [47] wykazali, że w wieku 7 dni betony z zawartością popiołu 10–40% 
masy spoiwa posiadały niższą wytrzymałość niż beton kontrolny. W wieku 28 dni 
betony zawierające do 20% popiołu miały już wyższą wytrzymałość niż kontrolne 
(rys. 7.3). Prawdopodobnie w późniejszym okresie te relacje byłyby jeszcze korzyst-
niejsze. Dowodzą tego badania Yasara i in. [264] oraz Kılıç i in. [56] (rys. 7.4). Z ba-
dań tych wynika, że w wieku 90 dni betony lekkie z kruszywem skoria, zawierające 
popiół lotny w ilości 20% masy spoiwa wykazywały wytrzymałość wyższą o ok. 
7% w stosunku do betonu kontrolnego, podczas gdy w 28 dniu jedynie minimalnie 
wyższą, a w 14 dniu niższą od kontrolnej. Co ciekawe, w przypadku badań omówio-
nych w [56] beton lekki z popiołem lotnym ostatecznie uzyskał wytrzymałość nawet 
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wyższą niż kontrolny beton zwykły bez dodatków o takim samym składzie objętoś-
ciowym. W badaniach [264] i [56] nie zaobserwowano natomiast znaczącego wpły-
wu takiej zawartości popiołu lotnego na wytrzymałość na zginanie. Lo i in. [176] 
dla betonów z kruszywem ze spiekanych glin pęczniejących, charakteryzujących 
się znacznie słabszą przyczepnością zaczynu w porównaniu do łamanego kruszywa 
lekkiego, po 90 dniach dojrzewania uzyskali istotnie wyższe wytrzymałości (o ok. 
25%) w przypadku zastosowania dodatku popiołu lotnego w ilości do 25% m.s. 
W wieku 28 dni betony z popiołem lotnym charakteryzowały się jedynie niewiele 
wyższą wytrzymałością (do ok. 10%) w stosunku do betonów bez tego dodatku. 
W tym wieku najwyższy przyrost wytrzymałości (o 25%) wykazali Tanyildizi i Co-
skun [243] dla betonów z kruszywem ze skorii, zastępując popiołem lotnym 30% 
masy cementu (fcm,cube ≈ 49 MPa). W tym przypadku dodatek popiołu lotnego wpły-
nął również na poprawę wytrzymałości na rozciąganie. 

Spadek wytrzymałości 28-dniowej betonów lekkich w wyniku zastąpienia ce-
mentu popiołem lotnym w ilości do 25% występuje sporadyczne. Lo i in. [174] dla 
betonów z kruszywem ze spiekanych glin pęczniejących, zawierających popiół lotny 
w ilości 25–55% masy spoiwa, po 28 dniach dojrzewania wykazali spadek wytrzy-
małości o ok. 8–27% w stosunku do betonów kontrolnych. Spadek ten był propor-
cjonalny do zawartości popiołu. Obróbka termiczna w temperaturze 60°C wpływała 
na redukcję spadku wytrzymałości. Przy 25% zawartości popiołu betony poddane 
przyspieszonemu termicznemu dojrzewaniu charakteryzowały się nawet nieznacz-
nie wyższą wytrzymałością w stosunku do betonów bez dodatku. 

Prawdopodobieństwo obniżenia wytrzymałości w wyniku zastąpienia części ce-
mentu popiołem lotnym wrasta również w przypadku niższych współczynników wod-
no-spoiwowych, zatem szczególnie w betonach lekkich wysokiej wytrzymałości. 

7.1.2. BETONY LEKKIE Z DODATKIEM PYŁU 
KRZEMIONKOWEGO

Dodatek pyłu krzemionkowego stosowany jest do betonów lekkich w podobnym 
zakresie jak do betonów zwykłych, czyli 5–15% m.s. Z uwagi na nieporównywalnie 
większą miałkość w stosunku do cementu czy innych dodatków, efektywność pyłu 
krzemionkowego w poprawie właściwości betonów jest również znacznie większa. 
W rezultacie, pomimo stosowanych mniejszych zawartości w porównaniu do po-
piołu lotnego, zastosowanie dodatku pyłu krzemionkowego prowadzi do bardziej 
wyraźnego efektu fizycznego doszczelnienia struktury betonu oraz poprawy przy-
czepności zaczynu do kruszywa poprzez zmianę niekorzystnej orientacji kryształów 
portlandytu w styku oraz zmniejszenie ich wielkości i ilości.

Niemniej jednak, można oczekiwać mniej efektywnego wpływu pyłu krzemion-
kowego na właściwości mechaniczne konstrukcyjnych betonów lekkich w porów-
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naniu do betonów zwykłych tej samej wytrzymałości. Z jednej bowiem strony efekt 
poprawy przyczepności zaczynu do kruszywa może być mniej widoczny wobec 
z reguły bardzo wytrzymałej strefy przejściowej, o mniejszej porowatości, charak-
teryzującej się często znacznie zredukowaną ilością portlandytu. Z drugiej strony 
poprawa szczelności i wytrzymałości matrycy cementowej może przynieść mniejszy 
wzrost wytrzymałości z uwagi na ograniczającą go niższą wytrzymałość kruszywa. 
W rezultacie wpływ pyłu krzemionkowego na poprawę wytrzymałości, podobnie 
jak popiołu lotnego, jest z reguły tym większy, im wyższy jest współczynnik wod-
no-spoiwowy. Mniejsza efektywność pyłu krzemionkowego w poprawie wytrzy-
małości betonów lekkich w stosunku do betonów zwykłych bynajmniej jednak nie 
oznacza mniej efektywnego wpływu tego dodatku na trwałość tych betonów, zde-
terminowaną w głównej mierze właśnie szczelnością matrycy cementowej i budową 
strefy przejściowej. Zatem efektywność zastosowania pyłu krzemionkowego do be-
tonów lekkich przede wszystkim będzie zależeć od rodzaju kruszywa, w szczegól-
ności struktury jego powłoki zewnętrznej, oraz wytrzymałości zastosowanej matrycy 
cementowej. Betony z kruszywami silnie spieczonymi, o niewielkiej nasiąkliwości 
czy z kruszywami pucolanowo mniej reaktywnymi lub w ogóle niereaktywnymi, 
będą bardziej wrażliwe na wpływ pyłu krzemionkowego. 

W przeciwieństwie do popiołu lotnego, zastąpienie części cementu dodatkiem 
pyłu krzemionkowego, ze względu na jego nieporównywalnie większą miałkość, 
nie powoduje poprawy urabialności, o ile nie zwiększy się zawartości wody czy 
superplastyfikatora. Chen i Liu [47] wykazali proporcjonalną do zawartości pyłu 
krzemionkowego redukcję opadu stożka i średnicy rozpływu. Wraz ze wzrostem 
ilości pyłu krzemionkowego w mieszance betonu lekkiego zmniejszała się również 
stabilność konsystencji w czasie. 

Dodatek pyłu krzemionkowego stosowany jest do betonów lekkich konstrukcyj-
nych głównie w celu poprawy ich wytrzymałości i wszystkich właściwości związa-
nych z wytrzymałością. Zatem często stanowi składnik betonów lekkich wysokiej 
wytrzymałości, analogicznie jak w przypadku betonów z kruszywami zwykłymi. 
Wątpliwości natomiast budzą przypadki stosowania pyłu krzemionkowego, w szcze-
gólności w ilości 15% m.s. i więcej, do betonów lekkich z bardzo słabymi kruszy-
wami, np. z ekspandowanego polistyrenu, perlitu oraz kruszywami pumeksowymi 
czy ze spiekanych glin pęczniejących o bardzo niskich gęstościach ziaren. W tych 
przypadkach bardziej skuteczną i ekonomiczną metodą podwyższenia wytrzymało-
ści betonu lekkiego byłoby zastosowanie bardziej wytrzymałego kruszywa.

Inaczej niż w przypadku pozostałych dodatków mineralnych, pozytywny wpływ 
zastąpienia części cementu pyłem krzemionkowym ujawnia się już we wczesnym 
okresie (nawet po 1 dniu) dojrzewania. Wzrost wytrzymałości udaje się jednak uzy-
skać jedynie przy stosowaniu tego dodatku w ilości do ok. 15–20% m.s. W tym za-
kresie pył krzemionkowy powoduje zwiększenie wytrzymałości betonów lekkich po 
28 dniach z reguły o ok. 5 do 30%, zależnie od rodzaju kruszywa, jego wstępnej wil-
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gotności, jego zawartości, współczynnika wodno-spoiwowego itd. Chen i Liu [47] 
wykazali proporcjonalny do zawartości pyłu krzemionkowego (SF = 0–15% m.s.) 
wzrost wytrzymałości betonów lekkich z kruszywem ze spiekanych glin pęcznieją-
cych w stosunku do betonów niezawierających tego dodatku (rys. 7.5). W przypadku 
wytrzymałości po 7 dniach uzyskano wzrost aż o ok. 40% (do fcm,cube ≈ 49 MPa), 
natomiast po 28 dniach o ok. 22% (do fcm,cube ≈ 61 MPa). 

Rys. 7.5. Wpływ zawartości pyłu krzemionkowego (SF) na wytrzymalość na ściskanie betonów 
lekkich z kruszywem ze spiekanych glin pęczniejacych; W/B = 0,5 [47]

Kılıç i in. w badaniach [56], których wyniki przedstawiono na rys. 7.4, zastępując 
10% masy cementu dodatkiem pyłu krzemionkowego, osiągnęli wzrost wytrzyma-
łości betonu z kruszywem skoria po 28 dniach o 31% (do fcm,cyl = 39 MPa), a po 90 
dniach aż o 46% (do fcm,cyl = 44 MPa). W przeciwieństwie do popiołu lotnego pył 
krzemionkowy spowodował tu również wyraźny wzrost wytrzymałości na zginanie 
o ok. 20–22%, bez zróżnicowania wyników między 28 a 90 dniem. Shannag [120] 
przy 10% zastąpieniu cementu pyłem krzemionkowym uzyskał identyczny przy-
rost wytrzymałości na ściskanie betonów lekkich z kruszywem skoria po 28 dniach 
(31%). Natomiast, zwiększając zawartość pyłu krzemionkowego do 15% m.s., 
osiągnął rekordowy, aż 48% (do fcm,cyl = 43,2 MPa) wzrost wytrzymałości. W przy-
padku badań Tanyildiziego i Coskunego [244], również dotyczących betonów lek-
kich z kruszywem skoria, przyrosty wytrzymałości wynikające z zastosowania pyłu 
krzemionkowego w ilości do 20% m.s. były już zdecydowanie mniejsze (max. ok. 
15%, do fcm,cube ≈ 38 MPa). Natomiast zastąpienie 30% masy cementu pyłem skutko-
wało ok. 15% spadkiem wytrzymałości (do fcm,cube ≈ 28 MPa). Gesoğlu i in. [120] ba-
dali wpływ dodatku pyłu krzemionkowego w ilości 10% m.s. na wzrost wytrzyma-
łości betonów lekkich z kruszywem z utwardzonych popiołów lotnych, przy różnych 
współczynnikach wodno-cementowych oraz przy różnym udziale objętościowym 
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kruszywa lekkiego. Zależnie od wartości tych parametrów dodatek pyłu krzemion-
kowego powodował wzrost wytrzymałości w zakresie od ok. 6 do 41% (rys. 7.6). 
Pomimo iż należałoby oczekiwać większej efektywności dodatku pyłu krzemionko-
wego przy wyższym współczynniku wodno-cementowym oraz przy mniejszej za-
wartości kruszywa lekkiego w stosunku do matrycy cementowej, tendencje te wcale 
nie są zbyt wyraźne.

Rys. 7.6. Wpływ zawartości kruszywa z utwardzonych popiołów lotnych, W/C oraz pyłu 
krzemionkowego (SF) na wytrzymalość betonów lekkich na ściskanie [120]

Inne właściwości betonów lekkich modyfikowanych dodatkiem pyłu krzemion-
kowego zmieniają się z reguły adekwatnie do wzrostu ich wytrzymałości. Poprawa 
właściwości mechanicznych, takich jak wzrost modułu sprężystości, wytrzymałości 
na rozciąganie, redukcja pełzania, okazują się być proporcjonalne do wytrzymałości 
betonów z dodatkiem pyłu krzemionkowego. Podobnie z trwałością, zdetermino-
waną jednak w większym stopniu szczelnością matrycy niż wytrzymałością betonu. 
Chia i Zhang [54] wykazali, że szczelność betonu lekkiego z kruszywem ze spie-
kanych glin pęczniejących i pyłem krzemionkowym (10% m.s.), badana w aspek-
cie głębokości penetracji wody i chlorków, okazała się być porównywalna jak dla 
betonu z kruszywem zwykłym o analogicznym składzie objętościowym, mimo 
jego zdecydowanie niższej wytrzymałości (ok. 55 MPa w porównaniu do 90 MPa). 
W stosunku do betonu lekkiego o tej samej ilości spoiwa, ale bez pyłu krzemion-
kowego, nie zaobserwowano zmian w wodoprzepuszczalności, a przepuszczalność 
jonów chlorkowych była znacznie mniejsza. Przy zastąpieniu części cementu pyłem 
krzemionkowym, podobnie jak w przypadku popiołu lotnego, trzeba się natomiast 
liczyć z większą podatnością na karbonatyzację. Większą głębokość karbonatyzacji 
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betonów lekkich, proporcjonalnie do udziału pyłu krzemionkowego w spoiwie, po-
twierdzili Gao i in. [118] oraz Lo i in. [174].

Podobnie jak w przypadku dodatku popiołu lotnego, zastąpienie części cemen-
tu pyłem krzemionkowym korzystnie wpływa na odporność betonu na działanie 
wysokiej temperatury. Badania Tanyildiziego i Coskunego [244] wskazują na tym 
mniejsze spadki wytrzymałości betonów z kruszywem skoria w wyniku wygrze-
wania ich w temperaturze do 800°C im większa była zawartość pyłu krzemion-
kowego. W rezultacie beton kontrolny niezawierający pyłu krzemionkowego wy-
kazywał spadek wytrzymałości rzędu 84%, a betony z pyłem krzemionkowym 
w ilości 10, 20 i 30% m.s. analogiczne spadki miały na poziomie: 80, 79 i 75%. 
W przypadku betonu lekkiego zawierającego aż 30% dodatku spadek wytrzyma-
łości spowodowany działaniem wysokiej temperatury był zatem najmniejszy, po-
mimo iż beton ten wyjściową wytrzymałość miał niższą niż beton kontrolny bez 
dodatku pyłu krzemionkowego. 

7.1.3. BETONY LEKKIE Z DODATKIEM MIELONEGO ŻUŻLA 
WIELKOPIECOWEGO

Mielony granulowany żużel wielkopiecowy stosowany jest stosunkowo rzadko 
jako dodatek do konstrukcyjnych betonów lekkich, stąd też niewiele publikacji do-
tyczących modyfikacji właściwości betonów lekkich z jego pomocą. Żużel, będący 
dodatkiem o utajonych właściwościach hydraulicznych, można stosować w znacz-
nie większym zakresie w porównaniu do pozostałych dodatków. Z reguły jednak nie 
przekracza się jego zawartości wynoszącej 50% m.s.

Zastąpienie części cementu dodatkiem mielonego żużla wielkopiecowego, po-
dobnie jak ma to miejsce w przypadku popiołu lotnego, korzystnie wpływa na ura-
bialność mieszanek betonów lekkich. Badania Chen i Liu [47] wskazują jednak, że 
urabialność betonów lekkich z dodatkiem żużla jest gorsza w porównaniu do beto-
nów zawierających taką samą ilość popiołu lotnego (do 30% m.s.). Efekt taki zapew-
ne związany jest z bardziej szorstką powierzchnią ziaren przemielonego żużla. Przy 
zawartości żużla 40% m.s. nie obserwuje się już jego korzystnego wpływu na ura-
bialność. Chen i Liu [47] wskazują również na większą lepkość mieszanek zawiera-
jących dodatek żużla w porównaniu do mieszanek z popiołem lotnym. W rezultacie 
betony te są mniej podatne na bleeding czy segregację. Podobnie jak w przypadku 
betonów zwykłych, można również oczekiwać, że zastąpienie części cementu dodat-
kiem mielonego żużla wielkopiecowego, przyniesie opóźnienie wiązania, obniżenie 
ciepła hydratacji oraz redukcję skurczu.

W ogólnym przypadku zastąpienie części spoiwa żużlem korzystnie wpływa na 
wzrost wytrzymałości betonu lekkiego, w szczególności w późniejszym wieku. Po-
twierdzają to badania [47], z których wynika, że zastępując do 30% masy cementu 
mielonym żużlem można uzyskać nawet bardziej efektywny wzrost wytrzymało-
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ści (do ok. 18%) w porównaniu do popiołu lotnego (rys. 7.3. i rys. 7.7). Pozostałe 
charakterystyki mechaniczne betonów lekkich z dodatkiem żużla kształtują się ade-
kwatnie do zmodyfikowanej wytrzymałości na ściskanie.

Rys. 7.7. Wpływ zawartości mielonego żuzla wielkopiecowego (BS) na wytrzymalość na ściskanie 
betonów lekkich z kruszywem ze spiekanych glin pęczniejacych; W/B = 0,5 [47]

Podobnie jak w przypadku popiołu lotnego czy pyłu krzemionkowego, zastąpie-
nie części cementu mielonym żużlem wielkopiecowym może spowodować większą 
karbonatyzację betonów lekkich. Gao i in. [118] wykazali jednak, że efekt ten uza-
leżniony jest od rodzaju żużla. Betony z żużlem o większej miałkości w później-
szym okresie (już po 14 dniach) mogą cechować się nawet mniejszą karbonatyzacją 
w porównaniu do betonów bez takiego dodatku. Co do innych właściwości związa-
nych z trwałością brak odpowiednich publikacji. Można jedynie przypuszczać, na 
podstawie dostępnych wyników badań dla betonów zwykłych, że szczelność beto-
nów lekkich modyfikowanych dodatkiem żużla będzie znacząco lepsza. Ponieważ 
betony z dodatkiem żużla wielkopiecowego wymagają długoterminowej pielęgnacji 
wilgotnościowej, efektywność tego dodatku w przypadku betonów lekkich może 
okazać się większa w porównaniu z betonami zwykłymi wobec możliwej pielęgnacji 
wewnętrznej wodą zakumulowaną w kruszywie porowatym.

7.2. MIESZANKI BETONÓW LEKKICH O POPRAWIONYCH 
CHARAKTERYSTYKACH REOLOGICZNYCH

W ogólnym przypadku uzyskanie odpowiedniej urabialności mieszanek betonów 
lekkich, stabilności konsystencji w czasie, przy równoczesnym braku segregacji 
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składników stanowi bardziej złożony problem niż w przypadku betonów z kruszy-
wami nienasiąkliwymi (patrz 5.2). Szczególnym jednak wyzwaniem technologicz-
nym jest zapewnienie znacznego stopnia płynności mieszanek betonów lekkich do 
betonów pompowalnych i samozagęszczalnych, przy zachowaniu jednorodności 
i niezmienności składu w objętości mieszanki betonowej.

7.2.1. POMPOWALNE BETONY LEKKIE

Uzyskanie pompowalności betonów lekkich jest trudniejsze niż dla betonów 
z kruszywami zwykłymi. Pompowalność betonów lekkich może bowiem wiązać się 
z szeregiem problemów, do których niewątpliwie należą:
 – ryzyko zablokowania się rury pompy w wyniku utraty urabialności mieszanki 

betonowej, spowodowanej wtłoczeniem wody zarobowej w strukturę kruszywa 
lekkiego pod wpływem podwyższonego ciśnienia;

 – ryzyko obniżenia wytrzymałości i trwałości w wyniku osłabienia przyczepności 
zaczynu do kruszywa lekkiego, spowodowanego wypływaniem wody z kruszywa 
pod wpływem rozprężającego się powietrza zawartego w tym kruszywie w wa-
runkach normalnego ciśnienia po opuszczeniu mieszanki z rury; spadek wytrzy-
małości i trwałości lekkich betonów pompowanych może być również spowodo-
wany rozszczelnieniem się struktury mieszanki wskutek rozprężania się powie-
trza, zastępującego zaabsorbowany zaczyn w mieszance;

 – ryzyko segregacji betonu w wyniku różnych wartości ciśnienia panującego w ru-
rze, z uwagi na jej zmienną średnicę (np. na końcu wirnika czy przy zaworze 
wylotu); segregacja ta z kolei może prowadzić do blokowania pompy.
Na rys. 7.8 przedstawiono zmiany objętości wody i powietrza zachodzące w kru-

szywie lekkim podczas transportu pompowego, stanowiące przyczynę omówionych 
powyżej problemów. To w jakim stopniu, i czy w ogóle, powyższe negatywne efekty 
wystąpią zależy od szeregu czynników, a przede wszystkim od nasiąkliwości zasto-
sowanego kruszywa lekkiego i jego wstępnego przygotowania (wstępnej wilgotno-
ści czy impregnacji) oraz składu betonu. 

W związku z właściwościami reologicznymi mieszanek betonów lekkich, omó-
wionymi w 5.2, zapewnienie ich pompowalności wymaga odpowiedniej modyfi-
kacji składu poprzez stosowanie dodatków mineralnych (głównie popiołu lotnego 
i mączek kamiennych) oraz wysokiej efektywności domieszek napowietrzających, 
upłynniających, ewentualnie zwiększających lepkość, mających na celu stabili-
zację mieszanki o znacznym stopniu płynności. Chandra i Berntsson [45] oraz 
Clarke [57] wskazują, że zapewnienie pompowalności mieszanek betonów lek-
kich gwarantuje dopiero rozpływ powyżej 650 mm lub opad stożka powyżej  
200 mm. W większości przypadków, z wyjątkiem betonów na kruszywach typu III 
(patrz 2.2), jako warunek konieczny do uzyskania pompowalności betonu uznaje 
się również zabieg wstępnego nawilżania kruszywa zwiększonego do poziomu 
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15–40%, zależnie od rodzaju kruszywa. W wielu przypadkach wymagany jest stan 
nasycenia wodą. Nie oznacza to jednak, że nie da się uzyskać pompowalności 
betonów lekkich przy mniejszym poziomie wstępnego nawilżenia kruszywa. Nie 
do końca natomiast zrozumiałe wydają się wytyczne raportu BE96-3942/R11 [16] 
dotyczącego pompowalności, które jako zalecany poziom wstępnego nawilżenia 
kruszyw ze spiekanych glin pęczniejących, bez względu na ich nasiąkliwość, po-
dają 20%. W wytycznych ACI [3] wskazuje się, że kruszywo lekkie do mieszanek 
przewidzianych do transportu pompowego powinno mieć wilgotność wstępną od-
powiadającą jego nasiąkliwości co najmniej po 24 godzinach, a zalecane co naj-
mniej po 72 godzinach. W przeciwnym bowiem razie pod wpływem zwiększonego 
ciśnienia absorpcja przez kruszywo wody/zaczynu z mieszanki może zwiększyć 
się nawet ponad dwukrotnie w porównaniu z mieszankami niepoddawanymi trans-
portowi pompowemu. Należy jednak pamiętać, że nasiąkliwość oznaczana w wo-
dzie w warunkach ciśnienia atmosferycznego jest z reguły znacznie niższa niż 
pod ciśnieniem, a nasycanie w warunkach atmosferycznych (przez zraszanie lub 
nawilżanie w wodzie) jest zdecydowanie mniej efektywne niż nawilżanie próż-
niowe, w związku z tym wymaga znacznie dłuższego czasu. W raporcie BE96-
3942/R11 [16] podano, że dla niektórych typów kruszyw, charakteryzujących się 
powolnym nasiąkaniem, konieczny czas nawilżania w warunkach normalnych do 
poziomu nie powodującego znacznych spadków urabialności podczas transportu 
pompowego może wynosić do 14 dni, a nawet dłużej. Generalnie pompowalność 
betonów lekkich łatwiej osiągnąć w przypadku kruszyw charakteryzujących się 
większą gęstością oraz mniejszym rozmiarem ziaren. Takie kruszywa powodują 
bowiem mniejsze spadki urabialności mieszanek oraz mniejsze ryzyko segregacji 
w wyniku transportu pompowego.

Rys. 7.8. Zmiany objętości wody i powietrza w kruszywie porowatym przed, podczas  
oraz po transporcie pompowym betonu lekkiego [235]
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Uznaje się, że transport pompowy ma wówczas sens, gdy spadek wytrzymało-
ści spowodowany zapewnieniem pompowalności nie przekracza 10%. W praktyce 
w wielu jednak przypadkach pompowalnych betonów lekkich zamiast spadku wy-
trzymałości obserwuje się jej wzrost [16]. Fakt ten tłumaczy się redukcją współ-
czynnika wodno-spoiwowego w wyniku wtłaczania wody pod ciśnieniem w struk-
turę kruszywa. Po opuszczeniu pompy mieszanka ulega co prawda rozprężeniu, 
ale nie zawsze skutkuje to wyparciem całej zaabsorbowanej wody z powrotem do 
matrycy.

W przypadku pompowalnych betonów lekkich, oprócz ryzyka spadku wytrzy-
małości, trzeba również liczyć się z ryzykiem obniżonej ich izolacyjności termicz-
nej oraz trwałości. Ryzyko takie jest szczególnie wysokie, gdy warunki zewnętrzne 
uniemożliwiają szybkie wysychanie betonu. Z reguły bowiem stosowanie kruszywa 
nasyconego zwiększa ilość wody w mieszance betonowej dodatkowo o ok. 100–150 
kg/m3, co zasadniczo wydłuża czas wysychania takiego betonu. Zatem w przypad-
kach konstrukcji narażonych na czynniki zewnętrzne mogące obniżyć ich trwałość 
w ogóle nie zaleca się stosowania pomp do transportu betonu lekkiego. Ewentualnie 
można wówczas rozważyć zastosowanie kruszywa impregnowanego oraz matrycy 
o większej lepkości. Taka modyfikacja materiałowa może wyeliminować ryzyko 
spadku trwałości betonu lekkiego w wyniku transportu pompowego, jednakże pod 
warunkiem, że podwyższone ciśnienie panujące w pompie nie uszkodzi powłoki 
impregnacyjnej.

W celu poprawy urabialności mieszanek betonów lekkich jako korzystne wska-
zuje się ciągłe uziarnienie kruszywa. Wytyczne ACI [2] dodatkowo zalecają ograni-
czenie maksymalnego wymiaru ziarna do 19 mm oraz stosowanie kruszyw o gęsto-
ści ziaren nie mniejszych niż 1100 kg/m3. W przypadku konstrukcyjnych betonów 
lekkich warunki te najczęściej spełnione są samoistnie.

Uzyskanie pompowalności mieszanek betonów z kruszywem lekkim wymaga 
zastosowania odpowiedniego rodzaju pomp. Jak wskazuje Clarke w [57], najbar-
dziej efektywne w przypadku mieszanek niemodyfikowanych domieszkami okazują 
się pompy perystaltyczne oraz pompowanie z zastosowaniem sprężonego powietrza. 
Przy stosowaniu wysokoefektywnych domieszek upłynniających i stabilizujących 
możliwe natomiast jest stosowanie pomp z prostym przepływem i zaworami klapo-
wymi, w kształcie litery „S”. Istotna okazuje się również średnica rur do transportu 
pompowego, jako optymalna zalecana jest co najmniej 125 mm [2, 57]. W praktyce 
okazuje się, że odpowiednią pompowalność można jednak również uzyskać przy 
średnicach 60 mm [57].

Aktualnie transport pompowy mieszanek betonów lekkich z powodzeniem udaje 
się realizować na wysokość do 300 m (budynki wysokościowe).
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7.2.2. SAMOZAGĘSZCZALNE BETONY LEKKIE 

Jak zostało to omówione w 4.2.4, w wielu przypadkach zagęszczanie betonów 
lekkich wymaga dłuższego czasu oraz obarczone jest większym ryzykiem segre-
gacji składników w porównaniu do betonów zwykłych. Z tego też względu pod-
czas zagęszczania mechanicznego betonów lekkich niekiedy konieczny jest docisk 
aktywny lub pasywny. Samozagęszczalność betonów lekkich w znacznym stopniu 
ułatwia proces produkcyjny tych betonów, eliminując jeden z bardziej uciążliwych 
jego etapów.

Beton o właściwościach samozagęszczalnych po raz pierwszy w historii uzyskali 
Okamura i Ozawa w 1988 r. W przypadku betonów lekkich pierwsze publikowane 
doniesienia na temat możliwości uzyskania ich samozagęszczalności pojawiły się 
już w 1995 r. (Sakai i in. [228]), a w Polsce kilka lat później (Domagała i Urban [90], 
Kaszyńska [147]). 

Istotą samozagęszczaloności mieszanki jest jej wysoka płynność przy zachowa-
niu odpowiedniej lepkości, gwarantująca jej zdolność, do samoczynnego wypeł-
nienia formy/deskowania oraz odpowietrzenia się pod wpływem własnego ciężaru, 
przy zachowaniu jednorodności. W przypadku betonów zwykłych efekt ten uzy-
skuje się poprzez następujące modyfikacje składu, stosowane w różnych konfigu-
racjach: wzrost zawartości piasku (zwiększenie punktu piaskowego kruszywa do 
38–48%), ograniczenie udziału objętościowego kruszywa grubego w mieszance (do 
ok. 30–40%), stosowanie dodatków typu I (mączki kamienne) i II (popiół lotny, 
zmielony żużel wielkopiecowy, pył krzemionkowy), wzrost zawartości spoiwa, przy 
umownym uwzględnieniu ewentualnych mączek kamiennych, (500–600 kg/m3 przy 
braku domieszek zwiększających lepkość), redukcję współczynnika wodno-spoiwo-
wego (do 0,3–0,4), stosowanie (lub wzrost zawartości) domieszek upłynniających, 
stosowanie domieszek zwiększających lepkość. 

Zgodnie z normą PN-EN 206 [216] dla samozagęszczalnych betonów lekkich 
obowiązują te same badania i kryteria oceny jak dla samozagęszczalnych betonów 
zwykłych. Wyjątek stanowią badania podatności na segregację wg metody sitowej. 
Tymczasem z wielu publikacji [6, 33, 56, 182] wynika, że czas wypływu z lejka 
V wg PN-EN 12350-9 [207], a niekiedy nawet czas rozpływu stożka do średnicy  
500 mm (t500) wg PN-EN 12350-8 [206], jest dłuższy niż obserwowany w przypad-
ku samozagęszczalnych betonów z kruszywami zwykłymi o podobnej urabialności. 
Fakt ten w sposób oczywisty wynika z mniejszej gęstości betonu lekkiego, w rezul-
tacie czego mieszanka pod wpływem swojego niższego ciężaru dłużej, w porów-
naniu z betonami zwykłymi, rozpływa się do granicy 500 mm, oraz dłużej wypły-
wa z lejka. Zatem kryteria klasyfikacji klas lepkości wg obu metod, uwzględnione 
w PN-EN 206 [216] nie są do końca miarodajne dla betonów lekkich. Wyjątek mogą 
stanowić betony lekkie z kruszywami o znacznych gęstościach. Sakai i in. [228] wyka-
zali, że czas wypływu mieszanki z kruszywem popiołoporytowym o rp = 1960 kg/m3 był 
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porównywalny jak dla betonów zwykłych o takim samym składzie objętościowym, 
wykonanych na kruszywie otoczakowym i krótszy w stosunku do betonów zwy-
kłych z kruszywem łamanym.

Rys. 7.9. Uzyskanie samozagęszczalności betonów lekkich z kruszywem popiołoporytowym dzięki 
modyfikacji składu jedynie poprzez zwiększenie dawki superplastyfikatora

Wydawać by się mogło, że ze względu na niższą gęstość kruszyw porowatych 
oraz ich wysoką nasiąkliwość, uzyskanie samozagęszczalności betonów lekkich 
może okazać się trudniejsze w porównaniu do betonów zwykłych. Często też przy 
projektowaniu lekkich betonów samozagęszczalnych przyjmuje się jako obowiązu-
jące wytyczne dotyczące składu, które zostały ustalone dla betonów z kruszywami 
zwykłymi. Tymczasem w niektórych przypadkach nie zawsze jest to słuszne po-
dejście. Jak wykazano w badaniach własnych, przy współautorstwie Urbana [91], 
istnieje możliwość wykonywania lekkich betonów wyższych wytrzymałości z kru-
szywem popiołoporytowym (fcm, cube = 54–67 MPa, D1,8–D2,0) o właściwościach 
samozagęszaczalnych, bez konieczności złożonej modyfikacji składu. Warunkiem 
uzyskania samozagęszczalności tych betonów był jedynie odpowiedni dobór daw-
ki superplastyfikatora (0,6–2,0% m.c.), dostosowany do zawartości piasku i wody 
w stosunku do cementu, oraz właściwa procedura wykonywania betonu, obejmująca 
wstępne nawilżenie kruszywa (rys. 7.9). W przypadku wszystkich sześciu badanych 
mieszanek samozagęszczalnych uzyskano rozpływ stożka (wg PN-EN 12350-8 
[206]) w zakresie: 710–790 mm (wymagane ≥ 550 mm). Czas t500 wynosił od 4 
do 8 s. W metodzie pojemnika L (wg PN-EN 12350-10 [205]]) wskaźnik przepły-
walności H2/H1 wahał się od 0,83 do 1,00 (wymagane ≥ 0,8) Ponadto, w stosunku 
do typowych wartości parametrów cechujących betony samozagęszczalne, składy 
badanych betonów lekkich charakteryzowały się wyższym W/C (0,33–0,47) przy 
braku dodatków mineralnych, niższymi zawartościami spoiwa (405 do 552 kg/m3) 
i piasku (276–686 kg/m3), zdecydowanie wyższym udziałem objętościowym kru-
szywa grubego (52–61%). Uzyskanie samozagęszczalności tych betonów, pomimo 
istotnie różniących się parametrów ich składów w stosunku do typowych wymagań, 
związane jest z mniejszą podatnością kruszywa popiołoporytowego po wstępnym 
nawilżeniu (w = 18%) na segregację w stosunku do kruszyw zwykłych. Można za-
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tem oczekiwać, że osiągnięcie samozageszczalności betonów lekkich z kruszywem 
popiołoporytowym wyższych wytrzymałości niż rozważane w badaniach [91], rów-
nież nie będzie wymagało innych modyfikacji składu poza odpowiednio zwiększoną 
dawką superplastyfikatora. 

Natomiast w przypadku zastosowania mniejszego stopnia nawilżenia kruszywa, 
lżejszych kruszyw (np. keramzytowych), kruszyw mniej nasiąkliwych czy wyższych 
współczynników wodno – cementowych, samozagęszczalność wymaga już bardziej 
złożonej modyfikacji składu. Bogas i in. [33], samozagęszczalność betonów lekkich 
z kruszywem Leca i Arlita (fcm,cube = 37–61 MPa, D1,8–D2,0) uzyskali dopiero przy 
znacznych zawartościach spoiwa (490–600 kg/m3; W/B = 0,25–0,36), zastępując 
33% masy cementu dodatkiem popiołu lotnego, oraz przy znacznej redukcji zawar-
tości kruszywa grubego (do 30%). Oba rozważane tu kruszywa ze spiekanych glin 
pęczniejących charakteryzują się niższą gęstością (Leca: rp = 1070 kg/m3; Arlita: 
rp = 1290 kg/m3) i nasiąkliwością (WA24h ≥ 12%) w porównaniu do popiołopory-
tu, zastosowanego w [91] (rp = 1320 kg/m3; WA24h ≥ 19%). W przypadku betonów 
lekkich z kruszywem ze spiekanych łupków pęczniejących (fcm,cube = 43–50 MPa, 
D2,0) samozagęszczalność udało się osiągnąć również dopiero przy znacznych za-
wartościach spoiwa (567–607 kg/m3 przy 43% zawartości popiołu lotnego; W/B = 
= 0,29–0,33) i takim samym niewielkim udziale objętościowym kruszywa grubego 
(30%) (Wu i in. [260]). Chociaż kruszywo to charakteryzowało się nawet nieznacz-
nie większą od popiołoporytu gęstością (rp = 1360 kg/m3), to jednak jego niezwykle 
niska, jak na kruszywa lekkie, nasiąkliwość (WA24h = 4%) wymuszała tak znaczną 
modyfikację składu. Karahan i in. [146] badali możliwość uzyskania samozagęsz-
czalności betonów lekkich z kruszywem ze spiekanych łupków pęczniejących po-
przez zastąpienie części popiołu lotnego (do 60%) metakaolinem, przy zachowaniu 
stałej zawartości cementu 450 kg/m3 i spoiwa 600 kg/m3. Autorzy [146] stwierdzili 
niekorzystny wpływ tego dodatku nie tylko na samozagęszczalność betonu, ale rów-
nież na obniżenie jego wytrzymałości i nieefektywny wzrost gęstości. Pozytywnym 
aspektem zastosowania metakaolinu była natomiast redukcja porowatości, nasiąkli-
wości i przepuszczalności betonów. Topçu i Uygunoğlu [249] dowiedli możliwości 
uzyskania samozagęszczalności betonów lekkich z różnymi kruszywami naturalny-
mi (diatomit, pumeks, skoria) przy podobnych charakterystykach składów jak wy-
magane dla samozagęszczalnych betonów zwykłych. 

Szczególnym wyzwaniem jest uzyskanie samozagęszczalności w przypadku 
betonów lekkich z ultralekkim kruszywem polistyrenowym (rp = 180–250 kg/m3) 
o zerowej nasiąkliwości. Madandoust i in. [182] wykazali, że osiągnięcie samoza-
gęszczalności takich betonów możliwe jest przy bardzo niskim udziale tego kruszy-
wa w stosunku do kruszywa zwykłego (do 22,5% objętościowo), co było tożsame 
z gęstością mieszanek nie mniejszą niż 1900 kg/m3. W celu stabilizacji mieszanek 
oprócz pyłu krzemionkowego (11% m.c.) stosowano również nano – SiO2. Nale-
ży jednak zadać sobie pytanie, czy aby uzyskać samozagęszczalność, warto w tym 
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przypadku modyfikować skład betonu, o niewielkiej wytrzymałości (fcm = 17 MPa) 
i relatywnie wysokiej gęstości w tak kosztowny sposób.

Podsumowując, mieszanek o znacznej płynności z kruszywami o niskiej gęstości 
i/lub niskiej nasiąkliwości nie można ustabilizować za pomocą odpowiednio wyż-
szego stopnia wstępnej wilgotności, a jedynie poprzez znaczne zwiększenie lepkości 
matrycy cementowej. Taka modyfikacja składu betonów lekkich pod kątem uzy-
skania samozagęszczalności, prowadząca do większego udziału matrycy cemento-
wej oraz redukcji jej współczynnika wodno-spoiwowego, powoduje wzrost gęstości 
i ceny betonu. 

W ogólnym przypadku modyfikacja składu betonu pod kątem samozagęszczal-
ności z reguły wiąże się z pewnymi zmianami właściwości betonu stwardniałego. 
Takie zmiany nie muszą mieć jednak miejsca w przypadku modyfikacji wyłącznie 
poprzez stosowanie domieszek upłynniających, stabilizujących czy nawet napowie-
trzających. W omówionych powyżej badaniach własnych [91] nie zaobserwowano 
znaczących różnic wytrzymałości i gęstości, większych niż rozrzut wyników w ra-
mach poszczególnych serii betonów kontrolnych i betonów samozagęszczalnych. 
W przypadku jednak znacznej modyfikacji składu betonu lekkiego trzeba się liczyć 
z podwyższonym skurczem betonu oraz pełzaniem. Kaszyńska i Zieliński [148] 
prowadzili badania skurczu swobodnego i ograniczonego dla samozagęszczalnych 
betonów o identycznych składach objętościowych, z kruszywem zwykłym i popio-
łoporytowym. Przy klasie LC35/38 odkształcenia swobodne po 56 dniach wysy-
chania wynosiły ok. 0,7 i 1,0 mm/m odpowiednio dla betonów lekkich z piaskiem 
naturalnym i z lekkim kruszywem drobnym. Analogiczne odkształcenia skurczo-
we betonów lekkich tej samej klasy z tym samym kruszywem, ale o konsystencji 
V2/V3, wykonane w ramach badań własnych [86], były istotnie mniejsze (ok. 0,35 
mm/m; rys. 6.5). Tak znaczne różnice zapewne nie wynikają tylko z różnych wiel-
kości próbek badawczych, ale ze znacząco mniejszego udziału kruszywa grubego 
w mieszankach betonów samozagęszczalnych (41% [148]) w stosunku do betonów 
niesamozagęszczalnych (58% [86]). Pomimo wyższego skurczu swobodnego samo-
zagęszczalne betony z kruszywem popiołoporytowym wykazywały istotnie mniej-
sze odkształcenia przy skurczu ograniczonym, późniejsze zarysowanie oraz mniej-
szą rozwartość rys w stosunku do samozagęszczalnych betonów zwykłych o tym 
samym składzie. 

W przypadku wytrzymałości na ściskanie i rozciąganie modyfikacja składu be-
tonów lekkich pod kątem ich samozagęszczalności poprzez zmniejszenie udziału 
kruszywa lekkiego w stosunku do piasku naturalnego czy do matrycy cementowej 
i/lub obniżenie współczynnika wodno-spoiwowego z reguły powinna przynieść ich 
wzrost (patrz 6.2.1.2). 

Ocena modułu sprężystości samozagęszczalnych betonów lekkich jest zdecydowa-
nie mniej jednoznaczna niż wytrzymałości na ściskanie. O ile w przypadku samoza-
gęszczalnych betonów z kruszywem zwykłym należy oczekiwać ich niższego modułu 
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sprężystości w stosunku do betonów tej samej klasy niesamozagęszczalnych, o tyle 
dla samozagęszczalnych betonów lekkich możliwe są różne sytuacje w zależności od 
modułów sprężystości składników betonu lekkiego i ich wzajemnych relacji. Często 
uzyskanie samozagęszczalności poprzez zmniejszenie zwartości kruszywa lekkiego 
i/lub dogęszczenie struktury matrycy cementowej betonów lekkich wiąże się z nie-
znacznym wzrostem modułu sprężystości. Potwierdzają to badania Bogasa i in. [33]. 
Z reguły jednak różnice między modułem sprężystości lekkich betonów samozagesz-
czalnych i niesamozagęszczalnych, ze względu na mniejsze zróżnicowanie modułów 
sprężystości ich składników, są mniejsze niż w przypadku betonów zwykłych.

Podobnie jak w przypadku modułu sprężystości, trwałość samozagęszczalnych 
betonów lekkich również zależy od sposobu modyfikacji ich składu. W efekcie 
niektóre z samozagęszczalnych betonów lekkich mogą charakteryzować się nawet 
wyższą trwałością w stosunku do betonów lekkich niesamozagęszczalnych tej samej 
klasy. Taka sytuacja jest mniej prawdopodobna w przypadku samozagęszczalnych 
betonów z kruszywami zwykłymi.

7.3. BETONY LEKKIE MODYFIKOWANE FAZĄ 
WŁÓKNISTĄ

W ogólnym przypadku wprowadzenie zbrojenia rozproszonego do betonów 
konstrukcyjnych ma na celu: redukcję skurczu, opóźnienie momentu pojawienia 
się pierwszych mikrorys wynikających z obciążenia kompozytu, mostkowanie ist-
niejących lub pojawiających się rys oraz ograniczenie ich propagacji. W wyniku 
zastosowania zbrojenia rozproszonego poprawie mogą ulec charakterystyki pęka-
nia, wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu czy zginaniu, wytrzymałość 
na ścinanie, skręcanie, zmęczenie, odporność na uderzenia, ścieranie oraz mrozood-
porność. Efektywność zastosowania zbrojenia rozproszonego w poprawie różnych 
właściwości betonów uzależniona jest w pierwszej kolejności rodzajem zastosowa-
nych włókien, ich geometrią oraz zawartością (Vf). Nie bez znaczenia są tu też właś-
ciwości modyfikowanego betonu. Stąd ilościowy wpływ dodatku składnika włókni-
stego na zachowanie się betonów lekkich, ze względu na ich odmienne właściwości 
oraz odmienny sposób ich kształtowania, może się różnić w porównaniu do betonów 
zwykłych. Z uwagi na większy skurcz betonów lekkich, możliwą niższą wytrzyma-
łość na rozciąganie i zginanie, większą kruchość i eksplozywny charakter zniszcze-
nia oraz mniejszą odkształcalność i zdolność do przenoszenia naprężeń w fazie po-
krytycznej, modyfikacja ich składu za pomocą dodatku włókien, pod kątem poprawy 
właśnie tych charakterystyk, może okazać się bardziej efektywna w porównaniu do 
betonów zwykłych. W dostępnej literaturze brak jednak badań porównawczych do-
tyczących efektywności wpływu dodatków włóknistych na właściwości betonów 
lekkich i zwykłych o podobnych składach lub wytrzymałości.
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Do betonów konstrukcyjnych, w tym lekkich, stosowane są różnego rodzaju 
włókna sztuczne (np. stalowe, polipropylenowe, nylonowe, szklane, węglowe) i na-
turalne (np. sizalowe, kokosowe). Poniżej omówiono wpływ włókien najczęściej 
używanych do modyfikacji właściwości konstrukcyjnych betonów lekkich. Gene-
ralnie jednak należy zaznaczyć, że w odróżnieniu od betonów zwykłych, informa-
cji na temat wpływu zbrojenia rozproszonego na właściwości betonów lekkich jest 
stosunkowo niewiele. Jednoznaczną ocenę tego wpływu dodatkowo komplikuje nie 
tylko szeroki asortyment stosowanych włókien o bardzo zróżnicowanych charakte-
rystykach materiałowych i geometrycznych, ale i szeroki asortyment stosowanych 
kruszyw lekkich również o znacznie różniących się właściwościach.

7.3.1. WPŁYW WŁÓKIEN NA WŁAŚCIWOŚCI REOLOGICZNE 
MIESZANKI

Korzystnym aspektem zastosowania dodatku włókien do betonów lekkich w sta-
dium mieszanki betonowej jest ograniczenie tendencji kruszywa do segregacji. Na-
tomiast do negatywnych skutków wprowadzenia składnika włóknistego, bez wzglę-
du na jego rodzaj, jest możliwe pogorszenie urabialności mieszanki betonowej. Przy 
umiarkowanych zawartościach włókien nie jest on jednak znaczący.

Jak wykazano w badaniach własnych, przy współautorstwie Urbana [92, 93], za-
równo dodatek włókien polipropylenowych w ilości do 0,6 kg/m3 (l = 12 mm, Vf = 
= 0,07%) jak i dodatek włókien stalowych na poziomie 30 kg/m3 (Vf = 0,4%), nawet 
przy jego znacznej długości (l = 50 mm, l/d = 67) nie powodował istotnych zmian reo-
logicznych właściwości mieszanek betonów lekkich na kruszywie popiołoporytowym. 
Dodanie większej ilości włókien polipropylenowych (1,2 i 1,8 kg/m3, co odpowiadało 
Vf = 0,13% i Vf = 0,20%) czy stalowych (45 i 60 kg/m3, co odpowiadało Vf = 0,6%  
i Vf = 0,8%) było przyczyną wyraźnego pogorszenia urabialności betonu, czego efek-
tem był dłuższy czas skutecznego zagęszczania mieszanki w formach. Mieszanki z do-
datkiem obu typów włókien przy większych zawartościach charakteryzowały się nie 
tylko mniej płynną konsystencją wg Vebe, ale i wyższą granicą płynięcia (τ0), jak rów-
nież wyższą lepkością plastyczną (μ). W celu przywrócenia wymaganej urabialności 
konieczne było zastosowanie zwiększonej ilości domieszki upłynniającej (o 0,1–0,6% 
m.c., zależnie od W/C, rodzaju i zawartości włókien). Tak zmodyfikowane mieszanki 
betonowe przy tej samej urabialności charakteryzowały się krótszym czasem Vebe, 
niższą lepkością plastyczną (μ), ale wciąż wyższą granicą płynięcia (τ0) względem 
mieszanki kontrolnej bez dodatku włókien. Krótszy czas Vebe przy porównywalnym 
czasie efektywnego zagęszczania mieszanek betonów lekkich z włóknami i zwiększo-
ną dawką superplastyfikatora związany jest z innym naciskiem wywieranym na mie-
szankę w formie o stałym przekroju (formy sześcienne) i zmiennym przekroju stożka 
Abramsa. Możliwość wyeliminowania spadku urabialności mieszanek betonów lek-
kich w wyniku zastosowania dodatku włókien stalowych za pomocą jedynie zwięk-
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szonej dawki superplastyfikatora potwierdzili Campione i in. [43]. Przy tak znacznej 
zawartości włókien jak 2% wystarczająca dla zapewnienia odpowiedniej urabialności 
mieszanek z kruszywem pumeksowym czy ze spiekanych glin pęczniejących okazała 
się 1,5% m.c. dawka domieszki upłynniającej.

Chen i Liu [46] badali wpływ różnych rodzajów włókien (węglowe, polipropy-
lenowe, stalowe i hybrydowe w różnych konfiguracjach materiałowych) przy tej 
samej ich zawartości (Vf = 1%) na konsystencję mieszanek z kruszywem ze spieka-
nych glin pęczniejących, badając opad stożka i rozpływ stożka. Należy zaznaczyć, 
że badania te mają charakter czysto poznawczy. W praktyce bowiem nie stosuje się 
tak znacznych ilości polipropylenu. Uzyskane rezultaty są inne niż należało oczeki-
wać: najmniejszy wpływ na spadek konsystencji zaobserwowano w przypadku za-
stosowania włókien polipropylenowych (l = 15 mm), a największy przy stalowych 
(l = 25 mm), pomimo ich znacznie mniejszej liczby w jednostce objętości betonu. 
Efekt taki może być związany ze sposobem badania konsystencji. Generalnie ocenę 
urabialności mieszanek betonów lekkich z dodatkiem włókien w oparciu o konsy-
stencję oznaczoną wg metody opadu stożka czy stolika rozpływowego należy uznać 
za niezbyt miarodajną. Nie jest ona właściwa nie tylko dla mieszanek betonów lek-
kich, ale i betonów zbrojonych włóknami, przewidzianych do zagęszczania mecha-
nicznego. Dodatek sztywnych włókien, blokując ziarna kruszywa, dodatkowo ogra-
nicza zdolność mieszanki do opadu i rozpływu pod wpływem własnego ciężaru. 

Wobec spadku urabialności mieszanki betonowej w wyniku modyfikacji jej skła-
du dodatkiem fazy włóknistej, szczególnym wyzwaniem wydaje się uzyskanie lek-
kich fibrobetonów samozagęszczalnych. Próbę taką podjęli Mazaheripour i in. [188]. 
Autorzy wykazali, że dodatek włókien polipropylenowych powodował nieznacznie 
większe redukcje rozpływu stożka dla betonów lekkich z kruszywem ze spiekanych 
glin pęczniejących (Leca) w porównaniu do betonów zwykłych o identycznym skła-

Rys. 7.10. Wpływ zawartości włókien polipropylenowych (Vf) przy uwzglednieniu ilości 
superplastyfilatora (Sp) na samozagęszczalność betonów zwykłych (seria G) oraz lekkich (seria I) 

o takich samych składach objętościowych; W/B = 0,25 [188]



193

dzie objętościowym, pomimo iż betony lekkie bez dodatku charakteryzował więk-
szy rozpływ (rys. 7.10). Samozagęszczalność (stosując kryterium rozpływu stożka 
≥ 550 mm) dla betonów lekkich udało się uzyskać przy maksymalnej zawartości 
włókien polipropylenowych 0,1%, podczas gdy dla betonów zwykłych przy 0,2%.

7.3.2. WPŁYW WŁÓKIEN NA GESTOŚĆ BETONU

Jedynie w przypadku zastosowania włókien stalowych należy spodziewać się wi-
docznego wzrostu gęstości betonu lekkiego, adekwatnego do zawartości włókien. 
Dla pozostałych rodzajów włókien, z uwagi na zdecydowanie mniejsze stosowane ich 
zawartości oraz niższą gęstość, z reguły nie obserwuje się wpływu ich dodatku na 
gęstość betonu lekkiego. Przy tego typu włóknach redukcja gęstości betonu lekkiego, 
wykazywana w niektórych publikowanych badaniach, głównie wynika z pogorszenia 
urabialności mieszanki, co uniemożliwiło odpowiednie zagęszczenie betonu.

7.3.3. WPŁYW WŁÓKIEN NA SKURCZ I PĘCZNIENIE

Dodatek zbrojenia rozproszonego wpływa na redukcję skurczu betonu, w szczegól-
ności w jego wczesnym stadium, gdy istnieje największe ryzyko zarysowania beto-
nu. Na tym etapie, gdy wytrzymałość na rozciąganie betonu nie jest jeszcze odpo-
wiednio rozwinięta, włókna z jednej strony przeciwdziałają kurczeniu się zaczynu 
cementowego, redukując tym samym naprężenia rozciągające wywołane skurczem, 
z drugiej strony natomiast przejmują część powstałych naprężeń, zmniejszając ry-
zyko pojawienia się rys skurczowych oraz ograniczając ich zdolność do propagacji. 
Ogólna ocena ilościowego wpływu zbrojenia rozproszonego na redukcję skurczu 
jest w zasadzie niemożliwa, gdyż istotne tu są nie tylko czynniki determinujące 
skurcz betonu, ale dodatkowo parametry charakteryzujące fazę włóknistą, a miano-
wicie: rodzaj włókien, ich geometria i zawartość. Ocenę efektywności dodatkowo 
komplikuje nakładanie się efektu skali, związanego ze skurczem od wysychania, 
oraz efektu skali, związanego z zastosowaniem dodatku włókien. Efektywność zbro-
jenia rozproszonego w poprawie właściwości mechanicznych, a w szczególności 
wytrzymałości na rozciąganie, mającej tak istotne znaczenie w przebiegu skurczu 
betonu, jest tym większa im mniejsze wymiary badanego elementu/próbki. Zatem 
przy zastosowaniu jako ciał próbnych beleczek o niewielkich przekrojach, a więc 
charakteryzujących się wyższym potencjalnym skurczem, wpływ fazy włóknistej na 
jego redukcję może się okazać zdecydowanie silniejszy. Dodatkowym czynnikiem 
uniemożliwiającym obiektywną ocenę wpływu dodatku włókien na skurcz betonów 
lekkich jest różny czas prowadzenia obserwacji oraz różne warunki dojrzewania 
i wysychania. W szczególności istotne znaczenie ma tu również nasiąkliwość kru-
szyw lekkich oraz ich wstępna wilgotność, które znacząco mogą wpłynąć na opóź-
nienie skurczu betonów lekkich w danych warunkach dojrzewania. W rezultacie, 



194

efektywność stosowania dodatku włókien na redukcję skurczu betonów lekkich 
oceniana jest rozmaicie przez różnych badaczy, przez niektórych jako minimalna, 
przez innych jako znacząca. Przykładowo, w badaniach Kayali i in. [149] praktycz-
nie nie obserwuje się redukcji skurczu betonu lekkiego z kruszywem popiołopory-
towym o współczynniku wodno-spoiwowym W/B = 0,23 w wyniku zastosowania 
dodatku fazy włóknistej. W rezultacie, skurcz betonów lekkich z włóknami polipro-
pylenowymi o zawartości w zakresie 0,28–1,0% kształtował się podobnie jak dla 
betonów bez dodatku włóknistego. Natomiast w przypadku betonów z włóknami 
stalowymi, bez względu na ich zawartość z zakresu 0,56% do 1,7% okazał się być 
jedynie nieznacznie niższy o ok. 5% po ok. 500 dniach. W badaniach Chen i Liu 
[46], realizowanych na betonach lekkich z kruszywem ze spiekanych glin pęcznie-
jących, charakteryzujących się nieco większym współczynnikiem W/B (0,30), co 
prawda wykazano ok. 25% redukcję skurczu betonu lekkiego w wyniku zastoso-
wania 1% dodatku włókien, niemniej jednak i tu nie zaobserwowano widocznych 
różnic w skurczu betonów z włóknami stalowymi, polipropylenowymi, węglowymi 
czy hybrydowymi (rys. 7.11). 

Rys. 7.11. Wpływ 1% włókien węglowych (C), stalowych (S), polipropylenowych (P) oraz 
hybrydowych na skurcz betonów lekkich z kruszywem ze spiekanych glin pęczniejących [46]

Niestety autorzy [46, 149] nie podjęli próby wyjaśnienia braku wpływu rodzaju włó-
kien i ich zawartości na skurcz badanych betonów lekkich. Być może przyczyna 
tkwi w relatywnie niskim współczynniku wodno-spoiwowym zastosowanych ma-
tryc i znacznych zawartościach włókien. 
Badania własne [86] realizowane na betonach lekkich z kruszywem popiołopory-
towym, o znacznie wyższych współczynnikach wodno-spoiwowych, modyfikowa-
nych nawet kilkakrotnie niższymi zawartościami włókien niż w [46, 149], wykazały, 
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że dodatek zbrojenia rozproszonego, zarówno w postaci włókien polipropylenowych 
(Vf = 0,07; 0,13 i 0,20%), jak i stalowych (Vf = 0,4; 0,6 i 0,8%), skutecznie obniża 
skurcz, sprowadzając go nawet do poziomu niższego niż dla betonów zwykłych tej 
samej klasy wytrzymałości (rys. 7.12). Redukcja ta okazała się być zależna nie tylko 
od rodzaju zastosowanych włókien, ale i ich zawartości, współczynnika wodno-ce-
mentowego, determinującego potencjalny skurcz betonu niezbrojonego, oraz czasu 
badania. Pomimo sześciokrotnie mniejszej zawartości objętościowej dodatek włó-
kien polipropylenowych efektywniej wpływał na redukcję skurczu w porównaniu 
z włóknami stalowymi, co należy tłumaczyć nieporównywalnie większą liczbą włó-
kien w jednostce objętości, gwarantujących ich bardziej gęstą i równomierną dys-
trybucję w betonie. Wprowadzenie do betonu lekkiego włókien polipropylenowych 
przyniosło obniżenie skurczu po roku aż do ok. 35% dla W/C = 0,55 i do ok. 23% 
dla W/C = 0,37. W przypadku włókien stalowych redukcja skurczu wynosiła do 25% 
i była mniej zróżnicowana dla betonów o różnym W/C. Podobnie jak w badaniach 
[149] i [46], mniejsze znaczenie okazała się mieć również zawartość tych włókien. 
Włókna stalowe w ilości zaledwie Vf = 0,4% powodowały porównywalne obniże-
nie skurczu jak dwukrotnie większa zawartość Vf = 0,8%. Różnice w wartościach 
skurczu betonów modyfikowanych różną ilością włókien są rządem wielkości po-
równywalne z rozrzutem wyników dla poszczególnych betonów. Za większy rozrzut 
wyników betonów z włóknami stalowymi odpowiada mniejsza ich jednorodność. 

Przy ocenie wpływu fazy włóknistej na skurcz betonów lekkich należy zwrócić 
uwagę na fakt, iż w początkowym okresie wysychania betonu, wobec zastosowania 
zewnętrznej pielęgnacji wilgotnej oraz możliwej pielęgnacji wewnętrznej, wpływ 
ten może mieć mniejsze znaczenie. W przypadku badanych betonów z kruszywem 
popiołoporytowym we wczesnym okresie wysychania różnice w skurczu między 
betonem niezbrojnym a zbrojonymi były nieznaczne, w szczególności w przypad-
ku betonów o niższym współczynniku wodno-cementowym. Początkowo również 
nie uwidaczniał się wpływ różnej ilości zastosowanych włókien. Prawdopodob-
nie w tym czasie woda zmagazynowana w betonie skutecznie redukowała skurcz, 
a w miarę jej ubywania swoją rolę zaczynały odgrywać włókna różnicując poziom 
skurczu. We wczesnym okresie dojrzewania może się zdarzyć, że betony lekkie z do-
datkiem włókien będą charakteryzowały się nawet większym skurczem niż betony 
niezbrojone. Możliwość taką potwierdzono w badaniach własnych [86]. Wykazano, 
że zbrojenie rozproszone hamując pęcznienie betonu w warunkach wilgotnej pielęg-
nacji, ogranicza ilość zaabsorbowanej wody przez kruszywo i matrycę cementową. 
W efekcie beton o wyższym współczynniku wodno-cementowym (0,55) bez dodat-
ku włókien, dzięki znacznej ilości zmagazynowanej w okresie pielęgnacji wody, wy-
kazywał skurcz porównywalny do betonów z włóknami polipropylenowymi przez 
początkowe 20–30 dni wysychania oraz niższy w odniesieniu do betonów z mniej 
efektywnymi włóknami stalowymi przez ok. 40–50 dni wysychania. Natomiast przy 
niższym współczynniku wodno-cementowym (0,37) bardziej zwarta struktura beto-
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nu uniemożliwiła zmagazynowanie w okresie wilgotnej pielęgnacji wystarczającej 
ilości wody, w konsekwencji czego betony niezbrojone od samego początku wyka-
zywały wyższy skurcz w stosunku do betonów z dodatkiem włóknistym. Można za-
tem przypuszczać, że w przypadku betonów lekkich wykonywanych na kruszywach 
suchych i/lub kruszywach o mniejszej nasiąkliwości, jak również przy braku wilgot-
nej pielęgnacji tych betonów, wpływ zbrojenia rozproszonego na redukcję skurczu 
w okresie początkowym będzie bardziej widoczny.

7.3.4. WPŁYW WŁÓKIEN NA WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE

Z większości badań (np. [10, 11, 39, 105]) wynika, iż faza włóknista nie wywiera 
istotnego wpływu na wytrzymałość betonów na ściskanie. Jednakże w niektórych 
publikacjach kwestionuje się taki brak wpływu. Jamroży [143] wskazuje na możli-
wość wzrostu (do 15%) wytrzymałości na ściskanie betonów modyfikowanych do-
datkiem włókien stalowych. Tendencje wzrostowe tłumaczy się wprowadzeniem do 
struktury kompozytu składnika o nieporównywalnie wyższym module Younga (ok. 

Rys. 7.12. Wpływ włókien polipropylenowych i stalowych na skurcz betonów lekkich z kruszywem 
popiołoporytowym [badania własne, 86]
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210 GPa) i wytrzymałości na rozciąganie (do ok. 2000 MPa). Fakt ten może mieć 
zatem szczególne znaczenie dla lekkich betonów kruszywowych, co potwierdziło 
wiele badań (np. [5, 43, 46, 107, 117]). W badaniach tych wykazano możliwy wzrost 
wytrzymałości betonów lekkich w wyniku wprowadzenia w ich strukturę włókien 
stalowych, kształtujący się z reguły od kilku do 30%. Istotna okazała się tu nie tyl-
ko geometria włókien, ale i poziom wytrzymałości betonu niezbrojonego włóknami 
oraz struktura samego kruszywa lekkiego. W wielu przypadkach betonów lekkich 
wzrost ten był znacznie większy w odniesieniu do betonów zwykłych o podobnych 
składach. Z drugiej jednak strony publikowane są również wyniki badań betonów 
lekkich, w których obserwuje się brak wpływu włókien stalowych na wytrzymałość 
na ściskanie (np. [11, 43, 49, 77]). 

Rys. 7.13. Wpływ zawartości (Vf) oraz smukłości (lf /df) włókien stalowych na wytrzymałość na 
ściskanie betonów lekkich z kruszywem ze spiekanych glin pęczniejących [117] 

Większość badań, w których wykazano wyraźny wzrost wytrzymałości w wyni-
ku dodania włókien stalowych dotyczyła betonów lekkich z kruszywem ze spieka-
nych glin pęczniejących, o zwartej strukturze powłoki (relatywnie niskiej nasiąkli-
wości). Gao i in. [117] ustalili, że na wytrzymałość betonów lekkich z kruszywem ze 
spiekanych glin pęczniejących wpływ ma nie tylko zawartość włókien, ale i ich smu-
kłość. Wzrost wytrzymałości na ściskanie obserwowano już przy tak nieznacznej 
zawartości objętościowej włókien jak 0,6% i był on tym większy im większa była 
zawartość włókien oraz ich smukłość (rys. 7.13). Campione i in. [43] potwierdzili 
możliwość podniesienia wytrzymałości na ściskanie betonów lekkich z kruszywem 
ze spiekanych glin pęczniejących za pomocą dodatku włókien stalowych. Badania 
realizowane na betonach z kruszywem pumeksowym tej samej klasy wytrzymało-
ści nie wskazują jednak na taką możliwość. Wyniki badań [43] sugerują zatem, że 
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mocna strefa stykowa, jaka zapewne jest udziałem betonów z naturalnymi lekkimi 
kruszywami łamanymi, zmniejsza, a nawet eliminuje efekt wzrostu wytrzymałości 
w skutek wprowadzenia do betonu włókien. W przypadku natomiast kruszyw ze 
spiekanych glin pęczniejących, których powłoka o zwartej strukturze nie gwaranto-
wała tak korzystnej strefy kontaktowej, włókna, mostkując rysy pojawiające się przy 
niższym poziomie naprężeń, wpływały na poprawę wytrzymałości betonu. Pośred-
nio potwierdzeniem takiej hipotezy są badania Balendrana i in. [11] oraz badania 
własne [77], prowadzone na betonach z kruszywem popiołoporytowym, gwaran-
tującym bardzo dobrą przyczepność zaczynu. Balendran i in. [11] wykazali brak 
wpływu dodatku prostych włókien stalowych (Vf = 1%, l/d = 60) na wytrzymałość 
betonów lekkich na ściskanie (fcm,cube = 90 MPa), pomimo znaczącego wpływu na 
wzrost wytrzymałości na rozciąganie. Identyczny rezultat uzyskano w badaniach 
własnych [77], nawet w przypadku stosowania bardziej efektywnych włókien o ha-
czykowatych zakończeniach i większej smukłości (Vf = 0,4; 0,6 i 0,8%, l/d = 67), bez 
względu na poziom wytrzymałości betonu kontrolnego (fcm,cube = 39,0 i 47,5 MPa) 
czy wiek betonu (28 i 365 dni). Należy zaznaczyć, że wyżej omówione badania pro-
wadzone były na próbkach sześciennych. Tymczasem w badaniach własnych [77] 
wykazano, że w przypadku normowych próbek walcowych wraz ze zwiększaniem 
zawartości włókien obserwuje się jednak nieznaczny wzrost wytrzymałości (do ok. 
10%). Przyczyną takiego stanu rzeczy prawdopodobnie jest różny kierunek obcią-
żenia w stosunku do kierunku formowania tych dwóch typów próbek. W przypadku 
próbek sześciennych kierunek obciążenia jest prostopadły do kierunku formowania, 
a zatem z reguły równoległy do płaszczyzn orientacji włókien, częściej wymusza-
nych sposobem formowania. W próbkach walcowych obciążanych zgodnie z kie-
runkiem formowania, układ włókien częściej jest prostopadły do kierunku tworzenia 
się i propagacji rys. Dzięki temu korzystny efekt hamowania powstawania i rozwoju 
rys bardziej widoczny jest w przypadku próbek walcowych. Hipotezę taką w pew-
nym stopniu potwierdza również rozrzut wyników, z reguły mniejszy dla betonów 
niezbrojonych (nf do 4%) w porównaniu do zbrojonych (nf do 8%). O pozytywnym 
efekcie oddziaływania włókien na wzrost wytrzymałości betonu decyduje bowiem 
prawdopodobieństwo lokalizacji włókna na trasie rys konstrukcyjnych, determi-
nujących zniszczenie próbki, w pozycji umożliwiającej jeszcze ich mostkowanie  
(rys. 7.14 i 7.15). 

Stąd w ogólnym przypadku zwiększenie zawartości fazy włóknistej sprzyja 
zwiększeniu tego prawdopodobieństwa, a więc wzrostowi wytrzymałości i jedno-
cześnie redukcji jej rozrzutu. Zatem różne typy zastosowanych próbek do badania 
mogą być przyczyną rozbieżnych ocen wpływu włókien stalowych na wytrzyma-
łość na ściskanie betonów lekkich z danym rodzajem kruszywa. Być może dlatego 
Campione i in. [43], badając próbki sześcienne z betonu pumeksowego, nie uzyskali 
wzrostu wytrzymałości na ściskanie w wyniku dodatku włókien stalowych, podczas 
gdy Duzgun i in. [107], badając takie betony na próbkach walcowych, osiągnęli ten 
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efekt. Z uwagi na fakt, iż większość elementów konstrukcyjnych formowana jest 
w pozycji, w której pracują w konstrukcji, udział włókien w transferze naprężeń 
i mostkowaniu powstających rys może okazać się korzystniejszy niż wynika z badań 
wytrzymałościowych prowadzonych na próbkach sześciennych.

Oprócz włókien stalowych, korzystny wpływ na wzrost wytrzymałości na ściska-
nie betonów lekkich mogą również wywierać, rzadko stosowane z uwagi na koszt, 
włókna węglowe. Chen i Liu [46] wykazali, że 1% dodatku takich włókien o dłu-
gości 5 mm bardziej efektywnie poprawia wytrzymałość betonu lekkiego z kruszy-
wem ze spiekanych glin pęczniejących (o 15%) niż ta sama ilość włókien stalowych 
o długości 25 mm (o 10%). Większa skuteczność włókien węglowych, wiąże się z ich 
nieporównywalnie większą liczbą w jednostce objętości oraz z jeszcze wyższym modu-
łem sprężystości (ok. 240 GPa) i wyższą wytrzymałością na rozciąganie (2500 MPa) niż 
w przypadku stali. Najbardziej jednak korzystne okazało się zastosowanie włókien 

Rys. 7.14. Wpływ rodzaju formowanych 
próbek normowych na zdolność włókien 

stalowych do mostkowania powstających rys. 
C – kierunek formowania i zagęszczania;  

L – kierunek obciążenia [77]

Rys. 7.15. Typowe sposoby zniszczenia w próbie ściskania próbek walcowych betonów lekkich bez 
dodatku włókien stalowych oraz z włóknami stalowymi (widoczny efekt mostkowania rys)  

[badania własne, 77]
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hybrydowych. Równoczesne zastosowanie 0,5% włókien stalowych i 0,5% włó-
kien węglowych przyniosło wzrost wytrzymałości na ściskanie aż o 27%. Taki efekt 
prawdopodobnie związany jest z bardziej skutecznym mostkowaniem drobnych mi-
krorys przez włókna węglowe, a większych przez włókna stalowe.

Włókna polipropylenowe, z uwagi na z reguły istotnie słabsze charakterystyki 
materiałowe w porównaniu do włókien węglowych czy stalowych, najczęściej nie 
wywierają żadnego wpływu na wytrzymałość betonów lekkich. Potwierdzają to za-
równo badania własne [79], jak i inne np. [11, 30, 165, 188]. 

Spadek wytrzymałości betonów lekkich w wyniku zastosowania dodatku włó-
kien, zarówno polipropylenowych, jak i stalowych zaobserwowano w nielicznych 
przypadkach (np. [46, 150, 163]). Spadek ten należy prawdopodobnie wiązać jednak 
z możliwym pogorszeniem się urabialności mieszanek z dodatkiem włókien. 

7.3.5. WPŁYW WŁÓKIEN NA WYTRZYMAŁOŚĆ  
NA ROZCIĄGANIE

O ile istnieją znaczne rozbieżności w ocenie wpływu fazy włóknistej na wy-
trzymałość na ściskanie betonów lekkich, o tyle zdecydowana większość badań 
wskazuje na korzystny wpływ tego typu dodatków na poprawę wytrzymałości na 
rozciąganie. Z publikowanych badań wynika, że dodatek składnika włóknistego do 
betonów lekkich jest w stanie poprawić wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupy-
waniu nawet dwukrotnie, a wytrzymałość na zginanie w jeszcze większym zakresie. 
Efektywność tego wzrostu zależy przede wszystkim od rodzaju włókien, ich geome-
trii i ilości, rodzaju betonu lekkiego, ale i geometrii próbek do badania. 

Chen i Liu [46] wykazali, że najefektywniejszy wzrost wytrzymałości na rozcią-
ganie przy rozłupywaniu betonów z kruszywem ze spiekanych glin pęczniejących 
można osiągnąć, podobnie jak w przypadku wytrzymałości na ściskanie, stosując 
włókna hybrydowe: stalowo-węglowe (o 39%). Zastosowanie dodatku włókien sta-
lowych czy węglowych w tej samej ilości (1% obj.) powodowało niższy wzrost wy-
trzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu, odpowiednio o 24% i o 16%. 

W przypadku włókien stalowych, czynnikiem który znacząco wpływa na efek-
tywność poprawy wytrzymałości betonów lekkich na rozciąganie jest efekt skali. 
Chociaż dla betonów lekkich bez zbrojenia rozproszonego efekt skali jest wyraźnie 
ograniczony, to jednak dodatek włókien stalowych zmienia ten stan zasadniczo. Ba-
lendran i in. [11] wskazują, że 1% dodatku włókien stalowych (l/d = 60; l = 15 mm) 
do betonów z kruszywem popiołoporytowym powodował wzrost wytrzymałości na 
rozciąganie przy rozłupywaniu o 127%, 165%, 44% i 29%, odpowiednio oznaczanej 
na próbkach sześciennych o boku 76, 100, 150 i 200 mm. Analogiczne tendencje 
zmiany przyrostu wytrzymałości na rozciąganie zaobserwowano w próbie zginania. 
Dla belek o wymiarach przekroju 50, 100 i 200 mm uzyskano wzrost wytrzymałości 
na zginanie o 91%, 182% i 260% (rys. 7.16). 
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Rys. 7.16. Wpływ dodatku włókien stalowych (Vf = 1%) na wytrzymałość na rozciaganie przy 
rozłupywaniu i zginaniu betonów zwykłych (a) i lekkich z kruszywem popiołoporytowym (b) o takim 

samym składzie objętościowym (W/B = 0,29) [11]

Rys. 7.17. Wpływ zawartości (Vf) włókien stalowych na wytrzymałość na rozciaganie przy 
rozłupywaniu i zginaniu betonów lekkich z kruszywem popiołoporytowym [badania własne, 77]
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Tak znaczący efekt skali fibrobetonów lekkich potwierdzono w badaniach włas-
nych [77] (rys. 7.17), w których wykazano, że dodatek włókien stalowych w ilości 
do 0,8% (l/d = 67; l = 50 mm) powodował niewielki wzrost wytrzymałości na roz-
ciąganie przy rozłupywaniu oznaczanej na próbkach sześciennych o boku 150 mm 
(o 16–19%, zależnie od wytrzymałości betonu lekkiego). Jednakże w przypadku wy-
cinanych z belek próbek o boku 100 mm wzrost ten okazał się zdecydowanie więk-
szy (o 46–73%). Z uwagi na tak znaczący efekt skali, niemożliwe jest porównywa-
nie ilościowe wyników badań prowadzonych na różnych typach próbek. Natomiast 
należy podkreślić, że wyższa skuteczność dodatku włókien stalowych w poprawie 
wytrzymałości na rozciąganie przy mniejszych przekrojach próbek, wskazuje na 
szczególnie korzystną pracę fibrobetonów w cienkościennych elementach konstruk-
cyjnych. 
Konsekwencją zastosowania włókien stalowych, bez względu na ich rodzaj i za-
wartość, jest wzrost stosunku wytrzymałości na rozciąganie do wytrzymałości na 
ściskanie. Wzrost ten jest tym większy, im wyższej wytrzymałości jest beton lekki. 
Z uwagi bowiem na większą kruchość betonów wyższej klasy wytrzymałości doda-
tek włókien stalowych korzystniej wpływa na poprawę ich wytrzymałości na rozcią-
ganie. Taki wpływ potwierdzają badania własne [77] zarówno w zakresie wytrzyma-
łości na rozciąganie przy rozłupywaniu, jak i wytrzymałości na zginanie (rys. 7.17).

Natomiast z uwagi na generalnie większą kruchość betonów lekkich w stosunku 
do betonów zwykłych, można oczekiwać, że włókna stalowe w tym przypadku ko-
rzystniej wpłyną na poprawę wytrzymałości na rozciąganie. Potwierdziły to badania 
Balendrana i in. [11] (rys. 7.16), a pośrednio Balaguru i Fodena [9]. Autorzy [9], 
badając betony lekkie z różną zawartością kruszywa ze spiekanych łupków pęcznie-
jących wykazali bardziej znaczący wpływ dodatku włókien stalowych na poprawę 
wytrzymałości na rozciąganie w przypadku betonów o większej zawartości kruszy-
wa lekkiego. 

Gao i in. [117] ustalili proporcjonalną zależność między iloczynem zawartości 
włókien stalowych i ich smukłości (Vf·lf/df) a wytrzymałością betonów lekkich z kru-
szywem ze spiekanych glin pęczniejących na rozciąganie przy rozłupywaniu oraz 
przy zginaniu. Zależnie od smukłości włókien stalowych (l/d = 46–70) oraz ich za-
wartości (Vf = 0,6–2,0%) wzrost wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu 
wynosił od 9 do 78%, a wytrzymałości na zginanie 10–90% (rys. 7.18). 

W przypadku zastosowania innych włókien niż stalowe czy węglowe również 
możliwa jest poprawa wytrzymałości na rozciąganie, chociaż z reguły nie tak 
efektywna. Nawet włókna polipropylenowe, które nie wywierają wpływu na wy-
trzymałość na ściskanie, są w stanie podnieść wytrzymałość na rozciąganie przy 
rozłupywaniu do 30%, a wytrzymałość na zginanie nawet do 60%. Podobnie jak 
w przypadku włókien stalowych wzrost wytrzymałości na rozciąganie zależy od 
zawartości włókien, ich smukłości i rodzaju modyfikowanego betonu. W bada-
niach własnych [79] dodatek polipropylenu (l = 12 mm) w ilości 0,2% powodował 
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wzrost wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu i na zginanie betonów 
lekkich z kruszywem popiołoporytowym, odpowiednio o 15 i 25%. W badaniach 
Libre i in. [165], dotyczących betonów z kruszywem pumeksowym, ta sama ilość 
włókien o takiej samej długości nie powodowała zmian wytrzymałości na rozcią-
ganie, ale wpływała na wzrost wytrzymałości na zginanie w podobnym zakresie 
(23%). Podwojenie zawartości polipropylenu (0,4%) gwarantowało już znaczący 
wzrost obu wielkości, odpowiednio o 26% i 57%. Przy znacznie większej zawarto-
ści włókien polipropylenowych, niestosowanych w praktyce ze względów techno-
logicznych i ekonomicznych, możliwy jest wzrost wytrzymałości na rozciąganie 
porównywalny jak przy stosowaniu włókien stalowych. Kayali i in. [150], dodając 
0,56% włókien polipropylenowych, poprawili wytrzymałość na rozciąganie przy 
rozłupywaniu betonów z kruszywem popiołoporytowym aż o 94%. W przeciwień-
stwie do betonów lekkich zbrojonych włóknami stalowymi, przy dodatku włókien 
polipropylenowych nie obserwuje się istotnego wpływu efektu skali, z uwagi na 
znacznie mniejsze wymiary włókien i ich elastyczność podczas układania mie-
szanki betonowej. Jak wykazali Mirza i Soroushian [190], włókna szklane mogą 
jeszcze skuteczniej niż polipropylen poprawić wytrzymałość na zginanie. Dodatek 
0,25% tego typu włókien (l = 12 mm) wpłynął na wzrost wytrzymałości na zgina-
nie betonów z kruszywem perlitowym aż o ponad 70%, natomiast dodatek 0,62% 
zwiększał tę wytrzymałość ponad dwukrotnie.

7.3.6. WPŁYW WŁÓKIEN NA MODUŁ SPRĘŻYSTOŚCI

W przypadku większości betonów lekkich nie należy oczekiwać zmian wartości 
modułu sprężystości w wyniku zastosowania składnika włóknistego. Pomimo iż be-

Rys. 7.18. Wpływ zawartości (Vf) i smukłości (lf/df) włókien stalowych na wytrzymałość na 
rozciąganie przy rozłupywaniu i zginaniu betonów lekkich z kruszywem ze spiekanych glin 

pęczniejących [117]
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tony lekkie charakteryzują się znacznie niższym modułem Younga w porównaniu do 
betonów zwykłych, nawet w tym przypadku wprowadzenie do materiału dodatku 
o wyższej wartości modułu (włókna stalowe, węglowe), ale w niewielkiej objętości 
(do 2%), nie może w widoczny sposób wpłynąć na wartość modułu kompozytu. 
Brak takiego wpływu potwierdzono zarówno w badaniach własnych [77, 81, 82, 
87], jak i innych np. [188]. Wyjątek mogą tu jednak stanowić betony lekkie o sła-
bej przyczepności matrycy cementowej, spowodowanej silnie spieczoną, zwartą po-
włoką kruszywa lub wstępnym jego nasyceniem. Betony takie mogą wykazywać 
wcześniejsze rysowanie się struktury pod obciążeniem, nawet w zakresie naprężeń, 
przewidzianym do oznaczania modułu sprężystości (do 30–40% fcm). W takiej sytu-
acji możliwa jest poprawa modułu sprężystości betonu za pomocą dodatku włókni-
stego, który, spinając powstające rysy, ogranicza odkształcalność betonu. Powyższą 
hipotezę potwierdza fakt, że wzrost modułu sprężystości w wyniku zastosowania 
dodatku włókien stalowych stwierdzono w przypadku betonów lekkich z kruszy-
wem ze spiekanych glin pęczniejących, charakteryzującym się gładką powierzchnią 
i niewielką nasiąkliwością. 
Przykładowo, Gao i in. [117] wykazali wzrost modułu sprężystości betonów lekkich 
z kruszywem ze spiekanych glin pęczniejących aż do 20% w wyniku zastosowania 
włókien stalowych w ilości do 2%. Wzrost ten okazał się proporcjonalny do iloczy-
nu zawartości włókien stalowych i ich smukłości (Vf·lf/df) i był obserwowany nawet 
przy najmniejszej rozpatrywanej zawartości włókien (Vf = 0,6%) i przy najmniej 
korzystnej ich smukłości (lf /df = 46) (rys. 7.19). Ponadto, autorzy [117] oznaczy-
li rzadko badany współczynnik Poissona, wykazując z kolei jego spadek wraz ze 
wzrostem zawartości włókien i ich smukłości.
W nielicznych badaniach obserwuje się obniżenie modułu sprężystości betonów lek-
kich w wyniku zastosowania dodatku włókien stalowych czy polipropylenowych 

Rys. 7.19. Wpływ zawartości (Vf) i smukłości (lf/df) włókien stalowych na moduł sprężystości 
i współczynnik Poissona betonów lekkich z kruszywem ze spiekanych glin pęczniejących [117] 
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(np. [150]). Podobnie jak w przypadku wytrzymałości na ściskanie fakt ten należy 
wiązać bardziej z niewłaściwym zagęszczeniem struktury tych betonów w wyniku 
spadku ich urabialności.

7.3.7. WPŁYW WŁÓKIEN NA ODKSZTAŁCALNOŚĆ  
POD OBCIĄŻENIEM

W ogólnym przypadku dodatek składnika włóknistego do betonów lekkich nie 
zmienia ich relacji naprężenie–odkształcenie w części wznoszącej się krzywej. Wy-
jątek stanowią betony lekkie, w których podwyższeniu uległ moduł sprężystości. 
Wówczas krzywa σ–e jest bardziej stroma. W wielu przypadkach betonów lekkich 
część wznosząca zależności naprężenie–odkształcenie w próbie ściskania jest prze-
dłużona, adekwatnie do wzrostu wytrzymałości na ściskanie wynikającego z wpro-
wadzenia do betonu włókien. Dotyczy to głównie zastosowania włókien stalowych. 
W efekcie zwiększają się odkształcenia odpowiadające naprężeniom maksymalnym. 
Przykładowo, w badaniach własnych [77, 81, 82] wykazano, że bez względu na 
wytrzymałość betonu niezbrojonego (fcm,cyl = 45,7 i 53,2 MPa) dodatek włókien sta-
lowych w ilości 0,8% powodował wzrost e(σmax) z 2,7 mm/m do ok. 3,0 mm/m. 
W związku z możliwością mostkowania rys powstających w betonie przez włókna 
stalowe można oczekiwać, że w betonach lekkich ze zbrojeniem rozproszonym li-
niowość relacji σ–e będzie zachowana przy niższym poziomie wytężenia. W przy-
padku badanych betonów lekkich z dodatkiem włókien stalowych prostoliniową 
zależność obserwuje się w zakresie do 85% wytężenia, podczas gdy dla betonów 
niezbrojonych było to 90%. Dla betonów lekkich, dla których wzrost wytrzymałości 
na ściskanie spowodowany dodatkiem fazy włóknistej jest większy, można oczeki-
wać większej zmiany e(σmax) i zmniejszenia zakresu wytężenia, w którym zachowa-
na jest prostoliniowość zależności naprężenie–odkształcenie.

Zasadniczą zmianę relacji σ–e w wyniku modyfikacji składu betonu lekkiego 
dodatkiem fazy włóknistej, a w szczególności włókien stalowych, obserwuje się 
w części opadającej. Publikowane badania dotyczące odkształcalności betonów lek-
kich z dodatkiem włókien stalowych w próbie ściskania wskazują na istotny wzrost 
odkształcalności w fazie pokrytycznej (np. [107]). Jak wykazano w badaniach włas-
nych [77], nawet w przypadku betonów lekkich, charakteryzujących się całkowi-
cie kruchym pękaniem, stosunkowo niewielki dodatek włókien stalowych (0,4%) 
całkowicie eliminował eksplozywny charakter zniszczenia i powodował pojawienie 
się opadającej części krzywej (rys. 7.20). Przy większej zawartości włókien (0,8%) 
uzyskano znaczny wzrost odkształceń granicznych średnio do 3,7 mm/m. Dla po-
szczególnych próbek wartości te nawet sięgały 4,5 mm/m.

W przypadku większości rodzajów włókien polipropylenowych czy szklanych 
nie należy oczekiwać istotnej zmiany kształtu relacji naprężenie–odkształcenie 
w próbie ściskania ani w części wznoszącej, ani w opadającej. Brak takich zmian 
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Rys. 7.20. Wpływ zawartości (Vf) włókien stalowych na relację σ–e betonów lekkich z kruszywem 
popiołoporytowym [badania własne, 77]

Rys. 7.21. Wpływ zawartości (Vf) i smukłości (lf /df) włókien stalowych na odkształcalność betonów 
lekkich z kruszywem ze spiekanych glin pęczniejących przy zginaniu [117]

stwierdzono w badaniach własnych, dotyczących betonów z kruszywem popiołopo-
rytowym i dodatkiem polipropylenu w ilości do 0,2%.

Z uwagi na bardziej efektywną pracę włókien w elementach rozciąganych, zde-
cydowanie większym zmianom ulega odkształcalność betonów lekkich z dodatkiem 
włókien poddanych zginaniu. Potwierdzają to publikowane badania dotyczące od-
kształcalności betonów lekkich modyfikowanych zbrojeniem rozproszonym (np. [8, 
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117, 199]). Przykładowe zmiany relacji obciążenie–ugięcie w próbie zginania beto-
nów lekkich z kruszywem ze spiekanych glin pęczniejących w wyniku modyfikacji 
ich składu dodatkiem różnych włókien stalowych przedstawiono na rys. 7.21.

Specyficzną miarą odkształcalności betonów z włóknami są tzw. współczynniki 
ciągliwości (ang. toughness indices). Współczynniki te obrazują zdolność materia-
łu poddanego zginaniu do dalszego odkształcania się oraz przenoszenia naprężeń, 
dzięki ich redystrybucji poprzez włókna spinające rysy, po przekroczeniu naprężeń 
maksymalnych. Zgodnie z normą ASTM C1018, często stosowaną do badań „cią-
gliwości”, oblicza się współczynniki I5, I10 i I30 jako stosunek pola pod krzywą 
obciążenie–ugięcie do ugięcia odpowiadającego kolejno: 3; 5,5 oraz 15,5-krotnemu 
ugięciu, przy którym zaobserwowano pierwszą rysę, do pola pod krzywą do ugięcia 
przy pierwszej rysie. Dla materiału sprężysto-kruchego wszystkie te współczynni-
ki wynoszą 1, w przypadku materiału sprężysto-idealnie plastycznego I5, I10 i I30 
są natomiast równe 5, 10 i 30. Badania Balendrana i in. [11] wskazują na istotnie 
większe współczynniki ciągliwości betonów lekkich modyfikowanych dodatkiem 
1% włókien stalowych w porównaniu z betonami zwykłymi o takim samym skła-
dzie objętościowym (rys. 7.22). Współczynniki te były znacznie wyższe niż war-
tości charakteryzujące materiał sprężysto-idealnie plastyczny, co wskazuje na tzw. 
efekt usztywnienia odkształceń betonów lekkich z dodatkiem włókien stalowych. 
W przeciwieństwie do badań wytrzymałości na zginanie, nie ujawnił się tu wpływ 
efektu skali dla betonów lekkich modyfikowanych dodatkiem włókien stalowych. 
Tymczasem w przypadku betonów zwykłych wzrost przekroju próbki, podobnie jak 
ma to miejsce w badaniu wytrzymałości na zginanie, zasadniczo wpływa na spadek 
współczynników ciągliwości. 

Rys. 7.22. Wpływ dodatku włókien stalowych (Vf = 1%) na współczynniki ciągliwości (toughness 
indices) betonów zwykłych (a) i lekkich z kruszywem popiołoporytowym (b) o takim samym składzie 
objętościowym (W/B = 0,29); Badania na belkach o wymiarze przekroju 50, 100 i 200 mm (S 50, M 

100 i L 200) [11]
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7.3.8. WPŁYW WŁÓKIEN NA WYTRZYMAŁOŚĆ NA UDERZENIA

Jak wykazano w 6.2.4, wytrzymałość betonów lekkich na obciążenia dynamiczne 
jest większa niż w przypadku betonów zwykłych. Dodatek zbrojenia rozproszonego 
może znacząco podnieść wartość tej wytrzymałości, co wiąże się z bardziej równo-
miernym rozkładem naprężeń w betonie oraz możliwością mostkowania powstają-
cych w wyniku uderzeń rys przez włókna. Sabaa i Ravindrarajah [226] potwierdzi-
li, że dodatek włókien polipropylenowych w ilości 0,9% obj. do betonów lekkich 
z kruszywem polistyrenowym zwiększa ich odporność na uderzenia. Liczba uderzeń 
do momentu pojawienia się pierwszej widocznej rysy wzrastała do 40%. Natomiast 
liczba uderzeń, przy której obserwowano całkowite zniszczenie próbek betonu, była 
większa nawet do 120%.

7.3.9. WPŁYW WŁÓKIEN NA TRWAŁOŚĆ

Podobnie jak w przypadku betonów z kruszywami zwykłymi można oczekiwać, 
że dodatek składnika włóknistego do betonów lekkich wpłynie na poprawę ich od-
porności na ścieranie, działanie wysokiej temperatury oraz mrozoodporności. Aktu-
alnie jednak brak publikowanych wyników badań na temat trwałości fibrobetonów 
lekkich. Wyjątek stanowią badania ognioodporności. 

Chociaż w porównaniu z betonami zwykłymi betony lekkie z reguły wykazują 
wyższą odporność na działanie wysokiej temperatury, to jednak przy gwałtownym 
wzroście temperatury istnieje znaczne ryzyko destrukcji betonów lekkich wyższych 
wytrzymałości (patrz 6.3.7). W tym przypadku skuteczną metodą przeciwdziałania 
uszkodzeniom pożarowym jest zastosowanie dodatku włókien polipropyleniowych. 
W wysokiej temperaturze włókna te, ulegając stopieniu, stwarzają wolną prze-
strzeń do rozprężania się pary wodnej, stanowiąc jej drogę ucieczki, dzięki czemu 
zmniejsza się stopień uszkodzenia betonu. Z wielu badań, omówionych w raporcie 
Lindgårda i Hammera [167] dotyczących ognioodporności betonów lekkich, wy-
nika wyraźne zmniejszenie odpryskiwania betonów lekkich poddanych działaniu 
wysokiej temperatury wg krzywej węglowodorowej (HC) w wyniku zastosowania 
dodatku polipropylenu w ilości 0,1–0,25%. Niektóre badania wskazują na możli-
wość całkowitego wyeliminowania tego negatywnego efektu. Efektywność redukcji 
uszkodzeń betonu w wyniku działania wysokiej temperatury wzrasta wraz ze wzro-
stem zawartości polipropylenu, ograniczeniem grubości włókien i zwiększeniem ich 
długości. Nie bez znaczenia jest tu też struktura betonu, a w szczególności struktura 
matrycy cementowej. Bilodeau i in. [30] potwierdzili, że ilość dodatku włókien po-
lipropylenowych, która eliminuje ryzyko odpryskiwania betonu lekkiego w próbie 
wygrzewania według krzywej węglowodorowej, zależy od współczynnika wodno-
-cementowego betonu oraz długości włókien. Przy niskim współczynniku (0,33) 
ochronę przed odpryskami betonów lekkich z kruszywem ze spiekanych łupków 
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pęczniejących gwarantował dodatek włókien o długości 20 mm w ilości 3,5 kg/m3. 
W przypadku zastosowania włókien krótszych (l = 12,5 mm) efekt taki osiągnięto 
już przy zawartości polipropylenu 1,5 kg/m3. Betony o wyższym współczynniku 
wodno-cementowym (0,42) wymagały mniejszych zawartości włókien. Diederichs 
i in. [70] wykazali, że modyfikacja betonów lekkich wysokiej wytrzymałości za po-
mocą dodatku włókien polipropylenowych (l = 19 mm, Vf = 0,15%) gwarantuje nie 
tylko brak odprysków przy wygrzewaniu HC, ale zapewnia porównywalne, a nawet 
niższe spadki właściwości mechanicznych w stosunku do betonów wysokiej wytrzy-
małości z kruszywami zwykłymi. 

7.4. BETONY LEKKIE MODYFIKOWANE DODATKIEM 
POLIMERÓW

Dodatek polimerów do betonów lekkich, analogicznie jak ma to miejsce w be-
tonach zwykłych, zwiększa ich szczelność oraz poprawia przyczepność matrycy 
cementowej zarówno do kruszywa jak i stali zbrojeniowej. Poprzez tworzenie prze-
strzennej sieci w mikrostrukturze zaczynu polimery działają hydrofobizująco oraz 
zwiększają kohezję samej matrycy cementowej. W efekcie dodatek polimerów do 
betonów lekkich może korzystnie wpłynąć na wzrost ich wytrzymałości na ściska-
nie i rozciąganie, poprawę ich odporności na uderzenia oraz trwałość w aspekcie 
podwyższonej szczelności (poprawę mrozoodporności, obniżenie przepuszczalno-
ści dla cieczy i gazów i związane z tym podwyższenie odporności na korozję). 
Niektóre z polimerów mogą wpłynąć również na poprawę urabialności mieszanki 
betonowej. Negatywnym skutkiem zastosowania polimerów może być natomiast 
ich szczególna podatność na działanie wysokiej temperatury. Nieliczne przykłady 
badań dotyczących wpływu polimerów na właściwości konstrukcyjnych betonów 
lekkich wskazują, że efektywność modyfikacji właściwości tych betonów głownie 
zależy od rodzaju i zawartości polimeru, rodzaju kruszywa lekkiego oraz warun-
ków dojrzewania.

Rossignolo i Agnesini [224] potwierdzili poprawę urabialności mieszanek be-
tonowych z kruszywem lekkim ze spiekanych glin pęczniejących w wyniku mo-
dyfikacji składu betonów kauczukiem styreno-butadienowym (SBR). Dodatek tego 
polimeru w ilości 5% suchej masy w stosunku do masy cementu (P/C) umożliwił 
redukcję wody zarobowej o 13% przy zachowaniu tej samej konsystencji (rozpływ 
ok. 200 mm) jak dla mieszanki kontrolnej. Zwiększenie zawartości polimeru do 
10% pozwoliło na redukcję wody aż o 20%. Ponadto mieszanki ze spoiwem mody-
fikowanym polimerem wykazywały większą spoistość i związaną z nią mniejszą 
podatność na segregację kruszywa. Kurugöl i in. [163] stwierdzili natomiast spa-
dek urabialności (mniejszy opad stożka) wraz ze wzrostem zawartości polimeru 
(SBR) do 40 kg/m3 zarówno w przypadku betonów lekkich jak i zwykłych. Powy-
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żej tej zawartości (do 80 kg/m3) obserwowano już wzrost opadu stożka. Autorzy 
[163] nie podali jednak wytłumaczenia takiego efektu. 

Wpływ dodatku polimeru na poprawę charakterystyk mechanicznych w znacznej 
mierze zależy od możliwości poprawy przyczepności zaczynu do kruszywa. Ponie-
waż w większości przypadków betonów lekkich przyczepność ta jest bardzo dobra, 
efektywność zastosowania polimerów w modyfikacji ich właściwości mechanicz-
nych może być mniejsza w porównaniu z betonami zwykłymi tej samej klasy wy-
trzymałości. W rezultacie w betonach lekkich z reguły nie stwierdza się istotnego 
wpływu polimerów na moduł sprężystości czy wytrzymałość na ściskanie. Badania 
Rossignola i Agnesiniego [224] wskazują nawet na nieznaczny spadek wytrzyma-
łości na ściskanie betonów z dwoma kruszywami lekkimi ze spiekanych glin pęcz-
niejących o silnie spieczonej powłoce (WA24h = 6 i 7%, rp = 1510 i 1110 kg/m3) oraz 
5–10% dodatkiem polimeru w stosunku do betonów niemodyfikowanych. Pozostałe 
badane właściwości okazały się zdecydowanie korzystniejsze (rys. 7.23). Ich popra-
wa była proporcjonalna do zastosowanego dodatku polimeru w stosunku do masy 
cementu. Dodatek polimeru w ilości 5 i 10% zapewnił średni wzrost wytrzymałości 
na rozciąganie przy rozłupywaniu odpowiednio o ok. 10 i 18%. Analogiczne zawar-
tości polimeru spowodowały wzrost wytrzymałości na zginanie o 16 i 26%. 

Rys. 7.23. Wpływ dodatku polimeru (P/C) na wytrzymałość na ściskanie, rozciąganie przy 
rozłupywaniu, zginanie oraz nasiąkliwość betonów lekkich z kruszywem ze spiekanych glin 

pęczniejących [224]
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Rys. 7.24. Wpływ dodatku polimeru (P/C) na wytrzymałość na ściskanie i zginanie betonów 
z kruszywem z ekspandowanego polistyrenu w różnych warunkach dojrzewania [48]

Jeszcze większą efektywność wzrostu charakterystyk wytrzymałościowych za-
obserwowano w przypadku modyfikacji dodatkiem polimeru betonów lekkich z kru-
szywem z ekspandowanego polistyrenu. Kruszywo tego typu, jak wiadomo, charak-
teryzuje się bardzo niską wytrzymałością, praktycznie zerową nasiąkliwością oraz 
gładką powierzchnią, co znacząco ogranicza przyczepność zaczynu do kruszywa. 
W rezultacie, zastosowanie dodatku polimeru (SBR), poprawiając tę przyczepność 
wpłynęło nie tylko na wzrost wytrzymałości na zginanie (do 92%), ale i na pod-
wyższenie wytrzymałości na ściskanie (do 27%). Wzrost obu charakterystyk obser-
wowano jedynie przy zawartości polimeru do 10–15%. Zawartości wyższe (P/C = 
= 20%) nie gwarantowały już wzrostu wytrzymałości na ściskanie, a wytrzyma-
łość na zginanie była jedynie nieznacznie wyższa. Chen i Liu [48] wykazali jed-
nak bardzo istotny wpływ warunków dojrzewania na właściwości betonów lekkich 
modyfikowanych polimerami (rys. 7.24). Wyżej omówione przyrosty wytrzyma-
łości dotyczyły jedynie betonów dojrzewających w naturalnych warunkach (20°C,  
RH = 60–70%) lub po początkowej pielęgnacji na mokro poddanych suszeniu. 
W przypadku dojrzewania w wodzie lub w warunkach podwyższonej wilgotności 
(20°C, RH = 90%), wzrost zawartości polimeru powodował spadek wytrzymałości 
betonów lekkich na ściskanie i znaczne ograniczenie wzrostu wytrzymałości na zgi-
nanie, co autorzy tłumaczą niemożnością utwardzenia się sieci polimerowej w struk-
turze betonu. Przy pielęgnacji na mokro dodatek do 10% polimeru powodował kil-
kuprocentowy spadek wytrzymałości na ściskanie, a przyrost wytrzymałości na 
zginanie wynosił 24%. Są to zatem wartości zupełnie odpowiadające tym obserwo-
wanym w badaniach Rossignola i Agnesiniego [224]. Przy P/C równym 20% spadek 
wytrzymałości na ściskanie wynosił już do 35%. Najkorzystniejszymi warunkami 
dojrzewania betonów lekkich z dodatkiem polimeru, ze względu na wytrzymałość 
na ściskanie i zginanie, okazała się pielęgnacja mieszana: częściowo na mokro, co 
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zapewniało odpowiedni stopień hydratacji cementu, oraz częściowo dojrzewanie 
w warunkach suchych. Można przypuszczać, że z uwagi na pielęgnację wewnętrzną 
za pomocą wody zakumulowanej w kruszywie, problem wpływu warunków doj-
rzewania betonów lekkich modyfikowanych polimerami, wykonanych na typowych 
nasiąkliwych kruszywach lekkich, będzie jeszcze bardziej złożony w stosunku do 
betonów z nienasiąkliwym kruszywem polistyrenowym. Z drugiej jednak strony, 
z uwagi właśnie na pielęgnację wewnętrzną, dojrzewanie w warunkach naturalnych 
może okazać się dla takich betonów optymalne.

Stosowane z reguły niewielkie ilości polimeru nie powinny wpłynąć na zmia-
nę modułu sprężystości modyfikowanego betonu lekkiego. Potwierdzają to badania 
Kurugöla i in. [163], w których wykazano brak wpływu zawartości dodatku polime-
ru w zakresie 20 do 80 kg/m3 na moduł sprężystości zarówno betonów zwykłych jak 
i lekkich z kruszywem pumeksowym.

Korzystny wpływ polimerów na trwałość betonów lekkich potwierdzają badania 
Rossignola i Agnesiniego [223, 224]. Zastosowanie polimeru (SBR) powodowało 
zasadniczą redukcję nasiąkliwości betonów lekkich z kruszywem ze spiekanych glin 
pęczniejących średnio o ok. 43% (n = 3,7%) przy P/C = 5% oraz aż o ok. 63%  
(n = 2,3%) przy P/C = 10% (rys. 7.23). Dodatek SBR gwarantował znacznie lepszą 
ochronę zbrojenia przed korozją oraz większą kwasoodporność (rys. 7.25). Beto-
ny lekkie z dodatkiem polimeru poddane przyspieszonemu badaniu odporności na 
korozję (w 15% NaCl, 12 V DC), w stosunku do betonów niemodyfikowanych po-
limerem, wykazywały znaczne opóźnienie momentu pojawiania się pierwszych rys 
w betonie wynikających z korozji stali zbrojeniowej (tzw. czas korozji). Czas korozji 
okazał się dłuższy odpowiednio o 45 i 85% w przypadku dodatku polimeru w ilości 
5 i 10%. 

W związku z ograniczeniem nasiąkliwości betonów lekkich dzięki zastosowa-
niu dodatku polimerów, można również oczekiwać poprawy ich mrozoodporności. 
Potwierdzili to Chandra i in. [44]. Dodatek 15% mikrocząstek polimerowych (CE-

Rys. 7.25. Wpływ dodatku polimeru (P/C) na kwasoodporność betonów lekkich z kruszywem  
ze spiekanych glin pęczniejących [223]
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MOS) wpływał na wzrost mrozoodporności betonów lekkich z kruszywem Liapor 
w stosunku do betonów lekkich niemodyfikowanych polimerami, a nawet w odnie-
sieniu do betonów napowietrzonych. 

Efekt doszczelnienia struktury betonu lekkiego za pomocą polimerów może 
natomiast mieć negatywny wpływ na mrozoodporność i ognioodporność betonów 
lekkich z kruszywami o znacznej nasiąkliwości, które nie zdążyły wyschnąć za-
nim poddano je oddziaływaniu niskiej czy wysokiej temperatury. Chandra i Bernts-
son [45] badali wpływ dodatku polimeru (5%) na ognioodporność betonów lek-
kich z kruszywem ze spiekanych glin pęczniejących (Leca). Badania te wskazują 
na zwiększone łuszczenie się betonów lekkich z dodatkiem polimerów poddanych 
działaniu wysokiej temperatury, o ile nie zapewniono im odpowiednio dłuższego 
czasu wysychania. Struktura sieciowa i błonkowa polimeru wytworzona w matrycy 
cementowej w znacznym stopniu uszczelnia system kapilar, utrudniając wysychanie 
betonu. Jak wiadomo, wyższa wilgotność betonów lekkich może być przyczyną ich 
znacznego uszkodzenia w warunkach działania zarówno wysokiej temperatury, jak 
i temperatury ujemnej. 

Oprócz prób modyfikacji składu betonów lekkich za pomocą polimerów, po-
dejmowane były również badania dotyczące modyfikacji samych kruszyw lekkich. 
Wasserman i Bentur [164] badali wpływ impregnacji kruszyw ze spiekanych popio-
łów lotnych za pomocą polimeru (dimetylohydrosiloksan) na ich właściwości oraz 
właściwości betonów lekkich. Natryskiwanie zawiesiny polimeru na ziarna kruszy-
wa zasadniczo obniżyło jego nasiąkliwość, co może korzystnie wpływać na proces 
technologiczny produkcji betonów z takim kruszywem. Pomimo iż doszczelnienie 
struktury kruszywa polimerem wpłynęło na podniesienie jego wytrzymałości na 
miażdżenie, to jednak betony z takim kruszywem wykazywały niższe wytrzymało-
ści na ściskanie w porównaniu do betonów z tradycyjnie produkowanym kruszywem 
spiekanym (Lytag). Fakt ten zapewne wiązał się z ograniczeniem przyczepności za-
czynu, ograniczeniem możliwości redukcji współczynnika wodno-cementowego 
w wyniku absorpcji wody zarobowej oraz ograniczeniem wewnętrznej pielęgna-
cji betonu. Potwierdzeniem wpływu tego ostatniego czynnika jest wzrost spadku 
wytrzymałości w stosunku do betonu kontrolnego z upływem czasu (od 10% po 7 
dniach do 20% po 90 dniach).





8. PROJEKTOWANIE SKŁADU KONSTRUKCYJNYCH 
BETONÓW LEKKICH

Z uwagi na bardziej złożony sposób oddziaływania czynników materiałowych 
i technologicznych na wytrzymałość (patrz 6.2.1.2), w przypadku konstrukcyjnych 
betonów lekkich nie mogą być wykorzystywane metody projektowania stosowane 
dla składu betonów zwykłych. Proces projektowania składu betonu lekkiego zało-
żonej klasy wytrzymałości wymaga bowiem nie tylko uwzględnienia wytrzymałości 
matrycy cementowej, ale również wytrzymałości kruszywa i wzajemnych proporcji 
ilościowych obu składników. W przypadku kruszyw o znacznej porowatości powło-
ki zewnętrznej można natomiast pominąć wpływ wytrzymałości strefy przejściowej. 
Jednakże dla kruszyw o silnie spieczonej powłoce, niezapewniającej odpowiedniej 
przyczepności zaczynu, wytrzymałość tej strefy powinna być uwzględniona. We 
wszystkich przypadkach stosowanych kruszyw lekkich, z wyjątkiem impregnowa-
nych, niezbędne jest również uwzględnienie ich nasiąkliwości, jej rozwoju w czasie 
oraz stanu i poziomu wstępnej wilgotności. Czynnikiem dodatkowo komplikującym 
projektowanie betonów lekkich jest możliwość modyfikacji ich właściwości za po-
mocą domieszek i dodatków różnego typu. Wziąwszy pod uwagę szeroki asorty-
ment dostępnych kruszyw lekkich, o bardzo zróżnicowanych charakterystykach, 
oraz znaczny zakres zmienności wszystkich pozostałych parametrów, które powinny 
być uwzględnione przy projektowaniu betonów lekkich, zrozumiałym wydaje się 
fakt, że nie istnieje żadna uniwersalna i niezawodna analityczna czy analityczno-do-
świadczalna metoda projektowania tego typu betonów. Należy również zaznaczyć, 
że w przypadku konstrukcyjnych betonów lekkich projektowanie winno odbywać 
się nie tylko ze względu na wytrzymałość, ale również gęstość betonu. Tymczasem 
większość wytycznych do projektowania (np. [1, 2, 45, 143, 195, 225] zupełnie po-
mija fakt, że przy zastosowaniu określonego rodzaju kruszywa porowatego możliwe 
jest uzyskanie danego poziomu wytrzymałości betonów lekkiego przy różnym po-
ziomie ich gęstości.

W literaturze jest wiele różnych propozycji sposobów projektowania tego beto-
nów lekkich. Są wśród nich metody analityczne, analityczno-doświadczalne oraz 
doświadczalne. W metodach obliczeniowych zazwyczaj stosuje się szereg parame-
trów korygujących oraz narzuca się pewne ograniczenia materiałowe. We wcześ-
niejszym okresie rozwoju technologii betonów lekkich (lata 60–80. XX wieku), 
kiedy do produkcji tego typu betonów nie stosowano domieszek, a dodatki były 
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wykorzystywane w ograniczonym zakresie, przy projektowaniu posługiwano się 
różnego rodzaju metodami analitycznymi. Do najczęściej stosowanych wówczas, 
z większym lub mniejszym powodzeniem, należały: Popowa, Wolfa, Szepietowa, 
Wołżeńskiego, Rothfuchsa, Eymana, Szczekanienkowa, Dowżika, Kowalenki i Pie-
trasa, omówione szczegółowo w [41]. Aktualnie żadnej z tych metod nie można 
zaadaptować do projektowania współczesnych konstrukcyjnych betonów lekkich 
wobec zupełnie innych charakterystyk materiałowych składników stosowanych do 
ich produkcji. Ponadto w wielu przypadkach tych metod niewłaściwe przyjmowane 
są wzory lub założenia obowiązujące dla betonów na kruszywach nieporowatych np. 
posługiwanie się wzorem wytrzymałościowym Bolomey’a, równaniem szczelności, 
bez uwzględnienia możliwości wnikania części wody i ewentualnie zaczynu w pory 
kruszywa, nie uwzględnianie wpływu kruszywa na wytrzymałość betonu. Niektó-
re z przyjmowanych założeń są nieprawdziwe nawet dla betonów zwykłych, np. 
przyjmowanie objętości zaprawy równej jamistości stosu okruchowego. W meto-
dach tych nie bierze się również pod uwagę znacznego wpływu czynników techno-
logicznych czy zakresów rozwoju wytrzymałości betonu lekkiego w zależności od 
wzajemnych relacji cech mechanicznych składników, co nie pozostaje bez znaczenia 
z uwagi na ekonomię i efektywność podwyższania poziomu wytrzymałości. Jedynie 
w metodzie Szczekanienkowa procedura projektowania w różnych zakresach wy-
trzymałości jest zróżnicowana.

Bardziej współczesne uniwersalne metody projektowania składu betonów lek-
kich często opierają się na modelach wytrzymałościowych, omówionych w 6.2.1.7. 
Na przykład Chandra i Berntsson [45] swoją analityczno-doświadczalną metodę 
projektowania opierają na logarytmicznym równaniu wytrzymałości (10). Autorzy 
ci proponują założenie objętości kruszywa grubego na poziomie 40 ± 5%. Kolejnym 
krokiem jest obliczenie wytrzymałości kruszywa ze wzoru (1). Następnie należy 
wyznaczyć z równania (10) niezbędną wytrzymałość matrycy cementowej, a na jej 
podstawie ustalić współczynnik wodno-cementowy. Chandra i Berntsson [45] pro-
ponują wykładniczą zależność wytrzymałości matrycy cementowej od współczyn-
nika wodno-cementowego, o postaci:

 f Am
B W C= ⋅ − ⋅10 ( / )  (30)

gdzie:
A i B  –  współczynnikami doświadczalnymi, zależnymi od zakresu W/C 

oraz od klasy i rodzaju cementu.
Ilość cementu obliczana jest z równania szczelności zaczynu, przy założeniu jego 

zawartości objętościowej na poziomie 30 ± 2%. Natomiast zawartość piasku obli-
czana jest z równania szczelności dla całej mieszanki betonowej. Niedogodnością 
takiej metody jest konieczność wcześniejszego doświadczalnego ustalenia szeregu 
współczynników niezbędnych do wyznaczenia wytrzymałości kruszywa i matrycy 
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cementowej. W praktyce ustalenie ich wartości wymaga sporządzenia szeregu prób-
nych mieszanek betonowych. Sami autorzy [45] przyznają, że współczynniki do 
oszacowania wytrzymałości kruszywa w betonie, z uwagi na jego interakcję z ma-
trycą cementową, wymagają określenia w oparciu o wytrzymałość całego kompozy-
tu. Poza tym przyjęcie z góry założonej objętości kruszywa grubego eliminuje moż-
liwość kształtowania wytrzymałości betonu za pomocą zróżnicowanych proporcji 
kruszywa i matrycy cementowej. W praktyce często stosowane są znacznie wyższe 
niż zakładane tu zawartości kruszywa lekkiego.

Obecnie opracowywane są również metody analityczne do projektowania beto-
nów lekkich z konkretnymi rodzajami kruszyw. Chociaż charakteryzują się znaczną 
prostotą i łatwością posługiwania się, to jednak również mają ograniczony zakres 
ważności, jako że dobór składu betonów wykonuje się w oparciu o istniejące wzory, 
tabele, wykresy i zestawienia sporządzone dla konkretnych materiałów (charakte-
rystyki cementu i kruszywa, które mogą różnić się w dostawach) oraz technolo-
gii wykonywania (sposób i poziom wstępnego nawilżania kruszywa). Przykładem 
może być tu analityczna metoda projektowania konstrukcyjnych betonów lekkich 
z kruszywem popiołoporytowym, opracowana przez autorkę [85] czy z kruszywem 
łupkoporytowym, opracowana przez Chena i in. [52].

W związku z niemożnością posługiwania się wyżej wymienionymi metodami 
jako uniwersalnymi metodami projektowania betonów lekkich, w praktyce ich skład 
ustala się najczęściej doświadczalną metodą kolejnych przybliżeń. Wstępnie przyj-
muje się skład mieszanki, który po wykonaniu próbnych zarobów i sprawdzeniu rze-
czywistej ilości składników, poddaje się ewentualnej korekcie składników na pod-
stawie uzyskanych właściwości mieszanki i betonu stwardniałego. Do najczęściej 
stosowanych na świecie praktycznych metod projektowania składu betonów lekkich 
należy zaliczyć metodę objętościową. 

8.1. METODA OBJĘTOŚCIOWA 

Metoda objętościowa, stosowana do projektowania składu betonów zwykłych, 
może być zaadaptowana dla betonów lekkich, w których kruszywem drobnym może 
być zarówno piasek naturalny jak i lekki. Jest to najczęściej zalecana i stosowana 
metoda kolejnych przybliżeń projektowania składu mieszanki betonów lekkich za-
równo w Polsce, jak i na świecie [1, 2, 45, 143, 195, 225].

W metodzie tej zakłada się, że objętość mieszanki betonowej jest równa sumie 
objętości absolutnych cementu, kruszywa, wody wolnej i uwięzionego powietrza. 
Przyjmuje się, że objętość zaprawy powinna być taka, aby wypełnić jamy kruszywa 
grubego i zapewnić żądaną urabialność. Aby nie pominąć wpływu absorpcji wody 
przez kruszywo na skład betonu lekkiego, w metodzie tej konieczna jest znajomość 
nasiąkliwości poszczególnych frakcji kruszywa oraz dynamiki jej rozwoju. Na eta-
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pie projektowania powinien być również określony stan i poziom wstępnego nawil-
żenia kruszywa. Znajomość tych parametrów umożliwi ustalenie objętości absolut-
nej wody wolnej w mieszance betonowej. Wytyczne projektowe [1, 2] wskazują na 
stosowanie kruszywa w stanie nasyconym powierzchniowo suchym. Takie podejście 
co prawda ułatwia procedurę projektowania i wykonywania betonów lekkich, nie-
mniej jednak ogranicza możliwości kształtowania ich wytrzymałości i trwałości. 

Projektowanie betonów lekkich metodą objętościową najczęściej rozpoczyna się 
od określenia ilości kruszywa. W większości wytycznych do projektowania wska-
zuje się na przyjęcie maksymalnego możliwego udziału kruszywa w betonie, analo-
gicznie jak czyni się to w betonach zwykłych. Wytyczne ACI 211.2 [1] wskazują, że 
całkowita objętość kruszywa w stanie luźnym, nasyconym wodą powinna zawierać 
się w przedziale: 1,04–1,26 m3/m3, z czego 40÷60% powinna stanowić objętość kru-
szywa drobnego. Wytyczne krajowe [161, 225] przyjmują przybliżoną łączną ilość 
kruszywa K w kg/m3 betonu na podstawie wzoru: 

 K b
c= ⋅α ρ  (31)

gdzie:
a –  współczynnik uzależniony od kształtu ziaren kruszywa, a = 1,0–1,1;
rb

c –  gęstość nasypowa kruszywa w stanie zagęszczonym, w kg/m3.
W drugim etapie projektowania określa się współczynnik wodno-cementowy lub 

zawartość cementu w zależności od założonego poziomu wytrzymałości. Z uwagi 
na znaczne zróżnicowanie nasiąkliwości kruszyw lekkich, ich dynamikę oraz sto-
sowane różne procedury wstępnego nawilżania kruszywa, ustalenie ogólnej zależ-
ności między współczynnikiem wodno-cementowym a wytrzymałością betonu jest 
niemożliwe. Częściej zatem w wytycznych do projektowania podane są zależności 
między zawartością cementu a wytrzymałością. Najbardziej znaną tego typu zależ-
nością o charakterze ogólnym dla betonów lekkich z kruszywami różnych rodzajów 
jest zależność wg ACI 211.2 [1] (rys. 8.1). W różnych wytycznych do projektowania 
betonów lekkich z danym rodzajem kruszywa podane są bardziej dokładne zależ-
ności dla oszacowania koniecznej zawartości cementu (np. [141, 161, 225]). Często 
jednak w tego typu zależnościach nie uwzględnia się wpływu klasy cementu, ani 
możliwości wykonywania betonów lekkich wyższych wytrzymałości. Ponadto, jak 
wykazano w 6.2.1.2, dany poziom wytrzymałości betonu lekkiego można uzyskać 
przy bardzo zróżnicowanych współczynnikach wodno-cementowych czy zawartości 
cementu (rys. 6.22). Zatem przyjmowane na podstawie wytycznych zawartości ce-
mentu należy traktować bardzo orientacyjnie.

W kolejnym etapie ustala się ilość wody zarobowej. Większość wytycznych do 
projektowania betonów lekkich (np. [1, 2, 45, 143, 195, 225]) wskazuje, że ilość do-
zowanej wody powinna wynikać z założonej konsystencji, zapewniającej odpowied-
nią urabialność. Często w wytycznych tych podawane są orientacyjne ilości wody 
dla założonej konsystencji. Należy jednak zaznaczyć, że wytyczne te najczęściej 
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powstawały w czasach, gdy zastosowanie domieszek redukujących ilość wody nie 
było tak powszechne jak współcześnie. Obecnie ilość wody powinna być ustalana 
raczej na podstawie przyjętej wartości współczynnika wodno-cementowego czy ilo-
ści cementu z równania szczelności przy uwzględnieniu nasiąkliwości kruszywa we 
wstępnym stanie wilgotności, wg zależności (32) lub (33).

Rys. 8.1. Ogólna zależność wytrzymałości na ściskanie betonów lekkich od zawartości cementu [1]

 w
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gdzie:
w –  objętość absolutna wolnej wody zarobowej (której nie zaabsor-

buje kruszywo);
SKi/rki – suma objętości zastosowanych kruszyw o różnych gęstościach;
rk, rc, rw –  gęstość ziaren kruszywa i cementu oraz gęstość wody w kg/m3;
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C – zawartość masowa cementu, w kg/m3;
W/C –  masowy współczynnik wodno-cementowy, przy uwzględnieniu 

wody wolnej.
Gdy przewidywane jest stosowanie napowietrzenia lub dodatków mineralnych, 

powyższe równania należy odpowiednio zmodyfikować o objętości tych składni-
ków. W przypadku, gdy nie jest stosowane kruszywo w stanie nasyconym, dodatko-
wo oprócz wody zarobowej wg (32) lub (33), powinna być oszacowana ilość wody, 
którą będzie w stanie wchłonąć kruszywo lekkie z mieszanki przy założonym jego 
stanie wstępnej wilgotności.

Po oszacowaniu składu 1 m3 betonu wykonuje się co najmniej trzy zaroby próbne 
z różnymi poziomami zawartości cementu lub przy różnych poziomach współczyn-
ników wodno-cementowych, nieznacznie odbiegających od wartości wstępnie osza-
cowanych (np. o DC = 50 kg/m3 lub DW/C = 0,05). 

Procedura ustalania składu betonów lekkich metodą objętościową znacznie się 
komplikuje, gdy nie ma odpowiednich danych na temat zależności między zawar-
tością cementu lub współczynnikiem wodno-cementowym a wytrzymałością betonu 
z danym rodzajem kruszywa. W takich sytuacjach pomocne są chociażby przykłado-
we składy betonów o znanych właściwościach.

Przykład 8.1
Zaprojektować skład betonu lekkiego o wytrzymałości średniej fcm = 40 MPa, przy 
zastosowaniu kruszywa popiołoporytowego 
1.  Wstępne ustalenie składu:

 – proporcje poszczególnych frakcji określono doświadczalnie, tak aby uzyskać 
maksymalną szczelność stosu okruchowego: 0/4 mm: 4/8 mm : 6/12 mm = 
1:1,5:1,5; przy takich proporcjach  mieszanki kruszywowej: rb

c = 850 kg/m3; 
rpm = 1310 kg/m3; a = 1,0;

 – zawartość kruszywa na podstawie (31): K = 1,0 ⋅ 850 = 850 [kg/m3]; 
 – wilgotność kruszywa: ze względu na odpowiednią stabilność nasiąkliwości 

zastosowanego kruszywa lekkiego w czasie od 10 min do 3 h nasączania, 
przewiduje się wstępne nawilżenie popiołoporytu do poziomu jego nasiąkli-
wości po 30 min (w = 19%); Wk = 0,19 · 850 = 161 [kg/m3];

 – zawartość cementu dla fcm = 40 MPa na podstawie wykresów z rys. 8.1  
(C = 500 kg/m3) lub rys. 6.21 (C = 420 kg/m3). Przyjęto CI = 450 kg/m3;  
CII = CI – 50 = 400 [kg/m3]; CIII = CI + 50 = 500 [kg/m3]

 – zawartość wody, bez uwzględnienia wody do nawilżenia kruszywa, na pod-
stawie (32): wI = 1 – 850/1310 – 450/3100 = 0,206 [m3/m3], czyli WI = 206 
kg/m3; wII = 1 – 850/1310 – 400/3100 = 0,222 [m3/m3], czyli WII = 222 kg/m3;  
wIII = 1 – 850/1310 – 500/3100 = 0,190 [m3/m3], czyli WIII = 190 kg/m3;

2. Wykonanie trzech mieszanek próbnych o składach (I), (II) i (III) przy zastoso-
waniu cementu określonej klasy i rodzaju. Ilość domieszki upłynniającej należy 
ustalić doświadczalnie w zależności od oczekiwanej konsystencji.
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3. Oznaczenie wytrzymałości po 28 dniach dojrzewania. Na przykład, przy zasto-
sowaniu określonego cementu CEM I 42,5 R uzyskano następujące wyniki wy-
trzymałości średniej i gęstości betonów: fcmI = 37,4 MPa przy DI = 1440 kg/m3; 
fcmII = 31,9 MPa przy DII = 1380 kg/m3 i fcmIII = 40,3 MPa przy DIII = 1500 kg/m3. 
W tym zatem przypadku nie ma potrzeby interpolacji czy ekstrapolacji wyników, 
ponieważ beton o składzie (III) spełnia założenia projektowe.

Przykład 8.1 pokazuje, że zastosowanie słabszego cementu i/lub słabszego kruszy-
wa i/lub większego stopnia wstępnego nawilżenia kruszywa może nie gwarantować 
uzyskania założonej wytrzymałości betonu przy uwzględnionych w wytycznych [1] 
lub [195] zawartościach cementu.

8.2. MODYFIKACJA METODY OBJĘTOŚCIOWEJ

Zasadniczym ograniczeniem metody objętościowej omówionej w 8.1 jest przyj-
mowanie maksymalnego udziału objętościowego kruszywa lekkiego w jednostce 
objętości betonu. O ile w betonach zwykłych takie założenie jest korzystne zarówno 
ze względów wytrzymałościowych, jak i ekonomicznych, o tyle w przypadku beto-
nów lekkich tak nie jest. Proporcje między kruszywem lekkim a matrycą cementową 
są bowiem jednym z czynników, za pomocą których można kształtować wytrzyma-
łość betonów lekkich. Ponadto w opisanej wcześniej metodzie objętościowej, zresz-
tą jak w przypadku większości metod projektowania betonów lekkich, nie bierze się 
pod uwagę projektowania ze względu na gęstość betonu, przyjmując jednoznaczną 
zależność między wytrzymałością betonu a jego gęstością, zawartością cementu czy 
współczynnikiem wodno-cementowym.

Uwzględnienie złożonego sposobu kształtowania wytrzymałości betonów lek-
kich według zasad metody objętościowej wymagałoby dodatkowych założeń jak 
gęstość betonu, udział objętościowy kruszywa lekkiego, przyjęcie współczynnika 
W/C lub ilości cementu w zależności od założonej wytrzymałości oraz proporcji 
piasku do cementu w oparciu o założoną gęstość i wytrzymałość betonu. W efekcie 
tak holistyczne podejście do projektowania zmodyfikowaną metodą objętościową 
prowadziłoby do wielu założeń, obliczeń oraz koniecznej weryfikacji praktycznej 
w kilku wariantach. W rezultacie, efektywność takiej metody byłaby mniejsza niż 
praktycznej metody iteracyjnej. Poniżej przedstawiono propozycję procedury do-
świadczalnego projektowania konstrukcyjnych betonów lekkich. W metodzie tej, 
zamiast wykonywać zaroby o wcześniej oszacowanym składzie, autorka proponuje 
doświadczalne ustalenie proporcji kruszywa lekkiego i matrycy cementowej.

Na wstępie należy ustalić ilość kruszywa lekkiego K’ w zarobie próbnym o za-
kładanej objętości V w oparciu o gęstość nasypową w stanie zagęszczonym rb

c.

 K Vb
c' = ⋅ ⋅α ρ  (34)
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gdzie:
a –  współczynnik uzależniony od kształtu ziaren kruszywa, a = 1,0–1,1;
rb

c – gęstość nasypowa kruszywa w stanie zagęszczonym, w kg/m3.
Kolejnym krokiem jest wstępne przyjęcie współczynnika wodno-cementowego 

(przy uwzględnieniu stanu i poziomu wstępnego nawilżenia) lub zawartości ce-
mentu w oparciu o istniejące wytyczne lub wcześniej ustalone doświadczalnie za-
leżności, z uwzględnieniem założonej wytrzymałości i gęstości. Przykład składów 
pomocniczych dla betonów lekkich z kruszywem popiołoporytowym, umożliwiają-
cych dobór ilości cementu lub współczynnik wodno-cementowy podano na rys. 6.18 
czy 6.22. Przy braku tego typu danych wstępnie można się posiłkować danymi ACI 
211.2 [1] (rys. 8.1).

Jeżeli kruszywem drobnym ma być piasek naturalny, należy ustalić jego propor-
cje w stosunku do cementu (P/C). P/C w betonach lekkich z reguły wynosi 0,5 do 
2,0. Jak wykazały badania własne, przy stałym współczynniku wodno-cementowym 
(W/C = 0,26; 0,33; 0,40; 0,47; 0,54) proporcje piasku do cementu (P/C = 0,25; 0,50; 
0,75; 1,00; 1,25; 1,50) nie wpływają znacząco na wytrzymałość zaprawy. Dobierając 
współczynnik P/C należy kierować się zatem zużyciem cementu oraz gęstością be-
tonu. Przy stałym stosunku wodno-cementowym im wartość P/C będzie niższa tym 
dany poziom wytrzymałości osiągnie się przy niższej gęstości betonu, ale przy więk-
szym zużyciu cementu. Przy braku znajomości dokładniejszych zależności wstępnie 
można przyjąć P/C = 1,0–1,2. Na tym etapie można orientacyjnie oszacować naj-
niższą możliwą gęstość betonu w stanie suchym przy użyciu matrycy o założonych 
proporcjach:
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gdzie: 
Dbmin –  najniższa gęstość betonu w stanie suchym w kg/m3 przy zało-

żonym składzie matrycy cementowej;
a –  współczynnik uzależniony od kształtu ziaren kruszywa,  

a = 1,0–1,1;
rb

c –  gęstość nasypowa kruszywa w stanie zagęszczonym w kg/m3;
rk, rc, rw  –  gęstości ziaren kruszywa i cementu oraz gęstości wody w kg/m3.
b –  współczynnik, głównie zależnym od rodzaju i klasy cemen-

tu, z reguły wynoszący 0,7–0,8; przyjmuje się, że ilość wody 
związanej w betonie wynosi 0,25 ⋅ b	⋅	C.

P/C –  założony stosunek masowy piasku do cementu;
W/C –  założony współczynnik wodno-cementowy przy uwzględnie-

niu nasiąkliwości kruszywa.
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W przypadku betonów z drobnym kruszywem lekkim (P/C = 0) przy ustalo-
nym W/C nie można uzyskać betonu o mniejszej gęstości niż wyznaczona z wzoru 
(35). Natomiast w przypadku betonów z piaskiem naturalnym, jeżeli oszacowana 
gęstość jest wyższa niż założono wstępnie, należy przyjąć niższą wartość P/C. Jeśli 
oszacowana gęstość jest niższa niż zakładano można zwiększyć zawartość piasku 
w stosunku do cementu.

Następnie należy przygotować matrycę cementową (zaczyn, gdy zarówno kru-
szywo drobne jak i grube jest lekkie lub zaprawę, gdy jako kruszywo drobne sto-
sowany ma być piasek naturalny) o ustalonych proporcjach i objętości ok. 50–60% 
założonej objętości zarobu V. Co prawda w literaturze spotyka się betony lekkie, 
w których zawartość matrycy cementowej wynosi aż 70%, jednakże w praktyce 
rzadko kiedy takie betony są stosowane. Przy niskich współczynnikach W/C i/lub 
wysokich P/C domieszkę redukującą wodę należy dozować już do zaprawy czy za-
czynu cementowego.

W kolejnym kroku do kruszywa lekkiego o określonej wstępnej wilgotności do-
daje się matrycę cementową w najmniejszej ilości gwarantującej strukturę zwartą 
i odpowiednią urabialność. Założoną konsystencję osiąga się poprzez dozowanie 
domieszki uplastyczniającej/upłynniającej. Beton o takich proporcjach będzie cha-
rakteryzował się najniższą gęstością przy ustalonym składzie matrycy cementowej.

Po wykonaniu zarobu o odpowiedniej urabialności należy oznaczyć doświad-
czalnie gęstość mieszanki betonowej. Na jej podstawie określa się skład 1 m3 beto-
nu, gdzie ilości poszczególnych składników w 1 m3 oblicza się ze wzoru:
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gdzie: 
Mi – zawartość i-tego składnika w kg/m3 betonu;
M’i –  zawartość i-tego składnika w kg na zarób próbny (V);
Dm –  gęstość mieszanki betonowej w kg/m3, oznaczona doświadczalnie.

Obliczanie składu betonów lekkich o strukturze zwartej w oparciu o równanie 
szczelności jest miarodajne jedynie w przypadku stosowania kruszywa impregno-
wanego lub nasyconego wodą w stanie powierzchniowo-suchym. W pozostałych 
przypadkach, gdy brak dokładnych danych na temat nasiąkliwości kruszywa w mie-
szance betonowej o danym W/C i właściwościach reologicznych, przy uwzględnie-
niu stanu i poziomu jego wstępnej wilgotności, ustalenie składu w oparciu o równa-
nie szczelności może prowadzić do znacznych błędów.

Na tym etapie możliwe jest bardziej dokładne niż wg (36) oszacowanie gęstości 
betonu stwardniałego w stanie suchym (Db) po 28 dniach dojrzewania:
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 D D W W Cb m k= − − + ⋅ ⋅β 0 25,  (37)

gdzie: 
W –  zawartość wody w kg/m3 betonu;
Wk –  zawartość wody w kruszywie lekkim, wynikająca z jego wstępnej 

wilgotności, w kg/m3 betonu;
C –  zawartość cementu w kg/m3 betonu;
Dm –  gęstość mieszanki betonowej w kg/m3, oznaczona doświadczalnie;
b – współczynnik, głównie zależny od rodzaju i klasy cementu, z reguły 

wynoszący 0,7–0,8; przyjmuje się, że ilość wody związanej w betonie 
wynosi 0,25 ⋅	b	⋅	C.

Weryfikacja tak oszacowanej gęstości betonu stwardniałego na przykładzie ok. 
150 betonów lekkich o zróżnicowanych składach przyniosła zadowalające wyniki. 
Średnia różnica między oszacowaną a zbadaną gęstością w stanie suchym wynosiła 
± 10 kg/m3.

Jeżeli tak oszacowana gęstość jest zbyt wysoka należy wykonać kolejny zarób 
z matrycą cementową o niższym P/C. Na tym etapie można również dodatkowo 
wykonać dwa zoroby z większą ilością matrycy cementowej, np. o 10% i 20% w sto-
sunku do objętości zarobu, i/lub dwa zaroby z matrycą cementową o nieco niższym 
i wyższym W/C. W przypadku dodatkowych zarobów ilość domieszki redukującej 
wodę należy odpowiednio zmodyfikować. Dodanie większych ilości matrycy ce-
mentowej i/ lub redukcja W/C powinno skutkować większą gęstością oraz wyższą 
wytrzymałością betonu. Wykonanie dodatkowych zarobów próbnych znacząco uła-
twia ewentualną modyfikację składu betonów konstrukcyjnych w przypadku, gdy 
zbadane charakterystyki wykonanego betonu nie będą odpowiadały założeniom.

W tabeli 8.1 podano wskazówki dotyczące kierunku modyfikacji składu betonów 
lekkich w przypadku, gdy nie uzyskano ich założonych właściwości przy zastosowa-
nych materiałach. Zbyt niska gęstość, a także zbyt wysoka wytrzymałość, w stosunku 
do założonych w projekcie, nie wymagają zmian składu betonu ze względów bezpie-
czeństwa konstrukcji. Modyfikacja składu betonu jest w tym przypadku podyktowana 
względami ekonomicznymi związanymi z ograniczeniem zużycia cementu. 

Oprócz omówionych możliwości modyfikacji składu betonów lekkich za pomo-
cą podstawowych składników, możliwa jest analogiczna modyfikacja za pomocą 
dodatków mineralnych (D). Wówczas zamiast P/C należy posługiwać się współ-
czynnikiem P/(C + SDi), a zamiast W/C współczynnikiem wodno-spoiwowym  
W/(C + S(ki ⋅	 Di)), gdzie k jest współczynnikiem dla dodatków typu II zgodnie 
z PN-EN 206 [216].

W przypadku, gdy powyższe modyfikacje okazują się nieskuteczne, można roz-
ważyć możliwość zmiany klasy cementu. Czasami jednak przy założonej zbyt wyso-
kiej wytrzymałości betonu najbardziej skuteczną i ekonomiczną metodą modyfikacji 
składu jest zmiana rodzaju kruszywa. Próby podwyższenia poziomu wytrzymałości 
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betonu ze słabym kruszywem za pomocą stosowania najwyższej klasy cementu, 
znaczącego ograniczenia zawartości kruszywa lekkiego (np. do 30%), radykalnego 
obniżenia współczynnika wodno-cementowego, stosowania pyłu krzemionkowego, 
włókien stalowych czy węglowych należy uznać za mało efektywne.

Tabela 8.1

Wskazówki dotyczące kierunku modyfikacji składu betonu lekkiego w przypadku niespełnionych 
założeń projektowych dotyczących wytrzymałości oraz gęstości. k i m – udział objętościowy 

kruszywa i matrycy cementowej; W/C – współczynnik wodno-cementowy; P/C – współczynnik 
piaskowo-cementowy (dotyczy przypadków stosowania piasku naturalnego); ↓ – obniżyć; 	  

↑ podwyższyć.

Zbyt niska wytrzymałość Zbyt wysoka wytrzymałość

Zbyt niska gęstość
↓ k →  ↑ m

i / lub
↓ (W/C) i  ↑ (P/C)

↓ k →  ↑	m
i

↑(W/C) i  ↑ (P/C)

Zbyt wysoka gęstość
↑k → ↓ m

i
↓ (W/C) i ↓ (P/C)

↑ k → ↓ m
i / lub

↑ (W/C) i ↓ (P/C)

Przykład 8.2
Zaprojektować skład betonu lekkiego o wytrzymałości średniej fcm = 60 MPa i gęstości 
w stanie suchym nieprzekraczającej Dm = 1800 kg/m3, przy zastosowaniu kruszywa 
popiołoporytowego. Konsystencja mieszanki betonowej wg metody Vebe V3/V4.
1. Wstępne założenia:

 – z uwagi na relatywnie wysoką projektowaną wytrzymałość jako kruszywo 
drobne przyjęto piasek naturalny (rp = 2650 kg/m3), a jako kruszywo grube 
wyłącznie frakcję popiołoporytu 4/8 mm (rb

c = 820 kg/m3; rp = 1340 kg/m3; 
a = 1,0);

 – cement CEM I 42,5 R (rc = 3100 kg/m3);
 – objętość zarobu próbnego V = 12 dm3, wystarczająca do zaformowania 3 próbek 

sześciennych o boku 150 mm lub 10–12 próbek sześciennych o boku 100 mm. 
2. Wstępne ustalenie ilości kruszywa lekkiego i parametrów zaprawy cementowej 

do zarobów próbnych:
 – ilość kruszywa lekkiego na podstawie (34): K’ = 1,0 	⋅  820 	⋅	 0,012 = 9,84 kg; 
 – wilgotność kruszywa: ze względu na odpowiednią stabilność nasiąkliwości 

zastosowanego kruszywa lekkiego w czasie od 10 min do 3 h nasączania, 
przewiduje się wstępne nawilżenie popiołoporytu do poziomu jego nasiąkli-
wości po 30 min. (w = 18%); Wk

’ = 0,18 	⋅	 9,84 = 1,77 [kg]; 
 – współczynnik wodno-cementowy: w oparciu o wcześniejsze wyniki badań 

(rys. 6.18; 6.22) przyjęto W/C = 0,37; w stosunku do badań, których wyniki 
przedstawiono na rys. 6.18 i 6.22, projektowane betony będą zawierać kru-
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szywo popiołoporytowe o wyższej wytrzymałości (większej gęstości ziaren) 
oraz cement niższej klasy.

 – współczynnik piaskowo-cementowy: przyjęto P/C = 1,2.
3. Oszacowanie najniższej możliwej gęstości betonu przy danym kruszywie i za-

łożonych parametrach matrycy cementowej zgodnie z (35): Dbmin = 1,0	⋅		820 +  
(1 – 1,0 ⋅ 820/1340 ⋅ (1 + 0,7 ⋅ 0,25 + 1,2)/(1/3100 + 0,37/1000 + 1,2/2650) 
= 1630 [kg/m3]. Oszacowana gęstość minimalna jest znacząco niższa niż wy-
magana w założeniach projektowych. Zatem w celu zapewnienia założonej wy-
trzymałości betonu lekkiego można będzie zarówno zwiększyć udział matrycy 
cementowej w betonie, przy ewentualnym podwyższeniu P/C, jak i obniżyć 
współczynnik W/C.

4. Przygotowanie zaprawy cementowej o ustalonych proporcjach w ilości odpowia-
dającej ok. 50% objętości zarobu: objętość zaprawy o ustalonych proporcjach  
Vz’’ = Vk’ = 9,84/1,34 = 7,34 [dm3]; gęstość zaprawy o ustalonych proporcjach  
rz = (1 ⋅ rC + W/C ⋅ rw + P/C	⋅		rp)/(1 + W/C + P/C) = (1 ⋅ 3,1 + 0,37 ⋅ 1,0 + 1,2 ⋅ 
2,65)/(1 + 0,37 + 1,2) = 2,59 [kg/dm3]; ilość zaprawy o ustalonych proporcjach 
Z’’ = Vz’’	 ⋅	 	rz = 7,34 ⋅ 2,59 = 19,00 [kg], na którą przypada: cement w ilości 
C’’ = Z’’ /(1 + W/C + P/C) = 19,00/(1 + 0,37 + 1,2) = 7,39 [kg]; piasek w ilości  
P’’ = C’’	⋅		P/C = 7,39 ⋅ 1,2 = 8,87 [kg]; woda w ilości W’’ = C’’ ⋅	W/C = 7,39 ⋅ 
0,37 = 2,74 [kg]; superplastyfikator w ilości Sp’’ = 0,01 ⋅ C’’ = 0,01 ⋅ 7,39 = 74 [g].

5. Wykonanie mieszanki betonowej: do wstępnie nawilżonego kruszywa lekkiego 
dodano zaprawę w ilości Z’ = 12,50 kg, gwarantującej strukturę zwartą betonu 
i założoną konsystencję. Aby ograniczyć nadmierne zużycie zaprawy, dostoso-
wano dodatkowo konsystencję dozując wtórnie superplastyfikator w ilości 1% 
m.c. Na tę ilość zaprawy przypada: cement w ilości C’ = Z’/(1 + W/C + P/C + 
Sp/C) = 12,50/(1 + 0,37 + 1,2 + 0,02) = 4,83 [kg]; piasek w ilości P’ = C’	⋅	P/C 
= 4,83 ⋅ 1,2 = 5,79 [kg]; woda w ilości W’ = C’	⋅	W/C = 4,83	⋅  0,37 = 1,79 [kg]; 
superplastyfikator w ilości Sp’ = 0,02	⋅	C’ = 0,02 ⋅ 4,83 = 97 [g].

6. Doświadczalne oznaczenie gęstości wykonanej mieszanki betonowej: Dm = 1940 
kg/m3.

7. Określenie składu wykonanego betonu wg (36): SMi’ = K’ + Wk’ + Z’ = 9,84 + 
1,77 + 12,50 = 24,11 [kg]; kruszywo w stanie suchym K = K’	⋅	Dm/SMi’ = 9,84	⋅	
1940/24,11 = 792 [kg/m3]; woda do nawilżenia kruszywa Wk = K	⋅	w = 792 ⋅ 0,18 
= 143 [kg/m3]; cement C = C’	⋅	Dm/SMi’ = 4,83 ⋅ 1940/24,11 = 388 [kg/m3]; P = C 
⋅	P/C = 388 ⋅ 1,2 = 466 [kg/m3]; woda zarobowa W = C	⋅	W/C = 388 ⋅ 0,37 = 144 
[kg/m3]; superplastyfikator Sp = 0,02 ⋅	C = 0,02	⋅	388 = 7,8 [kg/m3].

8. Oszacowanie gęstości wykonanego betonu lekkiego po stwardnieniu w stanie su-
chym wg (37): Db = 1940 – 145 – 143 + 0,7 ⋅	0,25 ⋅ 388 = 1720 [kg/m3]. 

9. Oznaczenie właściwości po 28 dniach dojrzewania: uzyskano następujące wy-
niki wytrzymałości średniej, oznaczonej na 6 próbkach sześciennych o boku 
100 mm, i gęstości w stanie suchym, oznaczonej na 5 próbkach sześciennych 
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o boku 100 mm: fcm = 56,4 MPa przy Dbm = 1710 kg/m3. Uzyskana wytrzymałość 
betonu lekkiego jest nieznacznie niższa niż wartość zakładana. Konieczna jest 
zatem korekta składu, która może obejmować następujące działania: przyjęcie 
nieznacznie niższej wartości W/C np. 0,33 i/lub zwiększenie zawartości zapra-
wy w mieszance np. o 15%. Ponieważ wykonany beton próbny charakteryzował 
się niższą gęstością niż zakładana, równocześnie z tymi modyfikacjami można 
wziąć pod uwagę podwyższenie współczynnika piaskowo-cementowego P/C np. 
do 1,5. Taki zabieg oprócz wzrostu gęstości betonu zapewni ograniczenie zuży-
cia cementu. Posiadając informacje o niższej gęstości betonu lekkiego już przy 
wykonywaniu zarobu podstawowego, dodatkowe zaroby próbne można wyko-
nać w tym samym czasie. Takie podejście znacząco skróci czas doświadczalnego 
projektowania. W takim przypadku, nie mając jeszcze danych o wytrzymałości 
betonu lekkiego wykonanego w ramach zarobu podstawowego, warto również 
wykonać mieszankę o nieco wyższym W/C np. 0,41.
Składy i właściwości betonów lekkich wykonanych w ramach zarobów próbnych 

przedstawiono w tabeli 8.2.

Tabela 8.2

Składy i właściwości wykonanych betonów lekkich

Ozn.
Sposób modyfikacji 

składu względem zarobu 
podstawowego (I)

Parametry Składniki mieszanki 
betonowej, kg/m3

Średnie 
wartości 

właściwości 
betonu po 28 

dniach

W/C P/C C K P W Wk
Dm, 

kg/m3
fcm, cube,
MPa

I – 0,37 1,2 388 792 466 144 143 1720 56,4

II ↑zawartości zaprawy 
o 15% + ↑ P/C 0,37 1,5 400 682 600 148 123 1760 63,2

III ↑	zawartości zaprawy 
o 15% + ↓ W/C + ↑ P/C 0,33 1,5 405 695 608 134 125 1790 67,5

IV ↑	W/C + ↑ P/C 0,41 1,5 342 803 513 140 145 1730 50,1

Analiza uzyskanych wyników badań wskazuje, że spośród wykonanych betonów 
lekkich beton o recepturze (II) najlepiej odpowiada założeniom projektowym.





9. PODSUMOWANIE

Współczesne konstrukcyjne betony lekkie stanowią grupę materiałów o bardzo 
zróżnicowanych właściwościach. Rozwój nowoczesnych wysokowytrzymałych 
kruszyw lekkich, materiałów wiążących oraz nowej generacji dodatków i  domie-
szek sprawił, że możliwości wykorzystania betonów lekkich do celów konstruk-
cyjnych są obecnie nieporównywalnie większe niż jeszcze dwie dekady temu. Ich 
gęstość z reguły zawiera się w zakresie 1400–2000 kg/m3, a wytrzymałość na ści-
skanie od 20–90 MPa. Chociaż istnieje pewna zależność między gęstością betonów 
lekkich a ich wytrzymałością, wśród nich można wyróżnić zarówno betony o rela-
tywnie znacznej gęstości (powyżej 1800 kg/m3) i  umiarkowanej wytrzymałości (do 
30 MPa), jak i  wysokiej wytrzymałości (powyżej 60 MPa) o stosunkowo niskiej 
gęstości (do 1600 kg/m3). Tak szerokie możliwości kształtowania wzajemnych rela-
cji między tymi dwiema podstawowymi charakterystykami betonów lekkich zwią-
zane są przede wszystkim z bardzo zróżnicowanymi właściwościami stosowanych 
kruszyw.

Aktualnie spośród wszystkich dostępnych kruszyw lekkich do betonów kon-
strukcyjnych najczęściej stosowane są sztuczne kruszywa ze spiekanych glin i  łup-
ków pęczniejących oraz ze spiekanych popiołów lotnych. Technologia produkcji 
tych kruszyw, dzięki wytworzeniu spieczonej, bardziej szczelnej i  sztywnej powłoki 
zewnętrznej ziaren, stwarza bowiem możliwości zapewnienia ich ograniczonej na-
siąkliwości i  stosunkowo wysokiej wytrzymałości.

Mechanizmy kształtowania właściwości konstrukcyjnych betonów lekkich są 
odmienne i  bardziej złożone w porównaniu do betonów zwykłych, co związane jest 
przede wszystkim ze specyficznymi właściwościami kruszyw lekkich, a w szcze-
gólności: ich wyższą nasiąkliwością, niższą wytrzymałością oraz niższym modu-
łem sprężystości, bardziej zbliżonym do modułu sprężystości matryc cementowych. 
Istotny jest tu również bardziej regularny kształt i  jednorodny rozmiar ziaren sztucz-
nych kruszyw lekkich. Ważnym czynnikiem determinującym sposób kształtowania 
właściwości betonów lekkich jest również budowa strefy przejściowej, z reguły dużo 
korzystniejsza w porównaniu z betonami zwykłymi. Bardziej szczelna struktura tej 
strefy w betonach lekkich wiąże się z lepszą mechaniczną przyczepnością zaczynu 
do porowatej powłoki kruszywa, jego mechanizmem absorpcyjnym, umożliwiają-
cym redukcję współczynnika wodno-cementowego matrycy, potencjalną reaktyw-
nością pucolanową oraz zdolnością do wewnętrznej pielęgnacji betonu wodą sku-
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mulowaną w jego wnętrzu. W efekcie strefa stykowa kruszywa lekkiego i  zaczynu 
z reguły nie stanowi najsłabszego ogniwa kompozytu betonowego, a często bywa, 
że jest to jego najmocniejszy element strukturalny. Tak odmienne wzajemne rela-
cje materiałowe składników betonów lekkich oraz możliwa ich lepsza współpraca 
gwarantują większą jednorodność tych betonów w porównaniu z betonami na kru-
szywach zwykłych. W rezultacie, kształtowanie właściwości betonów lekkich ma 
bardziej kompozytowy charakter i  wymaga uwzględnienia nie tylko charakterystyk 
materiałowych obu składników: kruszywa oraz matrycy cementowej ale również 
wzajemnych proporcji między nimi. Sytuację dodatkowo komplikuje fakt, że z uwa-
gi na mechanizm absorpcyjny kruszyw lekkich w mieszance betonowej, rzeczywiste 
charakterystyki materiałowe zarówno matrycy cementowej, jak i  kruszywa lekkiego 
w betonie są inne, z reguły korzystniejsze, w stosunku do tych nominalnie ozna-
czonych. Ich oszacowanie w oparciu o samą dynamikę rozwoju nasiąkliwości kru-
szyw lekkich w wodzie jest dość trudne i  nie do końca miarodajne. Absorpcja wody 
przez kruszywo porowate w mieszance betonowej zdeterminowana jest bowiem nie 
tylko rodzajem zastosowanego kruszywa lekkiego, jego udziałem objętościowym, 
ale i  właściwościami reologiczno-wytrzymałościowymi matrycy cementowej oraz 
czynnikami technologicznymi takimi jak: poziom i  stan wstępnej wilgotności kru-
szywa, kolejność dozowania składników i  procedura mieszania. Z tego też względu 
wpływ parametrów technologicznych na właściwości konstrukcyjnych betonów lek-
kich jest dużo silniejszy niż w przypadku betonów zwykłych. Ponadto dla betonów 
lekkich czynniki technologiczne i  materiałowe wzajemnie oddziałują na siebie, co 
znacznie utrudnia prognozowanie ich wartości i  praktycznie uniemożliwia stworze-
nie uniwersalnych analitycznych metod projektowania ich składu.

Właściwości betonów lekkich, ze względu na bardzo złożony sposób ich kształ-
towania, nawet przy zastosowaniu tych samych materiałów składowych mogą się 
różnić w znacznym zakresie, zdecydowanie szerszym niż ma to miejsce dla beto-
nów zwykłych. W rezultacie jedynie nieliczne właściwości konstrukcyjnych beto-
nów lekkich można w sposób jednoznaczny odnieść do betonów zwykłych. Bez 
względu na zastosowane materiały i  technologie wykonania, konstrukcyjne betony 
lekkie, przy tej samej klasie wytrzymałości co betony zwykłe, charakteryzują się: 
niższą gęstością, niższym współczynnikiem przewodzenia ciepła, niższym współ-
czynnikiem rozszerzalności termicznej, lepszą dźwiękochłonnością, niższym mo-
dułem sprężystości, większą kruchością oraz większą odpornością na obciążenia 
dynamiczne. Pozostałych właściwości konstrukcyjnych betonów lekkich nie można 
już tak kategorycznie porównać z betonami na kruszywach zwykłych. Niewątpliwie 
konstrukcyjne betony lekkie wykazują większy skurcz końcowy, niemniej jednak 
rozwój ich skurczu w czasie często jest bardziej korzystny, z uwagi na mniejsze ry-
zyko zarysowania. Pielęgnacja wewnętrzna w betonie lekkim jest bowiem w stanie 
zapewnić nawet całkowite wyeliminowanie skurczu autogenicznego oraz opóźnić 
rozwój skurczu od wysychania do momentu, w którym beton osiągnął już wystar-
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czającą wytrzymałość na rozciąganie. Wytrzymałość betonów lekkich na obciąże-
nie długotrwałe oraz cykliczne z reguły jest wyższa, ale są również badania kwe-
stionujące taką opinię. W ogólnym przypadku trwałość betonów lekkich może być 
lepsza w odniesieniu do betonów zwykłych tej samej klasy, co wiąże się z większą 
szczelnością matrycy cementowej w tych betonach oraz większą ich jednorodnoś-
cią strukturalną, gwarantującą bardziej równomierny rozkład naprężeń i  możliwość 
pracy w stanie niezarysowanym. Ten ostatni aspekt z reguły nie jest uwzględniany 
w ocenie trwałości betonów badanych w warunkach laboratoryjnych. Zatem trwa-
łość betonów lekkich w konstrukcji może być nawet wyższa niż wynika to z oceny 
nieobciążonych próbek badawczych. Betony lekkie mogą wykazywać niższą ście-
ralność, niższą przepuszczalność dla cieczy, wyższą mrozoodporność i  ognioodpor-
ność. W przypadku jednak stosowania kruszyw o znacznej nasiąkliwości w stanie 
wstępnego nasycenia, ograniczającego mechaniczną przyczepność zaczynu i  powo-
dującego zwiększone ryzyko występowania w nim mikrorys, trwałość betonu może 
ulec zasadniczemu pogorszeniu. Szczególnie wysokie ryzyko obniżonej trwałości 
występuje w sytuacji, gdy betony lekkie, z natury rzeczy charakteryzujące się więk-
szą wilgotnością we wczesnym wieku, nie zdołały wyschnąć zanim zostały narażone 
na działanie cyklicznego zamrażania i  odmrażania lub gwałtownego wzrostu tempe-
ratury do jej wysokiej wartości. 

Badania własne oraz analiza dostępnej literatury tematycznej, wskazują, że w za-
leżności od składu i  technologii wykonania betonów lekkich, wiele z ich właściwo-
ści powszechnie uważanych za mniej korzystne w stosunku do betonów zwykłych tej 
samej klasy wytrzymałości, może osiągać wartości porównywalne, a nawet lepsze. 
W ogólnym zatem przypadku nie jest prawdą, że konstrukcyjne betony lekkie cha-
rakteryzują się większym pełzaniem, niższą wytrzymałością na rozciąganie i  zgi-
nanie, większą głębokością karbonatyzacji, słabszą przyczepnością do stali zbro-
jeniowej czy gorszą izolacyjnością akustyczną. Zrozumiałym natomiast wydaje się 
fakt, że przy braku odpowiednich danych, wytyczne do projektowania konstrukcji 
z betonów lekkich zalecają przyjęcie mniej korzystnych założeń. Aktualnie jednak 
normy projektowe dosyć elastycznie podchodzą do betonów lekkich i  w przypadku 
dobrze udokumentowanych badań umożliwiają przyjęcie innych charakterystyk niż 
wynika to z wytycznych normowych.

Właściwości betonów lekkich, w szczególności te mniej korzystne w stosunku 
do betonów zwykłych, można poprawić za pomocą domieszek, dodatków mineral-
nych, polimerów oraz fazy włóknistej. W ogólnym przypadku jakościowy wpływ 
dodatku popiołu lotnego, pyłu krzemionkowego, mielonego granulowanego żużla 
wielkopiecowego oraz polimerów na modyfikację właściwości betonów lekkich 
jest analogiczny jak dla betonów zwykłych. Ze względu na ograniczoną ilość badań 
porównawczych oraz znaczą zmienność stosowanych parametrów materiałowych 
i  technologicznych, ogólna ocena efektywności tych dodatków w betonach lekkich 
i  zwykłych pod względem ilościowym jest utrudniona. Można jedynie przypusz-
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czać, że w niektórych przypadkach betonów lekkich, efektywność zastosowania do-
datków mineralnych może być nawet większa w związku z wyższą niż w betonach 
zwykłych temperaturą w początkowym okresie dojrzewania oraz długotrwałą pie-
lęgnacją wewnętrzną. Modyfikacja betonów lekkich za pomocą polimerów szcze-
gólnie korzystnie wpływa na wzrost szczelności betonów, co zapewnia poprawę ich 
trwałości. Stosowanie polimerów nie jest natomiast wskazane w przypadku betonów 
lekkich z kruszywami o znacznej nasiąkliwości, które nie zdążyły wyschnąć zanim 
zostały poddane działaniu ujemnej czy wysokiej temperatury.

Modyfikacja składu betonów lekkich za pomocą włókien również może okazać 
się bardziej skuteczna niż w przypadku betonów zwykłych, co wiąże się z ich więk-
szym skurczem i  kruchością oraz możliwą niższą wytrzymałością na rozciąganie. 
Ze względu na poprawę właściwości mechanicznych najbardziej korzystne okazują 
się włókna stalowe oraz węglowe, a w szczególności ich hybrydowe połączenie. 
Włókna szklane i  polipropylenowe najczęściej są w stanie zmodyfikować jedynie 
w ograniczonym zakresie wytrzymałość na rozciąganie i  zginanie. Pod względem 
jakościowym sposób kształtowania właściwości mechanicznych oraz trwałości be-
tonów lekkich i  zwykłych za pomocą fazy włóknistej jest podobny. Inaczej jed-
nak sytuacja wygląda w przypadku skurczu. Generalnie wszystkie rodzaje włókien 
ograniczają skurcz końcowy betonów lekkich, niemniej jednak we wczesnym okre-
sie dojrzewania mogą wpłynąć na redukcję pęcznienia wilgotnościowego, co może 
zmniejszyć efektywność wewnętrznej pielęgnacji betonu. Możliwa jest zatem sytu-
acja, że we wczesnym okresie wysychania betony lekkie z włóknami będą wykazy-
wać nawet wyższy skurcz niż betony niemodyfikowane włóknami. 

Skuteczną poprawę charakterystyk reologicznych mieszanek betonów lekkich 
można natomiast uzyskać stosując nowoczesne domieszki upłynniające, napowie-
trzające czy zwiększające lepkość. W rezultacie, możliwe jest wykonanie nie tylko 
betonów lekkich pompowalnych, ale i  samozagęszczalnych. Uzyskanie pompowal-
ności betonów lekkich jest jednak zagadnieniem dużo bardziej złożonym niż w przy-
padku betonów zwykłych i  wiąże się z większym ryzykiem niepowodzenia oraz 
obniżenia jakości betonu. Wymaga zatem bardziej złożonego doboru składu oraz od-
powiedniej technologii wstępnego przygotowania kruszywa. Natomiast samozage-
szczalność betonów lekkich można osiągnąć nawet przy mniejszych modyfikacjach 
składu w stosunku do betonów zwykłych. W niektórych przypadkach betonów lek-
kich, w szczególności wyższych wytrzymałości, uzyskanie ich samozagęszczalności 
wiąże się jedynie ze zwiększeniem zawartości domieszki upłynniającej.

Podsumowując, współczesne lekkie betony kruszywowe, z uwagi na liczne zale-
ty oraz znaczne możliwości modyfikacji ich właściwości zarówno w stadium mie-
szanki betonowej, jak i  betonu stwardniałego, mogą stanowić nowoczesny materiał 
konstrukcyjny, będący korzystną alternatywą dla betonów na kruszywach zwykłych.
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Streszczenie

W monografii przedstawiono zagadnienie współczesnych konstrukcyjnych lek-
kich betonów kruszywowych w oparciu o analizę aktualnego stanu wiedzy oraz. 
Na podstawie literatury oraz szeregu zrealizowanych własnych programów ba-
dawczych scharakteryzowano właściwości kruszyw lekkich z uwzględnieniem ich 
szerokiego asortymentu. Aktualnie, ze względu na korzystne właściwości, najbar-
dziej odpowiednie do betonów konstrukcyjnych są kruszywa ze spiekanych glin 
i łupków pęczniejących oraz spiekanych popiołów lotnych. Ponieważ u podstaw 
zrozumienia mechanizmów kształtowania właściwości materiału leży rozpoznanie 
jego budowy, w pracy opisano mikrostrukturę betonów lekkich w aspekcie budowy 
kruszywa, matrycy cementowej oraz strefy przejściowej między nimi. Wykazano, 
że w ogólnym przypadku betony lekkie charakteryzują się większą jednorodnoś-
cią strukturalną w porównaniu do betonów zwykłych. Decyduje o tym nie tylko 
większe podobieństwo modułów sprężystości kruszywa porowatego i matrycy ce-
mentowej, ale i bardzo dobra przyczepność między nimi, mechanizm absorpcyjny 
kruszywa lekkiego w mieszance betonowej, wpływający na redukcję porowatości 
matrycy cementowej, jego potencjalna reaktywność pucolanowa oraz możliwość 
długoterminowej wewnętrznej pielęgnacji. Zasadniczą część monografii stanowi 
omówienie właściwości konstrukcyjnych betonów lekkich przy uwzględnieniu zło-
żonych mechanizmów odpowiedzialnych za ich kształtowanie. Wykazano, że w po-
równaniu do betonów zwykłych liczba czynników materiałowych determinujących 
właściwości betonów lekkich jest większa, a czynniki technologiczne mają zdecy-
dowanie silniejszy wpływ przy równoczesnym oddziaływaniu na czynniki materia-
łowe. Taki sposób kształtowania właściwości betonów lekkich znacznie utrudnia 
prognozowanie ich wartości i praktycznie uniemożliwia stworzenie uniwersalnych 
analitycznych metod projektowania ich składu. Zaproponowano zatem metodę do-
świadczalnego projektowania tych betonów z uwzględnieniem złożonego sposobu 
kształtowania ich właściwości. Właściwości betonów lekkich, z uwagi na znacz-
ne zróżnicowanie charakterystyk stosowanych kruszyw porowatych oraz większe 
możliwości technologicznego kształtowania, różnią się w zdecydowanie szerszym 
zakresie w porównaniu do betonów zwykłych. Jedynie nieliczne z nich można jed-
noznacznie ocenić w odniesieniu do betonów z kruszywami zwykłymi. Takimi właś-
ciwościami są: niższa gęstość, niższy współczynnikiem przewodzenia ciepła, niższy 
współczynnik rozszerzalności termicznej, lepsza dźwiękochłonność, niższy moduł 
sprężystości, większa kruchość, większa odporność na obciążenia dynamiczne oraz 
większy skurcz końcowy. Pozostałe właściwości konstrukcyjnych betonów lekkich, 
zależnie od ich składu i zastosowanej technologii produkcji, mogą okazać się mniej 
korzystne, porównywalne lub bardziej korzystne w stosunku do betonów zwykłych 
tej samej klasy wytrzymałości. W pracy omówiono również możliwości modyfikacji 
właściwości betonów lekkich za pomocą domieszek chemicznych, dodatków mi-
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neralnych, polimerów oraz zbrojenia rozproszonego. Przedstawiona w monografii 
analiza aktualnego stanu wiedzy z zakresu lekkich betonów kruszywowych wska-
zuje że betony te, z uwagi na liczne zalety oraz znaczne możliwości modyfikacji ich 
właściwości zarówno w stadium mieszanki betonowej, jak i betonu stwardniałego, 
mogą stanowić nowoczesny materiał konstrukcyjny, będący korzystną alternatywą 
dla betonów na kruszywach zwykłych.

STRUCTURAL LIGHTWEIGHT AGGREGATE CONCRETE
Summary

This monograph presents the state–of-the art for contemporary structural lightwei-
ght aggregate concretes. Properties of a broad range of lightweight aggregates are 
characterized on the basis of available publications on the subject as well as on the 
basis of a number of the author’s own research projects. 

Due to their advantageous properties, expanded clay and shale as well as sintered 
fly ash are at present the optimal aggregates for structural concretes. As mechanisms 
of material properties modelling are determined by material morphology, the work 
focuses on microstructure of lightweight concretes in respect of microstructure of 
aggregate, cement matrix and their interfacial transition zone. It has been demonstra-
ted that, generally, lightweight concretes are characterized by better structural ho-
mogeneity in comparison with normal-weight concretes. The most important factors 
contributing to the more advantageous microstructure of lightweight concretes are: 
better compatibility of moduli of elasticity for porous aggregate and cement matrix, 
very good adhesion between them, absorption mechanism of lightweight aggregate 
in concrete mixture affecting the cement matrix porosity reduction, the aggregate 
potential pozzolanic reactivity and the capability of long-term internal curing. 

The main part of this work is description of structural lightweight aggregate 
concrete properties in respect of their complex modelling mechanism. It  has been 
demonstrated that in relation to normal-weight concrete, the number of material fac-
tors determining lightweight concrete properties is higher and the effect of technolo-
gical factors is considerably stronger. Moreover, material and technological factors 
may influence each other. Such a manner of lightweight concrete properties model-
ling makes prediction of their values significantly more difficult. From the practical 
point of view, it makes  it makes it  impossible to develop a versatile analytical 
design method of concrete composition. That is why the author proposes  an exper-
imental designing method taking into account the complex nature of lightweight 
concrete properties modelling. 

Owing to a considerable variety of applied porous aggregates characteristics and 
greater possibilities of technological modelling, properties of lightweight concretes 
differ in a much higher range in relation to normal-weight concretes. Only a few of 
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them may be reliably compared with normal-weight concrete. These properties are 
as follows: lower density, lower thermal conductivity factor, lower thermal expan-
sion factor, better sound absorption, lower modulus of elasticity, higher brittleness, 
higher impact resistance and higher final shrinkage. Other properties of structural 
lightweight concretes, depending on their composition and the applied production 
technology, may prove less advantageous, comparable or more advantageous when 
compared to normal-weight concretes of the same strength class. 

The work also discusses the possibilities of lightweight concrete properties mod-
ification with the use of chemical admixtures, mineral additives, polymers and fi-
bres. The analysis of contemporary knowledge on lightweight aggregate concretes, 
presented in this monograph, indicates that these concretes, due to their numerous 
advantages and considerable possibilities of their properties modification, may be 
considered a modern structural material, which is an alternative for normal-weight 
concretes.




