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S t r e s z c z e n i e  

W artykule przedstawiono wyniki wstępnych badań fizycznego współczynnika pochłaniania dźwięku dla 
materiałów kompozytowych nazwanych keramzytobetonami. Badania przeprowadzono dla próbek o gru-
bości 50 mm. Autorzy od wielu lat zajmują się badaniami akustycznymi nowych materiałów, które mogą 
być przydatne w projektowaniu zabezpieczeń wibroakustycznych, takich jak: obudowy dźwiękochłonno- 
-izolacyjne, przegrody budowlane, ekrany akustyczne, i będą konkurencyjne do obecnie stosowanych. 
Otrzymane pozytywne wyniki wstępnych badań dotyczące własności dźwiękochłonnych keramzytobeto-
nów wskazują na potrzebę szczegółowych badań tych materiałów, zwłaszcza że w literaturze naukowo- 
-technicznej brakuje informacji na temat tego typu materiałów. 

Słowa kluczowe: współczynnik pochłaniania dźwięku, materiały dźwiękochłonne, materiały ziarniste 

A b s t r a c t  

The results of the preliminary investigations of the sound absorption coefficient of composite materials 
called the keramzite-concrete. Tests were performed for samples of a thickness of 50 mm. The authors, 
for many years, have been conducting research related to acoustic properties of new materials, which can 
be suitable in designing vibroacoustic protections such as: sound absorbing insulating enclosures, 
building partitions, acoustic screens and which can become competitive for the ones currently used. The 
obtained promising results of the preliminary tests of the sound absorbing properties of keramzite- 
-concretes indicate the need of detailed investigations of these materials, especially since there are none 
information concerning this type of materials in the technical-scientific literature. 
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1. Wstęp 

Obecnie istnieje wiele rodzajów materiałów dźwiękochłonnych stosowanych w rozwią-
zaniach konstrukcyjnych zabezpieczeń przeciwhałasowych. Są to materiały: 
1) włókniste – wełny mineralne, szkło piankowe, guma piankowa, 
2) porowate – pianki poliuretanowe, szkło piankowe, guma piankowa, 
3) o strukturze „plastra miodu”. 

Niemniej jednak w wielu ośrodkach naukowo-badawczych ciągle prowadzone są bada-
nia, których celem jest pozyskanie nowych materiałów o lepszych właściwościach aku-
stycznych i jednocześnie dużej trwałości i odporności na czynniki chemiczne. Zaintereso-
wanie nowymi materiałami o dobrych własnościach dźwiękochłonnych jest duże wśród 
projektantów i producentów zabezpieczeń przeciwhałasowych. Można powiedzieć, że 
głównym powodem tego jest czynnik ekonomiczny – poszukiwanie materiałów, które by-
łyby konkurencyjne cenowo w stosunku do obecnie stosowanych, ale miały takie same lub 
nawet lepsze własności dźwiękochłonne i jednocześnie były o dużej trwałości i odporne na 
czynniki atmosferyczne i chemiczne. Stąd m.in. zainteresowanie materiałami odpadowymi, 
których największą ilość wytwarza przemysł, a obecnie stanowią poważny problem dla 
środowiska naturalnego. Dlatego też w Katedrze Mechaniki i Wibroakustyki były prowa-
dzone badania różnych materiałów odpadowych [1]. 

Dużym zainteresowaniem wśród takich materiałów cieszą się granulaty, np. gumowe, 
powstające między innymi przy produkcji opon samochodowych. Przeprowadzone bada- 
nia [2] potwierdzają, że materiały ziarniste mają własności pochłaniania dźwięku, co można 
wytłumaczyć ich strukturą zbliżoną do struktury materiałów porowatych i włóknistych. 
Podobnie jak w tych materiałach, w warstwie materiału ziarnistego pomiędzy poszczegól-
nymi ziarnami (granulkami) występują kanaliki (pory wypełnione powietrzem). Mecha-
nizm pochłaniania dźwięku jest więc identyczny, spowodowany przez straty wiskotyczne. 
W Katedrze Mechaniki i Wibroakustyki opracowano wiele prototypowych rozwiązań prze-
gród z materiałami ziarnistymi stanowiącymi rdzeń dźwiękochłonny, wykorzystanych 
w konstrukcjach zintegrowanych obudów dla prasy mechanicznej i tokarki uniwersalnej, 
uzyskując bardzo dobre efekty w zmniejszeniu hałasu tych urządzeń. Ostatnio zaintere-
sowano się materiałami kompozytowymi, w których jeden składnik jest naturalny. Pojęcie 
,,materiał kompozytowy” oznacza materiał, który jest zbudowany z co najmniej dwóch róż-
nych składników, przy czym ich połączenie zachodzi na poziomie makroskopowym. Więk-
szość materiałów kompozytowych jest zbudowana z dwóch faz – fazy ciągłej zwanej 
osnową, otaczającą fazę drugą, tzw. rozproszoną. Wypadkowa własności kompozytu zależy 
od własności faz składowych, ich ilości w ogólnej objętości kompozytu, sposobu rozmiesz-
czenia fazy rozproszonej w osnowie, a także cech geometrycznych fazy rozproszonej. 
Badania akustyczne materiałów kompozytowych prowadzone są na świecie, np. badano 
własności pochłaniające próbek z włókna jutowego i kompozyty zrobione na bazie tych 
włókien z latexem o różnych masach objętościowych i różnych grubościach próbki [3]. 
Również w Katedrze Mechaniki i Wibroakustyki AGH przeprowadzono wstępne, pilota-
żowe badania akustyczne materiału kompozytowego określonego nazwą keramzytobeton.  
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2. Charakterystyka badanego materiału 

Próbki materiału kompozytowego nazwane keramzytobetonem wykonane do badań 
akustycznych to rodzaj betonu, w którym tradycyjne kruszywo – żwir i piasek – zastąpiono 
granulkami keramzytu. Keramzyt to lekkie porowate granulki otrzymane przez wypalanie 
łatwo pęczniejących glin i ilastych iłów w piecach obrotowych w temperaturze około 
1200°C. Jest wysoko odporny na czynniki chemiczne, atmosferyczne, grzyby, jest niepalny 
i mrozoodporny o małej nasiąkliwości, zaliczany jest do materiałów najbardziej ekologicz-
nych (rys. 1). Przeprowadzone wcześniej badania akustyczne samego keramzytu [2] wyka-
zały, że można go zaliczyć do materiałów dźwiękochłonnych wąskopasmowych. Może być 
przydatny jako dodatkowa warstwa dźwiękochłonna w panelach – elementach ściennych 
ekranów akustycznych. Otrzymane wyniki badań akustycznych keramzytu zainteresowały 
producentów ekranów akustycznych, co zaowocowało wykonaniem próbek materiałowych 
nazwanych keramzytobetonami (rys. 2). Przygotowano 6 próbek materiałowych różniących 
się między sobą ilościami faz składowych w poszczególnych próbkach (różny stosunek 
ciężaru betonu do keramzytu w danej próbce materiałowej), rodzajem fazy ciągłej-osnowy 
(różny rodzaj cementu), a także różnymi cechami geometrycznymi fazy rozproszonej 
(różne frakcje keramzytu). Dla ułatwienia wykonania pomiarów próbki oznaczono nume-
rami od I do VI. Pierwsze cztery próbki (keramzytobeton  nr I, II, III i IV) zostały wyko-
nane z jednego rodzaju cementu, ale w każdej próbce jego masa wagowa jest inna – naj-
więcej cementu zawiera próbka nr I, a najmniej próbka III i IV. Badane materiały różnią się 
również frakcjami keramzytu; próbka nr I zawiera keramzyt o frakcji 0–2 mm, próbka II – 
keramzyt o frakcji 2–4 mm, próbki III i IV – keramzyt o frakcji 4–10 mm, ale różnią się 
między sobą ilością wody. Próbki V i VI wykonane zostały z użyciem innego rodzaju ce-
mentu niż poprzednie, z tym że próbka nr V zawiera keramzyt o frakcji 0–2 mm, a nr VI – 
keramzyt o frakcji 2–4 mm. Różnią się również między sobą masą wagową cementu. 
W próbce nr V jest go więcej niż w próbce nr VI.  

 

 
Rys. 1. Keramzyt – frakcja ziarna 4–10 mm, kształt ziarna: owalne nieregularne 

Fig. 1. Keramzite – grain fraction 4–10 mm, grain shape: oval irregular 
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Rys. 2. Keramzytobeton wykonany na bazie keramzytu o frakcji ziarna 2–4 mm 

Fig. 2. Keramzite-concrete – made on the basis of keramzite of a grain fraction 2–4 mm 

3. Badania doświadczalne 

W celu określenia własności pochłaniających dźwięk danego materiału posługujemy się 
tzw. współczynnikiem pochłaniania dźwięku. Współczynnik pochłaniania dźwięku jest to 
iloraz energii akustycznej pochłoniętej przez dany materiał Epochł do energii akustycznej fali 
padającej Ec 

 pochł

c

E
E

α =  

Ze względu na to, że w żadnym z polskich ośrodków naukowych nie prowadzono do tej 
pory badań akustycznych takiego kompozytu (autorom artykułu nie udało się znaleźć 
żadnej publikacji dotyczącej materiałów kompozytowych), badania te zostały potraktowane 
jako pilotażowe, wstępne. W związku z tym określenie własności pochłaniających tych 
materiałów wykonano tylko dla częstotliwości oktawowych. Dla każdej próbki 
materiałowej wyznaczono wartość fizycznego współczynnika pochłaniania dźwięku. Do 
przeprowadzenia badań wykorzystano rurę impedancyjną (rurę Kundta) pozwalającą na 
określenie współczynnika pochłaniania dźwięku metodą wykorzystującą współczynnik fali 
stojącej [4]. Metoda ta jest bardzo przydatna do rozważań studialnych, a także dla celów 
wstępnych badań umożliwiających określenie przydatności nowych materiałów z punktu 
widzenia własności dźwiękochłonnych. Do przeprowadzenia badań wystarczą małe próbki 
materiałów, krążki o średnicy 30 i 100 mm. 

W artykule zamieszczono wyniki badań w postaci wykresów (rys. 3–8) i zestawienia 
tabelarycznego (tabela 1). Wartość fizycznego współczynnika pochłaniania dźwięku αf 
podano dla częstotliwości środkowych pasm oktawowych. Dla porównania pokazano 
w tabeli 2 wartość współczynnika pochłaniania samego keramzytu i na rys. 9 jego charakte-
rystykę pochłaniania dźwięku [2]. Analizując charakterystyki pochłaniania dźwięku 
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Rys. 3. Charakterystyka pochłaniania dźwięku – keramzytobeton I 

Fig. 3. Characteristic of sound absorption for keramzite-concrete I sample 

 
Rys. 4. Charakterystyka pochłaniania dźwięku – keramzytobeton II 

Fig. 4. Characteristic of sound absorption for keramzite-concrete II sample 
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Rys. 5. Charakterystyka pochłaniania dźwięku – keramzytobeton III 

Fig. 5. Characteristic of sound absorption for keramzite-concrete III sample 

 
Rys. 6. Charakterystyka pochłaniania dźwięku – keramzytobeton IV 

Fig. 6. Characteristic of sound absorption for keramzite-concrete IV sample 
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Rys. 7. Charakterystyka pochłaniania dźwięku – keramzytobeton V 

Fig.7. Characteristic of sound for keramzite-concrete V sample 

 
Rys. 8. Charakterystyka pochłaniania dźwięku – keramzytobeton VI 

Fig. 8. Characteristic of sound for keramzite-concrete VI sample 

keramzytobetonów, można zauważyć stosukowo wysoką wartość współczynnika pochła-
niania w zakresie częstotliwości średnich i wysokich. Dla próbek I, II i III największe po-
chłanianie dźwięku występuje dla częstotliwości 1000 Hz i 4000 Hz, dla próbek IV, V i VI 
największą wartość współczynnik pochłaniania osiąga dla częstotliwości 500 Hz i 4000 Hz. 
Autorzy tłumaczą tę różnicę niejednorodnością badanych próbek materiałowych. 
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T a b e l a  1 

Wartości współczynnika pochłaniania dźwięku αf keramzytobetonu 

Rodzaj 
materiału 

Grubość 
warstwy 

[mm] 

Masa 
objęto- 
ściowa 
[kg/m3] 

Współczynnik pochłaniania dźwięku αf 

częstotliwość f [Hz] wartość 
średnia 
αśr 125 250 500 1000 2000 4000 

Keramzytobeton I 50 1114 0,09 0,18 0,62 0,64 0,47 0,82 0,47 

Keramzytobeton II 50 1093 0,07 0,17 0,40 0,75 0,41 0,63 0,40 

Keramzytobeton III 50 1093 0,10 0,12 0,30 0,48 0,28 0,79 0,35 

Keramzytobeton IV 50 1093 0,09 0,14 0,97 0,45 0,31 0,80 0,46 

Keramzytobeton V 50 1114 0,08 0,23 0,50 0,47 0,74 0,93 0,49 

Keramzytobeton VI 50 1114 0,10 0,27 0,65 0,35 0,69 0,82 0,48 

T a b e l a  2 

Wartości współczynnika pochłaniania dźwięku αf keramzytu 

Częstotliwość f [Hz] 125 250 500 1000 2000 4000 

αf 0,057 0,106 0,098 0,960 0,397 0,951 

αśr 0,428 

 

 
Rys. 9. Charakterystyka pochłaniania dźwięku – keramzyt 

Fig. 9. Characteristic of sound for keramzite sample 
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4. Wnioski 

Przeprowadzone wstępne badania akustyczne próbek materiałowych wykonanych 
z keramzytobetonu miały na celu dać odpowiedź, jaka będzie różnica między ich własno-
ściami pochłaniającymi a własnościami samego keramzytu [2] i czy można mieć nadzieję, 
że materiał ten znajdzie zastosowanie w konstrukcji zabezpieczeń wibroakustycznych. 
Ponieważ w przypadku nowych materiałów (nawet przy dużym doświadczeniu autorów 
w tej dziedzinie) nie można z całą pewnością określić, czy własności akustyczne nowego 
materiału spełnią oczekiwania, badania takie traktuje się jako pilotażowe i po wnikliwej 
analizie otrzymanych wyników ustala się dopiero szczegółowy program badań próbek 
materiałowych. Duże znaczenie ma fakt, aby w takiej analizie wyników znalazły się wska-
zówki dotyczące ewentualnej zmiany wykonania próbek (jak zmienić np. proporcje skład-
ników materiału kompozytowego, jakie frakcje granulatu (keramzytu) zastosować itp.), aby 
uzyskać wyższy współczynnik pochłaniania dźwięku. 

Z przeprowadzonej analizy wyników wstępnych badań doświadczalnych keramzytobe-
tonów oraz uprzednio przeprowadzonych badań keramzytu można wysnuć następujące 
ogólne wnioski: 
a) własności pochłaniające przebadanych próbek keramzytobetonów o grubości 50 mm nie 

różnią się zasadniczo od własności samego keramzytu o tej samej grubości. Wartość 
średniego fizycznego współczynnika pochłaniania jest porównywalna, 

b) nie zauważa się też istotnych zmian w przebiegu charakterystyk pochłaniania dźwięku 
keramzytobetonu i keramzytu, 

c) zamieszczone wyniki potwierdzają, że keramzyt tylko z odpowiednio dobraną proporcją 
betonu nie zmienia swoich własności pochłaniających. Jeżeli proporcja ta jest niewła-
ściwa (zbyt mała objętość w próbce keramzytu), to obserwujemy spadek wartości 
fizycznego współczynnika pochłaniania – keramzytobeton II i III, 

d) po analizie pilotażowych badań keramzytobetonu o grubości 50 mm można mieć na-
dzieję, że materiał ten może znaleźć zastosowanie do paneli akustycznych. Należy jed-
nak przeprowadzić dalsze, dokładne badania akustyczne keramzytobetonu w zakresie 
częstotliwości tercjowych, próbek o mniejszych grubościach odpowiednio 40, 30, 20 
i 10 mm, tak jak w przypadku badań akustycznych samego keramzytu, 

e) niezbędne jest również przeprowadzenie badań keramzytobetonów o ww. grubościach 
próbek, w których jest taki sam rodzaj cementu, taka sama jego masa objętościowa, ale 
różne frakcje keramzytu. Takie badania pozwoliłyby na jednoznaczną odpowiedź na 
pytanie, jaki wpływ na charakterystykę pochłaniania dźwięku keramzytobetonu ma 
kształt i frakcja keramzytu i w którym przypadku taki materiał kompozytowy ma naj-
wyższą wartość współczynnika pochłaniania dźwięku. 

Praca wykonana w ramach badań statutowych Katedry Mechaniki i Wibroakustyki AGH w latach 
2010–2013, zadanie badawcze nr 6: „Nowe rozwiązania materiałowe przegród warstwowych 
w projektowaniu zabezpieczeń wibroakustycznych maszyn i urządzeń”. 
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