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Abstract 

In construction industry, post-tensioned constructions of ordinary concrete are 

applied to reach high-spans with small ratio of thickness to length. The main load of such 

elements is their dead load, which can be significantly decreased through the use of lighter 

concrete, namely lightweight concrete. Post-tensioned  structures are subject to work in 

high stress states, hence lightweight concretes for their construction must reach higher 

strengths – these in turn can be reached with use of light ash-porous aggregates. In the 

recent years, a new light aggregate named Certyd was introduced on the market, made 

of lignite combustion waste. The given study focuses majorly on proving the possibility of 

using the lightweight concrete with Certyd aggregate for post-tensioned constructions and 

especially, that rheological properties of this concrete do not worsen the performance of 

post-tensioned constructions when compared to ordinary concrete. 

The first part of the study reviews the research on lightweight concretes performed 

to-date. The literature review presents physical, mechanical and rheological properties of 

lightweight concretes in comparison to ordinary concretes. Particular focus was laid on 

mechanical and rheological properties, as these are of the greatest significance for 

prestressed constructions. Limited existing research on prestressed construction 

elements made of lightweight concretes, such as beam and slabs, is discussed in turn. 

The approach to designing lightweight concrete constructions according to Eurocode PN-

EN 1992 1-1, as well as American standard ACI 318-14 is also discussed. Subsequently 

presented are the exemplary applications of lightweight concretes in engineering 

constructions and buildings. In its final part, the review briefs on economic and ecological 

aspects of lightweight concrete application. The main goal of the topical literature review 

was to refer the research planned by the author to the present state of knowledge. Based 

on the review of literature prepared in such manner, the theses of the study as well as 

preliminary plan for experimental research and numerical analyses were prepared. 

The second stage of study presents experimental research performed in the 

Laboratory of Faculty of Civil Engineering of Cracow University of Technology. The 

research was designed in two stages: 

- preliminary research, 

- the main research. 

In the first, preliminary research stage, two types of lightweight concretes based on Certyd 

light aggregate were prepared, for which the following tests were performed: dry and air-

dried density, compressive strength, axial tensile strength and splitting tensile strength, 

bending strength, as well as elasticity modulus after 7, 14 and 28 days, as well as creep 

and shrinkage tests. The creep and shrinkage were measured for 1,5 year on 

250x150x1500 m beams. Half of the prepared beams was tensioned to apply the creep-

inducing stress, whereas the remaining beams served as referential to measure the 

shrinkage. The research delivered concretes of high strengths both for compression and 

tension; only the elasticity modulus of both concretes according to Eurocode PN-EN 1992-

1-1 was lower than expected for their obtained classes. The progress of creep, however, 

deviated from Eurocode PN-EN 1992-1-1 expectations: the creep value increased slower 

in the first several tens of days with its subsequent faster stabilization and the final value 

lower than the one calculated in line with the normative standards. As for the shrinkage, 

its progress in the first days was less dynamic than expected according to Eurocode PN-

EN 1992-1-1 and increased linearly in the subsequent months. The finally reached 

shrinkage values were approximate to those calculated for one of the concretes and lower 

than the calculated for the second concrete. The preliminary research confirmed, that 



 

 

application of Certyd aggregate allows to obtain concretes of higher classes of strength, 

being adequate for application in the prestressed constructions, as well as allowed to 

optimize the procedure of preparing the concrete mixture through the process of initial 

hydration of the aggregate. After analyse of the preliminary research results, the plan and 

implementation path for the main research was developed. 

 The key aim of work was completed in the main research stage, being the 

comparison of behavior between the tensioned beams made of either light or ordinary 

concrete of similar average compressive strength, being put under a long-term load. 

Firstly performed were the density tests in dry, saturated and air-dry state, the mechanical 

tests of light and ordinary concrete, i.e. compressive strength, splitting tensile strength 

and elasticity modulus after 14, 28 and 90 days, as well as creep and shrinkage tests. 

Average values of compressive strength measured after 28 days were similar for both 

light and ordinary concrete, what allowed to compare the remaining features of the 

investigated concretes and their performance in construction elements made with their 

use. Both tensile strength and elasticity modulus for the two investigated concretes 

revealed values similar to estimates of Eurocode PN-EN 1992-1-1. According to 

expectations, the elasticity modulus of lightweight concrete was considerably lower than 

for the ordinary one. Measurements of creep and shrinkage deformations were conducted 

for 1,5 year on small, 200x200x1000 mm beams, half of which was tensioned to apply the 

creep-inducing stress. The remaining beams served as referential to measure the 

shrinkage. Analogically to the initial research, creep propagation in the lightweight 

concrete was significantly slower in the first several tens of days, with its subsequent faster 

stabilization and reaching values lower than those for the ordinary concrete as well as the 

values calculated according to Eurocode PN-EN 1992-1-1. Shrinkage of the lightweight 

concrete, however, in the first days developed significantly slower than for the ordinary 

concrete, with subsequent linear increase and reaching final values lower than for the 

ordinary concrete and for the values calculated according to Eurocode PN-EN 1992-1-1. 

Also, two post-tensioned beams of the same geometry of 250x350x6100 mm, ordinary 

reinforcement and compression were prepared from the each of investigated concretes, 

i.e. light and ordinary one. The beams were next put under constant load with hydraulic 

cylinders and remained subject to it for approximately 1,5 year. Under the load, change 

of deflection and stressing force in time were monitored. Analysis of beam deflection 

propagation confirmed, that creep of the lightweight concrete is smaller than the ordinary 

one, what illustrates smaller yield of rheological deflection for the lightweight concrete-

made beams. After releasing the load, the beams were driven into damage in the four-

point bending test. The damage aimed at comparing maximum bearing capacities of the 

beams, as well as analysing influence of the long-term load on the bearing capacity and 

om the performance of the beams during the damage. The dependency paths between 

the force and deflection in the four-point bending test were very similar for all the four 

beams and the maximum bearing capacity values of the beams were also close to each 

other. 

 The last part of the study presents numerical analysis of tensioned beams, 

executed with finite element method package ABAQUS, reflecting the work and damage 

of beams in the four-point bending test. The numerical analysis allowed to track the 

change of stress during damage in the entire beam cross-section. 

The performed literature review and analysis of research results allow to assess, 

that the lightweight concrete based on Certyd aggregate can be applied to post-tensioned 

constructions. Moreover, deflections of the lightweight concrete beams under the long-



term load being smaller than those of ordinary concrete, due to much lower creep of the 

lightweight concrete, make the lightweight concrete a potential very good alternative to 

the ordinary one in its applications for post-tensioned concrete. 

 

Streszczenie 

Konstrukcje sprężone z betonu zwykłego w budownictwie stosowane są w celu 

osiągnięcia dużych rozpiętości przy małym stosunku grubości do długości elementu. 

Głównym obciążeniem takich elementów jest ich ciężar własny, który można znacznie 

obniżyć poprzez zastosowanie lżejszego betonu, jakim jest beton lekki. Konstrukcje 

sprężone narażone są na pracę w wysokich stanach naprężeń, dlatego betony lekkie do 

ich budowy muszą osiągać wyższe wytrzymałości. Wysokie wytrzymałości betonów 

lekkich można osiągać na kruszywach lekkich popiołoporytowych. W ostatnich latach na 

polskim rynku pojawiło się nowe kruszywo lekkie o nazwie handlowej Certyd wykonane 

z odpadu spalania węgla brunatnego. W pracy w głównej mierze skupiono się na 

udowodnieniu, że beton lekki na kruszywie Certyd może być stosowany do konstrukcji 

sprężonych, a w szczególności, że właściwości reologiczne tego betonu nie wpływają na 

pogorszenie pracy konstrukcji sprężonych w stosunku do betonu zwykłego. 

W pierwszej części pracy omówiono dotychczasowe zrealizowane badania nad 

betonami lekkimi. W przeglądzie literatury przedstawiono właściwości fizyczne, 

mechaniczne i reologiczne betonów lekkich w porównaniu do betonów zwykłych. 

W szczególności skupiono się na właściwościach mechanicznych i reologicznych, gdyż 

to one mają największe znaczenie dla konstrukcji sprężonych. Kolejno omówiono 

nieliczne badania elementów konstrukcji sprężonych z betonów lekkich takich jak belki 

i płyty. Omówiono także sposób podejścia do projektowania konstrukcji z betonów lekkich 

zgodnie z Eurokodem PN-EN 1992 1-1 oraz amerykańskim standardem ACI 318-14. 

Następnie pokazano przykłady zastosowania betonów lekkich w konstrukcjach 

inżynierskich i budynkach. Na końcu przeglądu krótko omówiono aspekty ekonomiczne 

i ekologiczne wynikające ze stosowania betonu lekkiego. Głównym celem przeglądu 

literatury tematycznej było odniesienie planowanych badań autorki do dotychczasowego 

stanu wiedzy. Na podstawie tak opracowanego przeglądu literatury przedmiotu zostały 

opracowane tezy pracy oraz wstępny plan badań eksperymentalnych i analiz 

numerycznych.  

W drugim etapie pracy przedstawiono badania doświadczalne, które zostały 

wykonane w Laboratorium Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. Badania 

te podzielono na dwa etapy: badania wstępne i badania właściwe. W pierwszym etapie 

wykonano dwa rodzaje betonów lekkich na bazie kruszywa lekkiego Certyd, dla których 

przeprowadzono następujące badania: gęstość w stanie suchym i powietrzno-suchym, 

wytrzymałość na ściskanie, wytrzymałość na rozciąganie osiowe oraz na rozciąganie przy 

rozłupywaniu, wytrzymałość na zginanie oraz moduł sprężystości po 7, 14 i 28 dniach 

oraz badania pełzania i skurczu. Pełzanie i skurcz badano przez 1,5 roku na belkach 

o wymiarach 250x150x1500 m. Połowa z wykonanych belek została sprężona w celu 

zadania naprężenia wywołującego pełzanie, pozostałe belki służyły jako referencyjne do 

pomiaru skurczu. W badaniach uzyskano betony wysokich wytrzymałości zarówno na 

ściskanie jak i rozciąganie, jedynie moduł sprężystości obu betonów był niższy niż 

przewidywał Eurokod PN-EN 1992 -1-1 dla uzyskanych klas. Natomiast rozwój pełzania 

odbiegał od przewidywań Eurokodu PN-EN 1992-1-1. Pełzanie w początkowych 

kilkudziesięciu dniach narastało wolniej, następnie wartości pełzania szybciej uległy 



 

 

stabilizacji, a wartość końcowa była niższa niż obliczona zgodnie z wytycznymi 

normowymi. W przypadku skurczu jego rozwój w początkowych dniach był mniej 

dynamiczny niż przewidziano to w Eurokodzie PN-EN 1992 -1-1, a w kolejnych 

miesiącach rósł liniowo. Wartości końcowe skurczu dla jednego betonu osiągnęły wartość 

zbliżoną do obliczonych, a dla drugiego betonu wartość badana była niższa niż obliczona. 

Badania wstępne potwierdziły, że zastosowanie kruszywa Certyd daje możliwość 

uzyskania betonów wyższych klas wytrzymałości odpowiednich do stosowania 

w konstrukcjach sprężonych, a także pozwoliły zoptymalizować procedurę wykonania 

mieszanki betonowej poprzez proces wstępnego nawilżenia kruszywa. Po analizie 

wyników badań wstępnych opracowano plan badań właściwych oraz sposób ich realizacji.  

W badaniach właściwych zrealizowano główny cel pracy, jakim było porównanie 

zachowania się belek kablobetonowych z betonu lekkiego i zwykłego o podobnej średniej 

wytrzymałości na ściskanie poddanych obciążeniu długotrwałemu. W pierwszej kolejności 

wykonano badania gęstości w stanie suchym, nasyconym i powietrzno-suchym oraz 

badania mechaniczne betonu lekkiego i zwykłego tj.: wytrzymałości na ściskanie, 

wytrzymałości na  rozciąganie przy rozłupywaniu, modułu sprężystości po 14, 28 i 90 

dniach oraz pełzania i skurczu. Średnie wartości wytrzymałości na ściskanie betonu 

lekkiego i zwykłego zbadane po 28 dniach były zbliżone, co pozwoliło na porównanie 

pozostałych właściwości betonów i ich pracy w elementach konstrukcyjnych wykonanych 

z badanych betonów. Zarówno wytrzymałość na rozciąganie, jak i moduł sprężystości obu 

betonów uzyskały wartości zbliżone do szacowań wg Eurokodu PN-EN 1992 -1-1. 

Zgodnie z przewidywaniami moduł sprężystości betonu lekkiego był znacznie niższy niż 

zwykłego. Pomiary odkształceń od pełzania i skurczu badano przez 1,5 roku na małych 

belkach o wymiarach 200x200x1000 mm, z których połowa została sprężona w celu 

zadania naprężenia wywołującego pełzanie. Pozostała część belek służyła jako 

referencyjne do pomiaru skurczu. Rozwój pełzania betonu lekkiego, podobnie jak 

w badaniach wstępnych, był znacznie wolniejszy w pierwszych kilkudziesięciu dniach, 

następnie szybciej uległ stabilizacji i osiągnął niższe wartości niż dla betonu zwykłego 

oraz wartości obliczonych zgodnie z PN-EN 1992 -1-1. Natomiast skurcz betonu lekkiego 

w początkowych dniach rozwijał się znacznie wolniej niż betonu zwykłego, a następnie 

rósł liniowo, a jego końcowe wartości były niższe niż dla betonu zwykłego oraz wartości 

obliczonych zgodnie z PN-EN 1992 -1-1. Z badanych betonów lekkiego i zwykłego 

wykonano również po dwie belki kablobetonowe o tej samej geometrii 250x350x6100 mm, 

zbrojeniu zwykłym i sprężaniu. Belki te poddano obciążaniu stałemu za pomocą 

siłowników hydraulicznych. Belki pracowały pod obciążeniem przez około 1,5 roku. 

W trakcie działania obciążenia monitorowano zmianę ugięć oraz siły sprężającej w czasie. 

Analiza rozwoju ugięć belek potwierdziła, że pełzanie betonu lekkiego jest mniejsze niż 

betonu zwykłego, co obrazuje mniejszy przyrost ugięcia reologicznego dla belek z betonu 

lekkiego. Następnie, po zdjęciu obciążenia z belek, poddano je zniszczeniu w próbie 

czteropunktowego zginania. Zniszczenie miało na celu porównanie maksymalnych 

nośności belek oraz analizę wpływu długotrwałego obciążenia na nośność i zachowanie 

się belek podczas niszczenia. Przebiegi zależności siły od ugięcia w próbie 

czteropunktowego zginania były bardzo podobne dla wszystkich czterech belek, 

a maksymalne nośności belek również były zbliżone. W ostatniej części pracy 

przedstawiono analizę numeryczną belek kablobetonowych  wykonaną w pakiecie 

Metody Elementów Skończonych ABAQUS odzwierciedlającą pracę i zniszczenie belek 

w próbie czteropunktowego zginania. Analiza numeryczna pozwoliła prześledzić zmianę 

naprężenia w całym przekroju belki podczas zniszczenia.    



Przeprowadzony przegląd literatury oraz analiza wyników badań pozwalają ocenić, 

że badany beton lekki na kruszywie Certyd można stosować do konstrukcji sprężonych. 

Ponadto mniejsze ugięcia belek z betonu lekkiego niż zwykłego pod wpływem działania 

obciążenia długotrwałego, z uwagi na znacznie niższe pełzanie betonu lekkiego, 

sprawiają, że beton lekki może stać się bardzo dobrą alternatywą dla betonu zwykłego 

w zastosowaniu do betonu sprężonego.   
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STOSOWANE SYMBOLE I OZNACZENIA 
Ac0   – pole powierzchni docisku 

Ac1    – największa obliczeniowa powierzchnia rozdziału podobna do 

kształtu powierzchni Ac0 potrzebna do uzyskania nośności na 

docisk 

Alc   –  pole powierzchni przekroju betonu 

Ap  – pole powierzchni kabli sprężających 

dp  – wysokość użyteczna elementu konstrukcyjnego (belki, płyty) 

Ecm  – średni moduł sprężystości betonu zwykłego  

Elcm  – średni moduł sprężystości betonu lekkiego 

Ep  – średni moduł sprężystości stali sprężającej 

fctm  – średnia wytrzymałość na rozciąganie betonu zwykłego 

𝑓𝑙𝑐𝑘  – charakterystyczna wytrzymałość na ściskanie betonu lekkiego 

𝑓𝑙𝑐𝑚  – średnia wytrzymałość na ściskanie betonu lekkiego 

𝑓𝑙𝑐𝑡𝑘  – charakterystyczna wytrzymałość na rozciąganie osiowe betonu 

lekkiego 

𝑓𝑙𝑐𝑡𝑚  – średnia wytrzymałość na rozciąganie osiowe betonu lekkiego 

flcd  – obliczeniowa wytrzymałość na ściskanie betonu 

flctm  – średnia wytrzymałość na rozciąganie betonu lekkiego 

h  – wysokość elementu konstrukcyjnego (belki, płyty) 

𝐼𝑙𝑐  – moment bezwładności przekroju betonowego 

L  – rozpiętość elementu konstrukcyjnego (belki, płyty) 

LC  – jest symbolem poprzedzającym oznaczenie klasy wytrzymałości 

lekkiego betonu kruszywowego 

LWAC  – lekki beton kruszywowy 

NWAC  – beton zwykły  

w/c  – stosunek wodno-cementowy w mieszance betonowej 

wc  – oznaczenie gęstości betonu w normie ACI 318-14 

𝑧𝑙𝑐𝑝   –  odległość między środkami ciężkości przekroju betonu i cięgien 

 

αlcc  – współczynnik stosowany w celu uwzględnienia efektów 

długotrwałych oraz niekorzystnych wpływów wynikających ze 

sposobu przyłożenia obciążenia, na wytrzymałość na ściskanie 

betonu 

γc   – częściowy współczynnik bezpieczeństwa betonu 

η1   – współczynnik redukcyjny, zależny od klasy gęstości betonu 

stosowany do oznaczenia wytrzymałości na rozciąganie 

ηE  – współczynnik redukcyjny, zależny od gęstości betonu w stanie 

suchym stosowany do obliczenia modułu sprężystości  

λ  – współczynnik przewodzenia ciepła [W/mK] 

νl  – współczynnik redukcyjny do obliczania nośności krzyżulców 



 

 

ściskanych 

ρ  – gęstość betonu lekkiego w stanie suchym lub górna granica 

gęstości 

odpowiedniej klasy betonu 

σa  – naprężenia górne podczas badania modułu sprężystości 

σp   – naprężenia wstępne podczas badania modułu sprężystości 

𝜎𝑙𝑐,𝑄𝑃  – naprężenie w betonie w sąsiedztwie cięgien (w środku układu 

cięgien), wywołane przez ciężar własny i sprężenie początkowe 

oraz przez inne oddziaływanie prawie stałe, jeśli są istotne. 

Naprężenie może być wynikiem działania części ciężaru własnego 

i początkowego lub wynikiem działania obciążenia quasi-stałego, 

zależnie od rozpatrywanego etapu wznoszenia konstrukcji t0 

𝜑(𝑡, 𝑡0)  – współczynnik pełzania w chwili t pod obciążeniem przyłożonym w 

chwili 

∆𝜎𝑙𝑝.𝑐+𝑠+𝑟  – wartość bezwzględna zmiany (w punkcie x, w chwili t) naprężenia 

w 

cięgnach wywołanej przez pełzanie, skurcz i relaksację 

∆𝜎𝑝𝑟  – wartość bezwzględna zmiany (w przekroju x, w chwili t) naprężenia 

w cięgnach wywołanej przez relaksację stali sprężającej. Wartość 

∆𝜎𝑝𝑟 określa się dla naprężenia początkowego 𝜎𝑝 wywołanego 

sprężeniem i odziaływaniami quasi-stałymi 

𝜀𝑙𝑐   – odkształcenia betonu lekkiego przy ściskaniu 

𝜀𝑙𝑐1  – odkształcenia betonu lekkiego przy ściskaniu wywołane 

maksymalnym naprężeniem  

𝜀𝑙𝑐𝑠  – wartość bezwzględna odkształcenia od skurczu 

𝜀𝑙𝑐𝑠  – wartość bezwzględna odkształcenia od skurczu 

𝜀𝑙𝑐𝑢  – odkształcenia graniczne betonu lekkiego przy ściskaniu 

 𝜌𝑝   – gęstość ziaren kruszywa 
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1 WPROWADZENIE 

1.1 UZASADNIENIE WYBORU TEMATU 

Pierwsze konstrukcje sprężone powstały pod koniec XIX wieku, a jako sprężenie 

stosowano naciągane lub nawijane stalowe druty. Pionierem rozwoju konstrukcji 

sprężonych był E. Freyssinet, nazwany później ojcem konstrukcji sprężonych. To on po 

raz pierwszy zastosował stal o wysokiej wytrzymałości i opracował cylindryczne 

zakotwienia stożkowe. Dziś świat może pochwalić się licznymi konstrukcjami z betonu 

sprężonego, a najwięcej przykładów można znaleźć wśród budowli mostowych. W wielu 

przypadkach to dzięki sprężeniu można tworzyć mosty o tak dużych rozpiętościach [1,2]. 

W budynkach sprężenie stosowane jest w elementach prefabrykowanych, jak np. płytach 

HC, belkach i stropach [3]. Zastosowanie sprężenia pozwala uzyskać znaczne rozpiętości 

przy niedużej wysokości elementu oraz ograniczyć wartości ugięć.  

Ciężar własny w przypadku konstrukcji z betonu stanowi duży procent całkowitego 

obciążenia. Dla potwierdzenia i zobrazowania powyższego stwierdzenia wykonano Rys. 

1.1 przedstawiający procentowy udział ciężaru własnego stropu belkowo-płytowego.  Rys. 

1.1 pokazuje zależność rozpiętości elementu belkowego od udziału ciężaru własnego dla 

stropu płytowo belkowego o płycie jednokierunkowo-zbrojonej. Przyjęto belkę 

o szerokości 400 mm zbierając obciążenie z płyty o grubości 140 mm i rozpiętości 4,0 m 

oraz dodatkowe obciążenie stałe 1,5 kN/m2 oraz zmienne 3 kN/m2 i 5 kN/m2. Wysokość 

belki zmienia się wraz ze zmianą rozpiętości belki, w zależności od stosunku długości do 

wysokości L/h=10 i 15. Jak widać na wykresie wraz ze wzrostem rozpiętości udział ciężaru 

własnego wzrasta, a zatem zmniejszając ciężar konstrukcji można bardziej ekonomicznie 

zaprojektować konstrukcję.  

 

Rys. 1.1 Wykres zależności udziału ciężaru własnego w obciążeniu stropu do rozpiętości belki 

stropowej [analiza własna] 

Ciężar własny konstrukcji z betonu można zmniejszyć poprzez zastosowanie 

lżejszego betonu. Betony lekkie stosowane były już w starożytności, kiedy to Rzymianie 
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wykonywali je głównie z pumeksu naturalnego i innych porowatych skał pochodzenia 

wulkanicznego. Do dziś można oglądać budowle tamtych czasów, między innymi rzymski 

Panteon wykonany z betonu tufowego i pucolanowego. Pierwsze zastosowanie betonu 

lekkiego na kruszywie pochodzenia innego niż wulkaniczne jako materiału 

konstrukcyjnego miało miejsce w 1928 roku, gdy użyto go do nadbudowy ośmiu 

dodatkowych pięter w wieżowcu Bell Telephone Company w Kansas City. Rok później 

wybudowano 28-piętrowy wieżowiec Park Plaza Hotel w St. Louis, w którym to 

konstrukcja główna została wykonana właśnie z lekkiego betonu kruszywowego. Również 

można znaleźć wiele przykładów konstrukcji mostowych, gdzie w XX wieku zastosowany 

był beton lekki [4–10]. Obecnie na rynku dostępne są kruszywa lekkie o lepszych 

właściwościach mechanicznych, które pozwalają na uzyskanie bardziej korzystnych 

parametrów betonu. W 2015 w Polsce rozpoczęła się produkcja kruszywa o nazwie 

handlowej Certyd, która miała swój początek w momencie zakończenia produkcji 

kruszywa Pollytag. Jest to kruszywo, które stwarza nowe możliwości kształtowania 

właściwości betonów lekkich.  

Koncepcja zastosowania betonu lekkiego do konstrukcji sprężonych może okazać 

się bardzo dobrą alternatywą dla betonu zwykłego. Dzięki użyciu betonu lekkiego można 

zmniejszyć ilość zastosowanego betonu oraz stali zwykłej i sprężającej. W 2002 roku 

Mayer i Khan [6] wykazali, że zastosowanie betonu lekkiego wysokiej wytrzymałości 

pozwala projektować ustroje nośne o większej rozpiętości. Badania prowadzone były na 

strunobetonowych dźwigarach mostowych. Właściwości, takie jak wytrzymałość na 

ściskanie, moduł sprężystości betonu lekkiego, przedstawiane są w licznych publikacjach 

[11–15]. Autorzy wspomnianych publikacji pokazali, że w przypadku betonu lekkiego 

osiągnięcie dużej wytrzymałości nie stanowi problemu. Dla otrzymanych wartości 

wytrzymałości moduł sprężystości jest znacznie niższy w porównaniu z modułem 

sprężystości betonu zwykłego o podobnej wytrzymałości. Niższy moduł sprężystości nie 

stanowi dużego problemu w przypadku konstrukcji sprężonych, ponieważ wpływa on na 

ugięcia zarówno od sprężania (w górę), jak i od obciążeń stałych i zmiennych (w dół), 

a większość obciążeń przenoszonych jest przez sprężenie. 

Biorąc pod uwagę, że w ustrojach betonowych o dużej rozpiętości ciężar własny 

jest dominującym obciążeniem, zastąpienie betonu zwykłego znacznie lżejszym betonem 

lekkim w konstrukcjach sprężonych może pozwolić na otrzymanie ustrojów o większych 

rozpiętościach. Przed zastosowaniem betonu lekkiego w konstrukcjach należy 

przeprowadzić kompleksowe badania pozwalające określić, czy beton ten nadaje się do 

konstrukcji poddanych ciągłemu obciążeniu statycznemu oraz czy zastosowanie betonu 

lekkiego nie wpłynie znacząco na koszty realizacji w porównaniu z betonem zwykłym, 

przy zachowaniu identycznych wymagań technicznych. W Polsce wykonano już kilka 

elementów konstrukcyjnych z betonu na kruszywie Certyd. Ponadto producent kruszywa, 

firma LSA, prowadzi kompleksowe badania swojego produktu. Nadal jednak brakuje 

badań betonu pod kątem sprężania, pracy pod obciążeniem długotrwałym 

z uwzględnieniem rozwoju właściwości reologicznych, gdyż kruszywo Certyd 

produkowane jest od niedawna. Podobne kruszywa, produkowane już kilka dekad 

wcześniej, jak Pollytag oraz Lytag znalazły na świecie wiele zastosowań w konstrukcjach 

oraz wykonano na nich szereg badań. Potwierdzają one, że kruszywa ze spiekanych 

popiołów lotnych mogą być stosowane w konstrukcjach o większych obciążeniach. 

Obecnie w kraju Certyd jest najlepszym dostępnym kruszywem lekkim, które może być 

stosowane do wykonywania konstrukcji betonowych.  
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Głównym celem pracy było ocenienie wpływu zjawisk reologicznych na zachowanie 

się belek kablobetonowych z betonu lekkiego pod wpływem obciążenia długotrwałego 

w porównaniu z belkami z betonu zwykłego o podobnej średniej wytrzymałości na 

ściskanie.  Dodatkowymi celami pracy było porównanie właściwości mechanicznych 

betonu lekkiego i zwykłego takich jak wytrzymałość na ściskanie, rozciąganie, moduł 

sprężystości oraz skurcz i pełzanie. Zrealizowanie powyższych celów osiągnięto 

w pierwszej kolejności poprzez przegląd literatury przedmiotu. Analiza przeprowadzonych 

dotychczas badań pozwoliła na zapoznanie się z właściwościami konstrukcyjnych 

betonów lekkich, a także ze sposobem prowadzenia badań na elementach konstrukcjach 

z betonów lekkich. Na podstawie tak opracowanego przeglądu literatury przedmiotu 

zostały sformułowane tezy pracy oraz plan badań eksperymentalnych i analiz 

numerycznych. Następnie cele pracy zrealizowane zostały poprzez badania 

doświadczalne, które podzielono na dwa etapy. Pierwszy etap obejmował wstępne 

badania betonów lekkich na kruszywie Certyd, w których to wykonano dwa rodzaje 

betonów lekkich wysokich wytrzymałości i zbadano ich właściwości mechaniczne 

i reologiczne na ciałach próbnych. Drugi etap badań obejmował porównanie właściwości 

mechanicznych betonu lekkiego na kruszywie Certyd i zwykłego o podobnej średniej 

wytrzymałości na ściskanie. Z badanych betonów wykonano kablobetonowe belki o tej 

samej geometrii, zbrojeniu zwykłemu i sprężeniu, które poddano obciążaniu 

długotrwałemu. Belki pod wpływem obciążenia pracowały przez 1,5 roku w tym czasie 

monitorowano ugięcia oraz zmianę siły sprężającej w cięgnach. Następnie po zdjęciu 

obciążenia belki zniszczono w próbie czteropunktowego zginania. Zniszczenie miało na 

celu porównanie maksymalnych nośności belek oraz analizę wpływu długotrwałego 

obciążenia na nośność i zachowanie się belek podczas niszczenia. W ostatniej części 

pracy w celu walidacji numerycznej wykonanych badań opracowano dwa modele 

numeryczne, wygenerowane w pakiecie Metody Elementów Skończonych ABAQUS. 

Wykonano dwa modele belek kablobetonowych jeden dla betonu lekkiego, a drugi dla 

zwykłego, belki poddano próbie czteropunktowego zginania. Wyniki numeryczne 

porównano z wynikami belek rzeczywistych. 
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2 WŁAŚCIWOŚCI KONSTRUKCYJNYCH BETONÓW LEKKICH  

2.1 WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE 

2.1.1 Gęstość  

Gęstość jest jedną z głównych właściwości, którą uwzględnia się przy ocenie 

przydatności betonu lekkiego jako materiału konstrukcyjnego. Służy ona do oszacowania 

cech mechanicznych i fizycznych betonów lekkich. Według normy PN-EN-1992-1-1 [16] 

beton lekki definiuje się jako: beton o gęstości w stanie suchym nie mniejszej niż 800 

kg/m3 i nie większej niż 2000 kg/m3. Ponadto norma PN-EN 206 [17] wskazuje, że 

kruszywo do zastosowania betonów lekkich ma być pochodzenia mineralnego. Zgodnie 

z PN-EN 206 [17] i PN-EN-1992-1-1 [16] rozróżnia się sześć klas gęstości betonów 

lekkich o zwartej strukturze (Tabela 2.1).  

 

Tabela 2.1 Klasyfikacja gęstości betonów lekkich [17] 

 

 

Gęstość betonów lekkich uwarunkowana jest przede wszystkim rodzajem użytego 

kruszywa lekkiego. Przykładowo, betony lekkie na kruszywie Pollytag (spiekane popioły 

lotne) charakteryzują się gęstością około 1400-2000 kg/m3, natomiast betony na 

kruszywie Keramzyt (spiekane gliny pęczniejące) 1300-1700 kg/m3. W przypadku 

elementów żelbetowych z betonu lekkiego narażonych na znaczne obciążenia niezbędne 

jest zastosowanie betonów lekkich o klasie gęstości min D1,8 (Tabela 2.1). Zazwyczaj 

w takich betonach stosuje się piasek naturalny zamiast lekkiego, co zwiększa gęstość 

betonu o 150-300 kg/m3, a także większą ilość cementu, gdzie 100 kg/m3 cementu 

powoduje wzrost gęstości o 50 kg/m3 [11]. 

W konstrukcjach beton lekki rzadko występuje w stanie suchym, dlatego jego 

właściwości należy odnosić nie tyle do gęstości w stanie suchym, ale w stanie powietrzno-

suchym, uwzględniając przy tym wpływ wilgotności betonu. Zazwyczaj w stanie 

powietrzno-suchym gęstość betonu jest większa o około 50-200 kg/m3 w porównaniu ze 

stanem suchym [11]. 

2.1.2 Skurcz  

2.1.2.1 Skurcz autogeniczny 

Skurcz autogeniczny, inaczej zwany skurczem samoistnym, wynika z reakcji 

chemicznych zachodzących podczas hydratacji betonu. Większy skurcz autogeniczny 

charakterystyczny jest dla betonów wysokiej wytrzymałości o niskim współczynniku 

wodno-cementowym.  

W betonach lekkich kruszywo jest w stanie zaabsorbować więcej wody zarobowej, 

która służy do dalszej hydratacji cementu. W rezultacie kruszywo lekkie może znacznie 

zredukować skurcz autogeniczny. Efektywność redukcji skurczu autogenicznego zależna 

Klasa gętości D1,0 D1,2 D1,4 D1,6 D1,8 D2,0

Zakres gęstości 

[kg/m
3
]

≥800 - 

1000

>1000 - 

1200 

>1200 - 

1400 

>1400 - 

1600 

>1600 - 

1800 

>1800 - 

2000 



19 

 

jest w dużym stopniu od struktury porowatości kruszywa i jego wstępnego nawilżenia. 

Możliwe jest nawet osiągniecie całkowitego wyeliminowania skurczu autogenicznego 

poprzez zastosowanie odpowiednio nasiąkliwego kruszywa lekkiego [25,32–34]. W wielu 

badaniach [35–37] wykazano, że impregnowanie kruszywa sprawia że skurcz 

autogeniczny ma podobny przebieg jak dla betonu zwykłego.  

2.1.2.2 Skurcz od wysychania 

Z powodu niskiego modułu sprężystości kruszywa porowatego betony lekkie 

charakteryzują się zwiększonym skurczem, co potwierdzają liczne badania tego zjawiska 

[18–21]. Należy zwrócić uwagę, że w większości cytowanych artykułów skurcz 

początkowy mierzony w rzeczywistości jest niższy niż wartości przewidywane normowo. 

Betony lekkie mają zdolność do wewnętrznej pielęgnacji, dzięki czemu skurcz wykazuje 

mniejszą zależność od czasu i warunków pielęgnacji zewnętrznej oraz warunków 

temperaturowo-wilgotnościowych. W licznych badaniach [22–25] wykazano, że skurcz 

betonów wysokiej wytrzymałości na kruszywie lekkim charakteryzuje się wolniejszym 

przyrostem w pierwszych stadiach rozwoju, ale po roku skurcz ten zaczyna rozwijać się 

szybciej i ostatecznie jest on wyższy o około 20% od skurczu betonu zwykłego o tej samej 

wytrzymałości. Podobne wnioski przedstawiono w publikacji [26], gdzie zaobserwowano, 

że wartość skurczu po 2 latach dla betonów lekkich jest wyższa niż dla betonów zwykłych. 

W pracy [27] przedstawiono badania właściwości mechanicznych i fizycznych betonu 

lekkiego na kruszywie ze spiekanego łupka, spiekanej gliny i kruszywie granitowym. 

Badania prowadzono przez 16 tygodni. Odkształcenia skurczowe dla betonu lekkiego po 

112 dniach było około 30% niższe niż dla betonu zwykłego. Należy wziąć pod uwagę, że 

skurcz został zmierzony tylko po 16 tygodniach, co w przypadku betonu lekkiego nie daje 

miarodajnego wyniku, ponieważ rozwija się znacznie szybciej po dłuższym okresie czasu.  

Największy wpływ na wartość skurczy ma rodzaj zastosowanego kruszywa. Istotna 

jest zarówno jego gęstość jak i struktura. Kruszywa spiekane w wysokich temperaturach 

wykazują mniejszy skurcz niż kruszywa produkowane z tych samych surowców 

w technologii utwardzania [28]. Drugim czynnikiem wpływającym na skurcz betonów 

lekkich jest wyższa nasiąkliwość kruszywa w porównaniu z kruszywem stosowanym do 

betonów zwykłych. Czynnik ten znacząco wpływa na ograniczenie skurczu 

autogenicznego i wolniejszy rozwój skurczu od wysychania. 

Skurcz betonu w konstrukcjach sprężonych odgrywa ważną rolę, ponieważ wpływa 

na straty siły sprężającej oraz powoduje zarysowania. W ostatnich latach 

przeprowadzono wiele badań, których wyniki potwierdziły, że straty od skurczu i pełzania 

w konstrukcjach sprężonych z betonów lekkich nie odbiegają znacznie od strat 

w konstrukcjach sprężonych z betonu zwykłego [21,27,29]. Metody szacowania wielkości 

skurczu betonów lekkich opisane są w normach, podręcznikach czy zalecaniach 

[16,18,30]. Badania Lopez i Labbe [31] pokazują, że najbardziej zbliżone szacunki 

wielkości skurczu w stosunku do pomierzonych wartości prezentuje podręcznik FIB2010 

[30].  

2.1.3 Rozszerzalność termiczna 

Współczynnik rozszerzalności termicznej (αT) betonów lekkich, ze względu na 

zróżnicowane charakterystyki dostępnych kruszyw lekkich, może przyjmować wartości 

w zakresie: od 4·10-6 do 14·10-6/K. Norma PN-EN-1992-1-1 [16] zaleca, by dla konstrukcji 

w których rozszerzalność termiczna nie wpływa znacząco na ich pracę, współczynnik 
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rozszerzalności termicznej przyjmować na poziomie 8·10-6/K, natomiast dla betonów 

zwykłych zalecaną wartością jest 10·10-6/K. Niższy współczynnik rozszerzalności 

termicznej wpływa korzystniej na pracę betonu, ogranicza deformację i zmiany 

objętościowe wywołane zmianami temperatury.  

Zarówno dla betonów zwykłych, jak i lekkich współczynnik rozszerzalności 

termicznej rośnie wraz ze wzrostem wilgotności, dlatego betony wykazują wyższe 

wartości tego współczynnika we wczesnej fazie dojrzewania. W przypadku betonów 

lekkich efekt ten jest mniej widoczny dzięki zjawisku samopielęgnacji, co wiąże się 

z samoosuszaniem się struktury betonu w postępującej hydratacji. Maruyama i Terakoto 

[36] wykazali, że zaprawy zawierające kruszywo lekkie nasycone wodą charakteryzowały 

się mniejszym przyrostem współczynnika we wczesnym okresie dojrzewania o około 15% 

w porównaniu do zapraw z nienasyconym wodą kruszywem lekkim lub piaskiem 

naturalnym. W badaniach [36] również analizowano wpływ temperatury na rozwój 

współczynnika rozszerzalności termicznej. Przy temperaturze 40 i 60 °C z uwagi na 

większe tempo hydratacji i proces samoosuszania wzrost ten był wyższy niż oznaczony 

w temperaturze 20 °C dla wszystkich 3 zapraw. Zaprawy z suchym kruszywem 

charakteryzował nieco wyższy współczynnik rozszerzalności termicznej. Ze względu na 

większą stabilność współczynnika rozszerzalności termicznej, betony lekkie ze wstępnie 

nawilżonym kruszywem mogą być zalecane do wykonywania konstrukcji masywnych. 

2.1.4 Izolacyjność termiczna  

Izolacyjność termiczna jest czynnikiem, który wpływa na koszty eksploatacji 

budynków. Betony lekkie ze względu na porowatą strukturę stosowanego kruszywa 

lekkiego charakteryzują się mniejszym współczynnikiem przewodzenia ciepła (λ) – 

w granicach od 0,2 do 1,0 W/(m∙K). Szeroki zakres wartości spowodowany jest 

zróżnicowaną strukturą kruszyw lekkich. W przypadku betonów zwykłych w stanie 

powietrzno-suchym wartość tego współczynnika wynosi 1,7 W/(m∙K). Chandra 

i Berntsson [28] 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. 

Badania pokazują bezpośrednią zależność współczynnika przewodzenia ciepła betonów 

lekkich od ich gęstości [38]. Znaczący wpływ na wartość współczynnika przewodzenia 

ciepła ma stopień wilgotności betonu. Norma ACI 231R [18] zaleca korektę współczynnika 

λ z uwagi na wilgotność kruszywa. Krajowe wytyczne do wykonywania zwartych betonów 

z kruszywem keramzytowym [39] i Pollytag [40] potwierdzają dokładność oszacowania 

normy ACI 213 R. 

2.1.5 Nasiąkliwość 

Nasiąkliwość betonów lekkich ze względu na strukturę i porowatość kruszywa jest 

wyższa w porównaniu z betonem zwykłym. Nasiąkliwość typowych betonów lekkich waha 

się między 5-25%. Badania Domagały [41] wykazały, że na nasiąkliwość betonów na 

kruszywach popiołoporytowych ma wpływ wstępna wilgotność kruszywa oraz stosunek 

wodno-cementowy. Betony z kruszywem wstępnie nasyconym charakteryzowały się 

wyższą nasiąkliwością niż betony z kruszywem nienawilżonym. Betony z kruszywem 

nienasyconym wymagają większej ilości zaprawy w celu zapewniania odpowiedniej 
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urabialności mieszanki. Kruszywo nienasycone w trakcie wiązania pobiera większą ilość 

wody zarobowej, co sprawia, że struktura betonu staje się szczelniejsza.  

2.1.6 Trwałość  

W konstrukcjach żelbetowych czy sprężonych trwałość konstrukcji głównie 

zapewniona jest poprzez utrzymanie ochrony stali przed czynnikami zewnętrznymi, czyli 

zachowanie odpowiedniej otuliny betonowej. Można by przypuszczać, że trwałość 

konstrukcji z betonów lekkich może być obniżona w związku z mniejszą wytrzymałością, 

większą porowatością i nasiąkliwością w stosunku do betonów zwykłych. Tymczasem nie 

potwierdzają tego ani przeprowadzone badania laboratoryjne na betonie lekkim, ani 

badania betonu lekkiego wbudowanego w istniejące konstrukcje.  

Badania eksperymentalne Nichollsa i Longlanda [42] pokazały, iż betony lekkie 

mogą wykazywać odporność na korozję związaną z karbonatyzacją nawet po 28 latach 

w środowisku agresywnym. Stwierdzono lepsze, w porównaniu do betonów zwykłych, 

właściwości betonów lekkich charakteryzujących się tym samym stosunkiem zawartości 

kruszywa i cementu. Według badań [43,44] beton lekki dzięki mniejszemu stosunkowi w/c 

charakteryzuje się lepszą odpornością na wnikanie chlorków w strukturę betonu. 

Dodatkowo szczelność kompozytu może zapewnić dodatek z pyłów lotnych. Instrukcja 

ITB [40] pokazuje, iż nienapowietrzane betony wykonane na kruszywie Pollytag 

charakteryzują się mrozoodpornością zbliżoną do betonów zwykłych. W przypadku 

stosowania napowietrzania wykazują natomiast lepszą mrozoodporność, szczególnie 

jeśli pod uwagę weźmie się betony lekkie o wysokiej wytrzymałości, rzędu 50 ÷ 60 MPa. 

W pracy [45] stwierdzono, że nie ma podstaw do twierdzenia jakoby betony lekkie były 

mniej trwałe aniżeli betony zwykłe, jednak są one szczególnie wrażliwe na jakość 

wykonawstwa. Dotychczasowe badania [46,47] eksperymentalne wykazały, iż betony 

lekkie charakteryzują się większą odpornością na cykliczne zamrażanie i rozmrażanie. 

Różnica ta uwidacznia się szczególnie w przypadku betonów napowietrzanych. Kolejne 

badania przytaczane w pracy [48] wykazały, iż betony lekkie wykonane na kruszywie ze 

spiekanych glin lub popiołów lotnych mogą charakteryzować się dwukrotnie mniejszą 

przepuszczalnością gazu w porównaniu z betonem zwykłym na kruszywie granitowym.  

Większość badań prowadzonych in situ wykazuję że beton lekki charakteryzuję się 

lepsza trwałością w stosunku do betonu zwykłego. Jedynie nieliczne publikacje pokazują, 

że konstrukcje z betonu lekkiego charakteryzują się nieodpowiednią trwałością, na co 

dowodem są badania [49] betonu pochodzącego z 50-letniego mostu Nanjing Yangtze 

River w Chinach. W badaniach wykazano, że po 50 latach beton jest spękany, jego pH 

nie zapewnia ochrony stali, a wytrzymałość na ściskanie znacznie spadła. Jednak 

większość badań istniejących konstrukcji z betonu lekkiego wykazują, że beton lekki 

charakteryzuję się bardzo wysoką trwałością. W badaniach [50] pobrano odwierty 

z falochronów na rzece Powell w Kanadzie, które wykonano z kadłubów statków 

zbudowanych w latach 1920-1945 z betonu lekkiego. Badania odwiertów wykazały, że 

w betonie nie pojawiły się mikro rysy czy objawy korozji. Badania betonu [11] 

(wykonanego na kruszywie z glin ekspandowanych) pobranego z łodzi transportowej 

„Selma”, o długości ponad 120 m i wadze około 7500 t, wykonanej w 1919 r., wykazały, 

iż po 70 latach materiał ten charakteryzuje się bardzo dobrą wytrzymałością, a przyjęta 

otulina wynosząca około 20 ÷ 30 mm okazała się wystarczająca do zapewnienia warstwy 

pasywacyjnej stali zbrojeniowej. Obiekty te narażone są na ekstremalne odziaływania jak: 

działanie chlorków z wody morskiej, obciążenia dynamiczne i cykliczne, rozmrażanie 
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i zamrażanie. Inne badania prowadzone dla istniejących obiektów w Japonii [51] wykazały 

brak spadku wytrzymałości czy też znacznego zmniejszenia modułu sprężystości betonu 

lekkiego po 13 ÷ 20 latach istnienia. Nie zaobserwowano również rozwoju zarysowania 

czy też penetracji soli, stwierdzając, iż betony lekkie nie ustępują pod względem trwałości 

betonom zwykłym. 

Pomimo bardzo licznych przykładów znacznie lepszej trwałości betonów lekkich 

w stosunku do betonów zwykłych, zarówno wytyczne normy PN-EN 1992-1-1 [16] jak 

i normy brytyjskiej BS 8110-2 [52], zalecają zwiększenie otuliny dla konstrukcji 

żelbetowych oraz sprężonych z betonu lekkiego.  

Przedstawione badania wykazały, że proces kształtowania się trwałości betonów 

lekkich jest znacznie bardziej złożony niż w przypadku betonów zwykłych. O ile trwałość 

betonu zwykłego zdeterminowana jest głównie przez szczelność matrycy cementowej i jej 

przyczepność do kruszyw, o tyle dla betonów lekkich oprócz tych dwóch czynników 

niezwykle istotne znaczenie mają właściwości zastosowanego kruszywa oraz procedury 

technologiczne. Nie ma bezpośrednich zależności pomiędzy czynnikami powszechnie 

uważanymi za mające wpływ na trwałość betonu, tj. nasiąkliwością, wytrzymałością na 

ściskanie, zawartością cementu oraz przepuszczalnością i mrozoodpornością betonu 

lekkiego z kruszywem z popiołu lotnego spiekanego. Generalnie znacznie większej 

nasiąkliwości betonu lekkiego nie należy utożsamiać z jego mniejszą trwałością 

w porównaniu z betonem zwykłym. 

O potencjalnej wyżej trwałości betonu lekkiego w stosunku do betonu zwykłego 

decydują następujące czynniki:  

 wytrzymała i szczelna strefa przejściowa między kruszywem a matrycą,  

 możliwość doszczelniania struktury matrycy cementowej i kruszywa dzięki 

mechanizmowi aborcyjnemu,  

 możliwość kontynuacji hydratacji, 

 zbliżone wartości modułów sprężystości kruszywa i matrycy.[53]  

Czynniki te zależne są od rodzaju zastosowanego kruszywa oraz jego wstępnej 

wilgotności. Możliwa dłuższa praca w stanie niezarysowanym betonu lekkiego może 

również korzystnie wpłynąć na jego trwałość.  

2.2 WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE  

2.2.1 Wytrzymałość na ściskanie 

Wytrzymałość na ściskanie stanowi najistotniejszą cechę betonów konstrukcyjnych. 

Norma PN-EN 206 [17] rozróżnia czternaście klas wytrzymałości betonów lekkich od 

LC8/9 do LC80/88, a zatem jedynie o dwie mniej niż dla betonów zwykłych. W przypadku 

normy PN-EN 1992 1-1 [16], która dotyczy betonów konstrukcyjnych, klasyfikacja 

rozpoczyna się od klasy LC 12/13 i tym samym obejmuje ona 13 klas betonów lekkich. 

W Tabeli 2.2 przedstawiono klasyfikację betonów lekkich zgodnie z PN-EN 206 [17]. Przy 

tym samym składzie objętościowym betonu lekkiego uzyskanie tej samej klasy 

wytrzymałości wymaga zastosowania matrycy o wyższej wytrzymałości i/lub jej 

zwiększonego udziału w składzie w porównaniu do betonu zwykłego. Zgodnie z normą 

PN-EN 206: 2003 betony lekkie o wytrzymałości na ściskanie wyższej niż LC50/55 

klasyfikowane były jako betony lekkie wysokiej wytrzymałości. Aktualna wersja normy PN-
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EN 206 [17] nie uwzględnia terminu betonu wysokiej wytrzymałości, chociaż takie pojęcie 

nadal jest stosowane w technologii betonu. 

W praktyce betony lekkie wysokiej wytrzymałości są rzadko spotykane, choć znane 

są przykłady [54] osiągniecia wytrzymałości nawet do 140 MPa. Klasyfikacja normowa 

PN-EN 206 [17] określa wartości wytrzymałości charakterystycznej dla próbek badanych 

na cylindrach oraz kostkach. Stosunek wytrzymałości badanej na cylindrach do 

wytrzymałości badanej na kostkach dla betonu lekkiego jest wyższy niż dla betonu 

zwykłego [55]. Spowodowane jest to tym, że beton lekki charakteryzuje się bardziej 

jednorodną strukturą, w rezultacie obserwowany jest mniejszy efekt skali w przypadku 

tych betonów. W Tabeli 2.2 zestawiono klasyfikacje betonów lekkich na tle klasyfikacji 

betonów zwykłych. Warto zauważyć, że klasy betonów lekkich nie różnią się tylko 

oznaczeniem ale wartościami wytrzymałości na ściskanie oznaczonych na próbkach 

walcowych i sześciennych. Norma PN-EN 206-1 [17] bierze pod uwagę jednorodność 

betonów lekkich, gdyż średni stosunek obu wytrzymałości na ściskanie wynosi 0,91 a dla 

betonów zwykłych 0,82.  

 

Tabela 2.2 Klasyfikacja betonów według PN-EN 206 [17] 

 

 

Wytrzymałość na ściskanie w największym stopniu zależy od struktury i rodzaju 

kruszywa lekkiego i jego nasiąkliwości, co potwierdzają liczne publikacje [14,46,56–59]. 

Badania przeprowadzone w [11] na betonach o tych samych składach objętościowych 

z kruszyw: Pollytag, keramzyt 1 (ρp = 1000 kg/m3), keramzyt 2 (ρp = 550 kg/m3) oraz 

kruszywa otoczkowego zwykłego obrazują wpływ kruszywa na wytrzymałość (Rys. 2.2). 
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Betony wykonane były na matrycach cementowych z piaskiem naturalnym o różnych 

wytrzymałościach. Udział objętościowy matrycy wynosił około 50%. W przypadku betonu 

zwykłego przyrost wytrzymałości matrycy cementowej był proporcjonalny do 

wytrzymałości betonu. Natomiast w badanych betonach lekkich był on mniej wyraźny 

z uwagi na ograniczający wpływ słabego kruszywa lekkiego. W rezultacie zróżnicowanie 

betonów lekkich z różnymi kruszywami zwiększało się wraz ze wzrostem wytrzymałości 

zastosowanej matrycy. 

Na wytrzymałość na ściskanie betonów lekkich wpływ również ma wielkość ziaren 

kruszywa. Podobnie jak ma to miejsce w betonach zwykłych ograniczenie wielkości ziaren 

kruszywa grubego zwiększa wytrzymałość kompozytu lekkiego. Badania wytrzymałości 

betonów [60–62] wykazały, że zmniejszenie rozmiaru ziaren kruszywa zwiększa 

wytrzymałość całego kompozytu. Badania Domagały [63–65] na ponad stu różnych 

betonach z kruszywem Pollytag wykazały, że nawet nieznaczna zmiana średnicy ziaren 

kruszywa z 8,8 mm na 7,2 mm może zwiększyć wytrzymałość nawet o 20%. Kolejnym 

czynnikiem wpływającym na wytrzymałość na ściskanie jest matryca cementowa. Tak jak 

ma to miejsce w przypadku betonów zwykłych, im mocniejsza jest matryca, tym 

mocniejszy jest kompozyt. Jednakże, dla betonów lekkich ze słabymi kruszywami 

zwiększanie wytrzymałości matrycy przestaje być zasadne, ponieważ znikomo zwiększa 

ona całkowitą wytrzymałość, co staje się nieopłacalne. To oznacza, że im mocniejsze 

kruszywo, tym wyższą wytrzymałość betonu na ściskane można osiągnąć. Prawidłowość 

tę można również zaobserwować na wykresie na Rys. 2.2 – wraz ze wzrostem 

wytrzymałości matrycy, rośnie wytrzymałość całego kompozytu, ten przyrost jest tym 

większy im większa jest wytrzymałość kruszywa. Na Rys. 2.2 z uwagi na najwyższą 

wytrzymałość kruszywa betonu zwykłego przyrost wytrzymałości jest największy.  

Obserwuje się pewną zależność wytrzymałości na ściskanie od gęstości betonu 

lekkiego w stanie suchym, którą przedstawiono na Rys. 2.1. Generalnie betony wyższej 

gęstości charakteryzują się wyższa wytrzymałością na ściskanie. Dany poziom 

wytrzymałości na ściskanie betonów lekkich może być osiągnięty przy szerokim zakresie 

gęstości w stanie suchym (Rys. 2.1). Przykładowo, jeśli wytrzymałość betonu wynosi 40 

MPa to zakres gęstości wacha się od około 1300-1780 kg/m3. W głównej mierze wahania 

te spowodowane są różnicami zastosowanego kruszywa lekkiego oraz jego ilości.  

 

Rys. 2.1 Zależność gęstości betonu lekkiego w stanie suchym od wytrzymałości na ściskanie [13] 
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Rys. 2.2 Wpływ rodzaju kruszywa na wytrzymałość betonu [11] 

W opracowaniu [13], określono, że w przypadku betonów lekkich na wytrzymałość 

mają wpływ te same cechy co w przypadku betonów zwykłych, czyli: stosunek w/c, 

zawartość cementu oraz wiek betonu. Niemniej jednak, w przeciwieństwie do betonów 

zwykłych, ze względu na dużą absorbcję wody zarobowej przez kruszywo porowate 

trudno jest oszacować całkowity wpływ wskaźnika w/c na wartość wytrzymałości betonu 

lekkiego na ściskanie.  

2.2.2 Mechanizm zarysowania i zniszczenia  

Betony lekkie charakteryzują się większą jednorodnością strukturalną w stosunku 

do betonów zwykłych, która wynika ze zbliżonych modułów sprężystości kruszywa 

i matrycy cementowej oraz lepszej ich wzajemnej przyczepności. Najczęściej cechuje je 

szczelna budowa strefy stykowej matryca-kruszywo oraz regularny kształt ziaren kruszyw 

sztucznych. Ze względu na odmienną strukturę betony lekkie z reguły zachowują się 

w inny sposób pod wpływem obciążenia oraz wykazują inny mechanizm zniszczenia 

w porównaniu z betonami zwykłymi. W betonie lekkim nie występują trzy stadia rozwoju 

rys jak w betonie zwykłym (I – powstanie rys stabilnych, II – stabilna propagacja rys, III – 

niestabilna propagacja rys). Dla typowych betonów zwykłych z kruszywem skalnym 

stadium I przechodzi w II przy naprężeniu w granicach 30-40% nośności betonu, 

natomiast stadium II przechodzi w III przy naprężeniach wynoszących około 70-90% 

nośności betonu [11,66]. W betonach z kruszywem lekkim pierwsze rysy od obciążenia 

pojawiają się dopiero przy wytężeniu wynoszącym około 85-90% nośności betonu [28]. 

Badania Domagały [67] wykazały, że dla betonów z kruszywem popiołoporytowym 

prostoliniowy przebieg zależności σ - ε sięga aż do 90% wytężenia (Rys. 2.3). Ciu i in [68] 

potwierdzili, że dla najsłabszych betonów konstrukcyjnych z objętościową zawartością 

kruszywa lekkiego 50% - prostoliniowość jest zachowana do 85% wytężenia. 

Zmagazynowana przez to duża energia sprężysta podczas obciążenia powoduje 

gwałtowną propagację rys, która nieodwracalnie prowadzi do nagłego zniszczenia 

materiału.  
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Rys. 2.3 Wykres σ - ε podczas próby ściskania betonu zwykłego NWAC i betonu lekkiego LWAC [11] 

W badaniach [67] próbki badane po 28 dniach wykazywały większą możliwość 

przenoszenia sił po osiągnięciu wartości maksymalnych niż te badane po 180 dniach, co 

wiązało się z większą kruchością kompozytu, spowodowaną wzrostem wytrzymałości 

matrycy w betonie. Należy tu również zwrócić uwagę, że przebieg zależności σ – ε dla 

większości próbek był zbliżony, co potwierdza lepszą jednorodność betonów lekkich. Dla 

wielu betonów lekkich konstrukcyjnych zależność σ – ε odbiega znacząco od przyjętego 

schematu paraboliczno-prostokątnego czy bilinearnego, dlatego też norma PN-EN 1992 

1-1 [16] przewiduje możliwość przyjęcia innego kształtu tej zależności niż normowy 

w przypadku właśnie betonów lekkich. Odmienny charakter zniszczenia betonów 

z kruszywem lekkim wynika nie tylko z poziomu wytężenia, przy którym dochodzi do 

pojawienia się rys, ale również z lokalizacji tych rys. W betonach zwykłych zniszczenie 

następuje zazwyczaj w strefie stykowej (kruszywo – zaczyn), która jest najsłabszym 

ogniwem struktury betonu i równocześnie najbardziej obciążonym miejscem ze względu 

na koncentrację naprężeń wynikającą ze znacznych różnic modułów sprężystości 

matrycy i kruszywa. W rezultacie, w betonach zwykłych zniszczenie następuje z reguły 

poprzez odspojenie kruszywa od matrycy. W betonach lekkich rysa niszcząca przebiega 

zazwyczaj przez kruszywo, ze względu na fakt, iż w betonach tych to kruszywo stanowi 

najsłabszy element struktury kompozytu. Na Rys. 2.4 przedstawiono schematycznie 

różnicę w sposobie zniszczenia betonu z kruszywem lekkim i zwykłym. 
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Rys. 2.4 Schemat zniszczenia betonu lekkiego i zwykłego przy rozciąganiu (a) i rozłupywaniu (b) [13] 

2.2.3 Wytrzymałość na rozciąganie 

Wytrzymałość na rozciąganie betonów lekkich zależy od wielu czynników zarówno 

od rodzaju kruszywa jak i warunków badania (rodzaj badania, kształt i rozmiar próbek). 

Wytrzymałość na rozciąganie, w jeszcze większym stopniu niż wytrzymałość na 

ściskanie, zależna jest od przyczepności matrycy do kruszywa. Betony lekkie mogą 

charakteryzować się niższą wytrzymałością na rozciąganie w stosunku do betonów 

zwykłych tej samej wytrzymałości na ściskanie. Dotyczy to wszystkich badanych rodzajów 

wytrzymałości na rozciąganie: bezpośredniej, przy rozłupywaniu oraz przy zginaniu. 

Niektóre badania wykazały, że wytrzymałość na rozciąganie betonów lekkich jest 

porównywalna [69,70] lub wyższa [71,72] w stosunku do zwykłych betonów. Wiele 

opracowań dotyczących badań wytrzymałości na rozciąganie konstrukcyjnych betonów 

lekkich [18,67,73–75] wskazuje na analogiczne zależności wytrzymałości na rozciąganie 

i ściskanie jak dla betonów zwykłych. Zdarzają się nawet przypadki betonów lekkich 

o wyższej wytrzymałości na rozciąganie w porównaniu do betonów zwykłych tej samej 

klasy wytrzymałości [46], 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 [76] 

wykazali, że betony z trzema rodzajami kruszyw lekkich o wytrzymałości ok. 70 MPa 

charakteryzowały się wyższą, nawet do 20%, wytrzymałością na rozciąganie w stosunku 

do betonów z kruszywem granitowym o takiej samej wytrzymałości na ściskanie. Duży 

wpływ na wartość wytrzymałości na rozciąganie ma wilgotność zarówno betonu jak 

i warunków, w jakich dojrzewa. Uijl i in. [77] wykazali, że dla próbek z różnymi rodzajami 

kruszywa lekkiego (Lytag, Aarelik, Liapor) wytrzymałość na rozciąganie była 10% niższa 

dla próbek dojrzewających w wilgotności RH=65% niż dla próbek dojrzewających 

w wilgotności RH=95%. Natomiast Neville [73] wskazuje, że suszenie próbek zmniejsza 

stosunek wytrzymałości na rozciąganie do wytrzymałości na ściskanie o około 20%. Nie 

obserwuje się znacznej różnicy w wynikach dla kruszyw wstępnie nasyconych w stosunku 

do suchych [78]. Natomiast w badaniach [78] czynnik nawilżenia wpłynął na sposób 

zniszczenia elementów badawczych – dla próbek nasyconych obserwowano zniszczenie 

w strefie stykowej podczas badania wytrzymałości na rozciągnie przy rozłupywaniu.  
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Tymczasem przy projektowaniu konstrukcji z betonów lekkich, norma PN-EN 1992-

1-1 [16] przewiduje oszacowanie, omówione w 4.1, które obniża wartość wytrzymałości 

na rozciąganie w stosunku do wartości dla betonów zwykłych. Taką redukcję 

wytrzymałości na rozciąganie, w porównaniu z betonami zwykłymi tej samej klasy 

wytrzymałości, przyjmuje się głównie z uwagi na większy wpływ wilgotności betonu oraz 

nierównomierne wysychanie elementów konstrukcyjnych z betonu lekkiego [11].  

Można spodziewać się, że dla wytrzymałości na rozciąganie efekt skali może mieć 

znaczenie, literatura tematu nie podaje jednak zbyt wielu badań w tym kierunku. 

W normach do badania wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu betonu PN-EN 

12390-5 [79] oraz rozłupywaniu PN-EN 12390-6 [80] podane są jedynie pewne 

oszacowania jakościowe bez zróżnicowania na rodzaj betonu. Zgodnie z PN-EN 12390-

6 [80] badania prowadzone na kostkach dają około 10% wyższe wartości niż badane na 

cylindrach. Przy czym rozmiar próbek walcowych według  PN-EN 12390-6 [80] nie ma 

znaczenia, natomiast zwiększenie rozmiaru próbki sześciennej wpływa na redukcję 

wytrzymałości.  

2.2.4 Moduł sprężystości 

Moduł Younga betonu, będącego dwuskładnikowym kompozytem, uzależniony jest 

od modułów sprężystości zarówno kruszywa jak i matrycy, ich udziałów objętościowych 

oraz wzajemnej przyczepności. Ze względu na mniejszą gęstość w stosunku do betonu 

zwykłego, beton lekki charakteryzuje się znacznie niższym modułem sprężystości, co 

potwierdzają liczne badania [14,46,56–58]. Jak wykazano w [11], w ogólnym przypadku 

moduł sprężystości betonów lekkich może być niższy o 15-60% w stosunku do betonów 

zwykłych tej samej klasy wytrzymałości, zależnie od gęstości betonu i zastosowanego 

kruszywa. Badania [67] wskazują, że w przypadku zastosowywania kruszywa 

popiołoporytowego, wartości modułu Younga dla betonów lekkich o gęstości 1580 i 1710 

kg/m3 są niższe o około 30% w odniesieniu do betonów zwykłych wykonanych na tych 

samych zaprawach cementowych (Rys. 2.5). 

 

 

Rys. 2.5 Średni moduł sprężystości (Ecm) betonów lekkich, zwykłych oraz zapraw stanowiących matrycę 

cementowych tych betonów [67] 

W badaniach Cui i in. [68,81] przestawiono, że wzrost ilości kruszywa lekkiego z 30 

do 50% obniża moduł sprężystości od 14% (dla spiekanych łupków) do 55% (dla 

spiekanych glin pęczniejących). 
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Przebieg badania modułu sprężystości betonów lekkich zazwyczaj odbywa się 

w odmienny sposób niż betonów zwykłych. W przypadku tych drugich kolejne cykle 

obciążenia i odciążenia tworzą pętle, które przy około 5 cyklu stabilizują naprężenia. 

Natomiast w przypadku betonu lekkiego ta stabilizacja następuje już przy drugim-trzecim 

cyklu [11].  

Norma PN-EN 1992-1-1 [16] przewiduje oszacowanie, omówione w 4.1, które 

obniża wartość modułu sprężystości w stosunku do wartości dla betonów zwykłych 

w zależności od gęstości betonu lekkiego w stanie suchym. Często niższy moduł 

sprężystości postrzegany jest jako duża wada konstrukcyjnych betonów lekkich, 

ponieważ może wpłynąć na zmniejszenie sztywności elementów, a co za tym idzie 

spowodować zwiększenie ugięć. Tymczasem ten negatywny efekt może być 

zredukowany lub całkowicie wyeliminowany przez mniejszą gęstość betonu. Ponadto, 

w niektórych przypadkach, mniejsza sztywność może okazać się zaletą, jak w przypadku 

konstrukcji narażonych na obciążenia dynamiczne czy wielokrotnie zmienne.  

2.2.5 Wytrzymałość na obciążenia długotrwałe i cykliczne  

Beton lekki ze względu na swoją jednorodność, mniejszą gęstość oraz możliwą 

pracę w stanie niezarysowanym może wykazywać większą wytrzymałość na działanie 

obciążeń zmiennych, co potwierdzają publikacje [82–85]. Natomiast Saito [86] wykazał, 

że po badaniach zmęczeniowych w próbie osiowego rozciągania (2 miliony cykli), betony 

lekkie uzyskiwały zdecydowanie wyższą wytrzymałość niż betony zwykłe. Według badań 

Fausta i in. [87] zachowanie betonu lekkiego i zwykłego połączonego ze stalowymi 

łącznikami jest podobne w trakcie cyklicznego obciążania. W publikacjach [88–90] na 

temat zachowania się betonu lekkiego pod wpływem obciążeń wielokrotnie zmiennych 

można znaleźć wiele pozycji dotyczących betonu lekkiego na bazie kruszywa gumowego. 

Z uwagi na dużą odkształcalność sprężystą gumy, betony te wykazują bardzo dobre 

zachowanie pod wpływem obciążeń wielokrotnie zmiennych. W raporcie BE96-3942/R2 

[91] wykazano, że betony lekkie badane pod obciążeniem długotrwałym zachowują 70-

80% nośności pod obciążeniem doraźnym (w próbie quasi statycznego zginania). Jednak 

nie wszystkie badania potwierdzają, że betony lekkie ze względu na swoją jednorodność 

zachowują się lepiej pod wpływem obciążeń cyklicznych. Sohel i in. sprawdzali 

zachowanie się betonu lekkiego wysokiej wytrzymałości (LWAC), betonu lekkiego 

z włóknami poliwinylowymi (ULCC) oraz betonu zwykłego (NWAC) pod wpływem 

obciążeń cyklicznych. Po 2 ˣ 106 cykli wytrzymałość zmęczeniowa na rozciąganie przy 

zginaniu wyniosła 60%, 53% i 59% wytrzymałości pierwotnej (w próbie quasi-statycznego 

zginania) odpowiednio dla ULCC, LWAC i NWAC. W badaniach Breugela i Braama [92] 

betony lekkie (z kruszywami Lytag i Liapor) ulegały zniszczeniu podczas zginania w 

krótszym czasie niż betony zwykłe poddane obciążeniu długotrwałemu w zakresie 70-

90% nośności doraźnej (w próbie quasi-statycznego zginania). Autorzy badań komentują 

taki wynik tym, że przyrost wytrzymałości na ściskanie betonów zwykłych był większy po 

28 dniach niż dla betonu lekkiego. Istotny jest też fakt, że beton lekki z kruszywem Lytag 

przenosił dłużej obciążenia w porównywaniu z betonem na kruszywie Liapor, które 

charakteryzuje się silnie spieczoną powłoką. Podobne rezultaty otrzymano w badaniach 

Stemlanda i Thorenfeldta [93] realizowanych na betonie lekkim z kruszywem Leca, 

również o powłoce mocno spiekanej. Wytrzymałość długotrwała na rozciąganie przy 

zginaniu wyniosła 70-75% wytrzymałości doraźnej (w próbie quasi statycznej).  
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Na Politechnice Rzeszowskiej wykonano badania [94] pod obciążeniem statycznym 

i wielokrotnie zmiennym płyty pomostowej z betonu lekkiego klasy LC 35/38, zbrojonego 

dwiema siatkami z prętów kompozytowych Glass Fiber Reinforced Polymer (GFRP) 

o średnicy 12 mm. Analiza wyników badań statycznych wykazała, że nośność i sztywność 

płyty pomostu jest wystarczająca do zastosowań w obiektach mostowych. Natomiast 

badania zmęczeniowe wykazały, że liczba cykli niszczących wyniosła 980,5 tys., a zatem 

nie potwierdziła ona nieograniczonej (2 mln cykli) nośności na zmęczenie kompozytu. 

Utrata nośności nastąpiła poprzez zmianę sztywności płyty na skutek oderwania prętów 

GFRP od betonu. Autorzy badań podsumowali, że przedstawiony model płyty ma 

wystarczającą nośność i sztywność do zastosowania w mostownictwie, jednak należy 

w dalszym ciągu prowadzić badania w tym kierunku, a szczególnie nad poprawą 

przyczepności prętów GFRP do betonu.   

2.2.6 Wytrzymałość na obciążenia dynamiczne 

Obniżony moduł sprężystości betonu lekkiego wpływa korzystnie na wytrzymałość 

na uderzenia konstrukcji, co spowodowane jest większą zdolnością do przejmowania 

energii kinetycznej od uderzenia. Z tego powodu beton lekki od wielu lat z powodzeniem 

wykorzystywany jest do budowy obiektów inżynierskich [5,7,95,96]. Ponadto, dzięki 

niższej gęstości betony lekkie stosowane są jako warstwy energochłonne 

w drogownictwie, obiektach militarnych i platformach wiertniczych. W literaturze nie ma 

wiele publikacji na temat wytrzymałości betonów lekkich przy obciążeniach 

dynamicznych. Dotychczasowe badania w większości wykazują lepsze zachowanie się 

betonu lekkiego poddanego obciążeniu dynamicznemu niż betonu zwykłego. Thian i in. 

[97] przeprowadzili badania w których przedstawili wartość współczynnika tłumienia 

betonów lekkich z ekspandowanym łupkiem i betonu zwykłego o podobnej wytrzymałości. 

Kruszywo lekkie przed wykonaniem mieszanki zostało nasączone wodą oraz emulsją 

polimerową, a próbki z betonu lekkiego zostały wykonane z różną zawartością kruszywa 

lekkiego 15%, 30%, 45%, 70%. Wraz ze wzrostem ilości kruszywa rósł współczynnik 

tłumienia, a największą wartość osiągnął dla betonu lekkiego nasyconego polimerem. 

Chen i in. [98] przeprowadzili analizę belek żelbetowych z betonu lekkiego i zwykłego 

o różnych wytrzymałościach na ściskanie: 20 MPa, 40 MPa 60 MPa. Wraz ze wzrostem 

wytrzymałości betonu na ściskanie rósł też moduł sprężystości, a dla belek o największej 

wytrzymałości sztywność elementów z betonu lekkiego była równa 95% sztywności belek 

z betonu zwykłego. Pomimo większej sztywności elementów z betonu zwykłego 

częstotliwość drgań własnych dla belek z betonu lekkiego była wyższa. Natomiast wartość 

współczynnika tłumienia dla betonu lekkiego była 13-30% wyższa niż dla betonu 

zwykłego. Autorzy we wnioskach podkreślili, że to beton lekki powinien lepiej zachować 

się w warunkach wystąpienia odziaływań sejsmicznych. Badania z betonem lekkim na 

kruszywie polistyrenowym [99,100] wykazują, że betony te mają większą odporność 

uderzeniową. Im gęstość betonu była niższa tym zdolność do dyssypacji energii była 

wyższa. Należy przypuszczać, że pod względem jakościowym lekkie kruszywo mineralne 

będzie pełniło w betonie analogiczną rolę jak kruszywo polistyrenowe w pochłanianiu 

energii uderzeniowej. 

2.2.7 Pełzanie 

Pełzanie, tak jak i skurcz, jest istotną cechą podczas projektowania konstrukcji 

sprężonych, ponieważ wpływa na wartość strat reologicznych. Różne badania wykazują, 
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że pełzanie może być wyższe [22] lub podobne [101–103] jak w przypadku betonów 

zwykłych. Badania doświadczalne pokazują, że im wyższa wytrzymałość na ściskanie 

betonu zwykłego, tym mniejsze pełzanie. Reguła ta obowiązuje również w przypadku 

betonów lekkich, a pełzanie dla wyższych klas wytrzymałościowych betonu lekkiego jest 

zbliżone, a niekiedy nawet mniejsze niż dla betonów zwykłych o tej samej klasie 

wytrzymałości [11].  

Betony lekkie wysokich wytrzymałości mogą wykazać niższe pełzanie 

w porównaniu do betonów z kruszywami zwykłymi o tej samej wytrzymałości na ściskanie 

[21,22,104]. Wytłumaczeniem tego stanu rzeczy jest fakt, że pełzanie betonu 

zdeterminowane jest pełzaniem zaczynu. W betonach lekkich wysokich wytrzymałości 

zaczyn charakteryzuje się wyższą wytrzymałością niż w betonach zwykłych tej samej 

klasy. W badaniach Wendlinga i in. [105] wykazano, że dla elementów obciążonych po 

jednym dniu dojrzewania betonu, pełzanie miało niższe wartości dla betonu lekkiego (na 

kruszywie z pęczniejących glin) niż betonu zwykłego. Co warte podkreślenia, odwrotny 

wynik otrzymano dla tych samych próbek obciążonych po 28 dniach. Autorzy badań 

tłumaczą, że niższe pełzanie betonu lekkiego mogło być spowodowane większym 

odkształceniem sprężystym elementów z betonu lekkiego. Z kolei badania Lopeza i in. 

[21] potwierdzają możliwą niższą odkształcalność od pełzania betonów lekkich wysokiej 

klasy wytrzymałości. Badane betony charakteryzowała inna dynamika rozwoju pełzania 

w czasie niż dla betonów zwykłych; po 10 dniach osiągały ok. 50% pełzania końcowego, 

a po 250 dniach około 90%.  

W pracy [104] przedstawiono badania pełzania i skurczu na elementach 

konstrukcyjnych w naturalnej skali (dwuteowe sprężone belki) oraz na małych próbkach 

φ100x380 mm, φ150x300 mm oraz 38x38x127 mm. Badania prowadzono na betonie 

lekkim wykonanym na kruszywie ze spiekanego łupka o wytrzymałości 55,2 MPa. Próbki 

zostały poddane stałemu obciążeniu po 24h oraz 28 dniach dojrzewania betonu, przez 

ponad 120 dni prowadzono obserwację odkształceń wywołanych pełzaniem i skurczem. 

W badaniach zauważono, że pełzanie rosło wraz ze zmniejszaniem się wielkości próbki. 

Autorzy zaobserwowali mniejsze pełzanie dla betonu lekkiego w porównaniu ze zwykłym. 

Ten efekt tłumaczyli obecnością wody w kruszywie lekkim, które zostało wstępnie 

nawilżone. Należy jednak podkreślić że w prezentowanych badaniach odkształcenia 

skurczowe i pełzające nie zostały rozdzielone.  

W pracy [106] omówiono badania skurczu i pełzania w celu obliczenia strat siły 

sprężającej. Badania zostały wykonane na próbkach φ100x380 mm według modelkodu 

ASTM C512 [107]. Połowa próbek została obciążona do poziomu 40%, a druga połowa 

do poziomu 60% wytrzymałości na ściskanie betonu. Odkształcenia odczytywano za 

pomocą czujnika DEMEC na dwóch przeciwległych bokach próbek. Skurcz po 620 dniach 

rozpoczynający się po 24h wyniósł 820 µε dla 2 HPLC (Tabela 3.1) oraz 610 µε dla 3HPLC 

(Tabela 3.1) natomiast pełzanie wyniosło odpowiednio 74 µε/MPa i 54 µε/MPa. Dla 

porównania, dodatkowo wykonano badania próbek referencyjnych z betonu zwykłego 

o wysokiej wytrzymałości równej 93,9 MPa. Po roku pełzanie betonu lekkiego było niższe 

o około 4%, natomiast skurcz był większy o około 20% niż dla betonu zwykłego. 

Należy zaznaczyć, że na wielkość pełzania ma również wilgotność otoczenia oraz 

samego betonu. Im większa wilgotność otoczenia tym pełzanie jest mniejsze [73], co 

również potwierdzają szacowania normy PN-EN 1992-1-1 [16], które uwzględniają 

poziom wilgotności otoczenia. W opracowaniach [108,109] zwrócono uwagę na to, że 

pełzanie w wysychającym betonie jest zawsze większe niż w betonie którem wysychanie 

jest niemożliwe. Spowodowane jest to wzrostem ilości zarysowań wywołanych skurczem. 
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Kruszywa lekkie stosowane do betonów konstrukcyjnych w większości przypadków 

na etapie produkcji poddawane są obróbce termicznej, co może korzystanie wpływać na 

redukcję pełzania. Kruszywa poddane procesowi spiekania charakteryzują się większą 

sztywnością dzięki powstałej stwardniałej powłoce.  

2.2.8 Przyczepność do stali zbrojeniowej 

Przenoszenie siły między stalą a betonem zapewnia chemiczna i mikro-

mechaniczna przyczepność tj. tarcie, wytrzymałość betonu na miażdzenie w pobliżu 

żeber (efekt działania klina) oraz efekt blokowania przez grube kruszywo. Mechanizmy te 

aktywowane są na różnym etapie obciążenia konstrukcji. Należy oczekiwać, że 

przyczepność stali do betonu lekkiego ze względu na bardziej szczelną strukturę 

i wytrzymałą matrycę oraz większy skurcz będzie wyższa niż dla betonów zwykłych, co 

potwierdzają publikacje [18,33,87,110]. Również mikropęknięcia dla betonów lekkich są 

zminimalizowane poprzez lepsze połączenie kruszywa lekkiego z otaczającą go zaprawą.  

Z drugiej jednak strony niższa wytrzymałość na rozciąganie betonu lekkiego oraz 

mniejsza wytrzymałość samego kruszywa (efekt blokowania poprzez kruszywo) może 

powodować niższą przyczepność stali do betonu. Potwierdzają to badania Mora [111], 

w których wartość przyczepności stali do betonu lekkiego była niższa o około 20-30% niż 

dla betonów zwykłych o podobnej wytrzymałości. Badania Bogasa i in. [112] pokazują, że 

przyczepność stali zbrojeniowej w betonach lekkich jest słabsza niż dla betonów 

zwykłych. Zalecenia amerykańskie ACI 213R-03 [18] nakazują zwiększenie długości 

zakotwienia prętów stalowych w betonie lekkim o 30% względem tych samych prętów 

w betonie zwykłym. Wytyczne brytyjskie BS 8110-2:1985 [52] podają natomiast, iż 

naprężenia przyczepności w betonie lekkim należy przyjmować o 20% mniejsze niż 

w przypadku betonu zwykłego o tej samej wytrzymałości na ściskanie. W przypadku 

normy PN-EN 1992-1-1 [16] zaleca ona stosowanie tych samych wzorów do obliczeń 

długości zakotwienia, jedynie należy uwzględnić obniżoną wytrzymałość na rozciąganie 

betonu. 

W badaniach [113] porównano przyczepność stali zbrojeniowej HRB400 oraz stali 

sprężającej Y1860 w betonie lekkim ze spiekanego łupka. Badania prowadzone były na 

betonie o wytrzymałości 45 MPa i 50 MPa i ze zbrojeniem miękkim ze stali zwykłej 

o średnicy 12 mm oraz 16 mm w postaci strzemion oraz sprężającej 17,8 mm. Badania 

wykazały, że im większa grubość otuliny oraz mniejszy rozstaw strzemion tym większa 

względna długość zakotwienia. Autorzy badań porównywali swoje wyniki badan 

z wartościami obliczonymi zgodnie z ‘‘Code for design of concrete structures” [114]. 

Wykazali, że z powodzeniem można stosować formuły do obliczania długości zakotwienia 

bez stosowania dodatkowego współczynnika. Pomimo braku zastosowania dodatkowego 

współczynnika wciąż pozostaje duży zapas bezpieczeństwa.  

2.3 WŁAŚCIWOŚCI BETONU Z KRUSZYWEM CERTYD 

W 2015 w miejscowości Sowlany koło Białegostoku uruchomiono produkcję 

kruszywa Certyd. Zgromadzone na hałdach popioły pochodzące z Elektrociepłowni EC-2 

w Białymstoku są pozostałością ze spalania węgla kamiennego w paleniskach pyłowych. 

Są to popioły lotne z elektrofiltrów oraz mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego 

odprowadzania odpadów paleniskowych w procesie spalania węgla kamiennego 

w kotłach pyłowych. W bezpośrednim sąsiedztwie hałd powstał zakład (Rys. 2.6), 
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w którym z popiołów zalegających na hałdach prowadzona jest produkcja lekkiego 

kruszywa Certyd przez spółkę LSA. Rozpoczęcie produkcji kruszywa zbiegło się 

z zakończeniem produkcji kruszywa Pollytag, i obecnie kruszywo Certyd jest jedynym 

kruszywem popiołoprorytowym produkowanym w Polsce. Certyd ma najlepsze 

właściwości mechaniczne wśród kruszyw lekkich dostępnych w kraju. Ponadto kruszywo 

produkowane jest z materiałów odpadowych poprzemysłowych, a więc pozwala na 

racjonalne wykorzystanie zasobów i wtórne wykorzystanie takiego materiału do celów 

przemysłowych.  

 

 

Rys. 2.6 Zakład produkcyjny kruszywa Certyd w Sowlanach koło Białegostoku [115] 

Kruszywo wytwarzane jest poprzez proces spiekania w temperaturze 1000-1200°C. 

Proces prowadzony jest bez dodatku (lub z małym udziałem) paliwa zewnętrznego, 

z wykorzystaniem ciepła spalania pozostałości węgla zawartego w popiołach. 

Przetwarzając popioły pozostałe po procesie spalania węgla kamiennego przy 

wykorzystaniu technologii firmy LSA, uzyskuje się kruszywo lekkie Certyd w formie 

regularnego ceramicznego granulatu sferycznego lub ziaren łamanych o dużym spektrum 

wielkości i kształtu (w większości jest to kształt kubiczny) (Rys. 2.7). Kruszywo Certyd 

charakteryzuje się stosunkowo małym udziałem ziaren wydłużonych, co ma duży wpływ 

na parametry wytrzymałościowe betonów produkowanych z wykorzystaniem tego 

kruszywa.  

 

Rys. 2.7 Kruszywo lekkie Certyd – zróżnicowanie frakcji i kształtu [115] 
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W 2016 roku firma LSA wraz z dr. inż. W. Ryżyńskim opracowała instrukcję na temat 

produkcji, zastosowania i badań betonu na bazie kruszywa Certyd [115]. Zgodnie z [115] 

Certyd należy do kruszyw porowatych, lekkich, wytrzymałych, całkowicie 

mrozoodpornych i ognioodpornych. Beton lekki w klasach wytrzymałości od LC20/25 ÷ 

LC50/60 wytworzony na bazie kruszywa Certyd jest paroprzepuszczalny, o dobrych 

właściwościach termoizolacyjnych i akustycznych. Charakterystyki kruszywa Certyd oraz 

jego właściwości przedstawione w Tabeli 2.3 spełniają wymagania normowe PN-EN 

13055-1 [116] oraz PN-EN 13055-2 [114] dla kruszyw lekkich. 

Tabela 2.3 Podstawowe parametry kruszywa Certyd [115] 

 

 

W Tabeli 2.4 przedstawiono przykładowe 2 składy mieszanek betonowych na bazie 

kruszywa Certyd, z których wykonano zestaw próbek do badań cech 

wytrzymałościowych. W  Tabeli 2.5 zestawiono wyniki badań laboratoryjnych dla betonów 

o składach przedstawionych w  Tabeli 2.4. 

 

Tabela 2.4  Receptura betonu LC25/28 oraz LC30/33 [115] 

 

 

 

 

 

Parametry techniczne Norma Frakcja 0-2 Frakcja 1-4 Frakcja 4-8 Frakcja 8-16

Gęstość nasypowa [kg/m
3
] PN-EN 1097-3:2000 900±10% 620±10% 700±10% 720±10%

Gęstość ziaren, [kg/m3]
PN-EN 1097-3:2000 

6:2002, załącznik C
 -  - 1300 1360

Nasiąkliwość po 24h, [%]
PN-EN 1097-3:2000 

6:2002, załącznik C
 -  - 20 17-19

Odporność na miażdżenie, 

[N/mm
2
]

PN-EN 13055-1:2003, 

załącznik A
 -  - >6,0 >5,0

Współczynnik 

przewodzenia ciepła, 

[W/mK]

PN-EN 12667:2002 0,18 0,16 0,14 0,16

Mrozoodporność, [%]
PN-EN 13055-1:2003, 

załącznik C
 -  - 1 1

Składniki mieszanki LC 25/28 [kg/m3] LC 30/33 [kg/m3]

Cement CEM I 42,5 R 280 310

Kruszywo drobne 0-2 mm 610 610

Certyd 4-8 mm 650 650

Popiół lotny 125 100

Master Sky 686 2,9 2,9

Plastyfikator BV 18 2,4 2,4

Zeolit ZeoBau50 - 10

Woda 190 190

Razem 1860 1875
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Tabela 2.5  Zestawienie porównawcze parametrów wytrzymałościowych normowych i otrzymanych z 

badań laboratoryjnych [115] 

 

 

Uzyskane w warunkach laboratoryjnych wyniki pozwalają stwierdzić, że na bazie 

omawianego kruszywa otrzymano klasy betonu odpowiednie do zastosowania 

w konstrukcjach żelbetowych spełniających wymagania normy PN-EN 1992-1 [16]. 

Autorzy opracowania [115] przeprowadzili również badania betonu lekkiego na 

stropie żelbetowym o rozpiętości 6800 mm z betonu klasy LC30/33 i grubości 250 mm 

(Rys. 2.8). Płyta została obciążona prefabrykowanymi elementami betonowymi 

generującymi obciążenie równoważne o wartości 20 kN/m2 (Rys. 2.9). Podczas 

obciążania próbnego nie zdołano doprowadzić do zniszczenia stropu, przy poziomie 

obciążenia 20 kN/m2 ugięcie płyty wyniosło 25 mm. Jest to wartość 50% niższa od 

obliczonej, a zarysowaniu uległy tylko przekroje podporowe. Uzyskane wyniki badań 

betonu lekkiego Certyd na konstrukcjach, pomimo iż mają charakter wstępny, pozwalają 

wysoko oceniać parametry wytrzymałościowe lekkiego betonu na bazie omawianego 

kruszywa i wskazują na jego pełną przydatność w zakresie mechanicznym do 

wykonywania lekkich betonów kruszywowych do zastosowań konstrukcyjnych. 

 

 

Rys. 2.8 Geometria badanego stropu [115] 

 

Klasa betonu/właściwość LC25/28 LC30/33 

wytrzymałość na ściskanie f l ck [MPa] 28,4 31,5

wytrzymałość na ściskanie f l ck,cube [MPa] 31,3 38

średnia wytrzymałość na ściskanie f l cm [MPa] - 42,2

średnia wytrzymałość na rozciąganie osiowe f l ctm [MPa] 2,8 2,7

wytrzymałość na rozciąganie f l ctk0,055 [MPa] - 1,96

wytrzymałość na rozciąganie f l ctk0,95 [MPa]  - 1,75

moduł sprężystości, El cm [MPa] 20,8 22,8
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Rys. 2.9 Widok stropu po uzyskaniu maksymalnego obciążenia próbnego [115] 
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3 BADANIA ŻELBETOWYCH SPRĘŻONYCH ELEMENTÓW Z BETONU LEKKIEGO  

Beton lekki w konstrukcjach żelbetowych i sprężonych stosowany jest coraz 

częściej i to do coraz bardziej odpowiedzialnych konstrukcji. Warto zaznaczyć, że 

głównym obszarem zastosowań tego materiału są konstrukcje prefabrykowane 

wykorzystywane przede wszystkim w budownictwie mieszkaniowym. Natomiast najwięcej 

konstrukcji sprężonych z betonu lekkiego można znaleźć w budownictwie mostowym. 

Z uwagi na znaczną ilość czynników wpływających na nośność i bezpieczeństwo 

konstrukcji sprężonych z betonu lekkiego konieczne jest wielokierunkowe badanie 

sprężonych elementów z betonu lekkiego. Badania konstrukcji sprężonych z uwagi na 

znaczne rozmiary takich elementów są skomplikowane, trudne do wykonania, a przede 

wszystkim kosztowne, dlatego w dostępnej literaturze nie ma wielu przykładów takich 

badań.  

3.1 BELKI SPRĘŻONE 

Badania dotyczące belek sprężonych wykonanych z betonu lekkiego nie często są 

przedmiotem publikacji naukowych. Nieliczne badania które omówiono poniżej dotyczą 

belek sprężonych, cześć z nich skupia się na analizie strat siły sprężającej a część 

dotyczy zachowania się belek pod wpływem obciążenia zginającego. W literaturze można 

jeszcze znaleźć badania dotyczące zachowania się belek z betonu lekkiego pod wpływem 

obciążenia zginającego wzmocnionego włóknami stalowymi lub węglowymi [118,119]. 

Jednak trudno byłoby je odnieść do badań prowadzonych w niniejszej pracy gdyż, 

wzmocnienie włóknami znacząco wpływa na parametry mechaniczne i reologiczne 

betonu. Należy zaznaczyć, że nie odnaleziono w dostępnej literaturze badań belek 

kablobetonowych poddanych obciążeniom długotrwałym.  

3.1.1 Straty siły sprężającej 

Khan i Lopez [106] analizowali straty siły sprężającej dla dźwigarów mostowych 

z betonu lekkiego na kruszywie z łupka spiekanego. W pracy omówiono dźwigary 

dwuteowe sprężone kablami z przyczepnością dla dwóch rodzajów betonu 2 HPLC 

i 3HPLC o wytrzymałości 55 MPa i 69 MPa. Moduł sprężystości dla omawianych betonów 

wyniósł po 56 dniach odpowiednio 27 GPa oraz 28 GPa. W  Tabeli 3.1 znajdują się 

wartości poszczególnych strat siły sprężającej dla danej belki.  

 

Tabela 3.1 Straty siły sprężającej w belkach 2 HPLC i 3 HPLC [106] 

 

 

Grade 2 HPLC Grade 3 HPLC

naprężenia w stali [MPa] 1400 1400

skrócenie sprężyste [MPa] 117 83

skurcz i pełzanie [MPa] 60 20

relaksacja stali [MPa] 79 101

całkowite [MPa] 257 204
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Badania skurczu i pełzania wykonane zostały również na próbkach cylindrycznych 

100x380 mm według ASTM C512 [106]. Dla porównania wykonano badania próbek 

z betonu zwykłego o wytrzymałości równej 93,9 MPa. Autorzy dokonali również 

porównania strat pomierzonych na próbkach oraz na belkach w stosunku do strat 

obliczonych według wybranych norm. Porównanie wartości strat z wybranymi normami 

wskazują, że wartości pomierzone znacznie różnią się od obliczonych, szczególnie 

w przypadku elementów wielkogabarytowych, co wskazuje na tak zwany efekt skali.  

W ramach badań omówionych w [27] wykonano 4 belki strunobetonowe o przekroju 

165x305 mm sprężonymi 4 kablami – po dwa w dolnej i górnej warstwie. Dodatkowo, dla 

belek zastosowano zbrojenie miękkie w postaci strzemion. Belki poddano obciążeniu 

długotrwałemu po 150 dniach od betonowania przez okres 75 dni. Na belkach mierzono 

zmianę siły sprężającej za pomocą czujnika strunowego zamocowanego do kabla tuż po 

naciągu. Największe straty sprężyste pomierzono na kablach belek z betonu zwykłego 

122,9 MPa. Kolejno, wartość strat pomierzonych na kablach belek z betonu na kruszywie 

ze spiekanych glin pęczniejących wyniosła 116,9 MPa, ze spiekanych łupków 

pęczniejących wyniosła 102,58 MPa. Całkowite straty po 225 dniach są dość mocno 

zróżnicowane dla każdej z belek z tego samego betonu. Zarówno najmniejsze, jak 

i największe straty otrzymano dla belek wykonanych z betonu zwykłego. Natomiast 

średnie straty po 225 dniach pomierzone na kablach belek z betonu na kruszywie z łupka, 

gliny i granitu wyniosły: 254,9 MPa, 250,1 MPa, 235,6 MPa. W omawianych badaniach 

porównano również pomierzone wyniki wraz z obliczonymi według procedur AASHTO 

[120]. Większość obliczeń strat wg podanych standardów okazała się przeszacowana 

w porównaniu z wartościami zmierzonymi. Do odwrotnych wniosków doszli natomiast 

autorzy badań [105] którzy wykazali, że pomierzone straty siły sprężającej były większe 

niż te obliczone według standardu AASHTO [120]. Warto podkreślić, że pomierzone 

w trakcie tych badań straty siły sprężającej dla elementów z betonu lekkiego były bardzo 

zbliżone do strat siły sprężającej z betonu zwykłego.  

Kolejne badania w których analizowano straty siły sprężającej w kablach 

prowadzone były przez Chena i in. [121]. Do badań wykorzystano betony z 3 rodzajami 

kruszywa: jedno zwykłe oraz dwa lekkie – pęczniejące gliny oraz granulowane kruszywo 

mułowe. Badania konstrukcyjnych elementów sprężonych wykonano na dwóch rodzajach 

elementów tj. o przekroju skrzynkowym oraz graniastosłupa o długości 3 m. Do badań 

skurczu wykorzystano próbki prostopadłościenne zgodnie z zaleceniami ASTM C157 

[122] o stosunku objętości do powierzchni V/S równej 18,75; 25,00 oraz 37,50. Skurcz dla 

betonu lekkiego w badaniach okazał się niższy niż dla betonu zwykłego po 56 dniach. 

Wynik ten może być tak niski ponieważ skurcz betonów lekkich narasta w późniejszym 

czasie. Natomiast do badania pełzania wykorzystano próbki cylindryczne 150x300 mm, 

które zostały poddane obciążeniu równemu 0,4fc. W rezultacie, pełzanie betonu lekkiego 

po 60 dniach było wyższe niż betonu zwykłego o około 30% dla betonów niższej klasy 

oraz około 80% dla betonów wyższej klasy. Autorzy wynik ten tłumaczą faktem, że 

rzeczywista wytrzymałość betonu zwykłego była znacznie wyższa niż deklarowana. 

Pełnowymiarowe elementy sprężono po 7 dniach od zabetonowania, a siła w kablach 

monitorowana była przez 180 dni. Straty siły sprężającej dla betonu lekkiego zostały 

zmierzone na poziomie 5,4– 6,8%, a dla betonu zwykłego 8,2 – 9,1%, a zatem beton lekki 

okazał się mniej podatny ma efekty pełzania.  
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3.1.2 Ugięcia 

W pracy [123] przedstawiono wyniki badań belek strunobetonowych o przekroju 

prostokątnym 200x400 mm rozpiętości 3250 – 4000 mm na kruszywie zwykłym 

granitowym i lekkim DryArlita F7. Wykonano 3 belki z betonu zwykłego oraz dwie z betonu 

lekkiego z dwóch różnych mieszanek. Betony te po 28 dniach osiągnęły wytrzymałość 

równą 80, 70 oraz 75 MPa odpowiednio dla betonu zwykłego i dwóch betonów lekkich, 

dla gęstości równych około 2300, 1800 oraz 2000 kg/m3. Natomiast moduł sprężystości 

wyniósł po 28 dniach 31,2 GPa oraz 27,9 GPa dla betonu zwykłego oraz lekkiego. Belki 

zbrojone były zbrojeniem miękkim podłużnie i poprzecznie, a sprężono je 4 splotami 

o średnicy 15,2 mm (Rys. 3.1). 

 

 

Rys. 3.1 Typowy przekrój belki, 1-4 kable sprężające 15,2 mm [123] 

 

Badania polegały na poddaniu belek obciążeniu w próbie czteropunktowego zginania aż 

do zniszczenia. Zarówno belki z betonu lekkiego jak i z betonu zwykłego osiągnęły 

wartości obliczonych nośności. Większe nośności zostały zaobserwowane dla belek 

z betonu zwykłego, ich zniszczenie nastąpiło przy wartości momentu zginającego około 

310 kNm, a w przypadku belek z betonu lekkiego przy wartości około 280 kNm i 300 kNm. 

Ugięcia belek z betonu zwykłego osiągnęły wartość 200 mm natomiast belek z betonu 

lekkiego – 125 mm i 150 mm. Autorzy badań zaobserwowali, że belki z betonu lekkiego 

niszczą się w sposób bardziej gwałtowny niż ma to miejsce w przypadku belek z betonu 

zwykłego. Rysy w elementach z betonu lekkiego pojawiają się później, ale ich rozwój jest 

znacznie szybszy niż w przypadku elementów z betonu zwykłego. Zauważyć należy, że 

ugięcia belek z betonu lekkiego w momencie zniszczenia były o 30% mniejsze niż belek 

z betonu zwykłego przy niższej o 6% wartości nośności na zginanie, gdzie moduł 

sprężystości betonu zwykłego był większy o 11%. 

W badaniach [124] przedstawiono zachowanie się 9 sprężonych belek teowych 

z betonu lekkiego na kruszywie ze spiekanej gliny. Belki zostały sprężone zewnętrznymi 

kablami o różnym mimośrodzie działania oraz poddane zniszczeniu za pomocą 1, 2 i 4 

punktowego obciążenia. Beton użyty do badań miał gęstość 1750 kg/m3 oraz 
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wytrzymałość na ściskanie równą 35 MPa. Z badań [124] wyciągnięto wnioski, że większy 

mimośród kabli sprężających zmniejsza dynamikę spadku sztywności po zarysowaniu 

w trakcie obciążenia. Większy przyrost siły w kablach zaobserwowano dla kabli, w których 

dewiatory znajdowały się w pobliżu punktów obciążenia. Nieco większą nośność na 

zginanie uzyskano dla belek z pojedynczym dewiatorem i jednopunktowym obciążeniem 

oraz dla belek z podwójnym dewiatorem i obciążeniem dwupunktowym. Rezultat ten 

zwraca uwagę na to, że znaczący wpływ na nośność konstrukcji sprężonych ma 

zastosowanie sprężenia o układzie kabli równoważących obciążenie zewnętrzne. 

W przypadku belek czy stropów kablobetonowych obciążonych ciągle, jest to układ 

paraboliczny kabli.  

W badaniach [125] autorzy skupili się na opracowaniu wydajnych i trwałych 

elementów belkowych poprzez zastosowanie betonu lekkiego zbrojonego prętami GFRP 

oraz sprężenie cięgnami. Wykonano 6 belek z betonu lekkiego na kruszywie LECA 

o wytrzymałości na ściskanie około 40 MPa i wartości modułu sprężystości 20 GPa. 

Wszystkie belki wykonano o przekroju 150x200 mm o zróżnicowanym zbrojeniu z GFRP, 

2 sprężone 1 kablem bez przyczepności w środku przekroju, 2 sprężone na mimośrodzie 

20 mm oraz 2 bez sprężenia. Do sprężenia użyto kabli 7 drutowych o średnicy 15,2 mm. 

Wyniki wykazały, że poziom naprężenia wstępnego w betonie wynoszący 6 MPa 

zmniejsza ugięcie belki przy zniszczeniu o 28% i trzykrotnie zwiększa obciążenie 

rysujące. Również zastosowanie sprężania na mimośrodzie zwiększyło nośność belek 

oraz naprężenia rozciągające belek w momencie zniszczenia. Stosunkowo mały poziom 

naprężenia wstępnego może kompensować wzrost ugięcia i ewentualne pękanie, co 

pokazuje zalety takiego połączenia w zapewnieniu optymalnego rozwiązania dla 

elementów konstrukcyjnych w przyszłości. 

W badaniach [118] przeprowadzono analizę ugięć belek wzmocnionych włóknami 

stalowymi i sprężonymi kablami bez przyczepności z polimerowych kabli Carbon fiber 

reinforced polymer (CFRP) [118]. Belki zostały wykonane z betonu lekkiego na kruszywie 

z ekspandowanego łupka oraz z betonu zwykłego o wytrzymałościach około 45 MPa i 50 

MPa odpowiednio dla betonu lekkiego i zwykłego. Wykonano 8 belek o różnych 

rozpiętościach 3,6 – 4,8 m dwie z betonu lekkiego i 6 z betonu zwykłego. Połowa z nich 

została sprężona kablami bez przyczepności z CFRP. Wszystkie belki zostały zniszczone 

podczas zginania, schemat obciążenia i zbrojenia belek został pokazany na Rys. 3.2. 

Belki sprężone osiągnęły wyższy moment rysujący o 101%. Belki z betonu lekkiego 

zniszczyły się przy mniejszych ugięciach oraz niższej sile niszczącej. Przyrost siły 

w kablach dla belek z betonu lekkiego był niższy niż dla belek z betonu zwykłego. 
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Rys. 3.2 Schemat zbrojenia i obciążenia badanych belek [118] 

3.2 PŁYTY SPRĘŻONE 

Również badania płyt sprężonych z uwagi na ich duże gabaryty nie są częstym 

tematem badań naukowych. W niniejszym rozdziale przedstawiono kilka pozycji 

traktujących o badaniach płyt sprężonych w których analizowano ugięcia doraźne, siłę 

w kablach oraz nośności elementów płytowych. W Badaniach [126] omówione zostały 

właściwości stropów strunobetonowych prefabrykowanych SL-Deck (Super Lekka-Płyta) 

z betonu lekkiego. Niski ciężar płyt równy 315 kg/m2 pozwolił osiągnąć odporność 

ogniową, która jest możliwa do uzyskania dla płyt kanałowych z betonu zwykłego 

o ciężarze 400 kg/m2. Prototypowy strop SL-Deck wykonany został z bloczków z lekkiego 

betonu kruszywowego o gęstości 600 kg/m3 i wytrzymałości na ściskanie 3 MPa. 

Produkcja płyt odbywała się na torze naciągowym. Na stanowisko ułożono najpierw 

bloczki, a następnie naciągnięto po 6 splotów sprężających o średnicy 12,5 mm jak na 

Rys. 3.3. Pomiędzy bloczkami ułożono beton zwykły o wytrzymałości na ściskanie równej 

50 MPa. 

 

Rys. 3.3 Przekrój stropu z betonu lekkiego z nadbetonem z betonu zwykłego [126] 
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W rezultacie otrzymano wyniki: 

 ugięcia 200 mm przy momencie zginającym 271,9 kNm (dwupunktowe 

obciążenie) 

 wytrzymałość na ścinanie 269 kN (dwupunktowe obciążenie) 

 odporność ogniową równą 135min dla obciążenia równego 17 kN/m2 

 izolacyjność akustyczną równą 47-50 dB. 

Analiza nośności na ścinanie wykazała, że tylko w przypadku teoretycznym dla 

rozpiętości 1 m, ścinanie może decydować o wytrzymałości płyty, w innym przypadku to 

zginanie będzie decydowało o nośności. 

W artykule [127] omówiono badania sprężonego stropu kablobetonowego z betonu 

lekkiego na bazie kruszywa ze spiekanych łupków pęczniejących. Gęstość betonu 

wyniosła 1770 kg/m3, a wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach 33,7 MPa. Wykonano 

sześć płyt dwuprzęsłowych, o różnym stosunku rozpiętości do efektywnej wysokości 

równy L/dp 25, 35 i 45 oraz trzy płyty o tej samej smukłości ale różnym stosunku zbrojenia 

zwykłego. Stropy poddano obciążeniu niszczącemu w próbie czteropunktowego. Podczas 

próby obciążenia pierwsze rysy pojawiły na podporą i propagowały w stronę przęseł wraz 

ze wzrostem obciążenia. Wraz ze wzrostem gęstości zbrojenia malała szerokość rys przy 

zwiększonej liczby mikrorys. Wraz ze wzrostem stosunku L/dp wartość siły niszczącej, 

wartość siły rysującej oraz ugięcia malały. Naprężenia w kablach malały wraz ze 

wzrostem stosunku L/dp, co oznacza, że stosunek ten jest czynnikiem krytycznym 

wpływającym na naprężenia w cięgnach. We wszystkich płytach nie zaobserwowano 

zmiany naprężenia w cięgnach przed powstaniem pierwszej rysy. Porównanie wyników 

naprężeń w stali sprężającej z obliczonymi naprężeniami zgodnie z  ACI 318 [128] 

i AASHTO [120] wykazało że oba te standardy zachowują dużą ostrożność w przypadku 

badanych elementów, ponieważ wyznaczona nośność jest nawet trzykrotnie niższa niż 

zmierzona. 

Badań płyt sprężonych kablobetonowych podjął się również zespół z Korei [129]. 

Polegały one na sprawdzeniu zachowania się płyt podczas zginania oraz analizie wzrostu 

naprężenia w kablach w trakcie obciążania. Na potrzeby badań wykonano 12 płyt, 

podobnie jak w omawianych powyżej badaniach, zróżnicowanych pod względem 

stosunku L/dp równym 15, 35 oraz 55, sposobu ułożenia kabli (prosto lub parabolicznie), 

sposobu obciążenia (dwupunktowo lub jednopunktowo) oraz stopnia zbrojenia. Wszystkie 

płyty wykonano o szerokości 600 mm, wysokości 125 mm oraz różnej rozpiętości 1500, 

3500 oraz 5500 mm. Do wykonania betonu użyto kruszywa lekkiego z glin pęczniejących 

o wytrzymałości projektowanej 35 MPa. Dla podobnego stopnia zbrojenia 

zaobserwowano większy przyrost naprężeń w stali sprężającej dla płyt z LWAC, także 

niewiele większy przyrost zaobserwowano dla kabli parabolicznych niż dla prostych. 

Układ kabli nie wpłynął na sposób i moment zarysowania płyt, natomiast dla kabli 

parabolicznych otrzymano o 4-10% wyższy moment niszczący niż dla kabli prostych. 

Badania pokazują, że dla analizowanych elementów, norma ACI 318-11 [128] jest zbyt 

zachowawcza dla betonu lekkiego LWAC podczas obliczania wzrostu naprężeń w stali 

sprężającej.  
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4 PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI Z BETONÓW LEKKICH 

4.1 PROJEKTOWANIE ZGODNIE Z NORMĄ PN-EN 1992  

4.1.1 Podstawy projektowania 

Norma do projektowania konstrukcji z betonu PN-EN 1992-1-1 [16] w sposób 

specjalny wyróżnia tematykę konstrukcji z betonów lekkich. W normie przewidziano 

odrębny rozdział na temat projektowania konstrukcji z betonu lekkiego. Zgodnie z normą 

wyróżnianych jest 13 klas betonów lekkich. W stosunku do klasyfikacji podanej w normie 

PN-EN 206-1 [17] wyłączono pierwszą klasę z uwagi na zbyt niskie parametry 

mechaniczne, które uniemożliwiają zastosowanie betonu tej klasy do celów 

konstrukcyjnych. W pierwszej kolejności norma określa podstawowe wartości właściwości 

betonu lekkiego w odniesieniu do betonu zwykłego. W normie określono wartości 

właściwości mechanicznych betonu poprzez odpowiednie współczynniki, w większości 

zależne od gęstości betonu.  

Średnią wytrzymałość na rozciąganie betonu wyraża formuła (1): 

𝑓𝑙𝑐𝑡𝑚 = 𝑓𝑐𝑡𝑚𝜂1  

gdzie η1  to współczynnik redukcyjny równy: 

𝜂1 = 0,4 + 0,6
𝜌

2200
  

ρ - w tym wzorze oznacza górną granice odpowiedniej klasy gęstości betonu.  

Przyjęcie takiego oszacowania oznacza wytrzymałość konstrukcyjnych betonów 

lekkich na rozciąganie niższą o ok. 5% do 20% w stosunku do betonów zwykłych tej samej 

klasy wytrzymałości. 

Moduł sprężystości wyrażony jest poprzez wzór (4): 

𝐸𝑙𝑐𝑚 = 𝜂𝐸𝐸𝑐𝑚 

Gdzie ηE równe jest:  

 

𝜂𝐸 = (
𝜌

2200
)2 

ρ - w tym wzorze oznacza gęstość w stanie suchym betonu. 

Oznacza to, że im mniejsza gęstość, tym współczynnik zmniejszający maleje np. 

dla gęstości 1580 kg/m3, ηE=0,52 a dla gęstości 1750 kg/m3 ηE=0,63.  

Wartości obliczeniowe zarówno wytrzymałości na ściskanie, jak i rozciąganie należy 

przemnożyć przez współczynnik αlcc o wartości zalecanej 0,85 oraz podzielić poprzez 

częściowy współczynnik betonu γc równy 1,4 dla sytuacji trwałej oraz 1,2 dla sytuacji 

wyjątkowej. Współczynnik γc jest dokładnie taki sam jak dla betonu zwykłego, natomiast 

współczynnik αlcc dla betonu zwykłego wynosi 1,0. Współczynnik ten ma uwzględnić efekt 

długotrwałych oraz niekorzystnych wpływów, wynikających ze sposobu przyłożenia 

obciążenia. Norma PN-EN 1992-1 [16] z większym marginesem bezpieczeństwa 

przewiduje, że pod wpływem obciążenia długotrwałego wytrzymałość betonu lekkiego 

spadnie mocniej niż betonu zwykłego dla takiego samego okresu obciążenia. 

Wykresy zależności σ–ε dla betonów lekkich zasadniczo odbiegają od zakładanego 

w normie wykresu paraboliczno-prostokątnego czy bilinernego (jak wyjaśniono 
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(6) 

w rozdziale 2.2.2), dlatego też norma pozwala przyjąć przy projektowaniu przyjąć inny 

kształt wykresu.  

W przypadku wyznaczania wartości skurczu betonu lekkiego norma PN-EN 1992-1 

[16] narzuca skorygowane podejście w stosunku do betonu zwykłego. Skurcz od 

wysychania należy obliczać w ten sam sposób co dla betonu zwykłego, przy czym 

końcowe wartości należy przemnożyć przez współczynnik η3, który dla betonów klas nie 

wyższych niż LC16/18 wynosi 1,5 a dla klas wyższych 1,2. W przypadku skurczu 

autogenicznego norma zaznacza, że obliczane wartości według wzorów jak dla betonów 

zwykłych są maksymalnymi w przypadku, kiedy nie ma możliwości nasycenia kruszywa 

wodą. Natomiast jeśli kruszywo jest przed wykonaniem mieszanki nasycone wodą, skurcz 

autogeniczny może być znacznie zmniejszony. Jak opisano w rozdziale 2.1.2 skurcz 

autogeniczny betonów lekkich może być nawet zerowy przy odpowiednim nasyceniu 

wodą kruszywa. Norma PN-EN 1992-1-1 [16] dopuszcza możliwość uwzględnienia tego 

aspektu, jednak nie daje dokładnych wytycznych.  

Podobnie jak w przypadku skurczu, PN-EN 1992-1-1 [16] podaje oszacowania dla 

pełzania betonu lekkiego w oparciu o wskaźniki dla betonów zwykłych. Współczynnik 

pełzania należy obliczyć w ten sam sposób co współczynnik pełzania betonu zwykłego, 

a następnie przemnożyć go przez współczynnik ηE..Tak otrzymane odkształcenia 

mnożone są przez współczynnik η2, który dla betonów klas nie wyższych niż LC16/18 

wynosi 1,3 a dla klas wyższych 1,0. Norma PN-EN 1992-1 [16] zakłada, że dla betonów 

wyższych klas pełzanie betonu lekkiego jest niższe niż dla zwykłego tej samej klasy 

wytrzymałości. Potwierdzają to liczne badania, które zostały opisane w rozdziale 2.2.7. 

Współczynnik rozszerzalności termicznej według normy zależy od rodzaju kruszywa 

i zmienia się w szerokim zakresie od 4∙10-6 do 14∙10-6 1/K. W projektach, w których 

rozszerzalność nie ma wielkiego znaczenia należy przyjąć wartość 8∙10-6 1/K. Norma PN-

EN 1992-1-1 [16] nie wymaga w obliczeniach uwzględnienia różnic między 

współczynnikami rozszerzalności termicznej stali i betonu lekkiego.  

4.1.2 Trwałość i otulenie zbrojenia 

W przypadku trwałości konstrukcji z betonu lekkiego, norma PN-EN 1992-1-1 [16] 

dopuszcza stosowanie klas ekspozycji jak dla betonu zwykłego, natomiast minimalne 

otulenie betonem stali zbrojeniowej należy przyjmować o 5 mm większe niż dla betonu 

zwykłego.  

4.1.3 Analiza konstrukcji i stany graniczne nośności 

Norma PN-EN 1992-1 [16] określa, w jaki sposób analizować konstrukcje z betonu 

lekkiego. Nośność na ścinanie oraz przebicie elementów z betonu lekkiego oblicza się 

zgodnie z tą samą procedurą jak dla betonu zwykłego, przy czym wartości końcowe 

nośności obniżone są przez współczynnik η1. Wymagane zbrojenie na ścinanie 

elementów wyznacza się według zasad jak dla betonu zwykłego z uwzględnieniem 

parametrów wytrzymałościowych betonu lekkiego i współczynnika redukcyjnego νl (wzór 

(6)) przy określaniu nośności krzyżulca ściskanego.  

 

𝜗𝑙 = 0,5(1 −
𝑓𝑙𝑐𝑘

250
)  
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Wymagane zbrojenie na skręcanie elementów z betonu lekkiego oblicza się według tej 

samej procedury jak dla betonu zwykłego, z uwzględnieniem współczynnika redukcyjnego 

νl zgodnie ze wzorem (6). 

Norma PN-EN 1992-1 [16] narzuca również odrębne obliczenie wytrzymałości na 

docisk, zgodnie ze wzorem (7).  

𝐹𝑅𝑑𝑢 = 𝐴𝑐0𝑓𝑙𝑐𝑑(
𝐴𝑐1

𝐴𝑐0
 )

𝜌

2200, lecz nie więcej niż 3𝐴𝑐0𝑓𝑙𝑐𝑑
𝜌

2200
 

 

Wyznaczając wartość nośności na docisk zgodnie z przytoczonym wzorem, wartość 

wytrzymałości na docisk betonu lekkiego jest znacznie niższa w porównaniu z betonem 

zwykłym tej samej klasy wytrzymałości. To asekuracyjne podejście może być wynikiem 

braku badań w tym zakresie.  

W temacie analizy zmęczenia konstrukcji z betonu lekkiego norma PN-EN 1992-1 

[16] podaje tylko zalecenie, że należy podejść do niej z rozwagą i odsyła do Europejskiej 

Aprobaty Technicznej dotyczącej zmęczenia.  

Do obliczania stanów granicznych użytkowalności norma PN-EN 1992-1 [16] 

podaje, że podstawowe stosunki rozpiętości efektywnej wysokości dla betonu zwykłego 

należy zmniejszyć o współczynnik ηE^015. Na przykład dla betonu lekkiego o gęstości 

1800 kg/m3 stosunek L/d należy zmniejszyć o 6%. 

4.1.4 Konstruowanie zbrojenia 

Ogólne zasady konstruowania zbrojenia przedstawione w normie PN-EN 1992-1 

[16] dla betonu lekkiego są takie same jak dla betonu zwykłego. Wyjątkiem są 

dopuszczalne średnice wewnętrznych zagięć prętów - według normy mają być 

powiększone o 50% w stosunku do wartości podanych dla betonu zwykłego. Graniczne 

wartości naprężenia przyczepności należy przyjmować zgodnie ze wzorem jak dla betonu 

zwykłego, z zastosowaniem wartości wytrzymałości na rozciąganie osiowe, co obniża 

wartość dopuszczalnych naprężeń w zależności od gęstości zastosowanego betonu 

lekkiego.  

Średnica prętów nie powinna przekraczać 32 mm, a średnica zastępcza wiązki 

prętów nie powinna przekraczać 45 mm.  

4.1.5 Projektowanie konstrukcji sprężonych  

Do projektowania konstrukcji sprężonych z betonu lekkiego zgodnie z PN-EN 1992-

1 [16] należy stosować reguły jak dla betonu zwykłego. A zatem, ograniczenia naprężeń 

powinny spełniać te same wymagania co dla betonu zwykłego. Naprężenie od siły 

sprężającej nie może być wyższe niż 60% wartości wytrzymałości charakterystycznej na 

ściskanie w danej chwili. Aby zapobiec nieliniowemu pełzaniu należy naprężenie od siły 

sprężającej ograniczyć do 45% wytrzymałości na ściskanie w danej chwili.  

4.1.6 Straty siły sprężającej 

Straty siły sprężającej oblicza się zgodnie z tymi samymi procedurami co straty dla 

betonu zwykłego z uwzględnieniem wszystkich charakterystyk odpowiednich dla betonu 

lekkiego. W pierwszej kolejności obliczane są straty doraźne, czyli spowodowane 

doraźnym odkształceniem betonu, tarciem cięgien oraz poślizgiem zakotwień. Zarówno 

straty od tarcia jak i od poślizgu zakotwień zależą jedynie od początkowej siły sprężającej, 
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(8) 

(9) 

rodzaju zastosowanego zakotwienia oraz trasy kabla. Zatem nie uwzględniono tu wpływu 

rodzaju betonu. Jedyną stratą doraźną, która zależna jest od rodzaju betonu są straty od 

odkształcenia betonu. Wzór na straty od odkształcenia sprężystego betonu ma postać: 

 

∆𝑃𝑒𝑙 =  𝐴𝑝𝐸𝑝

𝑗∆𝜎𝑐(𝑡)

𝐸𝑙𝑐𝑚(𝑡)
 

𝑗 =
𝑛−1

2𝑛
, n – liczba jednakowych cięgien sprężanych sukcesywnie 

Z uwagi na obniżony moduł sprężystości betonu lekkiego przyjmuje się, że straty 

sprężyste są wyższe niż dla betonu zwykłego tej samej klasy. Na przykład, dla betonu 

lekkiego o gęstości równej 1800 kg/m3, strata spowodowana odkształceniem sprężystym 

betonu jest wyższa o około 50% niż dla betonu zwykłego tej samej klasy.  

Straty opóźnione lub inaczej reologiczne norma PN-EN 1992-1 [16] nakazuje 

wyznaczać zgodnie z obszernym wzorem zawierającym wpływ pełzania, skurczu oraz 

relaksacji. 

 

∆𝑃𝑙 𝑐+𝑠+𝑟 = 𝐴𝑝∆𝜎𝑙𝑝.𝑐+𝑠+𝑟 =
𝜀𝑙𝑐𝑠𝐸𝑝 + 0,8∆𝜎𝑝𝑟 +

𝐸𝑝

𝐸𝑙𝑐𝑚
𝜑(𝑡, 𝑡0)𝜎𝑙𝑐,𝑄𝑃

1 +
𝐸𝑝𝐴𝑝

𝐸𝑙𝑐𝑚𝐴𝑙𝑐
(1 +

𝐴𝑙𝑐
𝐼𝑙𝑐

𝑧𝑙𝑐𝑝
2 ) [1 + 0,8𝜑(𝑡, 𝑡0)]

 

 

Norma PN-EN 1992-1 [16] w większości zaleceń nakazuję zachowywać większą 

rezerwę bezpieczeństwa dla betonu lekkie niż zwykłego. Warto zauważyć, że wyniki 

badań omówione w rozdziałach dotyczących właściwości betonów lekkich nie wskazują 

na konieczność zachowania takiego bezpieczeństwa. 

4.2 PROJEKTOWANIE ZGODNIE Z ACI  

W amerykańskich wytycznych ACI 318-14 [128] do projektowania konstrukcji 

z betonu przewidziano dodatkowe zapisy dotyczące betonu lekkiego. Norma ACI 318-14 

[128] zawiera wytyczne, w których omówiono właściwości fizyczne i mechaniczne betonu 

lekkiego oraz sposób projektowania konstrukcji z tego materiału. W normie ACI 318-14 

[128] nie ma dodatkowego rozdziału traktującego o  betonie lekkim, natomiast w prawie 

każdym z rozdziałów normy ACI 318-14 [128] znajdują się dodatkowe zapisy na temat 

betonów lekkich, najistotniejsze z nich zostały wymienione powyżej. 

W odróżnieniu od PN-EN 1992-1 [16], ACI 318-14 [128] w swych wytycznych 

odnoszących się do właściwości betonu lekkiego uwzględnia nie tylko wpływ gęstości, ale 

również wpływ kompozycji stosu okruchowego w mieszance betonowej (λ1). Wartość 

współczynnika λ uwzględnia zależność właściwości betonu lekkiego od zwykłego 

i zawiera się w przedziale 0,75-1,0. W  Tabeli 4.1 zestawiono wartości współczynnika 

zgodnie z normą ACI 318-14 [128]. 

 

 

 

1 W tym rozdziale jest to współczynnik uwzględniający wpływ zawartości kruszywa lekkiego na właściwości betonu. Nie 

jest to oznaczenie współczynnika przewodzenia ciepła, który stosuje się powszechnie w budownictwie.   
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(10) 

(11) 

(12) 

(13) 

(14) 

(15) 

Tabela 4.1 Współczynnik modyfikujący λ według ACI-318-14 [128] 

 

 

Wartość współczynnika λ można ustalić również na podstawie przeprowadzonych 

badań wytrzymałości na ściskanie i rozciąganie przy rozłupywaniu betonu zgodnie 

z wzorem (10).  

𝜆 =
𝑓𝑐𝑡

6,7√𝑓𝑐𝑚

 

           

Przyjmując jednostki SI oraz oznaczenia zgodne z normą PN-EN 1992-1 [16] wzór 

otrzymuje postać: 

𝜆 = 1,798
𝑓𝑙𝑐𝑡𝑚

√𝑓𝑙𝑐𝑚

 

          

Wzór (11) można przekształcić w zależność wytrzymałości na rozciąganie od 

wytrzymałości na ściskanie betonu, która przyjmuje postać: 

𝑓𝑙𝑐𝑡𝑚 = 0,56𝜆√𝑓𝑙𝑐𝑚 

          

 Moduł sprężystości obliczany jest według formuły:  

𝐸𝑐 = 𝑤𝑐
1,533√𝑓𝑐

` [𝑝𝑠𝑖] 

              

Po przekształceniu wzoru na jednostki SI oraz przyjęte oznaczeń zgodnych z normą 

PN-EN 1992-1 wzór przyjmuje postać:  

𝐸𝑐 = 𝜌1,50,000043√𝑓𝑙𝑐𝑘 [𝐺𝑃𝑎] 

           

Norma amerykańska ACI 318-14 [128] ze względu na obniżony moduł sprężystości 

betonów lekkich nakazuje stosować płyty z betonów lekkich o większych grubościach 

w porównaniu z płytami betonu zwykłego. Aby zapewnić porównywalne ugięcia, grubość 

wykonywanych stropów powinna być powiększona o współczynnik α równy:  

𝛼 = 𝑚𝑎𝑥 {
1,65 − 0,0003𝜌

1,09
 

 

Beton Kompozycja kruszywa λ

Drobne: ASTM C330

Grube: ASTM C330

Drobne: kombinacja ASTM C330 i C33

Grube: ASTM C330

Drobne: ASTM C330

Grube: ASTM C330

Drobne: kombinacja ASTM C330 i C33

Grube: ASTM C330

Drobne: ASTM C330

Grube: ASTM C330

C33/C33M-13 - Standard Specification for Concerete Aggregates

Wszytskie rodzaje betonu 0,75

Beton lekki, mieszanka drobnego kruszywa 0,75-0,85

Beton lekki z piaskiem naturalnym 0,85

Beton lekki z piaskiem naturalnym i 

kruszywem grubym mieszanym 
0,85-1,0

Beton zwykły 1

C330/C330M-14 Standard Soecification for Lightweight Aggregates for Structural Concere
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 W amerykańskich zaleceniach znaleźć można jeszcze inne zapisy zwiększające 

lub zmniejszające poszczególne wymiary elementów konstrukcyjnych np. krótkich 

wsporników dla betonów lekkich. Ponadto wydano osobny 7 rozdziałowy przewodnik ACI 

213R-03 [18], który skupia się wyłącznie na projektowaniu konstrukcji z betonów lekkich. 

Norma ta jest rozszerzeniem i uszczegółowieniem zaleceń znajdujących się w ACI 318-

14 [128]. Między innymi zwraca uwagę, że wpływ pełzania i skurczu na ugięcia 

długotrwałe jest taki sam jak dla betonu zwykłego. Norma ACI 213R-03 [18] nakazuje 

również zwiększenie długości zakotwienia zbrojenia o 30% w betonie lekkim względem 

długości zakotwienia w betonie zwykłym. W normie ACI 213R-03 [18] znajdują się opisy 

zachowań poszczególnych elementów konstrukcji podczas zmęczenia, obciążeń 

sejsmicznych czy odziaływania temperatury. Norma w dużej mierze odnosi się do 

przeprowadzonych dotychczasowych badań lub do innych standardów jak np. ACI 318-

14 [128] 

Amerykańskie zalecenia ACI 318-14 [128] i ACI 213R-03 [18] dotyczące 

projektowania konstrukcji z betonu lekkiego są bardziej rozbudowane i bardziej 

szczegółowe niż te zawarte w PN-EN 1992-1 [16]. Ponadto, właściwości betonów lekkich 

w amerykańskich zaleceniach zależą nie tylko od samej gęstości i wytrzymałości jak 

w PN-EN 1992-1 [16], ale również od kompozycji stosu okruchowego kruszywa. 
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5 ZASTOSOWANIE BETONÓW LEKKICH DO CELÓW KONSTRUKCYJNYCH 

Konstrukcje z betonów lekkich były wznoszone już w starożytności, kiedy to 

Rzymianie wykonywali je głównie z pumeksu naturalnego i innych porowatych skał 

pochodzenia wulkanicznego. Do dziś można oglądać budowle z tamtych czasów, 

w których zastosowano beton lekki, między innymi rzymski Panteon wykonany z betonu 

tufowego i pucolanowego, czy Koloseum.  

Obecnie istnieją nieporównywalnie większe możliwości wykonywania konstrukcji 

z betonu lekkiego z uwagi na zastosowanie zbrojenia, sprężenia oraz nowej generacji, 

dodatków, domieszek, spoiw i spiekanych kruszyw lekkich. 

5.1 BUDYNKI 

Jednym z pierwszych budynków w jakim zastosowano kruszywo lekkie innego 

pochodzenia niż wulkaniczne był wieżowiec Bell Telephone Company w Kansas City. 

Budynek ten został nadbudowany z betonu lekkiego o 8 dodatkowych pięter w 1928 roku. 

Natomiast w 1929 roku wybudowano 28-piętrowy wieżowiec Park Plaza Hotel w St. Louis, 

w którym to konstrukcja główna została wykonana właśnie z lekkiego betonu 

kruszywowego. Zastosowanie betonu lekkiego do budowy wieżowców, ma swoje 

uzasadnienie przede wszystkim w zmniejszeniu ciężaru własnego konstrukcji. Jeśli 

w konstrukcji każdej z kondygnacji zastosuje się beton lżejszy o kilkanaście procent to 

ograniczony zostanie znacząco całkowity ciężar budynku, a co za tym idzie, zredukowany 

zostanie gabaryt fundamentów. Z uwagi na powyższe, w XX wieku wykonano wiele 

budynków, gdzie jako materiału konstrukcyjnego użyto betonu lekkiego. W 1968 

wykonano 70-kondygnacyjny budynek mieszkalny Lake Point Tower w Chicago. Stropy 

w budynku wykonano z betonu lekkiego o gęstości 1700 kg/m3. W kolejnych dwóch latach 

wykonano 34-piętrowy budynek w Johannesburgu, w którym również wykonano stropy 

z betonu lekkiego o gęstości 1950 kg/m3. W roku 1971 zakończono realizację, wówczas 

najwyższego, budynku betonowego – wieżowiec One Shell Plaza w Houston o wysokości 

218 m i 50 kondygnacjach. Cała konstrukcja budynku wykonana została z betonu 

lekkiego. W 1972 roku zakończono budowę biurowca BMW- Vierzylinder w Monachium 

o 22 kondygnacjach i wysokości 102 m. W budynku wykonano stropy z betonu lekkiego 

o gęstości 1700 kg/m3. Kolejnym przykładem jest wieżowiec z Tokio wykonany w 1990 

roku o wysokości 243 m, gdzie stropy od 2 do 48 kondygnacji wykonano z betonu lekkiego 

o gęstości 1850 kg/m3. W 1992 w Północnej Karolinie wybudowano wieżowiec Nations 

Bank-Charlotte o wysokości 265,5 m i 60 kondygnacjach, gdzie belki wykonano ze 

sprężonego betonu zwykłego, natomiast płyty wykonane zostały z betonu lekkiego 

o grubości 12 cm. We Frankfurcie w 1997 roku wykonano wieżowiec Commerzbank o 56 

kondygnacjach i wysokości całkowitej 300 m. Stropy w budynku wykonano jako zespolone 

stalowo betonowe z betonu lekkiego. W Londynie w 2001 roku zakończono budowę 42-

kondygnacyjnego budynku 25 Canada Square, gdzie betonu lekkiego na kruszywie 

Pollytag użyto do budowy stropów zespolonych stalowo-betonowych. W Londynie, 

wlatach 2009-2012, wykonano jeszcze 3 wieżowce: Broadgate Tower, Heron Tower oraz 

Shard Tower, w których zastosowano beton lekki do konstrukcji stropów. 
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5.2 KONSTRUKCJE INŻYNIERSKIE 

Z uwagi na liczne zalety, a w szczególności możliwość osiągania relatywnie 

wysokich wytrzymałości przy niskich gęstościach, lekkie betony znajdują szerokie 

zastosowanie w konstrukcjach inżynierskich [11]. Z betonów tych wykonuje się elementy 

konstrukcyjne, dzięki którym możliwa jest redukcja ich wymiarów przekrojów 

poprzecznych, zwiększenie ich rozpiętości, zwiększenie obciążenia, poprawa trwałości. 

Ze względu na wymienione zalety betonu lekkiego oraz dobre zachowanie pod wpływem 

obciążenia cyklicznego i dynamicznego beton lekki najszersze zastosowanie wśród 

konstrukcji inżynierskich znajduje w mostownictwie, gdzie stosowane jest również 

sprężenie elementów konstrukcyjnych. W mostach czy wiaduktach dominującym 

obciążeniem jest ciężar własny, niemniej, na pracę tych konstrukcji w sposób znaczący 

oddziałują także obciążenia cyklicznie zmienne i dynamiczne. Zastosowanie betonu 

lekkiego do takich konstrukcji jest w pełni uzasadnione, a zmniejszenie ciężaru własnego 

pomostu pozwala na wydłużenie przęseł konstrukcji i zmniejsza rozmiar przyczółków, co 

może prowadzić do obniżenia kosztów inwestycji.  

W roku 1978 zbudowany został most w Kaliforni nad jeziorem New Melones 

o konstrukcji skrzynkowej sprężonej o zmiennej wysokości i rozpiętości przęsła 195 m. 

W celu zmniejszenia ciężaru do jego konstrukcji użyto betonu lekkiego. Kolejny most 

z betonu lekkiego, o którym warto wspomnieć, wykonano w 1998 roku, łącząc wyspy 

Stolmen i Sejbjorn w Norwegi najdłuższym na święcie przęśle belkowym (301 m) [11]. 

Tak dużą rozpiętość osiągnięto dzięki zastosowaniu zmiennego przekroju skrzynkowego 

wykonanego z betonu lekkiego o klasie LC 60/66 i gęstości 1931 kg/m3 sprężonego 

kablami bez przyczepności. W tym samym roku, również w Norwegii, oddano do użytku 

most Raftsund [130]. Obiekt o zmiennym przekroju skrzynkowym z betonu o klasie 

LC60/66 i gęstości 1932 kg/m3 sprężonym. Maksymalna rozpiętość przęsła wynosi 298 

m, a całkowita długość mostu to 711 m. Kolejny most wybudowano w 1998 roku w Dani, 

Great Belt, to obiekt o konstrukcji wiszącej stalowo-betonowej, w którym pomost 

wykonano z betonu lekkiego. Całkowita długość mostu wynosi 18 km. W roku 2005 

w USA wykonano most New Benicia – Martinez o zmiennej konstrukcji skrzynkowej 

z betonu sprężonego. W trakcie projektowania tego obiektu zastanawiano się nad 

wyborem odpowiedniego materiału – wybranie betonu lekkiego było spowodowane 

kwestiami ekonomicznymi inwestycji. Most ma całkowitą długość 2,4 km, 22 przęsła 

o rozpiętości od 127 do 201 m w tym 16 nad powierzchnią wody [7]. 

Beton lekki znalazł swoje zastosowanie również w polskim mostownictwie. Jednym 

z pierwszych zastosowań była estakada w ciągu trasy Bytom Katowice [10]. Autorzy 

opracowania [10] podkreślają, że stosowanie betonu lekkiego jest jedynie uzasadnione 

w przypadku, gdy możliwe jest znaczne obniżenie zużycia materiału tj. betonu i stali 

sprężającej, czy w przypadku mostów dużych rozpiętości.  W 2016 roku w Błażowej koło 

Rzeszowa [131,132] wykonano kompozytowy jednoprzęsłowy wolnopodparty most 

o długości przęsła 21 m. Most wykonano w bardzo nietypowej i innowacyjnej konstrukcji 

– dźwigary wykonane z kompozytu zespolone są z płytą z betonu lekkiego klasy LC 35/38 

zbrojonego prętami kompozytowymi GFRP. Kapy chodnikowe również wykonano 

z betonu lekkiego klasy LC30/33 zbrojonymi prętami GFRP. W Polsce jest jeszcze kilka 

przykładów mostów, gdzie wykorzystano beton lekki do modernizacji konstrukcji. Kapy 

chodnikowe z betonu lekkiego wykonano w obiektach: Wiadukt Śląski w Rzeszowie, 

Wiadukt nad torami w Lutoryżu i Krośnie, Most Zamkowy w Rzeszowie, Most Piłsudskiego 

w Rzeszowie, Wiadukt Tarnobrzeski w Rzeszowie, Most Karpacki w Rzeszowie. Beton 
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lekki zastosowano również do budowy płyty wzmacniającej pomost mostu przez Stary 

Breń w Sadkowej Górze [133].  

Beton lekki znalazł również zastosowanie w budownictwie narażonym na cykliczne 

obciążenia i trudne warunki eksploatacyjne jak konstrukcje morskie. Kilka platform 

wiertniczych służących do wydobycia ropy naftowej wykonano na Morzu Północnym, do 

budowy których użyto beton lekki na kruszywie Liapor. W 1990 wznoszono platformę 

Snorre CFT, kolejną w 1993 platformę Heidrun oraz w 1993 platformę Troll [134]. 

Platformy te nalezą do konstrukcji o znacznych gabarytach ich wysokości osiągają 

wartości powyżej 300 m. Zauważono również, że stosowanie betonu lekkiego do 

konstrukcji typu off-shore, czyli np. morskich wiatraków jest bardzo korzystna [135,136]. 

Ponadto betony lekkie znalazły również zastosowanie w konstrukcjach inżynierskich 

takich jak wiadukty dróg i autostrad, tunelach, platformach wiertniczych (w tym 

pływających), zbiornikach na paliwa płynne, konstrukcjach kriogenicznych, zewnętrznych 

płaszczach reaktorów jądrowych. 
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6 ASPEKTY EKONOMICZNE I EKOLOGICZNE ZASTOSOWANIA BETONU LEKKIEGO 

W literaturze przedmiotu znaleźć można przykłady publikacji [137] traktujących 

o ekonomice stosowania betonu lekkiego w odniesieniu do betonu zwykłego. Sama 

produkcja 1 m3 betonu lekkiego jest droższa porównując ją do betonu zwykłego tej samej 

klasy. Jego zastosowanie niesie jednak za sobą wiele korzyści, które mogą 

zrekompensować większy koszt produkcji betonu, a nawet obniżyć całkowity koszt 

inwestycji. Korzyści ekonomiczne jakie można uzyskać przy zastosowaniu betonu 

lekkiego to: 

- zmniejszenie ilości materiału (betonu, stali), 

- zmniejszenie obciążenia na grunt – mniejsze fundamenty, 

- w przypadku prefabrykatów, możliwość transportu większej ilości elementów [137,138].  

W niniejszej pracy skupiono się na racjonalnych możliwościach substytuowania 

betonu zwykłego betonem lekkim, dlatego też należy podkreślić w tym miejscu, że 

stosowanie betonu lekkiego nie w każdym przypadku wpłynie pozytywnie na wydatki 

inwestycyjne. W stropach małej rozpiętości czy belkach żelbetowych budynków niskich to 

beton zwykły będzie rozwiązaniem ekonomicznie optymalnym. W październiku 1987 roku 

Institution of Structural Engineers wraz z Concrete Society wydała opracowanie Guide to 

the Structural use of Lightweight Aggregate Concrete [139], w którym pokazano, że 

zmniejszenie ciężaru konstrukcji dzięki zastosowaniu kruszywa lekkiego rekompensuje 

jego zwiększony koszt. W 1980 w USA przeprowadzono porównanie wykonania 

wieloprzęsłowego dźwigara prefabrykowanego o przekroju skrzynkowym z betonu 

lekkiego i zwykłego (podstawowe parametry: rozpiętość przęsła, poziom obciążeń, 

wysokość elementu, stopień zbrojenia). Analiza wykazała, że przy zastosowaniu betonu 

lekkiego oszczędności sięgają 18% w przypadku konstrukcji głównej i 6% w przypadku 

konstrukcji drugorzędnej. W pracy [6] wykazano, że użycie betonu lekkiego zamiast 

zwykłego dla dźwigarów mostowych prefabrykowanych o określonej rozpiętości, pozwala 

ograniczyć transport nadzorowany, który jest wymagany dla elementów o masie 

przekraczającej 68 ton, a tym samym zredukować koszty transportu.  

Innym aspektem zastosowania betonów lekkich jest utylizacja odpadów 

przemysłowych, nie tylko popiołów lotnych, ale także łupków przywęglowych czy recykling 

szkła. Zagospodarowanie takich odpadów jako materiału budowlanego to zdrowa 

i zrównoważona praktyka usuwania go oraz oszczędzania dostępnych zasobów dla 

przyszłych pokoleń [140,141]. Popioły lotne to uboczny produkt powstały 

w elektrociepłowniach węglowych, ich nieprawidłowe usuwanie może powodować 

zanieczyszczenia wody i gleby. Według raportu CEA z 2016 roku [142] około 176 

milionów ton popiołu lotnego jest produkowane rocznie z 151 elektrociepłowni z różnych 

stron świata, z których około 107 milionów jest utylizowanych. Produkcja sztucznych 

kruszyw z popiołów lotnych pozwala na usuwanie popiołów w dużych ilościach. 

Komercyjna produkcja kruszywa lekkiego popiołoporytowego poprzez spiekanie 

rozpoczęła się w latach 60-tych XX wieku [135]. Aardelit, Lytag, Certyd, Fa-Light to tylko 

niektóre z dostępnych na rynku kruszyw popiołoporytowych na całym świecie. 

Ponadto, do aspektów ekologicznych i ekonomicznych należy włączyć potencjalną 

lepszą trwałość konstrukcji z betonu lekkiego, dzięki czemu uzyskuje się mniejsze nakłady 

finansowe i materialne na naprawy konstrukcji. Innym ważnym aspektem jest również 

lepsza izolacyjność termiczna betonu lekkiego, dzięki której możliwe są niższe koszty 

eksploatacji budynków.   
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7 PODSUMOWANIE PRZEGLĄDU LITERATURY 

Głównym celem przeprowadzonego przeglądu literatury była ocena przydatności 

betonu lekkiego jako materiału konstrukcyjnego stosowanego w konstrukcjach 

sprężonych, a także sprawdzenie, czy beton lekki może stanowić alternatywę dla betonu 

zwykłego do stosowania w konstrukcjach. Na podstawie przeprowadzonej analizy 

literatury stwierdzono, że: 

 Wszystkie właściwości betonów lekkich w największym stopniu zdeterminowane 

są właściwościami zastosowanego kruszywa i jego udziałem objętościowym.  

 Beton lekki wykorzystywany do wykonywania konstrukcji o znacznych 

obciążeniach, takich jak konstrukcje sprężone, powinien odpowiadać klasie 

gęstości co najmniej D1,8 (1600-1800 kg/m3), aby zapewnić odpowiednią 

wytrzymałość betonu.  

 Skurcz betonu lekkiego znacznie różni się od skurczu betonu zwykłego. Dynamika 

rozwoju skurczu betonów lekkich w czasie zdeterminowana jest w głównej mierze 

rodzajem zastosowanego kruszywa lekkiego oraz procedurą jego wstępnego 

przygotowania. Niemniej jednak, ze względu na mniejszą sztywność porowatego 

kruszywa, końcowy skurcz betonów lekkich kształtuje się z reguły na poziomie 

wyższym o około 20-50% od skurczu betonów zwykłych. 

 Betony lekkie mogą osiągać wysoką wartość wytrzymałości na ściskanie 

sięgającą ponad 90 MPa. Zazwyczaj do osiągnięcia tej samej wytrzymałości na 

ściskanie betonu lekkiego co zwykłego konieczne jest zastosowanie większej 

ilości cementu.  

 Beton lekki ma bardziej jednorodną strukturę niż beton zwykły, dzięki czemu 

zakres jego pracy w stanie niezarysowanym jest większy niż dla betonu zwykłego. 

Może to wpłynąć korzystnie na większą trwałość konstrukcji. Z drugiej strony, 

większy zakres pracy w stanie niezarysowanym może wpłynąć na bardziej 

gwałtowny charakter zniszczenia tego materiału.  

 Moduł sprężystości betonu lekkiego, z uwagi na jego mniejszą gęstość, jest niższy 

o około 30-60% w stosunku do modułu betonu zwykłego.  

 Zależność pomiędzy wytrzymałością na rozciąganie a wytrzymałością na 

ściskanie betonu lekkiego jest podobna jak w przypadku betonu zwykłego. 

Niemniej jednak przy projektowaniu konstrukcji z betonów lekkich przyjmuje się 

niższą wartość wytrzymałości na rozciąganie niż w przypadku betonu zwykłego, 

z uwagi na możliwość nierównomiernego wysychania elementów konstrukcyjnych 

z betonów lekkich. 

 Beton lekki ze względu na swoją jednorodność, mniejszą gęstość oraz możliwą 

pracę w stanie niezarysowanym może wykazywać większą wytrzymałość na 

działania obciążeń wielokrotnie zmiennych.  

 Z uwagi na obniżony moduł sprężystości oraz mniejszą gęstość beton lekki 

charakteryzuje się większą zdolnością do gromadzenia energii kinetycznej, co 

oznacza większą odporność na obciążenia dynamiczne.  

 Pełzanie betonu lekkiego jest jedną z najmniej rozpoznanych właściwości 

betonów lekkich i trudno jednoznacznie ocenić, jaki ta charakterystyka ma wpływ 

na pracę konstrukcji w trakcie eksploatacji. Dla niskich klas wytrzymałości betonu 

lekkiego możliwa jest wyższa wartość odkształceń od pełzania. Natomiast 
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w przypadku wyższych klas pełzanie betonów lekkich prawdopodobnie nie 

odbiega znacznie od pełzania betonów zwykłych.  

 Nieliczne dostępne badania potwierdzają dotyczących stosowania betonu 

lekkiego do elementów płytowych i belkowych, wykazały że zastosowanie betonu 

lekkiego w konstrukcjach sprężonych nie ma znacznego wpływu na straty siły 

sprężającej w pierwszych miesiącach po wykonaniu konstrukcji. Natomiast 

badane elementy uginają się w podobny sposób jak elementy z betonu zwykłego.  

 Dostępne normy i wytyczne do projektowania konstrukcji z betonu lekkiego 

zazwyczaj podają bardziej restrykcyjne zalecania do stosowania betonów lekkich 

w konstrukcjach żelbetowych i sprężonych w stosunku do betonów zwykłych.  

 Beton lekki z powodzeniem stosowany jest w konstrukcjach budynków oraz 

inżynierskich. Szczególnie duże zastosowanie znalazł w mostownictwie z uwagi 

na liczne zalety takie wysoka odporność na działanie obciążeń cyklicznych 

i dynamicznych oraz możliwość kształtowania dużych rozpiętości.    

 Zmniejszenie ciężaru konstrukcji poprzez zastosowanie betonu lekkiego pozwala 

uzyskać inwestorom wymierne korzyści ekonomiczne. W przypadku elementów 

prefabrykowanych można zmniejszyć nakłady finansowe na transport przez 

zmniejszenie ciężaru elementów.  

 Beton lekki jako materiał konstrukcyjny, z uwagi na możliwość utylizacji odpadów 

przemysłowych, niższy współczynnik przewodzenia ciepła, możliwą większą 

trwałość sprzyja zrównoważonemu rozwojowi budownictwa.  

 Właściwości kruszywa Certyd pozwalają na produkcję betonów lekkich 

charakteryzujących się najkorzystniejszymi parametrami mechanicznymi spośród 

wszystkich kruszyw lekkich obecnie dostępnych w Polsce. 
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8 TEZY PRACY 

Na podstawie przeprowadzonej analizy literatury postawiono następujące tezy 

pracy: 

 Teza 1:  

Beton lekki, wykonany z wstępnie nawilżonego kruszywa Certyd, z uwagi na dużą 

ilość wody w nim skumulowanej, może charakteryzować się niższym skurczem i jego 

wolniejszym przyrostem przez stosunkowo długi okres czasu od betonowania 

w porównaniu do betonu zwykłego. 

 

 Teza 2:  

Pełzanie lekkiego betonu konstrukcyjnego na kruszywie Certyd wyższych klas 

wytrzymałości (powyżej LC35/38) jest mniejsze niż w przypadku betonu zwykłego 

o podobnej wytrzymałości na ściskanie.  

 

 Teza 3: 

Pomimo większego skurczu końcowego i mniejszego modułu sprężystości betonu 

lekkiego w porównaniu z betonem zwykłym, możliwe jest uzyskanie podobnych lub 

mniejszych ugięć doraźnych i końcowych belek poddanych obciążeniu 

długotrwałemu. 

 

 Teza 4: 

Maksymalna nośność oraz przebieg ugięć w próbie czteropunktowego zginania dla 

belek kablobetonowych z betonu lekkiego na kruszywie Certyd, po działaniu 

obciążenia długotrwałego, są podobne jak dla belek z betonu zwykłego. 
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9 BADANIA WŁASNE 

9.1 CEL I ZAKRES BADAŃ 

Głównym celem przeprowadzonych badań było zweryfikowanie tez pracy poprzez 

analizę wpływu właściwości reologicznych na ugięcia belek kablobetonowych z betonu 

lekkiego i zwykłego pod wpływem obciążenia długotrwałego. W analizie skupiono się na 

porównaniu zachowania się belek z obu betonów i określeniu, czy beton lekki może być 

stosowany do konstrukcji z wysokim wytężeniem jak elementy kablobetonowe. Ponadto 

w trakcie wykonywania elementów konstrukcyjnych wykonano badania ciał próbnych 

polegające na określeniu podstawowych właściwości mechanicznych oraz reologicznych 

betonu lekkiego i zwykłego zastosowanego do wykonania belek. Dodatkowym celem 

pracy było zweryfikowanie czy beton lekki na kruszywie Certyd stwarza możliwości 

uzyskiwania wysokich poziomów wytrzymałości odpowiednich do stosowania sprężenia. 

Program badań własnych zrealizowano w dwóch etapach: 

 badania wstępne, 

 badania właściwe. 

Wszystkie omówione w dalszej części pracy badania zostały wykonane 

w Laboratorium Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej.  

Badania wstępne wykonano w celu weryfikacji możliwości uzyskania betonu 

wysokiej wytrzymałości (powyżej LC35/38)  o niższej gęstości na bazie kruszywa Certyd. 

Przeprowadzono również badania właściwości mechanicznych betonu oraz wstępne 

prześledzenie rozwoju skurczu i pełzania przez około 1,5 roku. Do badań użyto dwóch 

rodzajów betonów lekkich na kruszywie Certyd o podobnej klasie wytrzymałości.  

W drugim etapie w pierwszej kolejności skupiono się na określeniu właściwości 

mechanicznych i reologicznych na ciałach próbnych wykonanych z betonu lekkiego na 

kruszywie Certyd oraz z betonu zwykłego. Celem tych badań było porównanie 

właściwości mechanicznych i reologicznych betonu lekkiego i zwykłego o podobnej 

średniej wytrzymałości na ściskanie. Badania właściwości reologicznych, skurczu 

i pełzania, prowadzone były przez około 500 dni. Kolejna część drugiego etapu badań 

dotyczyła realizacji głównego celu tj. analizy zachowania się belek kablobetonowych 

z betonu lekkiego i zwykłego pod wpływem obciążenia długotrwałego. Do badań 

wykorzystano te same betony, na których określano właściwości mechaniczne 

i reologiczne obu materiałów. Wykonano po dwie kablobetonowe belki z betonu lekkiego 

i zwykłego, każda z nich sprężona została dwoma cięgnami bez przyczepności oraz 

zazbrojona stalą zwykłą w tym samym układzie i ilości. Belki zostały poddane obciążeniu 

długotrwałemu przez okres około 500 dni, w trakcie obciążenia monitorowane były ugięcia 

belek oraz siły w cięgnach. Następnie z belek zostało zdjęte obciążenie stałe i belki 

poddano zniszczeniu w próbie czteropunktowego zginania. Badania niszczące miały na 

celu porównanie maksymalnych nośności belek oraz przebiegu zależności ugięcia od siły 

niszczącej.  
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9.2 BADANIA WSTĘPNE 

Celem badań wstępnych było sprawdzenie czy istnieje możliwość uzyskania 

wysokich wytrzymałości betonu lekkiego na bazie kruszywa Certyd. Cel ten osiągnięto 

poprzez wykonanie dwóch rodzajów betonów lekkich na kruszywie Certyd, z których 

wykonano po 7, 14 oraz 28 dniach następujące badania: 

 gęstości, 

 wytrzymałości na ściskanie,  

 wytrzymałości na rozciąganie osiowe, 

 wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu, 

 wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu, 

 moduł sprężystości betonu. 

Każdą z cech w danym wieku oznaczono na 3 próbkach. Bardziej szczegółowo procedury 

poszczególnych badań omówiono w podrozdziałach 9.3.3. 

Ponadto, wykonano 9 belek o wymiarach 250x150x1500 mm, z których 4 zostały 

sprężone dwoma kablami bez przyczepności w celu zadania naprężenia w belkach. 

Pozostałe 5 belek służyło do pomiaru skurczu. Badania skurczu i pełzania prowadzono 

przez okres 573 dni. W  Tabeli 9.1 zestawiono liczbę oraz rodzaj próbek, jakie wykonano 

z każdego rodzaju betonu wraz z opisem normy, na podstawie której zostało wykonane 

badanie.  

W ramach realizowanego programu badawczego wykonano dwie mieszanki 

betonowe oznaczone numerami C-1 i C-2. Składy mieszanek zostały opracowane na 

podstawie zaleceń firmy LSA (Tabela 9.2). W trakcie wykonywania mieszanek 

betonowych pojawiły się jednak problemy z utrzymaniem odpowiedniej urabialności, co 

skutkowało trudnościami w procesie zagęszczenia próbek normowych oraz pozostałych 

ciał próbnych. Niestety, na etapie badań wstępnych nie skontrolowano wstępnej 

wilgotności kruszywa lekkiego. Nie sprawdzono także jednorodności wilgotności 

kruszywa w zastosowanym asortymencie. Przy badaniach właściwych podejście zostało 

całkowicie zmienione.  

Tabela 9.1 Zestawienie próbek do badań w badaniach wstępnych 

Badanie 
liczba 

próbek Norma Rodzaj próbki 

Gęstość 
21 

PN-EN 12390-7 [143] 
cylinder 

Φ150x300 mm 

Wytrzymałość na ściskanie 

12 

PN-EN 12390-4 [144] 
cylinder 

Φ150x300 mm 

Moduł sprężystości PN-EN 12390-13 [145] 
cylinder 

Φ150x300 mm 

Wytrzymałość na rozciąganie 
osiowe 

9 
 -  

cylinder 
Φ150x300 mm 

Wytrzymałość na rozciąganie 
przy rozłupywaniu 

9  -  
cylinder 

Φ150x300 mm 

Wytrzymałość na rozciąganie 
przy zginaniu 

9 PN-EN 12390-5 [79] 
belka  150x150x600 

mm 

Pełzanie i skurcz 9 
- 

Belka 
150x250x1500 mm 
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Tabela 9.2 Składy wykonanych mieszanek betonowych 

 

 

Belki o wymiarach 250×150×1500 mm posłużyły do pomiaru skurczu i pełzania 

betonu. Wykonano łącznie 9 belek, 4 sprężone i 5 niesprężonych z każdej mieszanki. 

W dwie belki z każdego betonu wprowadzono naprężenia ściskające przy pomocy 

sprężenia. Sprężenie to pełniło funkcję zewnętrznego obciążenia powodującego stałe 

ściskanie na poziomie około 10 MPa w przekroju belki. W  Tabeli 9.3 zestawiono belki 

wraz z ich oznaczeniami, oznaczeniami betonu, z którego zostały wykonane, oraz 

wartościami naprężeń początkowych. Geometrię belek wraz ze szczegółami pokazano 

na Rys. 9.1. Naprężenia sprężające zostały zrealizowane przez 2 stalowe sploty 75 

wprowadzone do pozostawionych kanałów kablowych. Na czołach belek przyklejono 

stalowe blachy oporowe o grubości 15 mm. Po stronie naciągu zastosowano 

bezpoślizgowe zakotwienie czynne (śrubowe). Pod zakotwieniem biernym zainstalowano 

strunowe przetworniki sił GEOKON 4900. W środku długości belki, na każdej powierzchni 

bocznej zainstalowano po 2 bazy pomiarowe o długości 200 mm do mechanicznego 

pomiaru odkształceń. Sprężenie wprowadzono 14 dni po zabetonowaniu, a 3 dni po 

zabetonowaniu belki zostały ułożone piętrowo na stojakach stalowych ograniczających 

tarcie oraz umieszczone w komorze klimatyzacyjnej (Rys. 9.2). W komorze, przez cały 

okres trwania badania, utrzymywana była stała temperatura około 20°C oraz wilgotność 

powietrza około 50%. 

 

Tabela 9.3 Oznaczenie i stan naprężeń początkowych w próbkach-belkach do pomiaru skurczu i 

pełzania. 

 

Składnik

Mieszanka C-1 C-2

Kruszywo Certyd [kg/m
3
] 775 802

Piasek [kg/m
3
] 682 703

Cement CEM I 42,5  [kg/m
3
] 409 419

Woda [kg/m
3
] 164 209

Domieszka BV 18 [kg/m
3
] 3,7 3,8

Domieszka SKY 686 [kg/m
3
] 3,7 3,8

Gęstość mieszanki [kg/m
3
] 2040 2140

Ilość 

Beton Symbol
Naprężenia początkowe 

od siły sprężającej [Mpa]

B-1 9,7

B-2 11

B-3 -

B-4 -

B-5 9,5

B-6 9,9

B-7 -

B-8 -

B-9  

C-1

C-2
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Rys. 9.1 Belki do badania skurczu i pełzania 
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a)                       

 

b) 

 

Rys. 9.2 Widok belek do badania skurczu i pełzania (a) oraz komory klimatyzacyjnej (b) 

9.2.1 Wyniki badań i ich analiza  

Szczegółowe wyniki badań zostały przestawione w Załączniku 1. Ze względu na 

niewielkie różnice w składzie obu betonów lekkich, ich gęstości oraz właściwości 
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mechaniczne różniły się nieznacznie. Średnie gęstości betonów w stanie suchym 

wyniosły 1810 kg/m3 i 1820 kg/m3, a wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach wyniosła 

56,9 MPa dla betonu C-1 oraz 58,4 MPa dla betonu C-2. Zgodnie z PN- EN 206 [17] oba 

betony zaklasyfikowano jako LC50/55. 

Na wykresach (Rys. 9.3) przedstawiono średnie wyniki badań właściwości 

wytrzymałościowych obu wykonanych betonów w okresie pierwszych 28 dni dojrzewania. 

Rys. 9.3a przedstawia rozwój średniej wytrzymałości na ściskanie zbadanej na próbkach 

cylindrycznych. Rys. 9.3b przedstawia rozwój modułu sprężystości, po 28 dniach 

uzyskano wartości 22,1 i 22,4 GPa. Na Rys. 9.3c przedstawiono wyniki wytrzymałości na 

rozciąganie przy zginaniu; otrzymano wartości odpowiednio 4,9 i 4,4 MPa. Na Rys. 9.3d 

zaprezentowano wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu. Wartości te wynoszą 

odpowiednio 3,85 i 3,50 MPa. Przy rozciąganiu osiowym (Rys. 9.3e) uzyskano wartości 

3,40 i 2,90 MPa. W przypadku betonu C-2 jest to wartość niższa niż wyliczona wg normy 

[100] (3,41 MPa dla klasy LC45/50 i 3,68 MPa dla klasy LC50/55). 

 

 

Rys. 9.3 Rozwój cech mechanicznych w pierwszych 28 dniach dojrzewania: a) wytrzymałość na 

ściskanie, b) moduł sprężystości, c) wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu, d) wytrzymałość na 

rozciąganie osiowe, e) wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu. 
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Beton C-1 z uwagi na nieznacznie mniejszą zawartość kruszywa lekkiego i niższy 

efektywny wskaźnik wodno-cementowy wykazuje nieznacznie wyższe wartości 

właściwości mechanicznych w stosunku do wyników badań dla betonu C-2. Różnice te 

widać głównie dla wszystkich wytrzymałości na rozciąganie, natomiast wytrzymałość na 

ściskanie oraz moduł sprężystości były zbliżone.  

Wartość modułu sprężystości dla obu betonów obliczona zgodnie z normą PN-EN 

1992 1-1 [16], według formuły (4), dla gęstości równej 1810 kg/m3 oraz 1820 kg/m3 

wynosiła odpowiednio 25,0 GPa oraz 25,3 GPa. Wartości te były wyższe o około 12% od 

tych oznaczonych w badaniach. Obliczona wartość wytrzymałości na rozciąganie przy 

rozłupywaniu zgodnie z normą PN-EN 1992 [16] według formuły (1) dla klasy gęstości 

D2,0 wynosi 3,85 MPa. Wartość ta dla betonu C-1 była dokładnie taka sama jak 

oznaczona w badaniach, a dla betonu C-2 większa o 10%. Niskie wartości badane 

zarówno modułu sprężystości jak wytrzymałości na rozciąganie mogą wynikać 

z problemów z zagęszczeniem mieszanki betonowej w próbkach związanych 

z niewłaściwą urabialnością mieszanki betonowej.  

Na Rys. 9.4 do Rys. 9.6 przedstawiono wyniki uzyskane z badań ekstensometrem 

mechanicznym Demec odkształceń belek-próbek przez 573 dni od zabetonowania oraz 

557 od obciążenia. Wynik dla każdej belki był średnią z wartości uzyskanych na 4 bazach 

o długości 200 mm, wyznaczonych reperami pokazanymi na Rys. 9.1. Kolorem niebieskim 

oznaczono krzywe dotyczące betonu C-1 natomiast czerwonym betonu C-2. Na rysunku 

Rys. 9.4 przedstawiono przebieg odkształceń we wszystkich 9 belkach. Cztery z nich (B-

1, B-2, B-5 i B-6) zostały sprężone (ściśnięte) do wartości naprężeń przedstawionych w  

Tabeli 9.3. Pięć pozostałych belek było nieobciążone w celu zbadania samego skurczu 

betonu. 

Rys. 9.5 przedstawia wyniki pomiaru skurczu betonu w belkach nieobciążonych 

(referencyjnych) jako średnie wartości oznaczone na belkach B-3 i B-4 dla betonu C-1 

oraz belkach B-7, B-8 i B-9 dla betonu C-2. W 573 dniu od zabetonowania wartość 

odkształcenia skurczowego wyniosła odpowiednio 36,8×10-5 oraz 48,6×10-5. Wyższy 

skurcz betonu C-2 uzasadniony był większą zawartością wody w mieszance. Wartości 

uzyskane z pomiarów zestawiono z krzywymi obrazującymi normowy rozwój skurczu (linia 

przerywana). W obliczeniach zgodnie z normą PN-EN 1992 1-1 [16] uzyskano wartości 

45,58×10-5 oraz 48,55×10-5 odpowiednio dla C50/60 oraz LC50/55.  

Wartości uzyskane z pomiarów stanowią więc około 75% i 99% odpowiednio dla 

betonu C-1 i C-2 przewidywanych wartości normowych dla betonu LC50/55. W przypadku 

betonu C-1, którego skład charakteryzował się niższą zawartością wody, skurcz był 

mniejszy niż normowy. Natomiast dla betonu C-2, którego skład charakteryzował się 

wyższą zwartością wody, wartość skurczu zbadanego pokrywa się z obliczonym na 

podstawie PN-EN 1992 1-1 [16]. W przypadku betonu C-1 stabilizacja narastania skurczu 

nastąpiła po około 400 dniach. Natomiast beton C-2 nie wykazał stabilizacji skurczu 

w okresie prowadzonych badań, tj. w ciągu 573 dni. Z powyższego wynika, że większa 

ilość wody w składzie betonu lekkiego była przyczyną większego skurcz oraz opóźnienia 

jego stabilizacji w czasie.  
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Rys. 9.4 Rozwój odkształceń betonu w czasie dla badanych belek sprężonych B-1, B-2, B-5 i B-6 i 

niesprężonych B-3, B-4, B-7 do B-9 

 

Rys. 9.5 Średnie wartości rozwoju odkształceń skurczowych w czasie dla betonów uzyskane w trakcie 

badań oraz z obliczeń normowych 

Na podstawie pomierzonych odkształceń skurczowych oraz odkształceń od 

pełzania wyznaczono wartości współczynnika pełzania. Rozwój współczynnika pełzania 

przedstawiono na Rys. 9.6. Pomierzone wartości po 573 dniach od obciążenia wynoszą 

odpowiednio 0,59 i 0,63 (dla betonów C-1 i C-2). Wartości te stanowią około 50% i 35% 

wartości obliczonych zgodnie z normą PN-EN 1992 [16] odpowiednio dla betonu klasy 

LC50/55 oraz C50/60 betonu lekkiego i zwykłego. Tempo rozwoju współczynnika pełzania 

od samego początku było inne niż to wynikające z wartości obliczonych zgodnie z PN-EN 

1992 [16]. W początkowym okresie wartości pomierzone przyrastają wolniej, a następnie 
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stabilizacja następuje szybciej dla wartości pomierzonych po około 200 dniach a dla 

wartości obliczonych po około 300 dniach.  

 

Rys. 9.6 Średnie wartości rozwoju współczynnika pełzania w czasie dla betonów uzyskane w trakcie 

badań oraz z obliczeń normowych 

Na Rys. 9.7 pokazano zmianę sił w cięgnach sprężających w okresie badania. 

Poszczególne krzywe obrazują średnią z dwóch kabli w belce. Wartości sił w kablach 

ustabilizowały się po około 270 dniach od ich wprowadzenia. Po 557 dniach działania 

sprężenia spadki sił wynosiły od 11% dla belki B-2 do 16,3% dla belki B-3. Powszechnie 

uważa się, że reologiczne straty sprężenia nie przekraczają 10% siły początkowej. Przy 

wysokim poziomie trwałych naprężeń ściskających straty mogą być większe o 2–3%. 

W omawianych badaniach lekkich betonów kruszywowych straty siły po 557 dniach nie 

przekroczyły 15%. Należy w związku z tym zwrócić uwagę, że reologiczne straty 

sprężenia nawet na poziomie 15–20% nie eliminują betonu lekkiego do zastosowań 

w konstrukcjach kablobetonowych, bowiem nadmierny spadek siły można 

zrekompensować większą liczbą cięgien sprężających. Ponadto przedstawione badania 

wykonane były na elementach w małej skali, w warunkach laboratoryjnych. Straty 

sprężenia w elementach w skali naturalnej mogą się różnić od tych pomierzonych. 
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Rys. 9.7 Średnie wartości siły sprężającej w czasie dla betonów uzyskane w trakcie badań  

9.2.2 Podsumowanie badań wstępnych 

Wyniki badań wstępnych pokazują, że możliwe jest uzyskanie odpowiednio 

wysokich wytrzymałości na ściskanie i rozciągnie betonu na kruszywie Certyd, właściwych 

do zastosowań do konstrukcji sprężonych. Przeprowadzone badania skurczu 

wykonanych betonów potwierdzają, że skurcz w początkowych dniach narasta wolniej, 

a następnie może osiągnąć wartości równe bądź większe od tych obliczonych zgodnie 

z PN-EN 1992 [16]. Wyniki badań pełzania wskazują na niski współczynnik pełzania, co 

ma duże znaczenie w elementach zginanych dużej rozpiętości. Trudności z urabialnością 

obu wykonanych mieszanek oraz otrzymanie stosunkowo wysokiej klasy wytrzymałości 

betonów stwardniałych, wskazały na konieczność korekty zarówno składu docelowego 

betonu lekkiego, jak i technologii jego wykonania, ze szczególnym uwzględnieniem 

wstępnej wilgotności kruszywa. Otrzymana klasa wytrzymałości LC50/55 nie jest 

powszechnie stosowania w budownictwie, w związku z tym w badaniach właściwych 

przewidziano zastosowanie betonu lekkiego o niższej wytrzymałości.  

Należy jednak mieć na uwadze, że prezentowane wyniki uzyskano w warunkach 

laboratoryjnych, w stałej wilgotności i temperaturze i na elementach w małej skali oraz 

stosunkowo krótkim czasie. W celu dokładniejszej oceny zachowania się betonu lekkiego 

w konstrukcjach sprężonych konieczne jest wykonanie elementów o stosowanych 

w budownictwie gabarytach.  

9.3 BADANIA WŁAŚCIWE 

Badania właściwe miały na celu porównanie zachowania się belek 

kablobetonowych z betonu lekkiego i zwykłego, o zbliżonej średniej wytrzymałości 

ściskania, pod wpływem obciążenia długotrwałego. Porównania dokonano również 
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w zakresie właściwościowi mechanicznych oraz reologicznych. W badaniach właściwych 

uwzględniono wyniki badań wstępnych, dopracowano i zmodyfikowano skład mieszanki 

betonowej w celu uzyskania jej lepszej urabialności i nieco niższej klasy wytrzymałości 

betonu stwardniałego. Klasę wytrzymałości betonu lekkiego obniżono z uwagi na 

powszechniejsze stosowanie niższych klas betonu do konstrukcji. W badaniach 

właściwych również wykonano komplet badań cech mechanicznych po 14, 28 oraz 90 

dniach na próbkach normowych: 

 wytrzymałości na ściskanie,  

 moduł sprężystości betonu, 

 wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu. 

Także zrealizowano badania na tzw. „małych belkach” do prześledzenia rozwoju skurczu 

i pełzania. Wykonano po 6 belek o wymiarach 200x200x1000 mm z betonu lekkiego 

i zwykłego, z których połowa została sprężona w celu zadania naprężenia do pomiaru 

pełzania. Badanie skurczu i pełzania monitorowano przez około 500 dni. Głównym celem 

badań właściwych było przeprowadzenie analizy zachowania się belek kablobetonowych 

poddanych obciążeniu długotrwałemu z betonu lekkiego oraz zwykłego o podobnej 

średniej wytrzymałości na ściskanie. Wykonano po 2 belki z betonu lekkiego i zwykłego 

o wymiarach 250x350x6000 mm sprężone 2 kablami bez przyczepności o układzie 

parabolicznym oraz zbrojone prętami ze stali zwykłej. Belki zostały obciążone za pomocą 

siłowników hydraulicznych równomiernie rozłożonych na belkach. Obciążenie belek 

utrzymano przez około 500 dni. Następnie z belek zostało zdjęte obciążenie stałe i belki 

zostały poddane zniszczeniu w próbie czteropunktowego zginania. Badania niszczące 

miały na celu porównanie maksymalnych nośności belek oraz przebiegu zależności 

ugięcia od siły niszczącej.  

9.3.1 Wykonanie mieszanek betonowych 

Beton lekki zaprojektowano w oparciu o metodę iteracyjną przy uwzględnieniu 

wyników badań wstępnych. Projektowanie polegało na mieszaniu kruszywa z zaprawami 

jako matrycami o różnych wskaźnikach wodno-cementowych, przy założeniu osiągnięcia 

konsystencji V4/V5 oraz klasy wytrzymałości nie mniejszej niż LC 35/38. Celem była taka 

modyfikacja składu w stosunku do zaprojektowanych mieszanek w ramach badań 

wstępnych, aby zapewnić stabilną urabialność mieszanki przy zdecydowanie bardziej 

płynnej jej konsystencji. W przeciwieństwie do badań wstępnych skrupulatnie 

kontrolowano wilgotność Certydu, która została ustabilizowana poprzez sezonowanie 

i mieszanie kruszywa. Ostatecznie do dalszych badań wytypowano mieszankę o składzie 

podanym w Tabeli 9.4. Łącznie wykonano 1,25 m3 mieszanki z betonu lekkiego. Beton 

lekki pomimo znacznych ilości został wykonany w Laboratorium Wydziału Inżynierii 

Lądowej, ponieważ żadna z wytwórni betonu nie podjęła się wykonania betonu na 

kruszywie Certyd, gdyż wymagałoby to zmiany produkcji na węźle betoniarskim dla 

niewielkiej ilości betonu. W związku z tym mieszanka betonowa wykonana była w 10 

zarobach po 125 dm3 każdy.  
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Tabela 9.4 Skład mieszanki betonu lekkiego 

 

 

Istotnym faktem podczas wykonywania mieszkanki betonowej z betonu lekkiego 

było wcześniejsze nawilżenie kruszywa lekkiego. Dzięki wstępnemu nawilżeniu kruszywa 

Certyd do poziomu wilgotności 19,2% otrzymano bardziej płynną konsystencję oraz 

stabilną urabialność mieszanki. Należy zwrócić uwagę, że maksymalna nasiąkliwość 

kruszywa wynosiła 21,8% po 24h. Zatem wstępna wilgotność, niższa niż nasiąkliwość 

Certydu gwarantowała odpowiednią przyczepność matrycy cementowej do kruszywa.  

Beton zwykły, o średniej wytrzymałości na ściskanie odpowiadającej 

zaprojektowanemu wcześniej betonowi lekkiemu, został zamówiony w wytwórni betonu 

General Beton Polska Sp. z .o.o. W związku z powyższym betonowanie próbek i belek 

z betonu zwykłego odbywało się później niż z betonu lekkiego, tak aby było możliwe 

określenie wytrzymałości na ściskanie betonu lekkiego. Jako referencyjną przyjęto 

średnią wytrzymałość na ściskanie betonu lekkiego po 28 dniach oznaczoną na próbkach 

sześciennych. Skład mieszanki betonowej został przedstawiony w Tabeli 9.5. Beton 

zwykły wykonany został na kruszywie dolomitowym ze złoża Borzęcin w ilości 1,25 dm3. 

Tabela 9.5 Skład mieszanki betonu zwykłego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Składnik Ilość 

Kruszywo Certyd [kg/m
3
] 671

Piasek [kg/m
3
] 611

Cement CEM I 42,5 [kg/m
3
] 408

Woda [kg/m
3
] 147

Woda w kruszywie Certyd [kg/m3] 129

Superplastyfikator SicaViscoCrete 6RS [kg/m
3
] 5,7

w/c 0,36

Składnik Ilość 

Kruszywo dolomitowe [kg/m
3
] 1164

Piasek [kg/m
3
] 610

Cement CEM I 42,5 [kg/m
3
] 370

Woda [kg/m
3
] 167

Superplastyfikator bd

w/c 0,45
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9.3.2 Formowanie i pielęgnacja ciał próbnych oraz belek 

Z opisanych mieszanek formowano próbki do badania właściwości mechanicznych, 

reologicznych oraz belki do obciążeń długotrwałych. W Tabeli 9.6 zestawiono rodzaj 

badań, liczbę próbek oraz normę, zgodnie z którą wykonano badania. Próbki oraz belki 

zagęszczane były za pomocą wibratorów wgłębnych (Rys. 9.8 oraz Rys. 9.9). Z uwagi na 

znaczącą ilość mieszanki betonowej wbudowanej w ciała próbne wymagane było 

wykonanie kilku zarobów powstałych w trakcie betonowania elementów z betonu 

lekkiego.  

 

Tabela 9.6 Zestawienie próbek do badań właściwych dla jednego rodzaju betonu 

Badanie 
liczba 

próbek Norma Rodzaj próbki 

Konsystencja 21 PN-EN 12350-5 [146] 
cylinder 

Φ150x300 mm 

Gęstość 
21 

PN-EN 12390-7 [143] 
cylinder 

Φ150x300 mm 

Wytrzymałość na ściskanie 

20 

PN-EN 12390-4 [144] 
cylinder 

Φ150x300 mm 

Moduł sprężystości PN-EN 12390-13 [145] 
cylinder 

Φ150x300 mm 

Wytrzymałość na ściskanie  20  -  
kostka 

150x150 mm 

Wytrzymałość na rozciąganie 
przy rozłupywaniu 

9 PN-EN 12390-6 [80] 
cylinder 

Φ150x300 mm 

Pełzanie i skurcz 6  -  
Belka  

200x200x1000 mm 

Badania pod obciążeniem 
długotrwałym  

2  -  
Belka  

250x350x6000 mm 

 

Wszystkie próbki do badania zostały wykonane, pielęgnowane i przechowywane 

zgodnie z normami PN-EN 12390-1 [147] i PN-EN 12390-2 [148]. Próbki cylindryczne 

i kostki rozformowane zostały po około 24h od zabetonowania i przechowywane 

w komorach klimatycznych, gdzie zachowana była stała temperatura równa 20°C oraz 

wilgotność 100%. Belki z betonu zwykłego do badań długotrwałych pielęgnowane były 

poprzez polewanie wodą oraz przykrycie folią, natomiast belki z betonu lekkiego nie 

wymagały takiej pielęgnacji, z uwagi na proces samopielęgnacji wodą zakumulowaną 

w kruszywie lekkim. Pomimo wspomnianej pielęgnacji belek z betonu zwykłego, ich górna 

warstwa porysowała się w wyniku skurczu (Rys. 9.10). Takich rys powierzchniowych nie 

wykazywały belki z betonu lekkiego, co potwierdza skuteczność procesu samopielęgnacji 

tego rodzaju betonu. 
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Rys. 9.8 Formowanie ciał próbnych z betonu lekkiego 
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Rys. 9.9 Formowanie ciał próbnych i belek betonu zwykłego 
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(16) 

 

Rys. 9.10 Widok rysy na belce z betonu zwykłego powstałej w wyniku skurczu 

9.3.3 Badania właściwości betonów konstrukcyjnych 

9.3.3.1 Badania mieszanek betonowych 

 

Badanie konsystencji 

Konsystencję badano metodą Vebe zgodnie z PN-EN 12350-5 [146], jako bardziej 

miarodajną niż opad stożka w przypadku betonów lekkich. Dla betonu zwykłego pomiaru 

dokonano jednorazowo przy dostawie betonu towarowego. W przypadku betonu lekkiego 

badanie przeprowadzono dla każdego z wykonanych zarobów.  

 

Badania gęstości  

Badania przeprowadzono na 3 próbkach zgodnie z normą PN-EN 12350-6 [149]. 

Badanie polegało na zważeniu pustej formy, następnie zważeniu formy z zagęszczonym 

betonem. Na podstawie tych wartości zgodnie z formułą obliczono gęstość mieszanki: 

 

𝐷 =
𝑚2−𝑚1

𝑉
 

gdzie:  

D – gęstość mieszanki betonowej [kg/m3] 

m1 – masa pustego pojemnika [kg] 

m2 – masa pojemnika całkowicie wypełnionego zagęszczoną mieszanką betonową [kg] 

V – objętość pojemnika [m3] 

9.3.3.2 Badania betonów stwardniałych 

 

Badania gęstości  

Badania gęstości wykonywane były w 3 stanach wilgotności: nasyconym, suchym 

i naturalnym zgodnie z normą PN-EN 12390-7 [143]. Badania wykonano na wszystkich 

próbkach bezpośrednio przed badaniem cech mechanicznych. Próbki przed badaniem 
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(17) 

(18) 

zważono oraz zmierzono i na podstawie tych wartości zgodnie z formułą obliczono 

wartość gęstości: 

𝐷 =
𝑚

𝑉
 

gdzie:  

D – gęstość stwardniałego betonu w odpowiednim stanie suchym, nasyconym lub 

powietrzno-suchym betonu [kg/m3] 

m – masa próbki w czasie badania [kg] 

m2 – masa pojemnika całkowicie wypełnionego zagęszczoną mieszanką betonową [kg] 

V – objętość próbki [m3] 

 

Badania wytrzymałości na ściskanie  

Badania przeprowadzono na 4 cylindrycznych próbkach betonowych (Rys. 9.11) 

zgodnie z normą PN-EN 12390-4 [144]. Badania prowadzono po 14, 28 i 90 dniach. Badanie 

polegało na jednorazowym obciążeniu quasi-statycznym elementu w próbie osiowego 

ściskania, prowadząc ciągły zapis mierzonych wartości z częstotliwością 1 Hz.  

 

 

Rys. 9.11 Próbka umieszczona w maszynie Zwick Roller Z600 podczas badania wytrzymałości na 

ściskanie 

 

Wytrzymałość na ściskanie obliczono ze wzoru:  

𝑓𝑐 =  
𝐹

𝐴𝑐
 

gdzie: 

fc - wytrzymałość na ściskanie [MPa] 

F – maksymalne obciążenie przy zniszczeniu [N] 

Ac – pole powierzchni przekroju poprzecznego próbki na które działa siła ściskająca [mm2] 
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(19) 

Badania wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu  

Badania przeprowadzono na 4 cylindrycznych próbkach betonowych (Rys. 9.12) 

zgodnie z normą PN-EN 12390-6 [80]. Badania prowadzono po 14, 28 i 90 dniach. Badanie 

polegało na jednorazowym obciążeniu quasi-statycznym próbki przy rozłupywaniu. 

 

 

Rys. 9.12 Próbka umieszczona w maszynie EDU 40 podczas badania wytrzymałości na rozciąganie przy 

rozłupywaniu 

Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu obliczono ze wzoru:  

𝑓𝑐𝑡 =  
2 × 𝐹

𝜋 × 𝐿 × 𝑑
 

 

gdzie: 

fct - wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu [MPa] 

F – maksymalne obciążenie przy zniszczeniu [N] 

L – długość linii styku próbki [mm] 

d – deklarowany wymiar przekroju poprzecznego 

 

Badania modułu sprężystości  

Badania wykonano na 3 próbkach cylindrycznych (Rys. 9.13) metodą B zgodnie 

z normą PN-EN 12390-13 [145]. Badania prowadzono po 14, 28 i 90 dniach. Dla każdej 

próbki przeprowadzono 3 cykle obciążania od poziomu naprężeń wstępnych 0,5 MPa ≤ 

σp ≤ (0,10-0,15)fcm do poziomu naprężeń górnych σa= fcm/3. W drugim cyklu obciążenia 

wykonano pierwszą kontrolę powtarzalności odczytów czujników, a w trzecim drugą 

kontrolę. Ogólny widok stanowiska do badań modułu sprężystości przestawiono na 

rysunku (Rys. 9.13).  

 

https://wiedza.pkn.pl/wyszukiwarka-norm?p_auth=x9tuU41b&p_p_id=searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardNumber=PN-EN+12390-3%3A2011P&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_javax.portlet.action=showStandardDetailsAction
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(20) 

 

Rys. 9.13 Próbka umieszczona w maszynie Zwick Roller podczas badania modułu sprężystości 

Moduł sprężystości betonu obliczono jako tangens kąta nachylenia siecznej wykresu 

zależności naprężeń i odkształceń w zakresie 0,5 MPa -1/3 fc,cyl. Wartość modułu 

sprężystości obliczono jako średnią z pomiaru każdego z dwóch czujników dla badanej 

próbki zgodnie z formułą:  

 

𝐸𝑐𝑚 =  
𝜎𝑔 − 𝜎𝑑

𝜀𝑔 − 𝜀𝑑
 

 

gdzie: 

εg – górny poziom odkształceń 

εd – dolny poziom odkształceń 

σg – górny poziom naprężeń 

σd – dolny poziom naprężeń 

 

Badania skurczu i pełzania  

Do badania pełzania i skurczu przewidziano po 3 małe belki z betonu lekkiego 

i zwykłego o wymiarach 200x200x1000 mm. Pomiar skurczu rozpoczęto już w drugim 

dniu od zabetonowania na wszystkich 6 małych belkach, tuż po rozformowaniu. 3 belki 

z każdego rodzaju betonu, w celu wprowadzenia naprężenia ściskającego, sprężono 

cięgnami bez przyczepności. Sploty 75 zostały wprowadzone do połączonych 3 belek, 

między którymi znajdowała się zaprawa o grubości 15 mm (Rys. 9.14), za pomocą 

pozostawionych kanałów kablowych. Wartość naprężenia, jakie wprowadzono w przekrój 

małych belek, wyniosła około 10,0 MPa. Na czołach połączonych belek przyklejono 

stalowe blachy oporowe o grubości 15 mm. Po stronie naciągu zastosowano 

bezpoślizgowe zakotwienie czynne (śrubowe). Pod zakotwieniem biernym zainstalowano 

strunowe przetworniki sił GEOKON 4900. W środku długości belki, na każdej powierzchni 
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bocznej zainstalowano po 2 bazy pomiarowe o długości 200 mm do mechanicznego 

pomiaru odkształceń. Odczyty odkształceń wykonywane były za pomocą mechanicznego 

czujnika Demec przez okres 559 dni w przypadku betonu lekkiego i 489 dni w przypadku 

betonu zwykłego. Sprężenia dokonano po 14 dniach od zabetonowania i w dalszym ciągu 

mierzono odkształcenia na belkach z rozróżnieniem na te sprężone i niesprężone. 

W trakcie sprężania belek do badania pełzania z betonu zwykłego jedna z belek uległa 

zniszczeniu w miejscu zakotwienia kabli. Zniszczenie nastąpiło poprzez zmiażdżenie 

betonu. Analizując możliwe powody wystąpienia zniszczenia, wykluczono ewentualne 

niepoprawne zagęszczenie betonu, ponieważ przekrój zniszczenia nie wskazuje na 

segregację betonu ani występowanie nieciągłości strukturalnych. Na Rys. 9.15 zostały 

przedstawione fotografie zniszczonej belki. Jako najbardziej prawdopodobny powód 

zniszczenia belki można wskazać niższą miejscową wytrzymałość na ściskanie. 

W analizie wyników brano pod uwagę 5 elementów badawczych z betonu zwykłego. Belki 

zostały ułożone tuż obok belek do badań ugięć długotrwałych. Odkształcenia skurczowe 

otrzymano poprzez obliczenie średniej wartości dla każdych dwóch pomiarów ze 

wszystkich 3 belek z betonu lekkiego i dwóch z betonu zwykłego. Natomiast odkształcenia 

od pełzania obliczono poprzez odjęcie od odkształceń mierzonych na małych belkach 

sprężonych od odkształceń mierzonych na belkach niesprężonych. Belki składowane były 

na podkładkach w Laboratorium Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej tuż 

obok belek do badań długotrwałych. 

 

Rys. 9.14 Szkic ułożenia próbek do badania pełzania wraz z rozmieszczeniem kabli sprężających oraz 

czujników do pomiaru odkształceń  
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Rys. 9.15 Zdjęcia zniszczonej belki z betonu zwykłego do badań pełzania i skurczu podczas sprężania  

9.3.4 Wyniki badań betonów i ich analiza  

Szczegółowe wyniki badań dla betonu lekkiego podano w Załączniku 2, a dla betonu 

zwykłego w Załączniku 3. W załącznikach uwzględniono również wartości odchyleń 

standardowych dla poszczególnych badanych wielkości.  

 

Konsystencja 

W przypadku obu betonów czas Vebe wynosił 5-6 sekund, co zgodnie 

z uzupełnieniem krajowym PN-B-06265 [150] do PN-EN 206 [17] klasyfikuje konsystencję 

tych betonów jako V4/V5. 

 

Gęstości mieszanek oraz betonów stwardniałych  

Średnie gęstości mieszanek betonowych oraz betonów stwardniałych 

przedstawione są w  Tabeli 9.7. 

 

Tabela 9.7 Gęstości mieszanek i betonów stwardniałych 

 

 

Otrzymana gęstość betonu lekkiego w stanie suchym 1740 kg/m3 klasyfikuje go do 

klasy gęstości D1,8. Gęstość betonu zwykłego wyniosła 2170 kg/m3, wartość ta jest 

wyższa o 20% od gęstości betonu lekkiego. Nasiąkliwość, obliczona na podstawie 

pomiarów gęstości w stanie suchym i nasyconym, wyniosła 13,8% dla betonu lekkiego 

oraz 6,9% dla betonu zwykłego.  

 

 

Beton lekki [kg/m3] Beton zwykły [kg/m3]

Gęstość mieszanki betonowej 1990 2330

Gęstość w stanie naturalnym betonu stwardniałego 1980 2320

Gęstość w stanie suchym betonu stwardniałego 1740 2170



77 

 

 

Wytrzymałość na ściskanie 

Badania wytrzymałości na ściskanie na normowych próbkach sześciennych po 28 

dniach dojrzewania wskazują, iż w przypadku obu betonów osiągnięto założoną 

porównywalną średnią wytrzymałość na ściskanie. Średnia wytrzymałość na ściskanie 

oznaczona na próbkach sześciennych wynosiła 48,5 MPa i 50,5 MPa odpowiednio dla 

betonu lekkiego i zwykłego. 

Średnia wytrzymałość na ściskanie betonu lekkiego, oznaczona na normowych 

próbkach cylindrycznych, po 14, 28 i 90 dniach wyniosła odpowiednio 40,4 MPa; 45,7 

MPa; 47,1 MPa. Dla betonu zwykłego wartość wytrzymałości na ściskanie wyniosła 

odpowiednio 45,7 MPa; 50,7 MPa; 63,6 MPa. Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach 

dojrzewania betonu lekkiego oznaczona na próbkach cylindrycznych jest o około 10% 

niższa niż betonu zwykłego.  

Odchylnie standardowe wytrzymałości na ściskanie zarówno dla betonu lekkiego 

(Załacznik 2) jak i zwykłego (Załacznik 3) nie przekracza wartości 3,0 MPa. Z kolei 

współczynnik zmienności wynosi dla betonu lekkiego 0,6-5,2% a dla zwykłego 0,6-4,5%. 

 

Rys. 9.16 Wykres rozwoju wytrzymałości na ściskanie w czasie dla betonu lekkiego i zwykłego 

Na wykresie (Rys. 9.16) przestawiono rozwój wytrzymałości dla betonu lekkiego 

i zwykłego w czasie. Między 14 a 28 dniem przyrost wytrzymałości dla obu betonów jest 

zbliżony, natomiast po tym terminie beton lekki wykazał jedynie nieznaczny przyrost 

wytrzymałości w porównaniu do betonu zwykłego. Wytrzymałość betonu zwykłego między 

28 a 90 dniem powiększyła się aż o 25% i należy oczekiwać, że beton ten w późniejszym 

okresie będzie wykazywał dalszy jej przyrost. W przypadku betonu lekkiego analogiczny 

przyrost pomiędzy 28 a 90 dniem dojrzewania wynosił jedynie 3%. Znikomy przyrost 

wytrzymałości betonu lekkiego po 28 dniach wynika z ograniczającego wpływu kruszywa 

lekkiego, które z uwagi na swoją niską wytrzymałość, uniemożliwia wykorzystanie 

potencjału mocnej matrycy cementowej w dalszym rozwoju wytrzymałości. Wykazany 

rozwój wytrzymałości betonu lekkiego i zwykłego w czasie potwierdza obserwacje 

poczynione w [11].  
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Klasyfikacja betonów  

Zgodnie z wytycznymi normy PN – EN 206 [17] określono klasy wytrzymałości 

betonów w oparciu o wyniki badań zrealizowane na próbkach walcowych i sześciennych. 

Klasyfikację przedstawiono w  Tabeli 9.8. 

Tabela 9.8 Zestawienie obliczonych klas betonu dla próbek cylindrycznych i sześciennych po 28 dniach 

dojrzewania dla betonu lekkiego oraz zwykłego 

 

 

Niezależnie od rodzaju zastosowanych próbek beton lekki został zaklasyfikowany do 

klasy LC 40/44. Natomiast dla betonu zwykłego z uwagi na znikomą różnice 

w wartościach średniej wytrzymałości na ściskanie na próbkach sześciennych 

i cylindrycznych klasy betonu różnią się aż o dwie pozycje. W rozdziale 2.2.1 

przedstawiono tabele w której podano wartości stosunków wytrzymałości zbadanej na 

kostkach do wytrzymałości zbadanych na walcach. Obliczając stosunek wytrzymałości 

otrzymanej na walcach do wytrzymałości otrzymanej na kostkach badanych betonów dla 

betonu lekkiego otrzymano wartość 0,92, a dla betonu zwykłego 1,00. W przypadku 

betonów lekkich współczynnik ten był analogiczny jak wynika z normy PN – EN 206 [17], 

natomiast dla betonu zwykłego znacząco się różni.  

Brak zróżnicowania wartości wytrzymałości średniej oznaczonej na próbkach 

walcowych i sześciennych dla badanego betonu zwykłego spowodowany jest jego 

jednorodnością strukturalną, nietypową dla betonów zwykłych, wynikającą 

z zastosowania łamanego kruszywa dolomitowego. Powyższy przypadek potwierdza fakt 

[11], że dla betonów charakteryzujących się dużą jednorodnością strukturalną istnieje 

duże prawdopodobieństwo, że klasyfikacja wytrzymałości betonu prowadzona na 

próbkach cylindrycznych może prowadzić do wyższej klasy niż w przypadku 

zastosowania  próbek sześciennych. Powyższe spostrzeżenie jest o tyle istotne, że 

kontrolę jakości betonu w Polsce prowadzi się głównie na próbkach sześciennych. 

Na potrzeby badań chciano uzyskać betony o zbliżonej wytrzymałości na ściskanie. 

Porównując klasy betonu otrzymane z badań na próbkach walcowych uzyskano beton 

zwykły o wyższej klasie niż beton lekki. Odwrotna sytuacja powstała w przypadku 

otrzymanych klas z badań próbek sześciennych. Z powyższego można wnioskować, że 

dopuszczalne jest porównywanie otrzymanych wyników elementów konstrukcyjnych, 

mając na uwadze, że beton zwykły ma nieco wyższą wytrzymałość na ściskanie. Na 

potrzeby dalszych analiz i odnoszenia się do szacowań wartości mechanicznych opartych 

o PN-EN 1992-1-1 [16] ustalono, że wartości charakterystyczne wytrzymałości na 

ściskanie na próbkach walcowych są bazowymi.  

 

Mechanizm zarysowania i zniszczenie w próbie jednoosiowego 

ściskania 

Od Rys. 9.17 do Rys. 9.19 przestawiono uśrednione zależności naprężeń od 

odkształceń dla betonu lekkiego i zwykłego w próbie jednoosiowego ściskania po 14, 28 

LWAC NWAC LWAC NWAC

Póbki cylidryczne 45,7 50,7 LC 40/44 C 45/55

Próbki sześcienne 48,5 50,5 LC 40/44 C 35/45

Średnia wytrzymałość 

po 28 dniach [Mpa]

Klasa betonu 

zgdonie z PN-EN 
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i 90 dniach. Wykresy dla betonów lekkich do około 80% wytężenia mają postać 

prostoliniową, tak jak przedstawiono to w badaniach [28,67,68]. Beton długo pracuje 

w stanie niezarysowanym, a następnie niszczy się krucho, mając bardzo krótki zakres 

pracy między odkształceniami dla maksymalnego naprężenia, a maksymalnymi 

odkształceniami. W przypadku zastosowanego betonu zwykłego pracuje on w stanie 

niezarysowanym do niższego poziomu wytężania (około 65%) niż w przypadku betonu 

zwykłego. Niemniej jednak, z uwagi na wspomnianą już wcześniej wysoką jednorodność 

strukturalną badanego betonu zwykłego, poziom wytężenia, przy którym zachowana jest 

prostoliniowość zależności naprężenie – odkształcenie, jest znacznie wyższy niż dla 

typowych betonów konstrukcyjnych, który przyjmuję się na poziomie około 40-45%. 

Pomimo dużej jednorodności betonu zwykłego, pierwsze zarysowania następują przy 

wytężeniu niższym o 15 punktów procentowych niż dla betonu lekkiego.  

Na Rys. 9.20 i Rys. 9.21 przedstawiających próbki po badaniu, wyraźnie widać, że 

zniszczenie następuje poprzez kruszywo zarówno w przypadku betonu zwykłego, jak 

i lekkiego. Taki sposób zniszczenia świadczy o bardzo dobrej przyczepności matrycy do 

łamanego kruszywa dolomitowego. Sposób zniszczenia badanego betonu zwykłego 

odbiega od typowego dla betonów tego rodzaju, omówionego w rozdziale 2.2.2.  

 

 

Rys. 9.17 Wykres zależności naprężenie - odkształcenie w próbie jednoosiowego ściskania po 14 dniach 

od zabetonowania dla betonu lekkiego i zwykłego 
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Rys. 9.18 Wykres zależności naprężenie - odkształcenie w próbie jednoosiowego ściskania po 28 dniach 

od zabetonowania dla betonu lekkiego i zwykłego 

 

Rys. 9.19 Wykres zależności naprężenie - odkształcenie w próbie jednoosiowego ściskania po 90 dniach 

od zabetonowania dla betonu lekkiego i zwykłego 
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Rys. 9.20 Zniszczone próbki z betonu lekkiego po próbie ściskania 
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Rys. 9.21 Zniszczone próbki z betonu zwykłego po próbie ściskania 

Parametrem niekiedy stosowanym do oceny efektywności zastosowania betonu 

lekkiego jako materiału konstrukcyjnego jest stosunek gęstości w stanie suchym do 

wytrzymałości na ściskanie (ρ/fc). W przypadku badanego betonu lekkiego gęstość 

w stanie suchym wyniosła 1740 kg/m3 a jego wytrzymałość po 28 dniach 45,7 MPa. Zatem 

wartość stosunku ρ/fc wynosi 38,1. Natomiast, dla betonu zwykłego gęstość w stanie 

suchym wyniosła 2170 kg/m3, a wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach 50,7 MPa, 

wartość stosunku ρ/fc wynosi 42,8. Analogiczne współczynniki wyznaczone dla obu 

betonów po 90 dniach dojrzewania wynoszą 34,1 oraz 36,9 odpowiednio dla betonu 

zwykłego i lekkiego. Na podstawie powyższych analiz wartości współczynnika w różnych 

terminach badania można zatem przyjąć, że z uwagi na relację gęstości i wytrzymałości 

materiału konstrukcyjnego, efektywność stosowania betonu lekkiego jest większa 

w porównaniu do betonu zwykłego, a w szczególności w początkowym okresie 

dojrzewania.  
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Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu  

Średnia wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu dla betonu lekkiego 

wyniosła odpowiednio po 14, 28 i 90 dniach 3,30 MPa; 3,50 MPa i 3,85 MPa, a dla betonu 

zwykłego odpowiednio 3,85 MPa; 3,90 MPa i 5,05 MPa . Na wykresie (Rys. 9.22) 

przestawiono zależność wartości wytrzymałości na rozciąganie od czasu dla betonu 

lekkiego i zwykłego.  

 

Rys. 9.22 Wykres zależności wytrzymałości na rozciąganie od czasu LWAC – beton lekki, NWAC – beton 

zwykły 

Zgodnie z PN-EN 1992-1-1 [16] wartość wytrzymałości na osiowe rozciąganie 

można oszacować jako 0,9 wartości wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu. 

Według normy PN-EN 1992-1-1 [16] dla klasy betonu LC 40/44 oraz gęstości w stanie 

suchym 1740 kg/m3 wartość średniej wytrzymałości na rozciąganie osiowe powinna 

wynieść 3,05 MPa, co daje wartość wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu 

równą 3,4 MPa. Obliczona wartość jest mniejsza od zmierzonej po 28 dniach jedynie 

o 3%. W przypadku betonu zwykłego wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu 

zgodnie z PN-EN 1992-1-1 [16] dla klasy C45/55 wynosi 4,2 MPa. Natomiast wartość 

pomierzona wynosi 3,90 MPa i jest niższa o 7% od wartości oszacowanej wg PN-EN 

1992-1-1 [16]. Niewielkie różnice między wartościami obliczonymi zgodnie z normą PN-

EN 1992-1-1 [16], a wartościami pomierzonymi zarówno dla betonu lekkiego jak 

i zwykłego świadczą o miarodajnym oszacowaniu normowym.  

Wytrzymałość na rozciąganie betonu lekkiego po 28 dniach dojrzewania jest 

o niższa 11% niż betonu zwykłego, podobnie jak w przypadku 28-dniowej wytrzymałości 

na ściskanie. Przedstawione wyniki potwierdzają, że wartość wytrzymałości na 

rozciąganie przy rozłupywaniu betonu lekkiego jest bardzo zbliżona do wartości 

wytrzymałości na rozciąganie betonu zwykłego [18,67,73–75]. Wskazują one również na 

analogiczne zależności wytrzymałości na rozciąganie i ściskanie jak dla betonów 

zwykłych. Mniejszy przyrost wytrzymałości na rozciąganie między 28 a 90 dniem 

dojrzewania dla betonu lekkiego, jak w przypadku wytrzymałości na ściskanie, jest 

spowodowany ograniczającym wpływem słabego kruszywa porowatego.  

Obliczając wskaźnik kruchości betonów, czyli stosunek wytrzymałości na 

rozciąganie przy rozłupywaniu do wytrzymałości na ściskanie otrzymano wartości 8,1%; 

7,7% i 8,1% dla betonu lekkiego odpowiednio po 14, 28 i 90 dniach. Natomiast dla betonu 
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zwykłego wynosi on 8,3%; 7,7% i 7,9% odpowiednio po 14, 28 i 90 dniach. Wyniki 

pokazują, że kruchość obu betonów różni się jedynie nieznacznie, co wynika z ich 

porównywalnej jednorodności strukturalnej i odpowiedniej przyczepności zaczynu do 

kruszywa.  

Na zdjęciach próbek z betonu lekkiego zniszczonych podczas próby rozciągania 

przy rozłupywaniu (Rys. 9.23) można zaobserwować typowe zniszczenie dla tego rodzaju 

betonu następujące przez kruszywo. W przypadku betonu zwykłego (Rys. 9.24) 

zaobserwowano podobny efekt jak dla próbek zniszczonych podczas ściskania – pękanie 

następowało również poprzez ziarna kruszywa. Powyższa obserwacja po raz kolejny 

potwierdza bardzo dobrą przyczepność zaczynu do kruszywa w przypadku obu badanych 

betonów.  

 

 

Rys. 9.23 Zniszczone próbki z betonu lekkiego podczas rozciągania przy rozłupywaniu  

 

Rys. 9.24 Zniszczone próbki z betonu zwykłego podczas rozciągania przy rozłupywaniu  
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Moduł sprężystości 

Średni moduł sprężystości betonu lekkiego po 14, 28 i 90 dniach wyniósł 

odpowiednio 20,2 GPa; 20,5 GPa i 22,1 GPa. Dla betonu zwykłego otrzymano wartości 

30,3 GPa; 31,2 GPa i 35,6 GPa. Na wykresie (Rys. 9.25) przestawiono zależność wartości 

modułu sprężystości od czasu dla betonu lekkiego i zwykłego.  

 

Rys. 9.25 Wykres zależności modułu sprężystości od czasu LWAC – beton lekki, NWAC – beton zwykły 

Według normy PN-EN 1992 1-1 [16] szacowana wartość modułu sprężystości dla 

osiągniętej klasy wytrzymałości LC40/44 i gęstości betonu lekkiego w stanie suchym 1740 

kg/m3 wynosi 21,9 GPa. Wartość ta jest o 6% wyższa niż wartość modułu oznaczona po 

28 dniach. Te niewielkie różnice w stosunku do wartości normowych wskazują na 

miarodajne oszacowanie modułu sprężystości  betonu lekkiego według PN-EN 1992 1-1 

[16]. Należy podkreślić, że wyniki te są bardziej zadawalające niż uzyskane na etapie 

badań wstępnych, w których wartości zbadane modułu sprężystości były niższe o około 

13% w stosunku do oszacowań normowych. 

Moduł sprężystości betonu zwykłego dla klasy C45/55 wyznaczony zgodnie 

z normą PN-EN 1992 1-1 [16] dla betonu na kruszywie dolomitowym wynosi 32,4 GPa. 

Dla betonów na kruszywie wapiennym należy zmniejszyć wartość modułu sprężystości o 

10% w stosunku do wartości podanych w tabeli normowej dla danej klasy. Sposób takie 

oszacowania wynika z faktu, że wartości stabelaryzowane określone zostały dla kruszyw 

kwarcytowych. Obliczona wartość modułu sprężystości była jedynie o 4% wyższa niż 

zbadana po 28 dniach. Wyniki te potwierdzają również miarodajność oszacowania 

normowego modułu sprężystości betonu zwykłego.  

Moduł sprężystości betonu lekkiego jest parametrem, którego wartość najbardziej 

odbiega od wartości dla betonu zwykłego porównywalnej wytrzymałości. Moduł 

sprężystości betonu lekkiego zbadany po 28 dniach dojrzewania był niższy aż o 34% 

w stosunku do modułu betonu zwykłego. Wyniki wykonanych badań są zbieżne z licznymi 

badaniami [11,14,46,56–58], w których wskazywano, że moduł sprężystości betonów 

lekkich był znacząco niższy niż dla betonów zwykłych przy zbliżonej średniej 

wytrzymałości na ściskanie.  
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Skurcz 

Dla każdego rodzaju betonu i każdej belki opracowano wykresy zależności 

odkształceń od czasu. Na Rys. 9.26 oraz Rys. 9.27 przedstawiono wykresy rozwoju 

odkształceń w czasie dla każdej badanej belki z betonu zwykłego oraz lekkiego. 

W początkowych dniach dla dwóch belek z betonu lekkiego pojawiły się wartości ujemne 

odkształceń, co świadczy o występowaniu zjawiska pęcznienia.  

 

Rys. 9.26 Rozwój odkształceń betonu lekkiego w czasie: B 1-3 – belki niesprężone, B4-6 belki sprężone 

 

Rys. 9.27 Rozwój odkształceń betonu zwykłego w czasie: B 7-9 – belki niesprężone, B 10-12 belki 

sprężone 
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Na Rys. 9.28 przestawione są wykresy rozwoju odkształceń skurczowych dla betonu 

lekkiego oraz zwykłego, a także rozwój skurczu obliczonego zgodnie z PN-EN 1992 1-1 

[16] dla klas betonu C45/55 oraz LC40/44.  

 

Rys. 9.28 Rozwój średnich odkształceń od skurczu zbadanych i oszacowanych zgodnie z PN-EN 

1992-1 [16] dla betonu lekkiego i zwykłego ok. RH=50%, ok. T=20°C 

Na Rys. 9.28 zaobserwować można znaczne różnice w wartościach oraz w rozwoju 

odkształceń skurczowych w czasie dla betonu lekkiego i zwykłego. Początkowy bardziej 

dynamiczny przyrost odkształceń skurczowych dla betonu lekkiego trwał około 15 dni, 

a w przypadku betonu zwykłego około 50 dni. Spowolnienie dynamiki przyrostu 

odkształceń skurczowych rozpoczęło się począwszy od wartości około 9x10-5 oraz 

45x10- 5 odpowiednio dla betonu lekkiego i zwykłego. Powyższa różnica spowodowana 

była zdolnością do absorbcji wody poprzez kruszywo lekkie. W rezultacie 

prawdopodobnie nastąpiła redukcja skurczu początkowego poprzez eliminowanie 

samoosuszania się betonu lekkiego, spowodowanego hydratacją cementu, oraz 

ograniczeniem odparowywania wody z kompozytu. W kolejnym etapie rozwoju skurczu 

dla obu betonów obserwuje się liniowy przyrost odkształceń. Warto jednak zauważyć, że 

dymnika przyrostu odkształceń dla betonu lekkiego jest większa i nie ulega stabilizacji w 

przeciwieństwie do betonu zwykłego. Brak stabilizacji może świadczyć o możliwości 

osiągnięcia większego skurczu betonu lekkiego w późniejszym okresie. Po 559 dniach 

wartość skurczu betonu lekkiego wyniosła 34,5 x10-5, a dla betonu zwykłego po 489 

dniach wyniosła 54x10-5. Wartość końcowa skurczu betonu lekkiego jest aż o 36% niższa 

od wartości skurczu betonu zwykłego. Mimo śledzenia przebiegu skurczu przez około 1,5 

roku wartości dla betonu lekkiego wciąż były znacząco niższe niż dla betonu zwykłego.  

Przebieg oraz wartości skurczu dla betonu lekkiego znacznie różnią się od wartości 

obliczonych zgodnie z PN-EN 1992 1-1 [16] dla klas LC40/44. Zgodnie z PN-EN 1992 1-

1 [16] skurcz betonu lekkiego powinien narastać szybciej w początkowym okresie, 

a następnie ulec stabilizacji. W przedstawionych badaniach okres szybszego wzrostu jest 

krótszy, a stabilizacja nie jest obserwowana. Wartość obliczonego skurczu po 559 dniach 
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wynosi 55,3x10-5, która stanowi 138% wartości pomierzonych. Nie można jednak wprost 

powiedzieć, że wytyczne normy zawyżają wyniki, ponieważ, jak już wyżej wspomniano, 

badany skurcz wykazuje wciąż tendencję wzrostową. Brak stabilizacji skurczu może 

spowodować, że w późniejszym okresie wartości odkształceń skurczowych osiągną 

wartości zbliżone do obliczonych zgodnie z PN-EN 1992 1-1 [16]. Można przypuszczać, 

że po dłuższym czasie skurcz betonu lekkiego ustabilizuje się. Aby uzyskać ostateczną 

odpowiedź na pytanie, jak kształtuje się końcowy skurcz betonu lekkiego na kruszywie 

Certyd w porównaniu z betonem zwykłym, należałoby prowadzić badania aż do momentu 

pojawienia się stabilizacji odkształceń skurczowych. Natomiast znacząca różnica 

przebiegu rozwoju skurczu w początkowym okresie, między wartościami zbadanymi 

a pomierzonymi, świadczy o braku dokładnych wytycznych w PN-EN 1992 1-1 [16] na 

temat wstępnego nawilżenia kruszywa, dzięki któremu beton lekki ma możliwości 

samopielęgnacji wynikającej z możliwości absorbcji wody przez kruszywo. 

W przypadku betonu zwykłego obserwuje się większą zgodność rozwoju 

odkształceń skurczowych z przewidywaniami normy PN-EN 1992 1-1 [16]. Porównując 

wyniki odkształceń skurczowych pomierzonych z wynikami obliczonymi zgodnie z PN-EN 

1992 1-1 [16] otrzymano bardzo podobny przebieg rozwój skurczu w czasie, jednak 

wartości skurczu obliczonego są nieco niższe niż pomierzone. Końcowa wartość skurczu 

obliczona zgodnie z PN-EN 1992 1-1 [16] wynosi 45,9x10-5 i jest o 15% niższa niż 

zbadana dla betonu zwykłego. Różnica w wartościach może wynikać z faktu, że 

wytrzymałość betonu zwykłego po 28 dniach dojrzewania wciąż znacząco rosła. Średnia 

wytrzymałości betonu zwykłego po 28 dniach wyniosła 50,7 MPa, podczas gdy po 90 

dniach wynosiła 63,8 MPa  

Wyniki badań własnych dla betonu lekkiego potwierdzają rezultaty badań 

przedstawionych w literaturze przedmiotu [22–26], w których wykazano, że skurcz 

betonów wysokiej wytrzymałości na kruszywie lekkim charakteryzuje się wolniejszym 

przyrostem w początkowym stadium rozwoju niż dla betonu zwykłego. Natomiast dalszy 

rozwój odkształceń skurczowych zbadany dla betonu lekkiego nie jest zbieżny 

z omawianymi badaniami w [22–24,26]. W większości badań po około roku skurcz betonu 

lekkiego osiągał wartości zbliżone lub wyższe niż dla betonu zwykłego. Należy zaznaczyć, 

że cytowane badania prowadzono na betonach wykonanych na innych rodzajach kruszyw 

charakteryzujących się odmienną strukturą porowatości oraz niższą nasiąkliwością. 

Ponadto, badania własne realizowane były na znacznie większych elementach próbnych, 

w porównaniu do belek zastosowanych w cytowanych badaniach. Jedynie badania 

prowadzone przez Costy i in. [25] dały zbliżone, niskie wartości skurczu w porównani 

z prowadzonymi badaniami. W cytowanych badaniach [25] skurcz betonów lekkich na 

kruszywie Leca był prawie dziesięciokrotnie niższy niż przewidywania normowe po 672 

dniach. Badania [25] wykonywane były na próbkach o wymiarze 150x150x600mm 

i rozpoczęto je po 24h, a nawilżenie kruszywa wyniosło 19,1%. Mimo zastosowania 

próbek o wymiarach zbliżonych jak w innych badaniach [22–24,26] uzyskano zaskakująco 

niski skurcz. Autorzy tę rozbieżność tłumaczą brakiem uwzględniania wpływu 

samopięlegnacji betonu lekkiego w oszacowaniach normowych. Natomiast w badaniach 

[28] potwierdzono, że betony ze spiekanym kruszywem lekkim wykazują stosunkowo 

mniejszy skurcz niż inne betony lekkie. Certyd jest kruszywem spiekanym w wysokich 

temperaturach, co może korzystnie wpłynąć na organicznie skurczu betonu. Jak pokazują 

powyższe wyniki badań i ich rozbieżności, nie można jednoznacznie określić reguły 

rozwoju oraz wartości skurczu betonów lekkich. Analiza zagadnienia skurczu betonów 

lekkich wymaga bowiem uwzględnienia nie tylko wpływu specyfiki i rodzaju kruszywa 
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(21) 

lekkiego, ale również składu betonu ze szczególnym uwzględnieniem wstępnego 

nawilżenia kruszywa. 

 

Pełzanie 

Na Rys. 9.29 przedstawione zostały wykresy zależności współczynnika pełzania od 

czasu zbadane i obliczone zgodnie z PN-EN 1992-1-1 [16] dla betonu lekkiego i zwykłego. 

Wartości pomierzonego współczynnika pełzania obliczono zgodnie ze wzorem (21).  

𝜑 =
(𝜀 − 𝜀0)

𝜀0
 

gdzie: 

𝜑 – współczynnik pełzania 

𝜀 – odkształcenia całkowite 

𝜀0 − odkształcenia sprężyste tuż po obciążeniu 

 

 

Rys. 9.29 Wykres zależności współczynnika pełzania od czasu dla badanego betonu lekkiego i zwykłego 

oraz dla obliczonych wartości współczynnika pełzania zgodnie z PN-EN 1992 1-1 [16], ok. RH=50%, ok. 

T=20°C 

Analizując przebieg wykresów współczynnika pełzania, można zauważyć, że 

w przypadku betonu lekkiego już po około 100 dniach, przy wartości współczynnika 

pełzania około 0,7, widać stabilizację wykresu rozwoju pełzania w czasie. Natomiast dla 

betonu zwykłego również po około 100 dniach obserwuje się spowolnienie przyrostu 

współczynnika pełzania, jednakże wartość, przy której to następuje jest znacznie wyższa 

niż dla betonu lekkiego i wynosi około 1,2. Różnice w tych wartościach świadczą 

o znacznie większym przyroście pełzania betonu zwykłego w pierwszych kilkudziesięciu 

dniach od obciążenia. Następnie dla obu betonów obserwuje się znaczące spowolnienie 

przyrostu współczynnika pełzania. W przypadku betonu lekkiego po około 200 dniach 
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widać wyraźną stabilizację w wartościach, natomiast dla betonu zwykłego wartości te 

wciąż mają tendencje rosnącą aż do końca badań. Można się spodziewać, że przy 

dalszym badaniu betonu zwykłego wartości współczynnika pełzania będą jeszcze rosły. 

Końcowe współczynniki pełzania wynoszą 0,87 oraz 1,86 odpowiednio dla betonu 

lekkiego i zwykłego. Wartość końcowa odkształceń pełzania dla betonu lekkiego jest aż 

o 53% mniejsza niż dla betonu zwykłego.  Powstała różnica była możliwa ze względu na 

fakt, iż pełzanie betonu w głównej mierze zdeterminowane jest pełzaniem zaczynu. 

W betonie lekkim matryca cementowa ma wyższą wytrzymałość w porównaniu z betonem 

zwykłym, z uwagi na słabsze kruszywo lekkie. Ponadto Certyd jest popiołoporytowym 

kruszywem spiekanym w wysokich temperaturach, powstała stwardniała powłoka na 

kruszywie może korzystnie redukować pełzanie. Przy analizie wpływu rodzaju betonu na 

wartość pełzania pewne znacznie może mieć również fakt, że beton lekki wykazywał 

wyższą wilgotność w porównaniu z betonem zwykłym. 

Należy również zwrócić uwagę, że wyniki obliczone zgodnie z normą PN-EN 1992 

1-1 [16] dla betonu lekkiego są znacznie wyższe niż te uzyskane z badań. Różnice 

obserwuje się przede wszystkim w początkowym okresie rozwoju pełzania, gdzie według 

PN-EN 1992 1-1 [16] jest on szybszy i o wyższych wartościach. Końcowy współczynnik 

pełzania obliczony według PN-EN 1992 1-1 [16] wynosi 1,26 i jest o 31% wyższy niż 

zbadany. Norma PN-EN 1992 1-1 [16] obniża wartość pełzania dla betonów lekkich od 

klasy LC20/22 z uwagi na wyższą wytrzymałość matrycy cementowej, jednak nie 

uwzględnia rodzaju stosowanego kruszywa oraz jego wstępnego nawilżenia. Z tego 

powodu wartości obliczone mogą być przeszacowane. Natomiast dla betonu zwykłego 

wartości obliczone są bardzo podobne do tych uzyskanych z badań, osiągnięto 

praktyczną zgodność wartości obliczonych z pomierzonymi. Końcowa wartość 

współczynnika pełzania obliczona zgodnie z PN-EN 1992 1-1 [16] dla betonu zwykłego 

wynosi 1,78 i jest jedynie o 4% niższa od wartości zbadanych.  

Porównując powyższe wyniki pełzania z wynikami badań wstępnych można 

zaobserwować pewną zgodność obu zbiorów wyników. W obu przypadkach na 

wykresach można zaobserwować stabilizację dynamiki rozwoju pełzania po około 220 

dniach. Pełzanie betonu lekkiego oznaczonego w badaniach wstępnych po 573 dniach 

dojrzewania betonu jest niższe o około 30% niż to uzyskane w badaniach na cele 

niniejszego opracowania. Spowodowane może to być wyższą klasą wytrzymałości 

betonów wykonanych w ramach badań wstępnych, większym rozmiarem belek 

w badaniach wstępnych oraz całkowitą ilością wody zastosowanej do wykonania 

mieszanki betonowej z uwzględnieniem wody użytej do wstępnego nawilżenia kruszywa.  

Przedstawione wyniki badań zgodne są z tymi przedstawionymi w [21,22,104–106], 

gdzie pełzanie betonu lekkiego było niższe niż dla betonu zwykłego. W badaniach [21] 

osiągnięto podobne rezultaty, gdzie po 10 dniach pełzanie wyniosło 50% końcowej 

wartości, a po 250 dniach 90%. Dla betonu lekkiego na kruszywie Certyd po 10 dniach 

wartość pełzania również wyniosła około 50% wartości końcowej, a już przy 200 dniach 

pojawiła się wyraźna stabilizacja. Należy podkreślić, że w omawianych publikacjach 

pełzanie betonu lekkiego jest niższe o około 5-30% od pełzania betonu zwykłego, 

natomiast w badaniach betonu lekkiego na kruszywie Certyd pełzanie betonu lekkiego 

jest aż o 50% niższe.  

Końcowy współczynnik pełzania dla obu betonów można odnieść do obliczeń ugięć 

długotrwałych, wstawiając go do wzoru na efektywny moduł sprężystości podany w PN-

EN 1992 1-1 [16]. Wartości tego modułu służy do oszacowania wpływu pełzania na 
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ugięcia długotrwałe. Zgodnie z PN-EN 1992 1-1 [16] wzór na wartość efektywnego 

modułu sprężystości ma postać: 

𝐸𝑐,𝑒𝑓𝑓 =
𝐸𝑐𝑚

1 + 𝜑
 

 

gdzie:  

Ec,eff – efektywny moduł sprężystości 

𝜑 – współczynnik pełzania 

Ecm - moduł sprężystości betonu 

 

W rezultacie wartości modułów efektywnych po pełnym czasie trwania obciążenia są 

równe: 10,6 GPa dla betonu lekkiego oraz 10,9 GPa dla betonu zwykłego. Do powyższych 

obliczeń wzięto pod uwagę wartość modułu sprężystości badanego po 28 dniach, jeśli do 

obliczeń postawiono 90 dniowe wartości współczynnika pełzania to otrzymano 

odpowiednio wartości modułów równe 11,5 GPa oraz 12,4 GPa. Obliczone wartości 

świadczą o tym, że zgodnie z PN-EN 1992 1-1 [16] przyrost ugięcia od obciążeń 

długotrwałych powinien być podobny dla obu betonów z uwagi na zbliżone wartości 

efektywnych modułów sprężystości. Wpływ znaczących różnic modułu sprężystości, 

zbadanego zgodnie z normą PN-EN 12390-13 [145] na próbkach, na ugięcia może zostać 

praktycznie całkowicie zniwelowany poprzez wysokie wartości pełzania betonu zwykłego, 

a niskie betonu lekkiego.  

 

Rys. 9.30 Wykres zależności siły sprężającej w kablach małych belek sprężonych od czasu 

Na Rys. 9.30 przedstawiono zależność siły sprężającej od czasu dla małych belek 

z betonu lekkiego i zwykłego. Całkowita strata siły sprężającej wynosi 23% dla betonu 
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lekkiego oraz 25% dla betonu zwykłego. Tak jak przedstawiono w wynikach badań 

wstępnych straty sił sprężających dla małych belek mogą być większe niż dla dużych 

elementów konstrukcyjnych z uwagi na większy wpływ skurczu i pełzania. Ponadto małe 

belki nie posiadały zbrojenia zwykłego, które ogranicza efekty reologiczne.  

9.3.5 Podsumowanie badań betonów 

Celem tego etapu badań było określenie i porównanie podstawowych właściwości 

mechanicznych i reologicznych betonu lekkiego i zwykłego o porównywalnej 

wytrzymałości na ściskanie. Na podstawie uzyskanych wyników badań określono 

poniższe wnioski: 

 Gęstość betonu lekkiego jest o 20% niższa niż betonu zwykłego, a średnia 28-

dniowa wartość wytrzymałości na ściskanie betonu lekkiego jest jedynie 10% niższa 

niż betonu zwykłego.  

 Uzyskana wytrzymałość na ściskanie betonu lekkiego jest zgodna z założeniami 

projektowymi i potwierdza, że otrzymanie wysokich wytrzymałości betonów lekkich 

jest możliwe.  

 Zgodnie z założeniami, po 28 dniach dojrzewania oba betony wykazały podobną 

średnią wytrzymałość na ściskanie, oznaczoną na próbkach sześciennych, 48,5 

MPa oraz 50,7 MPa odpowiednio dla betonu lekkiego i zwykłego. 

 Mimo, że osiągnięto założony poziom wytrzymałości na ściskanie oznaczonej na 

próbkach sześciennych po 28 dniach dla obu betonów, ocena klasy betonu zgodnie 

z PN – EN 206 [17] dała różne klasy dla obu betonów. W przypadku oceny 

prowadzonej na próbkach sześciennych betony zaklasyfikowano jako LC40/44 oraz 

C35/45, podczas gdy ocena realizowana na próbkach cylindrycznych dała klasy 

LC40/44 oraz C45/55. 

 Ocena klasy wytrzymałości betonów o jednorodnej strukturze, takich jak beton 

zwykły na kruszywie dolomitowym czy beton lekki, na próbkach sześciennych może 

prowadzić do niższej klasy betonu w porównaniu do oznaczenia na próbkach 

cylindrycznych.  

 Kształt wykresu zależności naprężenie – odkształcenie w próbie jednoosiowego 

ściskania dla badanego betonu lekkiego odpowiada wykresom w badaniach 

omówionych w analizie literatury. Natomiast badany beton zwykły, z uwagi na 

zastosowane kruszywo dolomitowe, wykazał nieco odmienny charakter tej 

zależności w porównaniu do typowych konstrukcyjnych betonów zwykłych. 

W przypadku betonu zwykłego do poziomu wytężenia około 65% wykres zależności 

odkształcenie – naprężenie miał charakter liniowy, podczas gdy dla betonu lekkiego 

analogiczny poziom wytężenia wynosił 80%.  

 Zniszczenie próbek z betonu lekkiego następowało przez ziarna kruszywa, co jest 

zgodne z omawianymi badaniami z przeglądu literatury. Natomiast próbki z betonu 

zwykłego również wykazywały zniszczenie przez kruszywo, co odbiega od 

typowego zniszczenia dla tego rodzaju betonów. Taki sposób zniszczenia widoczny 

był zarówno w próbie ściskania jak i rozciągania. Powyższa obserwacja wskazuje 

na fakt, iż strefa kontaktowa w obu badanych betonach nie stanowiła najsłabszego 

elementu struktury betonu, co korzystnie wpłynęło na jednorodność tych 

kompozytów. 
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 Wartości wytrzymałości na rozciąganie dla betonu lekkiego była o 11% niższa niż 

dla betonu zwykłego po 28 dniach dojrzewania. Różnica ta jest zbieżna z różnicą 

między 28-dniowymi wytrzymałościami na ściskanie.  

 W przypadku obu betonów uzyskano nieco niższe wartości wytrzymałości na 

rozciąganie niż przewiduje to Eurokod PN-EN 1992 1-1 [16]. Różnice te są jednak 

nieznaczne i świadczą o dobrym oszacowaniu normowym. 

 Wartości modułu sprężystości, zgodnie z przewidywanymi różnią się znacząco na 

niekorzyść betonu lekkiego. Wartość modułu sprężystości betonu lekkiego jest aż 

o 34% niższa od wartości modułu betonu zwykłego. Należy jednak zaznaczyć, że 

zarówno dla betonu lekkiego jak i zwykłego szacowania normowe różnią się 

nieznacznie z otrzymanymi wartościami z badań. Zbadany moduł sprężystości po 

28 dniach jest o 6% i 4% niższy niż szacowania PN-EN 1992 1-1 [16] odpowiednio 

dla betonu lekkiego i zwykłego, co potwierdza miarodajność oszacowań według tej 

normy.  

 Przyrost wytrzymałości na ściskanie, wytrzymałości na rozciąganie oraz modułu 

sprężystości w czasie jest znacznie większy między 28 a 90 dniem dojrzewania dla 

betonu zwykłego niż lekkiego. Mniejszy przyrost charakterystyk mechanicznych 

betonu lekkiego spowodowany jest ograniczającym wpływem słabszego niż 

matryca cementowa kruszywa porowatego.  

 Skurcz betonu lekkiego w początkowym okresie dojrzewania betonu ma znacznie 

mniej dynamiczny rozwój niż skurcz betonu zwykłego. Powodem takich 

rozbieżności są znaczne ilości wody skumulowanej w kruszywie porowatym. 

W kolejnych dniach skurcz betonu lekkiego narasta liniowo i po 559 nie osiąga 

stabilizacji, jednakże jego wartość jest wciąż aż o 36% mniejsza niż dla betonu 

zwykłego. Z uwagi na brak stabilizacji skurczu betonu lekkiego można się 

spodziewać, że ostatecznie osiągnie on wyższe wartości w porównaniu z betonem 

zwykłym. Potwierdzenie powyższego wymagałoby jednak znacznie dłuższego 

czasu obserwacji. 

 Zbadane wartości końcowe odkształceń skurczowych dla betonu lekkiego były 

o 38% niższe niż przewiduje PN-EN 1992 1-1 [16], a jego przebieg w czasie różni 

się głównie w początkowym okresie. Norma PN-EN 1992 1-1 [16] nie uwzględnia 

wstępnego nawilżenia kruszywa, przez co rozwój skurczu jest bardziej dynamiczny 

niż ten zbadany na betonie lekkim w początkowym okresie.  

 Badany rozwój skurczu betonu lekkiego jest jedynie częściowo zbieżny z wynikami 

omówionymi w literaturze tematycznej. W większości publikacji rozwój skurczu 

w początkowych dniach jest wolniejszy niż w przypadku badanego betonu lekkiego. 

Natomiast w większości przytoczonych badań skurcz betonu lekkiego po około roku 

jest równy lub większy od skurczu betonu zwykłego, co nie nastąpiło w omawianych 

badaniach własnych. Jedynie w jednej publikacji [25] otrzymano zbieżność 

wyników, gdzie po 672 dniach skurcz betonu lekkiego był dziesięciokrotnie niższy 

niż betonu zwykłego.  

 Przebieg skurczu betonu zwykłego jest zgodny z oszacowaniami PN-EN 1992 1-1 

[16], tylko końcowe wartości badane były nieznacznie wyższe niż obliczone.  

 Odkształcenia od pełzania betonu lekkiego były ponad dwukrotnie niższe 

w porównaniu do pełzania betonu zwykłego. 

 Pełzanie betonu lekkiego po około 200 dniach osiągnęło stabilizację wartości 

współczynnika pełzania. Natomiast w przypadku betonu zwykłego stabilizacja nie 

nastąpiła.  
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 Przebieg oraz wartości współczynnika pełzania betonu lekkiego obliczone według 

PN-EN 1992-1-1 [16] są znacząco zawyżone w stosunku do otrzymanych wyników 

badań betonu lekkiego. Natomiast dla betonu zwykłego wyniki badań praktycznie 

pokrywają się z szacowaniami normy PN-EN 1992-1-1 [16]. Rozbieżności dla 

betonu lekkiego mogą wynikać z braku uwzględnienia rodzaju kruszywa oraz jego 

wstępnego nawilżenia.  

 Znacznie niższe pełzanie betonu lekkiego niż betonu zwykłego może wpłynąć 

korzystnie na końcową wartość ugięć długotrwałych. Zgodnie z Eurokodem PN-EN 

1992-1-1 [16] do obliczeń ugięć długotrwałych stosowany jest efektywny moduł 

sprężystości zależny od pełzania. Jego wartość dla obu betonów jest zbliżona po 

wstawieniu do obliczeń wartości współczynników pełzania.  
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9.3.6 Badania długotrwałe belek kablobetonowych 

Badania belek kablobetonowych z betonu lekkiego i zwykłego miały na celu 

porównanie ich zachowania się tych pod wpływem obciążenia długotrwałego oraz 

prześledzenia zmiany siły sprężającej w cięgnach. W szczególności skupiono się na 

analizie wpływu reologii na ugięcia belek.  

9.3.6.1 Podstawowe założenia 

Dobierając wymiary gabarytowe belek kierowano się kilkoma kryteriami. Głównym 

kryterium było jak najlepsze odwzorowanie rzeczywistych warunków pracy w stropie. 

Założono, że belki stanowić będą elementy stropu płytowo żebrowego o rozstawie 

osiowym belek 3,00 m i płycie grubości 0,12 m Rys. 9.31. Drugie kryterium to rozpiętość 

belek, która ze względu na długotrwały sposób badania musiała zostać ograniczona do 

6,0 m. Aby otrzymać racjonalny stosunek rozpiętości do wysokości przekroju założono 

wysokość belek 0,35 m o szerokości 0,25 m. Daje to stosunek rozpiętości do wysokości 

17,1 co jest zbyt wysoką wartością dla belek żelbetowych i uzasadnia ich sprężenie. 

Obliczając ugięcia oraz naprężenia powstałe w przekroju metodą analityczną, dobrano 

liczbę i układ kabli sprężających. Program badań przedmiotowych belek zaplanowano 

tak, aby w pełni odwzorować pracę belek jako żeber stropu płytowo-belkowego, którego 

koncepcję przedstawiono na Rys. 9.31. 

Do wykonania belek użyto betonu lekkiego oraz betonu zwykłego o właściwościach 

omówionych w rozdziale 9.3.1. Z każdego rodzaju betonu wykonano po dwie belki.  

 

 

Rys. 9.31 Geometria analizowanego stropu 
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9.3.6.2 Geometria belek 

Zgodnie z podanymi wyżej założeniami zaprojektowano 4 belki o przekroju 

prostokątnym 250x350 mm i długości całkowitej 6,10 m. Dwie z nich wykonano z betonu 

lekkiego, a dwie z betonu zwykłego. Belki podparto w sposób przegubowy 0,10 m od 

końca belki (Rys. 9.32). 

9.3.6.3 Sprężenie i zbrojenie zwykłe 

Belki sprężono dwoma cięgnami bez przyczepności ułożonymi parabolicznie 

o maksymalnym mimośrodzie równym 0,125 m. W strefie zakotwienia cięgna 

umieszczone zostały w środku ciężkości przekroju. Do sprężenia użyto splotów 7Φ5 ze 

stali sprężającej o granicy plastyczności równej 1860 MPa. Wykonano również zbrojenie 

zwykłe belek w postaci 5 prętów Φ12 (trzy dołem i dwa górą) oraz strzemion dwu-ciętych 

Φ8 co 200 mm. Zakotwienia cięgien sprężających oparto na czołach belek na stalowej 

blasze o grubości 15 mm. Ze względu na niewielką długość belek użyto system zakotwień 

bezpoślizgowych, po stronie biernej zamontowano zakotwienia szczękowe, a po stronie 

czynnej zakotwienia gwintowane. Zakotwienia rozmieszczone zostały naprzemiennie - na 

jednym czole belki znajdowały się zakotwienie bierne i czynne. Pod zakotwieniem 

szczękowym na każdej z belek w jednym cięgnie umieszczony został siłomierz. 

Geometrię oraz sposób rozmieszczenia cięgien, zakotwień i prętów zbrojeniowych 

pokazano na Rys. 9.32. 
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Rys. 9.32 Geometria, sprężenie i zbrojenie badanych belek 
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9.3.6.4 Program obciążenia  

Badane belki zostały obciążone obciążeniem stałym wynikającym z ciężaru 

teoretycznie rozpiętej na nich płyty zgodnie z założeniami z punktu 9.3.6.1. Wartość tego 

obciążenia była różna dla belek z betonu lekkiego i zwykłego ze względu na inną gęstość 

obu betonów. Założono gęstość betonów zwiększoną z uwagi na zbrojenie równą 1850 

kg/m3 i 2350 kg/m3 odpowiednio dla betonu lekkiego i zwykłego. Oprócz tego do belek 

przyłożono dodatkowe obciążenie wynikające z ciężaru warstw na stropie modelowym 

oraz części długotrwałej obciążenia użytkowego. Obciążenia działające na powierzchnię 

stropu oraz obciążenia przyłożone do belki przedstawiono w  Tabeli 9.9. 

 

Tabela 9.9 Zestawienie obciążeń dla belek 

 

* Ψ2 współczynnik częściowy dla odziaływania zmiennego w kombinacji quasi stałej 

 

Całkowite obciążenie liniowe przypadające na jedną belkę z betonu lekkiego 

wyniosło 12,4 kN/m, natomiast na belkę z betonu zwykłego 14,2 kN/m, a dodatkowym 

obciążeniem, które wywoływało naprężenia w belkach, było ich sprężenie. Na Rys. 9.33 

przedstawiono harmonogram obciążania belek. Po 14 dniach od zabetonowania belki 

ułożono na stanowisku badawczym i sprężono siłą równą 180,2 kN, 185,3 dla belek 

z betonu lekkiego oraz 200,8 kN i 174,6 kN dla belek z betonu zwykłego. Kolejne 

obciążenie długotrwałe przyłożono po 23 dniach od sprężenia. Na Rys. 9.34 

przedstawiono naprężenia jakie pojawiły się w belkach po każdym z obciążeń, do obliczeń 

przyjęto wartość siły po stratach doraźnych. Jak widać na schematach, dzięki 

zastosowaniu sprężenia w belkach z betonu lekkiego w całym przekroju wystąpiło 

ściskanie, natomiast w belkach z betonu zwykłego pojawiło się nieznaczne rozciąganie 

w dolnych włóknach. 

 

 

Rys. 9.33 Harmonogram obciążania belek. 
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Rys. 9.34 Schematy powstających naprężeń w przekroju belki podczas obciążania dla betonu lekkiego i 

zwykłego 

Belki poddane zostały obciążeniu przez okres 559 i 489 dni odpowiednio dla betonu 

lekkiego i zwykłego. W tym czasie monitorowane były ugięcia belek oraz siła w cięgnach. 

Monitoring ugięcia pod obciążeniem, symulującym obciążenie rzeczywiste w stropie, 

został wykonany głównie w celu sprawdzenia wpływu reologii betonu na zmianę ugięcia 

belek. 

9.3.6.5 Stanowisko badawcze 

Ciągłe, długotrwałe obciążenie zostało przyłożone do belek za pomocą zestawu 

siłowników hydraulicznych. Ze względu na różne obciążenie użyto dwóch różnych 

rodzajów siłowników hydraulicznych o różnych mocach. Przed użyciem każdy typ 

siłownika został poddany wzorcowaniu na maszynie wytrzymałościowej. Ostatecznie do 

obciążenia belek z betonu lekkiego użyto siłowników rozmieszczonych co 65 cm, 

o nacisku 8,0 kN każdy, natomiast dla belek z betonu zwykłego zastosowano siłowniki 

o większej sile rozmieszczone co 73 cm, o nacisku 11,4 kN każdy.  

Konstrukcję stanowiska stanowiły dwie poprzeczne ramy składające się z trzech 

stojaków kozłowych do których przyspawana została belka dwuteowa IPN 140. Na belkę 

przyspawano ramę w postaci dwóch słupków IPN 140 oraz belki poprzecznej IPN 220. 

Do poprzecznych belek ramy przykręcono po dwie belki stalowe IPN 300, które zostały 

wcześniej zaprojektowane na obciążenia od siłowników. W celu zabezpieczenia belek 

przed zwichrzeniem wykonano skratowanie belek w postaci rur stalowych R 40x40x3. Do 

belek IPN 300 zostały przykręcone poprzeczki z rur R40x40x3 na których przegubowo 

zamocowano siłowniki hydrauliczne (Rys. 9.35, Rys. 9.36 oraz Rys. 9.37). 

Wszystkie siłowniki połączone były szeregowo wężami hydraulicznymi i podłączone 

do ręcznej pompy (Rys. 9.38). Olej tłoczony był do wszystkich siłowników równocześnie 

znajdujących się na dwóch belkach za pomocą ręcznej pompy. Utrzymywano stałe 

ciśnienie w siłownikach za pomocą pompy, gdyż z uwagi na duży wzrost ugięć 
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w pierwszych dniach konieczne było wyrównywanie ciśnienia co około godzinę. 

W kolejnych dniach przyrosty wielkości reologicznych były mniejsze i ciśnienie 

wyrównywano co tydzień. Z czasem intensywność zwiększania ciśnienia zmniejszyła się 

do jednego razu na miesiąc. 

 

 

Rys. 9.35 Schemat stanowiska badawczego belek w przekroju poprzecznym 
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Rys. 9.36 Schemat stanowiska badawczego belek w przekroju podłużnym 
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Rys. 9.37 Widok belek na stanowisku badawczym 
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Rys. 9.38 Schemat technologiczny hydraulicznego układu obciążającego 

W badaniach zastosowano system czujników z drgającą struną. Przetworniki takie 

działają na zasadzie pomiaru częstotliwości drgań napiętej struny, która zmienia się wraz 

z kwadratem zmiany jej odkształcenia. Zastosowano następujące przetworniki firmy 

GEOKON: 

 4900 – przelotowe przetworniki siły o zakresie pomiarowym 300 KN, do pomiaru siły 

sprężającej (dokładność ± 0,25-0,5%); 

 4420 – przetworniki drogi (dylatometry) o zakresie pomiarowym 50 mm, do pomiaru 

ugięć (dokładność ± 0,1%);. 

Wyniki pomiarów rejestrowano w sposób ciągły z częstością co 5 minut podczas 

procesu sprężania i obciążania belek oraz co 30 minut w pozostałym okresie czasu. 

Rozmieszczenie czujników przedstawiono na Rys. 9.35 oraz Rys. 9.36. 

9.3.6.6 Analiza ugięć belek 

Na Rys. 9.39 przedstawiono przebieg ugięcia belek w czasie. Przedstawione 

ugięcia nie zwierają ugięcia od ciężaru własnego belek, gdyż pomiar ugięć rozpoczęto od 

momentu ustawienia belek przed sprężeniem na podporach. Porównując ze sobą 

przebieg ugięć belek z betonu lekkiego i osobno z betonu zwykłego, można zauważyć że 

zachowują się one w podobny sposób. Ze względu na zróżnicowaną siłę, jaka została 

zadana w kablach sprężających, wygięcie dwóch belek z betonu lekkiego nieco się różni 

między sobą, ale po obciążeniu ich obciążeniem stałym obie uginały się do podobnej 

wartości, a dalszy ich przebieg był równoległy. To samo można powiedzieć o zachowaniu 

się belek z betonu zwykłego. Podobne ugięcia belek pod wpływem obciążeń świadczą 

o wykonaniu podobnych elementów konstrukcyjnych.  

W pierwszej części wykresu (Rys. 9.39) widoczne jest wygięcie belek w górę 

wywołane sprężeniem. Wygięcie belek z betonu lekkiego wynosiło 7,9 mm i 9,5 mm, a dla 

belek z betonu zwykłego 6,2 mm i 7,2 mm. Wartości średnie wyniosły odpowiednio 8,8 
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(23) 

mm i 6,7 mm. Wygięcie belek LWAC było większe o 31% niż belek NWAC. Następnie po 

23 dniach belki obciążono siłownikami, w wyniku tego obciążenia przyrost ugięcia belek 

z betonu lekkiego wyniósł 9 mm, natomiast z betonu zwykłego 10,5 mm. Różnica 

przyrostu ugięcia sprężystego od obciążenia zewnętrznego równa się 1,5 mm, zatem 

ugięcie dla belek z betonu lekkiego było o 15% mniejsze niż ugięcia belek z betonu 

zwykłego. Warto zauważyć, że wartość obciążenia długotrwałego dla belek z betonu 

lekkiego jest o 14,5 % mniejsza niż dla belek z betonu zwykłego, co praktycznie pokrywa 

się z różnica w przyroście ugięć doraźnych od obciążenia.  

 

Rys. 9.39 Wykres zależności ugięcia od czasu dla belek z betonu lekkiego i zwykłego 

Powyższe obserwacje powstałych ugięć doraźnych od sprężenia oraz od obciążenia 

długotrwałego sugerują, że w trakcie zmian stanów naprężeń w przekroju belek nastąpiły 

zmiany wpływające na wartość ugięć. Należy zaznaczyć, że belki nie zarysowały się ani 

podczas wprowadzania siły sprężającej, ani na skutek działania obciążenia 

długotrwałego. Dla powstałych ugięć doraźnych przeprowadzono proste obliczenia 

inżynierskie, poprzez przekształcenie wzoru na ugięcie sprężyste obliczono teoretyczny 

moduł sprężystości belki. Przyjęto, że zarówno obciążenia zastępcze od sprężenia, jak 

i długotrwałe mają charakter obciążenia równomiernie rozłożonego o stałej wartości na 

całej długości belki. Wzór na ugięcie sprężyste przy założeniu małych przemieszczeń ma 

postać: 

𝑢 =
5𝑞𝐿4

384EI
 

gdzie:  

u – ugięcie belki [m] 
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(24) 

q – wartość obciążenia równomiernie rozłożonego belki [kN/m] 

L – rozpiętość belki [m] 

E - moduł sprężystości elementu [GPa] 

I – moment bezwładności elementu [mm4] 

Wzór (23) po przekształceniu ma postać: 

𝐸 =
5𝑞𝐿4

384Iu
 

 

Dla tak przyjętych założeń i pomierzonych podczas badań ugięć obliczono średnie moduły 

sprężystości belek, które zestawiono w Tabeli  9.10. 

 

Tabela 9.10 Obliczone moduły sprężystości belek 

 Belki LWAC Belki NWAC 

  Sprężenie 
Obciążenie 

długotrwałe 
Sprężenie 

Obciążenie 
długotrwałe 

Ugięcie [mm] 8,8 9,5 6,7 10,5 

Moment bezwładności [mm4] 8,96E+08 8,95E+08 

Obciążenie [kN/m] 10,5 12,4 10,7 14,2 

Rozpiętość belki [m] 5,9 5,9 

Moduł sprężystości belki [GPa] 21,0 23,0 28,1 23,8 

 

 

Obliczenia pokazały, że moduł sprężystości belek zależy również od naprężenia 

powstałego w przekroju belek. Na Rys. 9.34 przedstawione zostały rozkłady naprężeń 

wynikające ze sprężenia oraz przyłożenia obciążenia długotrwałego (przy założeniu 

zasady płaskich przekrojów). Sprężenie wywołało w górnej strefie naprężenia 

rozciągające na poziomie zbliżonym do wytrzymałości na rozciąganie obu betonów, 

natomiast w dolnej strefie pojawiły się naprężenia ściskające wynoszące około 25% 

wartości wytrzymałości na ściskanie obu betonów. Obliczone moduły sprężystości belek 

dla ugięć doraźnych od sprężenia wynoszą 21,0 GPa oraz 28,1 GPa, odpowiednio dla 

betonu lekkiego i zwykłego. Te wartości są nieco mniejsze od modułów sprężystości 

zbadanych na próbkach po 90 dniach, które wynoszą 22,1 GPa oraz 35,6 GPa, 

odpowiednio dla betonu lekkiego i zwykłego. Po etapie obciążenia długotrwałego 

obliczone moduły sprężystości zmieniły się do wartości 23,0 GPa oraz 23,8 GPa. Wartość 

modułu dla belek z betonu lekkiego nieco wzrosła. Prawdopodobnie spowodowane jest 

to pozytywnym wpływem ściskania betonu w całym przekroju belek (maksymalna wartość 

tego ściskania jest równa około 15% wytrzymałości na ściskanie) oraz brakiem 

negatywnego wpływu naprężeń rozciągających powstałych podczas sprężenia. 

Natomiast w przypadku betonu zwykłego wartość teoretycznego modułu sprężystości 

belek spadła. Należy zauważyć, że naprężenia powstałe w przekroju belek z betonu 

zwykłego po obciążeniu długotrwałym w dolnej strefie osiągają nieznaczne rozciąganie, 

ze względu na większą gęstość objętościową betonu zwykłego, co mogło wpłynąć na 

obniżenie teoretycznego modułu sprężystości belek. Na obniżenie teoretycznej wartości 

modułu sprężystości belek z betonu zwykłego miało wpływ również naprężenie 

rozciągające powstałe podczas sprężenia. Powyższe wyniki pokazują, że szacowanie 
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(25) 

ugięć doraźnych belek sprężonych, w których zmieniają się znacznie naprężenia podczas 

przykładania kolejnych oddziaływań, w tym sprężenia, na podstawie modułu sprężystości 

betonu oznaczonego w próbie ściskania po 28 czy 90 dniach nie jest dokładne. 

Występowanie naprężeń rozciągających w strefie, która w kolejnej fazie obciążenia 

będzie podlegać ściskaniu, wpływa na sumaryczną wartość ugięć doraźnych belek. Warto 

zauważyć, że w omawianych badaniach beton lekki w belkach sprężonych zachował się 

korzystniej, gdyż obliczony moduł sprężystości belek z betonu lekkiego wzrósł, a nie 

zmalał jak dla betonu zwykłego. Powyższe wnioski pozawalają stwierdzić, że znacznie 

niższy moduł sprężystości betonu lekkiego zbadanego na próbkach nie ma tak dużego 

wpływy na ugięcia się belek.  

Kolejną istotną obserwacją rozwoju ugięć belek są ich przyrosty bez zmiany 

obciążenia. Po sprężeniu przez 23 dni belki pozostały nieobciążone, a na wykresie 

widoczny jest opóźniony wzrost wygięcia. Jest on wywołany pełzaniem betonu 

obciążonego sprężeniem, które było w tym momencie obciążeniem dominującym. Po 23 

dniach średnie wartości wygięcia wyniosły 10,7 mm dla belek LWAC i 9,5 mm dla belek 

NWAC. W  Tabeli 9.11 przedstawiono wartości ugięć oraz ich przyrostów w trakcie trwania 

sprężenia i obciążenia belek.  

Tabela 9.11 Wartości średnich ugięć i ich przyrostów dla belek w poszczególnych etapach obciążenia 

 

 

Badane przyrosty ugięć reologicznych porównano z wartościami obliczonymi na 

podstawie przekształconego wzoru (21) z użyciem współczynnika pełzania zbadanego na 

małych belkach. Przekształcony wzór (21) ma postać (25) : 

 

𝑢 = 𝑢0(𝜑 + 1) 

 

gdzie:  

𝑢 – ugięcie całkowite 

𝑢0 − ugięcie sprężyste tuż po obciążeniu 

𝜑 – współczynnik pełzania 

 

Obliczone i zbadane wartości przyrostów wygięć od sprężenia zestawiono w  Tabeli 9.12. 

Dla betonu zwykłego wartość pomierzona i obliczona jest dokładnie taka sama natomiast 

dla betonu lekkiego wartość obliczona jest jedynie o 2% wyższa. Taki wynik świadczy 

o tym, że pełzanie belek zginanych wywołanych sprężeniem rozwija się w podobny 

sposób jak pełzanie „małych belek”, a wpływ skurczu na zginanych belkach jest 

praktycznie pomijalny. Dla betonu lekkiego obserwowane jest nieco mniejsze pełzanie dla 

dużych elementów.  

 

LWAC NWAC

Wygięcie sprężyste w momencie sprężenia [mm] 8,7 6,7

Wygięcie po 23 dniach od sprężenia 10,7 9,5

Wzrost wygięcia od sprężenia po 23 dniach [mm] 1,9 2,8

Ugięcie od obciążenia stałego [mm] 9,5 10,8

Wzrost ugięcia od obciążenia stałego do końca badania  [mm] 4,4 8,2
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Tabela 9.12 Wartości średnich wygięć od sprężenia pomierzonych i obliczonych dla zbadanego 

współczynnika pełzania na „małych” belkach 

 

 

W przypadku porównania przyrostów ugięć od obciążeń długotrwałych, należy 

wziąć pod uwagę zróżnicowany czas przykładania obciążenia. Etapowe przykładanie 

obciążenia (Rys. 9.40a), zarówno zewnętrznego jak i sprężenia, wywołuje superpozycję 

ugięć doraźnych (Rys. 9.40b). Z uwagi na różny wiek betonu w chwili obciążenia różne 

były również intensywności i zakresy pełzania (Rys. 9.40c). Beton obciążony wcześniej 

pełza intensywniej. Wpływ pełzania na ugięcia uwzględniono zwiększając ugięcia doraźne 

powstające od kolejnych obciążeń o wartość współczynnika pełzania .  

𝑢 = 𝑢0(𝜑0 + 1) + 𝑢1(𝜑1 + 1) 

      
 

u0 – ugięcie od ciężaru belki oraz sprężenia 

u1 – ugięcie sprężyste belek od obciążeń długotrwałych na stropie powstałych w okresie 

do 3 etapu sprężenia oraz od 3 etapu sprężania (określone na modelu (b)), 

0 –  współczynnik pełzania dla betonu w wieku obciążenia t0,0 = 15 dni, 

1 –  współczynnik pełzania dla betonu w wieku obciążenia t0,1 = 38 dni. 

. 

 

Wartość współczynnika pełzania 0 jest końcową wartością zbadaną na małych belkach. 

Współczynnika pełzania 1 dla wieku obciążenia belek poprzez siłowniki nie można 

wprost odczytać z wykresu. Wartość pełzania 1 została oszacowana przy pomocy PN-

EN 1992-1-1 [16] poprzez proporcje i porównanie wykresów przebiegu pełzania w czasie 

dla wartości normowych i pomierzonych. Wartości współczynników pełzania oraz ugięć 

zestawiono w  Tabeli 9.13. 

 

LWAC NWAC

Wygięcie sprężyste w momencie sprężenia [mm] 8,7 6,7

Współczynnik pełzania dla t0=15 dni i t= 23dni 0,25 0,42

Obliczone wygięcie po 23 dniach [mm] 10,7 9,5

Rzeczywiste wygięcie po 23 dniach  [mm] 10,9 9,5
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Rys. 9.40 Rozwój ugięć elementu betonowego pod obciążeniem wzrastającym w czasie: 

a) superpozycja obciążeń, b) superpozycja ugięć, c) współczynnik pełzania zależny od wieku betonu w 

chwili obciążenia  

Tabela 9.13 Wartości średnich ugięć całkowitych pomierzonych i obliczonych dla zbadanego 

współczynnika pełzania na „małych” belkach 

  

 

Otrzymane wartości średnich ugięć całkowitych obliczonych w przypadku betonu lekkiego 

są zdecydowanie niższe niż wartości zbadane, natomiast w przypadku betonu zwykłego 

otrzymano dużą zgodność wyników obliczonych i pomierzonych. Trudno jest określić, 

z jakiego powodu wyniki dla betonu lekkiego są rozbieżne, bo gdyby pełzanie na dużych 

LWAC NWAC

Wygięcie sprężyste w momencie sprężenia [mm] -8,7 -6,7

Współczynnik pełzania dla t0=14 dni i t= 573/489dni 0,87 1,86

Ugięcie od obciążenia długotrwałego 9,5 10,8

Współczynnik pełzania dla t0=38 dni i t= 573/489dni 0,72 1,6

Obliczone ugięcie końcowe [mm] 0,1 8,9

Pomierzone ugięcie końcowe [mm] 3,3 9,5
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belkach było większe wówczas zwiększyłoby się również wygięcie od sprężenia, co 

ostatecznie dałoby również zróżnicowane wyniki w tym zakresie. Z drugiej strony, gdyby 

pełzanie było mniejsze to wyniki z tego samego powodu byłyby także różne. Można 

jedynie wnioskować, że zmiana naprężeń w przekroju w czasie wpłynęła na sposób 

rozwoju współczynnika pełzania i nie jest on tak przewidywalny jak dla betonu zwykłego. 

Dlatego stosowanie wzorów superpozycji dla ugięć doraźnych i współczynnika pełzania 

może nie być zasadne w przypadku betonu lekkiego.  

Obliczając stosunki przyrostu ugięć reologicznych do ugięć sprężystych po 

przyłożeniu obciążenia długotrwałego otrzymano wartości 46,3% oraz 75,9% 

odpowiednio dla betonu lekkiego i zwykłego. Przyrost ugięcia w czasie dla belek z betonu 

lekkiego jest zdecydowanie niższy niż dla betonu zwykłego. Ponadto rozwój ugięcia dla 

belek z betonu lekkiego po około 300 dniach stabilizował się, natomiast dla betonu 

zwykłego nie zaobserwowano stabilizacji. To również potwierdza, że pełzanie badanego 

betonu lekkiego szybciej ulega stabilizacji jak w przypadku badań na „małych belkach”, 

co oznacza, że w późniejszych latach może mniej wpływać na wzrost ugięcia konstrukcji 

niż w przypadku badanego betonu zwykłego. 

 

9.3.6.7 Analiza siły sprężającej 

Na wykresie Rys. 9.41 przedstawiony został przebieg siły sprężającej w czasie. 

Każde cięgno zostało napięte siłą około 200 kN. Siła początkowa na wykresie to wartość 

po stratach doraźnych (po zakotwieniu cięgien). W przypadku belek z betonu lekkiego 

wartości siły w obu belkach były zbliżone, średnio 8,5% mniejsze od siły naciągu. 

W przypadku belek z betonu zwykłego wartości sił po zakotwieniu znacząco się różnią. 

Dla belki 01 zarejestrowano siłę 200,8 kN, a dla belki 02 siłę 174,6 kN. Oznaczałoby to, 

że w belce 01 straty doraźne nie wystąpiły, a w belce 02 wynosiły12,5%. Odwrotna 

sytuacja miała miejsce dla małych belek, gdzie siła naciągu dla belek z betonu lekkiego 

wynosiła 204 kN, a z betonu zwykłego 185 KN. Przyczyn tego należy szukać 

w dokładności sprzętu do sprężania oraz systemu zakotwień. Przy krótkich kablach 

sprężających nawet zakotwienia bezpoślizgowe dają znaczące straty przy kotwieniu. 

Większa siła sprężająca została potwierdzona różnicowanym wygięciem belek od 

sprężenia (Rys. 9.39). 
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Rys. 9.41 Wykres zależności siły od czasu sprężającej w jednym kablu dla każdej z belek z betonu 

lekkiego i zwykłego oraz dla małych belek 

 

Tabela 9.14 Wartości początkowej i końcowej siły sprężającej oraz wartości strat obliczonych i 

pomierzonych dla belek pełnogabarytowych 

  

 

W Tabeli 9.14 przedstawiono wartości strat pomierzonych na belkach z betonu 

lekkiego i zwykłego, zarówno dużych jak i małych. Dla dużych belek podano wartości 

średnie z obu elementów. Dla belek tych pomierzone straty wyniosły 13,3% w przypadku 

LWAC i 17,0% w przypadku NWAC. Natomiast dla belek małych analogiczne straty 

wynosiły odpowiednio 23,3% oraz 24,9%. Dla małych belek straty, zarówno pomierzone 

jak i obliczone, są wyraźnie większe niż dla belek dużych. Różnica ta jest spowodowana 

częściowo większym skurczem i pełzaniem oraz brakiem zbrojenia miękkiego 

w mniejszych elementach. Wpływ na to może mieć również obciążenie zewnętrzne, 

któremu poddano duże belki. Belki kablobetonowe pracowały jako zginane pod wpływem 

obciążenia, doznając ugięcia. Ugięcie przyrastało w czasie, zwiększając zwis cięgna oraz 

powodując przyrost siły w czasie. Przyrost ten częściowo redukował spadek siły 

w cięgnach.  

Dla porównania, obliczono straty siły sprężającej zgodnie z Eurokodem PN-EN 

1992-1-1 [16], podstawiając zbadane parametry pełzania i skurczu oraz modułu 

sprężystości betonów. W każdym przypadku straty obliczone były niższe niż straty 

pomierzone. W przypadku belek dużych różnice te wyniosły od 5% do 6,6% 

Belka początkowa końcowa całkowite obliczone

Belki LWAC 182,75 158,5 13,3% 8,3%

Belki NWAC 187,7 155,7 17,0% 10,4%

Małe belki LWAC 203,1 155,81 23,3% 12,4%

Małe belki NWAC 184,6 138,64 24,9% 17,5%

Siła sprężająca [kN] Straty reologiczne
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a w przypadku belek małych od 7,4% do 10,9%. Przedstawione wyniki badań i obliczeń 

strat pokazały, że korzystając z procedury normowej nie da się precyzyjnie opisać strat 

siły sprężającej. Natomiast badania pokazały, ze straty w elementach mniejszych są 

znacznie większe niż w elementach dużych. Podobne rezultaty uzyskano w badaniach 

[104,106], gdzie w dużych elementach obserwowano znacznie mniejsze pełzanie. 

Ogólnie przyjmuje się, że straty opóźnione w betonie sprężonym nie przekraczają 

wartości 10%, jednak nawet wartości do 20% nie stanowią problemów konstrukcyjnych. 

Istotnym faktem jest to, że starty dla belek z betonu lekkiego są niższe niż dla betonu 

zwykłego (podobnie jak w badaniach [27,121]), co ponownie potwierdza, że zjawiska 

reologiczne w betonie lekkim mniej wpływają na zachowanie się konstrukcji sprężonej 

w czasie niż w przypadku betonu zwykłego. 

9.3.7 Badania niszczące belek sprężonych 

Badania niszczące belek kablobetonowych z betonu lekkiego i zwykłego miały na 

celu porównanie nośności oraz analizę wpływu obciążenia długotrwałego na nośność 

i ugięcia się belek z obu rodzajów betonu.  

9.3.7.1 Stanowisko badawcze 

Po około 17 miesiącach obciążenie długotrwałe zostało zdjęte z belek, a belki 

zostały poddane obciążeniu aż do zniszczenia w próbie czteropunktowego zginania (Rys. 

9.42). W trakcie badań prowadzono pomiary ugięcia w środku rozpiętości oraz pomiary 

odkształceń betonu w przekroju środkowym dwoma tensometrami elektrooporowymi. 

(Rys. 9.42). Tensometry przyklejone zostały na powierzchni bocznej betonu na wysokości 

50 mm poniżej górnej i powyżej dolnej krawędzi belki. Obciążenie przykładane było do 

belek z prędkością 0,25 kN/s.  

 

Rys. 9.42 Szkic stanowiska badawczego 

9.3.7.2 Wyniki badań niszczących 

Badaniom niszczącym zostały poddane wszystkie 4 belki – dwie z betonu lekkiego 

i dwie z betonu zwykłego. Na Rys. 9.43 pokazany został wykres zależności ugięcia od siły 

dla wszystkich 4 belek. Wszystkie 4 belki zniszczyły się w bardzo podobny sposób 

i osiągnęły bardzo podobną maksymalną nośność. Maksymalne wartości obciążeń 

w próbie czteropunktowego zginania, jakie przeniosły belki, wynosiły od 133,6 kN do 

138,5 kN i zostały osiągnięte przy ugięciu od 85,2 mm do 95,5 mm. Nie stwierdzono 

znaczących różnic pomiędzy kształtem wykresów dla betonu lekkiego i zwykłego.  
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Rys. 9.43 Wykres zależności siły od ugięcia podczas badania niszczącego belek. BL LWAC - belka z 

betonu lekkiego BL NWAC – belka z betonu zwykłego 

Na wykresie zależności siły od ugięcia można zaobserwować, zarówno w przypadku 

betonu zwykłego, jak i lekkiego, 4 etapy pracy belek. Pierwszy etap to sprężysta praca 

belek bez zarysowania (Rys. 9.44a). Pierwsze rysy pojawiły się przy około 35% 

maksymalnej nośności (Rys. 9.44b). Można je zaobserwować na wszystkich czterech 

wykresach jako lekkie załamanie linii. Zarysowanie nastąpiło przy wartości naprężenia 

rozciągającego równego około 2,9 MPa oraz 2,2 MPa odpowiednio dla belek z betonu 

zwykłego i lekkiego. Po pierwszym zarysowaniu wystąpiła druga faza pracy (Rys. 9.44b) 

- stabilna propagacja rys. Zarówno dla badanych belek z betonu lekkiego, jak i zwykłego 

trwała ona aż do około 90% maksymalnej nośności. Po tym etapie nastąpiła niestabilna 

propagacja rys (Rys. 9.44c), która doprowadziła do zniszczenia belek (Rys. 9.44d). 

W badaniach [123] belki z betonu lekkiego zniszczyły się w sposób bardziej kruchy i nagły 

niż z betonu zwykłego, natomiast w prezentowanych badaniach nie zaobserwowano takiej 

różnicy w sposobie zniszczenia belek z betonu lekkiego i zwykłego. Należy podkreślić, że 

w badaniach [123] wykonywano pomiary na strunobetonowych belkach a nie 

kablobetonowych. Prawdopodobnie w przypadku betonu lekkiego sprężonego cięgami 

bez przyczepności w układzie parabolicznym, nie obserwuje się kumulowania energii 

która powoduje nagłe zniszczenie. Ponadto możliwe jest, że wpływ na sposób zniszczenia 

miało obciążenie długotrwałe. Mniej kruchy sposób zniszczenia konstrukcji z betonu jest 

pożądany, ponieważ w sposób bezpieczny informuje o nadmiernym przeciążeniu 

konstrukcji poprzez stabilną propagację rys.  
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Rys. 9.44 Fotografie z kolejnych etapów badania belek „dużych” a) praca w stanie sprężystym, b) 

pojawianie się pierwszych rys w betonie, c) propagacja rys w betonie oraz wzrost ilości rys, d) 

zniszczenie belki poprzez zmiażdżenie betonu i jednoczesne zarysowanie. 

Wszystkie cztery belki zniszczyły się poprzez równoczesne rozłupanie strefy 

ściskanej oraz zarysowanie w dolnej strefie rozciąganej (Rys. 9.45 i Rys. 9.46). Uzyskany 

sposób zniszczenia belek wskazuje na poprawnie dobraną wartość siły sprężającej, 

ponieważ sprężenie dodatkowo wzmacnia oraz wywołuje korzystne ściskanie w dolnej 

strefie belki. W konstrukcjach sprężonych w przeciwieństwie do żelbetowych w większym 

stopniu wykorzystuje się wytrzymałość na ściskanie betonu. W Tabeli 9.15 zestawiono 
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wartości siły rysującej i niszczącej oraz odpowiadającego im ugięcia dla wszystkich 

czterech belek. Ugięcia sprężyste, czyli w momencie zarysowania dla betonu lekkiego 

były wyższe natomiast końcowe ugięcia były praktycznie takie same dla obu betonów. 
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Rys. 9.45 Fotografie zniszczonej belki z betonu lekkiego 
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Rys. 9.46 Fotografie zniszczonej belki z betonu zwykłego 
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(28) 

(27) 

 

Tabela 9.15 Wartości siły rysującej i niszczącej oraz odpowiadające jej ugięcia dla belek z betonu 

lekkiego i zwykłego 

 

 

Niezależnie od zastosowanego rodzaju betonu wszystkie belki zniszczyły się pod 

większą siłą niż nośność belek obliczona zgodnie z PN-EN- 1992-1-1 [16]. W przypadku 

belek LWAC nośność obliczeniowa wyniosła 92 kN, a dla belek NWAC 102 kN. Mniejsza 

o 20% gęstość betonu lekkiego nie wpływa znacząco na nośność belek wykonanych 

z tego materiału. Obciążenie ciężarem belki z betonu lekkiego jest jedynie o 0,4 kN/m 

mniejsze niż obciążenie ciężarem belki z betonu zwykłego. Belki z betonu zwykłego 

osiągnęły jedynie o około 3% wyższą maksymalną nośność niż belki z betonu lekkiego, 

co w przypadku betonu jest wartością pomijalną. Mimo niższych wartości właściwości 

mechanicznych betonu lekkiego zbadanych na próbkach, takich jak wytrzymałość na 

ściskanie, wytrzymałość na rozciąganie oraz moduł sprężystości, jego zachowanie się 

w rzeczywistym elemencie konstrukcji jest podobne do zachowania się betonu zwykłego. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na zależność ugięcia od siły podczas badania 

niszczącego – dla belek z betonu lekkiego jest ona praktycznie taka sama jak dla belek 

z betonu zwykłego. W celu dokładniejszej analizy, dla sprężystego ugięcia od obciążenia 

niszczącego przeprowadzono również obliczenia modułów sprężystości belek na 

podstawie wzoru (27): 

 

𝑢 =
𝑃𝐿3

48EI
 

gdzie:  

u – ugięcie belki  

P – siła obciążająca belkę [kN ] 

L – rozpiętość belki [m] 

E - moduł sprężystości elementu [GPa] 

I – moment bezwładności elementu [mm4] 

Wzór po przekształceniu ma postać: 

𝐸 =
𝑃𝑎2𝑐2

3IuL
 

 

 

 

Do obliczeń wzięto pod uwagę wartości ugięć oraz siły w zakresie sprężystej pracy belek. 

Obliczone moduły sprężystości zestawiono w  Tabeli 9.16. 

Belka
Siła rysująca 

[kN]

Ugięcie 

[mm]

Siła niszcząca 

[kN]

Ugięcie 

[mm]

01 LWAC 59,2 18,1 133,6 95,5

02 LWAC 61,7 15,8 133,9 85,2

Średnia 60,5 17,0 133,8 90,4

01 NWAC 56,2 12,3 138,5 85,5

02 NWAC 59,6 14,1 137,4 90,8

Średnia 57,9 13,2 138,0 88,2
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Tabela 9.16 Obliczone moduły sprężystości belek podczas próby czteropunktowego zginania 

 Próba czteropunktowego zgnania 

  Belki LWAC Belki NWAC 

Ugięcie [mm] 12,3 10,8 

Moment bezwładności [mm4] 8,96E+08 8,95E+08 

Obciążenie [kN/m2] 47,1 48,8 

Rozpiętość belki [m] 5,9 5,9 

Moduł sprężystości belki [GPa] 18,3 21,6 

 

 

Obliczone wartości pokazują, że zarówno teoretyczny moduł sprężystości belek 

z betonu lekkiego, jak i zwykłego jest niższy niż obliczony podczas analizy ugięć 

doraźnych od obciążeń długotrwałych. Zmiana ta prawdopodobnie spowodowana jest 

innym stanem naprężenia w przekroju belek. Siła sprężająca w cięgnach zmalała, 

a obciążenie zewnętrzne jest wyższe niż obciążenie długotrwałe. Powyższe obliczenia 

pokazują, że nie można wprost odnosić wartości modułów sprężystości zbadanych na 

próbkach do rzeczywistej konstrukcji, która pracuje w zmiennych stanach naprężenia. 

Zasadne wydaje się stosowanie inżynierskiego wzoru (22) według Eurokodu PN-EN 1992 

1-1 [16] dla efektywnego modułu sprężystości do obliczeń ugięć od obciążeń 

długotrwałych w celu bezpiecznego ich oszacowania.  

9.3.8 Badania odwiertów ze zniszczonych belek 

W celu weryfikacji jednorodności wbudowanego betonu w belki po badaniach 

niszczących belek sprężonych z betonu z lekkiego i zwykłego z każdej belki pobrano po 

10 odwiertów o wymiarach Φ100x300. Na fotografiach (Rys. 9.47) pokazano miejsca 

i wygląd pobranych rdzeni.  
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Rys. 9.47 Widok ogólny belek po wykonaniu odwiertów o średnicy Ø100 mm 

 

 

Rys. 9.48 Odwierty pobrane z belek z betonu zwykłego 
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Rys. 9.49 Odwierty pobrane z belek z betonu lekkiego 

Fotografie odwiertów pokazują, że zarówno beton zwykły, jak i lekki został 

zawibrowany poprawnie i nie nastąpiła jego segregacja. Ma to szczególnie istotne 

znaczenie wobec faktu, że beton lekki jest bardziej podatny na segregację w porównaniu 

do betonu zwykłego. Ponadto, w przeciwieństwie do belek NWAC, belki LWAC były 

formowane aż z 10 zarobów, co dodatkowo mogło zwiększyć ryzyko niejednorodności 

wbudowanego betonu. 

Każdy odwiert podzielono na 3 próbki o wysokości 100 mm. Pomiary gęstości 

betonu w stanie suchym i naturalnym przeprowadzono na próbkach niezawierających 

prętów i kabli. Oznaczono również wilgotność próbek, która wyniosła 4,9% oraz 6,6% 

odpowiednio dla betonu zwykłego i lekkiego. Szczegółowe wyniki tych przedstawiono 

w Załączniku 4.Gęstości i wilgotności betonów stwardniałych pobranych z belek 

przedstawione są w  Tabeli 9.17. 

Tabela 9.17 Gęstości betonu lekkiego i zwykłego 

 

 

Otrzymana gęstość betonu pobranego z belek w stanie suchym wyniosła 1710 

kg/m3 i 2180 kg/m3 natomiast gęstość zbadana na próbkach miała wartości 1740 kg/m3 

i 2170 kg/m3 odpowiednio dla betonu lekkiego i zwykłego. Wartości te różnią się 

nieznacznie, a ponadto odchylenie standardowe dla badanych gęstości na belkach 

wynosi 20,8 kg/m3 oraz 16,5 kg/m3 odpowiednio dla betonu lekkiego i zwykłego, co 

świadczy o dobrym zawibrowaniu i braku segregacji betonu w próbkach jak i belkach.  

9.3.9 Podsumowanie badań belek sprężonych 

Badania belek sprężonych kablobetonowych z betonu lekkiego i zwykłego pod 

obciążeniem długotrwałym wykonane były w celu sprawdzenia wpływu reologii zarówno 

betonu jak i stali sprężającej na ugięcia, zmianę siły sprężającej oraz sztywność belek. 

Po zakończeniu badań długotrwałych belki zniszczono w próbie czteropunktowego 

Beton lekki [kg/m3] Beton zwykły [kg/m3]

Gęstość w stanie naturalnym [kg/m3] 1820 2280

Gęstość w stanie suchym [kg/m3] 1710 2180

Wilgotność betonu [%] 6,6 4,9
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zginania, w celu porównania nośności oraz przebiegu ugięcia. Przeprowadzone badania 

i analiza uzyskanych wyników prowadzą do następujących wniosków: 

 Wpływ pełzania betonu na zachowanie się belek pod wpływem obciążenia można 

było zauważyć już w chwili sprężenia belek. Pomimo braku wzrostu siły w kablach, 

wygięcie od sprężenia znacząco rosło w ciągu kolejnych dni po sprężeniu. Wzrost 

ten obserwowano w przypadku wszystkich belek, jednak był on wyraźnie większy 

w belkach z betonu zwykłego. Reologiczne przyrosty wygięć od sprężenia były 

zbieżne z tymi obliczonymi uwzględniającymi współczynnik pełzania pomierzony na 

małych belkach. 

 Pojawienie się naprężeń rozciągających w belkach podczas sprężania w strefie, która 

w kolejnej fazie obciążenia podlegała ściskaniu, wpłynęło na sumaryczną wartość 

ugięć doraźnych belek. Zjawisko to spowodowało, że mimo niższego modułu 

sprężystości betonu lekkiego, belki z tego betonu ugięły się podobnie jak z betonu 

zwykłego w momencie przyłożenia obciążenia długotrwałego. 

 Przyrost ugięcia w wyniku pełzania w stosunku do ugięcia doraźnego od obciążenia 

długotrwałego dla betonu lekkiego wynosił około 50%, a dla betonu zwykłego 

odpowiednio ponad 70%. Badania pokazały, że beton lekki znacznie lepiej zachował 

się podczas długotrwałego obciążenia niż beton zwykły. Jest to niewątpliwe wynik 

mniejszego pełzania, co zostało potwierdzone w pomiarach współczynnika pełzania. 

Otrzymane wartości końcowego współczynnika pełzania z badań małych belek 

wynoszą 0,86 oraz 1,86 odpowiednio dla betonu lekkiego i zwykłego. 

 Pełzanie belek z betonu lekkiego było wyraźnie niższe oraz szybciej ulegało 

stabilizacji niż belek z betonu zwykłego. Podobny kształt otrzymano dla 

współczynnika pełzania zbadanego na małych belkach.  

 Pomiary wartości siły sprężającej w czasie wskazują, że większe straty otrzymano 

dla badanego betonu zwykłego. Spowodowane jest to wyższym pełzaniem 

i skurczem tego betonu. 

 Duże różnice w wartościach charakterystyk mechanicznych betonu lekkiego 

i zwykłego zbadanych na próbkach okazały się niemiarodajne przy ocenie 

maksymalnej nośności belek, gdyż ta w obu przypadkach była porównywalna.  

 Pomimo znacznie mniejszego modułu sprężystości betonu lekkiego przebieg 

zależności siły od ugięcia belek wykonanych z tego betonu był podobny jak dla belek 

z betonu zwykłego. Wskazuje to, że nie można wprost odnosić wartości modułów 

sprężystości betonu do ugięć rzeczywistej konstrukcji, która pracuje w zmiennych 

stanach naprężenia. 

 Gęstości w stanie suchym i naturalnym próbek betonów pobranych z wykonanych 

belek praktycznie pokrywały się z gęstościami betonu wyznaczonymi na próbkach 

formowanych.  
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10 MODEL SPRĘŻONYCH BETONOWYCH BELEK Z BETONU LEKKIEGO I ZWYKŁEGO  

10.1 CEL I ZAKRES MODELU 

Opracowanie modelu numerycznego wykonano w celu weryfikacji naprężeń 

i odkształceń w belkach powstałych w wyniku ich zniszczenia. W analizie podjęto próbę 

porównania przebiegu ugięć w zależności od siły dla różnych modułów sprężystości 

w celu weryfikacji wpływu pełzania na sposób zniszczenia belek.  

10.2 ZAŁOŻENIA DO MODELU NUMERYCZNEGO  

W celu odwzorowania zachowania belek pod wpływem obciążenia 

w czteropunktowej próbie zginania w analizach numerycznych zaproponowano różne 

modele fizyczne materiałów. W trakcie analiz wykorzystano dostępne modele 

materiałowe w pakiecie ABAQUS odwzorowujące ich zachowanie w zakresie sprężystym, 

plastycznym oraz zniszczenia dla betonu, stali zwykłej oraz stali sprężającej. 

W przypadku betonu zaproponowano model plastyczny z kontynualną mechaniką 

uszkodzeń (Concrete Damage Plasticity (CDP)), a dla stali zwykłej i sprężającej model 

sprężysto-plastyczny.  

10.2.1 Model betonu 

W celu odwzorowania zachowania belek pod wpływem czteropunktowej próby 

zginania w analizach numerycznych zastosowano model betonu sprężysto-plastycznego 

ze zniszczeniem CDP, służący do kompleksowego modelowania betonu zarówno 

w strefie ściskania, jak i rozciągania w złożonym stanie naprężenia [151,152]. Najczęściej 

wykorzystywaną hipotezą wytężeniową do zdefiniowania płaszczyzny zniszczenia jest 

Hipoteza Druckera-Pragera (D-P). Zgodnie z nią, powierzchnia graniczna w przestrzeni 

naprężeń ma kształt stożka. Model zawiera kombinacje niestowarzyszonej plastyczności 

ze wzmocnieniem oraz skalarnego izotropowego zniszczenia sprężystego 

Do opisania modelu CDP konieczne było określenie kilku parametrów 

materiałowych, z których część uzyskano z badań doświadczalnych przeprowadzonych 

na cele niniejszej pracy. Były to: wartość wytrzymałości na ściskanie i rozciąganie oraz 

moduł sprężystości. Brakujące parametry konieczne do definicji modeli materiałowych 

przyjęto zgodnie z dostępną literatura przedmiotu [153,154].  

Parametr Kc interpretowany jest jako stosunek odległości pomiędzy osią 

hydrostatyczną i odpowiednio południkami ściskania i rozciągania w przekroju 

dewiatorowym (Rys. 10.1). Stosunek ten jest zawsze większy niż 0,5. W przypadku 

założenia wartości 1 przekrój dewiatorowy powierzchni zniszczenia staje się okręgiem. 

Manual ABAQUS [151] zaleca przyjmować parametr Kc = 2/3, wówczas kształt 

powierzchni uplastycznienia zbliżony jest do kryterium wytrzymałościowego opisanego 

przez Wiliama i Warnkego [155]. Jest to kryterium teoretyczne bazujące na wynikach 

z badań trójosiowego ściskania. Taką wartość przyjęto do analiz. 
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Rys. 10.1 Powierzchnia zniszczenia w przekroju dewiatorowym w modelu CDP [151] 

Następnym parametrem opisującym model materiału ze zniszczeniem plastycznym 

jest punkt w płaskim stanie naprężenia w którym beton ulega zniszczeniu przy dwuosiowy 

ściskaniu (Rys. 10.2). W programie ABAQUS parametr ten oznaczony jest jako f – iloraz 

granicznego naprężenia ściskającego w stanie dwuosiowym do granicznego naprężenia 

ściskającego w stanie jednoosiowym; określa się go na podstawie krzywej Kupfera. 

Manual ABAQUS podaje zalecaną wartość tego parametru równą 1,16. Taką wartość 

przyjęto do analiz. 

 

Rys. 10.2 Powierzchnia zniszczenia w płaskim stanie napreżenia w modelu CDP (krzywa Kupfera) [151] 
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Kolejnym parametrem definiującym model materiału jest mimośród potencjału 

plastycznego. Jest to niewielka dodatnia wartość, która charakteryzuje prędkość zbliżania 

się hiperboli potencjału plastycznego do jego asymptoty. Wyznaczana jest jako iloraz 

wytrzymałości betonu rozciągania do wytrzymałości na ściskanie. W modelu CDP zaleca 

się stosować wartość mimośrodu ε=0,1, co pokrywa się z wartościami średnimi 

uzyskiwanymi dla badanego betonu.  

Kolejnym parametrem opisującym model materiału jest kąt dylatancji (dilation angle) 

ψ definiujący powierzchnie potencjału plastycznego. Kąt dylatancji opisuje stosunek 

przyrostu odkształcenia plastycznego objętościowego do przyrostu odkształcenia 

plastycznego postaciowego. Do wyznaczania kąta potrzebna jest znajomość wartości 

przyrostów odkształcenia plastycznego w zaawansowanych stanach obciążenia. Analiza 

wyników eksperymentalnych [156] pokazuje, że dla betonów kąt dylatancji w dużej mierze 

jest stały niezależnie od ścieżki obciążenia, a jego wartości wahają się w granicach 5°-

35°. do analiz przyjęto wartość równą 35°. 

Ostatnim parametrem dla przyjętego modelu jest tak zwany parametr lepkości 

(viscosity parameter) μ, który pozwala na niewielkie przekroczenia powierzchni potencjału 

plastycznego w niektórych, wystarczająco małych krokach zadania (służy do regularyzacji 

równań konstytutywnych). Idea regulacji wiskoplastycznej polega na takim doborze 

parametru (μ>0), aby stosunek kroku czasowego zadania do wartości μ dążył do 

nieskończoności. Do analiz przyjęto wartość μ=0 

Pozostałe parametry określające model CDP zostały zdefiniowane wprost z danych 

uzyskanych z badań jednoosiowego ściskania betonu. Z badań określono wzmocnienie 

izotropowe podczas ściskania, izotropowe osłabienie i wartość naprężeń niszczących 

przy rozciąganiu. W  Tabeli 10.1 oraz  Tabeli 10.2 przedstawiono wartości naprężeń 

i odkształceń ściskających i rozciągających wprowadzonych do modelu obliczonych 

zgodnie z formułą [21 i 22]. 

 

Tabela 10.1 Wartości naprężeń i odpowiadających odkształceń plastycznych ściskających w modelu 

CDP wprowadzonych do modelu ABAQUS. Po lewej dla LWAC a po prawej NWAC 

 

 

  

Naprężenie [MPa]
Odkszałcenie 

plastyczne [-]
Naprężenie [MPa]

Odkszałcenie 

plastyczne [-]

16 0 15 0

22 0,001371 20 0,001381

24 0,00179 26 0,00176

30 0,00213 31 0,00213

17 0,00271 25 0,00261

10 0,00291 10 0,00281

5 0,00319 5 0,00309

1 0,01 1 0,01
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      Tabela 10.2 Wartości naprężeń i odpowiadających odkształceń plastycznych rozciągających w 

modelu CDP wprowadzonych do modelu ABAQUS. Po lewej dla LWAC a po prawej NWAC 

 

 

Zależność naprężenie - odkształcenie (Rys. 10.3) została opisana przy pomocy 

danych uzyskanych z badań doświadczalnych w próbie jednoosiowego ściskania. Po 

otrzymaniu zależności σ-ε wprowadzono ją w sposób tabelaryczny. Moduł sprężystości 

betonu został wprowadzony jako wartość obniżona poprzez współczynnik pełzania 

zgodnie z procedura PN-EN 1992 równy 10,9 GPa dla betonu lekkiego oraz 11,91 dla 

betonu zwykłego. W celu zdefiniowania modelu CDP konieczne jest podanie wartości 

odkształceń plastycznych 𝜀𝑐
~𝑖𝑛  określonych wzorem (29). Aby wyznaczyć ich wartość 

należy odjąć część sprężystą odkształceń (wzór (30)) od całkowitego odkształcenia 

zarejestrowanego w badaniu: 

𝜀𝑐
~𝑖𝑛  = 𝜀𝑐 − 𝜀0𝑐

𝑒𝑙      (29) 

𝜀0𝑐
𝑒𝑙 =

𝜎𝑐

𝐸𝑐
        (30) 

𝜀𝑐
~𝑖𝑛 - odkształcenie plastyczne betonu przy jednoosiowym ściskaniu  

𝜀0𝑐
𝑒𝑙   - odkształcenie sprężyste betonu przy jednoosiowym ściskaniu  

𝜀𝑐   - odkształcenie betonu przy jednoosiowym ściskaniu 

 

Rys. 10.3 Wykres nareżenie-odkształcenie całkowite dla ściskanego betonu [151] 

Zależność naprężenie - odkształcenie dla betonu rozciąganego pokazano na Rys. 

10.4. Wartość odkształcenia trwałego spowodowanego zarysowaniem (cracking strain) 

𝜀𝑡
~𝑐𝑘  wykorzystywana jest w opisie modelu CDP przy definiowaniu osłabienia betonu 

Naprężenie [MPa]
Odkszałcenie 

plastyczne [-]
Naprężenie [MPa]

Odkszałcenie 

plastyczne [-]

2,2 0 2,919 0

2,1 0,00112 2,1 0,00122

1,85 0,002232 1,85 0,002332

1,35 0,004332 1,35 0,004532

1,05 0,008708 1,05 0,008808

0,25 0,0175 0,25 0,0185
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w fazie pokrytycznej i jest wyznaczana według wzoru (31). Odkształcenie po zarysowaniu 

jest definiowane jako różnica pomiędzy odkształceniem całkowitym i odkształceniem 

sprężystym (wzór 32). 

𝜀𝑡
~𝑐𝑘  = 𝜀𝑡 − 𝜀0𝑡

𝑒𝑙     (31) 

𝜀0𝑡
𝑒𝑙 =

𝜎𝑡

𝐸𝑐
       (32) 

 

 

Rys. 10.4 Wykres naprężenie - odkształcenie całkowite dla betonu rozciąganego [151] 

10.2.2  Model stali zbrojeniowej 

Model materiału stali zbrojeniowej wybrano jako liniowo sprężysto-plastyczny 

z dopuszczeniem uplastycznienia. W celu definicji modelu materiału konieczne jest 

podanie takich parametrów jak: moduł sprężystości (równy 200 GPa) oraz współczynnik 

Poissiona (równy 0,3). Kolejnym krokiem było wprowadzenie zależności naprężenie - 

odkształcenie plastyczne. W tym celu skorzystano z danych dostępnych na stronie 

EPSTAL [157], gdzie przedstawiono wykres zależności naprężenie - odkształcenie dla 

stali BS 500SP w próbie rozciągania. W Tabeli 10.3 przedstawiono wartości naprężenia 

i odkształcenia wprowadzonych do modelu. 

Tabela 10.3 Wartości naprężeń i odpowiadających odkształceń plastycznych da stali zbrojeniowej 

wprowadzonych do modelu ABAQUS 

 

 

Pręty zbrojenia miękkiego zamodelowano w sposób dyskretny, wprowadzając je jako 

elementy osadzone typu embedded w belce będącej elementem typu host.  

Naprężenie [MPa]
Odkszałcenie 

plastyczne [-]

500 0

550 0,08

600 1
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10.2.3 Model stali sprężającej 

Stal sprężająca została zdefiniowana w modelu jako bryła o przekroju kwadratowym 

w układzie parabolicznym wewnątrz belki. Kształt cięgna określono wprost z geometrii 

kabla znajdującego się w belce. Przekrój poprzeczny bryły równy jest przekrojowi 

poprzecznemu kabla sprężającego (Rys. 10.5). W modelu pominięto osłonkę z HDPE, 

przyczepność stali sprężającej do betonu określono jako Interakcje (Interface między 

powierzchniami) w programie ABAQUS. Tarcie między powierzchnią betonu 

a powierzchnią kabla sprężającego zdefiniowano jako tarcie statyczne o współczynniku 

tarcia równym 0,1. Na końcach zamodelowano bloki kotwiące w celu odwzorowania 

rzeczywistej pracy kabli. Jako model materiału wykorzystano model sprężysto-plastyczny 

z parametrami uplastycznienia. Tak samo jak w przypadku stali zwykłej należało 

zdefiniować moduł sprężystości (równy 195 GPa) oraz współczynnik Poissona (równy 

0,3). W tym przypadku również należało wprowadzić zależność naprężenie - 

odkształcenie w postaci tabelarycznej. W celu otrzymania dokładnych danych o przebiegu 

zniszczenia stali w próbie rozciągania skorzystano z badań przeprowadzonych na 

Politechnice Krakowskiej przez M. Dybę [158], w których zbadano sploty 7φ5 Y1860. 

W Tabeli 10.4 przedstawiono wartości naprężenia i odkształcenia wprowadzonych do 

modelu. 

Tabela 10.4 Wartości naprężeń i odkształceń plastycznych da stali sprężającej wprowadzonych do 

modelu ABAQUS 

 

 

Siłę sprężającą do cięgien wprowadzono poprzez równomierne ochłodzenie cięgna 

sprężającego, w tym celu należało określić parametry przewodności oraz rozszerzalności. 

Zastosowano izotropową przewodność cieplną o wartości 10 W/(m·K) oraz ortotropową 

rozszerzalność tylko na kierunku podłużnym kabla równą 10-6 K-1. Dodatkowo, z uwagi na 

bezpośredni kontakt modelu kabla z modelem belki za pośrednictwem interakcji między 

powierzchniami (interface), definiując właściwości interface’u, wskazano brak możliwości 

przepływu ciepła przez ten element. Zdefiniowane w ten sposób wartości współczynnika 

rozszerzalności cieplnej materiału kabla sprężającego wraz z narzuconą wartością 

oziębienia kabla sprężającego pozwoliły uzyskać w modelu skrócenie kabla sprężającego 

między blokami kotwiącymi. W modelu wprowadzono wartość oziębienia odpowiadającą 

wartości siły sprężającej zmierzonej po startach. Wartość siły zweryfikowano poprzez 

przemnożenie naprężeń powstałych w kablu przez pole przekroju. 

  

Naprężenie [MPa]
Odkszałcenie 

plastyczne [-]

1700 0

1860 0,002

1865 1
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Rys. 10.5 Widok modelu numerycznego cięgna sprężającego z zakotwieniami i blachą czołową 

w programie Abaqus 

 

10.2.4 Warunki brzegowe oraz siatka elementów skończonych modelu 

Belka została podparta jak w rzeczywistości tzn. podpory zablokowane na kierunku 

pionowym i poprzecznym a zwolnione wzdłuż osi belki na jej obu końcach. Kabel 

sprężający został zamocowany w belce poprzez blok kotwiący, a pręty zbrojeniowe 

umieszczone zostały w belce za pomocą elementów wbudowanych embeded. 

Obciążenie przyłożono przez stalowe blachy mocowane jak w rzeczywistości w rozstawie 

100 cm, symetrycznie względem osi belki.  

Siatka elementów skończonych została wykonana jako czworościany o długości 

boku równej 2 cm w przypadku części betonowych belki oraz kabla sprężającego, 4 cm 

w przypadku zbrojenia miękkiego oraz 4 cm w przypadku elementów podporowych (blach 

imitujących podparcie na elementach stalowych). Na Rys. 10.6 przedstawiony został 

wykonany model ze szczegółowym pokazaniem siatki elementów skończonych. 

 

 

Rys. 10.6 Widok modelu numerycznego wraz z siatką wykonanego w programie Abaqus 

W miejscach gdzie w rzeczywistości zostały zlokalizowane punkty podparcia 

i przyłożenia obciążenia zamodelowano płytki stalowe o grubości 15 mm, służące 

lepszemu wyrównaniu naprężeń w bezpośrednim sąsiedztwie obciążenia. Działanie to 

miało na celu poprawę zbieżności analiz numerycznych.  

W celu ograniczenia długości wykonywania obliczeń modelu, wykorzystując przy 

tym podwójną symetrię belki, zamodelowano jedynie ¼ belki sprężonej, zakładając 

stosowne warunki brzegowe na płaszczyznach symetrii.  

Obliczenia wykonano w kilku krokach, które odzwierciadlały po kolei:  

 Pierwszy krok obliczeń modelu obejmował sprężenie oraz obciążenie ciężarem 

własnym. 
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 Drugi krok obliczeń modelu obejmował przykładanie obciążenia zewnętrznego 

w trakcie badań do chwili tuz przed zniszczeniem elementu. 

 Trzeci krok obliczeń modelu obejmował przykładanie obciążenia w chwili samego 

zniszczenia i służył dobraniu jak największego kroku obliczeń pozwalającego na 

uzyskanie zbieżności analiz.  

Analizy modelu wykonano w trybie „implicit” z uwagi na dostępność modelu CDP 

jedynie w tym trybie, ale również z uwagi na konieczność minimalizacji dodatkowych 

problemów z wahaniami energii kinetycznej układu, jakie pojawiają się w trybie „explicit”.  

Sterowanie modelem samego badania prowadzono w dwóch wersjach: 

 początkowo, z uwagi na skomplikowany zakres analiz polegający na analizie 

zniszczenia materiału kruchego jakim jest beton, próbowano prowadzić analizy 

w oparciu o sterowanie przemieszczeniem punktu, w którym przyłożono obciążenie 

do belki. 

 z uwagi na wstępną deformację spowodowaną wygięciem elementu przez sprężenie, 

sterowanie czystym przemieszczeniem wymuszonym nie było możliwe. Mimo 

wszelkich innych sposobów modyfikacji parametrów modelu, zdecydowano się na 

zastosowanie sterowania siłą obciążającą model. W dalszych rozważaniach nad 

zagadnieniem zaprezentowano wyniki jedynie dla tego sposobu sterowania analizą, 

ponieważ to dla tego sposobu uzyskano najbardziej zaawansowany stopień analizy 

(analiza traciła zbieżność później niż przy sterowaniu przemieszczeniem).  

10.3 WYNIKI Z ANALIZY NUMERYCZNEJ 

Model został skalibrowany tak, żeby oddać rzeczywiste przyłożone obciążenia, 

parametry materiałów, ugięcia od sprężenia oraz obciążenia niszczącego, a także 

moment pojawienia się pierwszych rys w betonie. 

Wartość maksymalnej siły rozciągającej w betonie zadanej w modelu otrzymano 

poprzez obliczenie naprężeń rozciągających w momencie powstania pierwszej rysy 

podczas badania. W ten sposób otrzymano wartość 2,9 MPa dla betonu zwykłego oraz 

2,4 MPa dla betonu lekkiego, takie też wartości wprowadzono do modelu. Wartość 

wytrzymałości na ściskanie oraz modułu sprężystości w pierwszej kolejności 

wprowadzono jako wartości zbadane na próbkach po 90 dniach. Podczas pierwszych 

obliczeń można było zaobserwować brak jakiegokolwiek zniszczenia poprzez ściskanie 

oraz pewną rozbieżność w ugięciach. Wprowadzono stopniowo coraz to niższą wartość 

wytrzymałości na ściskanie betonu, aby osiągnąć podobny rezultat z badań, tj. 

równoczesne niszczenie się belki poprzez rozciąganie i ściskanie. Najbardziej zbliżone 

rezultaty do wyników badań otrzymano dla wartości wytrzymałości na ściskanie – 30 MPa 

dla betonu zwykłego oraz 28 MPa dla betonu lekkiego. Następnie obniżono moduł 

sprężystości, aby otrzymać większą zbieżność zależności - siły niszczącej ugięcie 

w stosunku do badań eksperymentalnych. Wartość modułu sprężystości betonu lekkiego 

obniżono o 40% natomiast betonu zwykłego o 55%, co dało wartości 13,3 GPa oraz 14,2 

GPa odpowiednio dla betonu lekkiego i zwykłego. 

Do pewnego momentu udawało się uzyskać zadowalającą zbieżność wyników 

ugięcia i siły z wartościami uzyskanymi w trakcie badań. W momencie kiedy następowało 

zniszczenie betonu przez ściskanie, model belki nie zwiększał swojego ugięcia, 

a obliczenia traciły zbieżność. Podjęto wiele prób modyfikacji modelu, aby zwiększyć 

ugięcia belek, jednak okazały się one nieudane. W związku z tym, że próby modyfikacji 
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modelu trwały ponad pół roku, postanowiono przedstawić uzyskane wyniki bez końcowej 

zbieżności. Otrzymane wyniki pokazują stany naprężeń oraz odkształceń w belce 

w momencie sprężenia, powstania pierwszych rys oraz tuż przed ostatecznym 

zniszczeniem. Brak zbieżności następuje w chwili, kiedy zniszczenie poprzez ściskanie 

propaguje się, prawdopodobnie obecność wielu elementów skończonych wyłączonych 

z obliczeń przez przekroczenie wartości wytrzymałości na rozciąganie i ściskanie 

powoduje utratę zbieżności modelu. Stosowano różne zabiegi, aby poprawić zbieżność 

modelu w ostatniej fazie, niektóre z nich wpłynęły na lepszą zbieżność i poprawę sytuacji, 

niemniej żadna z metod nie pozwoliła na osiągnięcie pełnego sukcesu. W trakcie prób 

poprawienia zbieżności stosowano: 

 modyfikację zagęszczenia siatki elementów skończonych, 

 modyfikację typu elementów skończonych w poszczególnych elementach modelu, 

 modyfikację sposobu definicji elementów typu „interface”, głównie między betonem 

a kablem sprężającym, 

 modyfikacje krzywej zniszczenia betonu przez ściskanie i rozciąganie, 

 modyfikację długości kroku obliczeniowego, 

 modyfikację sposobu przykładania obciążenia, 

 modyfikacje właściwości betonu takich jak wytrzymałość betonu na ściskanie oraz 

moduł sprężystości. 

Niemniej, na chwilę przed utratą zbieżności, widać już końcowy etap pracy belki 

i pogłębiające się zniszczenie elementu, zarówno przez rozciąganie (dolna strefa) oraz 

ściskanie (górna strefa). Z uwagi na brak uzyskania końcowej zbieżności modelu 

planowane są dalsze prace nad optymalizacją modelu obliczeniowego belki w ramach 

prac nad zagadnieniem zastosowania betonu lekkiego do belek sprężonych.  

Na Rys.  10.7 przedstawiono zależność siły od ugięcia dla obliczonych belek 

z betonu lekkiego oraz zwykłego w programie Abaqus a także dla belek badanych w 

laboratorium. Na wykresie można zaobserwować dużą zbieżność wyników, dla belek 

obliczonych – tu i tu pojawiają się 3 etapy niszczenia: pierwszy to praca sprężysta, drugi 

to stabilna propagacja rys, a trzeci to niestabilna propagacja. W belkach badanych 

eksperymentalnie w końcowej fazie zniszczenia następuje szybka propagacja rys 

i zniszczenie belki poprzez nadmierne zarysowanie od rozciągania z jednoczesnym 

zmiażdżeniem betonu. W modelu udało się uzyskać taki sposób zniszczenia, jednak nie 

utrzymano zbieżności analiz do ostatecznego zniszczenia belki. Tak jak to wcześniej 

opisano, aby beton zniszczył się przez ściskanie przy sile około 140 kN, należało 

zastosować nieco mniejszą wartość wytrzymałości na ściskanie betonu – 30 MPa dla 

betonu zwykłego oraz 28 MPa dla betonu lekkiego. Wprowadzone wartości wytrzymałości 

są znacznie mniejsze od zbadanych średnich wartości wytrzymałości po 90 dniach o 53% 

i 30% odpowiednio dla betonu lekkiego i zwykłego. Możliwe jest, że wytrzymałość 

betonów nieco spadła w górnych włóknach w wyniku powstania naprężeń podczas 

obciążenia belek, jednak tak duże różnice są mało prawdopodobne. Wpływ na 

konieczność obniżenia wytrzymałości na ściskanie betonów może mieć błąd 

modelowania, którego w niniejszej analizie nie udało się zweryfikować.  

Na Rys.  10.7 przedstawiono zależność ugięcia od siły dla belki zamodelowanej 

w programie Abaqus oraz dla belek badanych w laboratorium. Wygięcie od siły 

sprężającej modelu belki różni się od tego zbadanego podczas sprężania, gdyż w modelu 

uwzględniono straty siły sprężającej oraz obniżony moduł sprężystości z uwagi na 

pełzanie. Podczas sprężystej pracy betonu obserwujemy zadowalającą zgodność 
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pomiędzy pracą belek zamodelowanych a badanych. Należy zaznaczyć, że zgodność 

otrzymano dla wartości modułów zbliżonych do tych, które zostały obliczone dla belek 

podczas próby zniszczenia, czyli 17,8 GPa oraz 21,0 GPa odpowiednio dla betonu 

lekkiego i zwykłego. Wartości wprowadzone do modelu były nieco mniejsze od wartości 

obliczonych, gdyż na zwiększenie wartości modułu  belki ma również stal zbrojeniowa. 

Wartości ugięcia zaczynają się rozbiegać gdy beton zaczyna się niszczyć. 

W rzeczywistości ugięcia przyrastają z większą dynamiką niż w modelu. W belkach 

badanych eksperymentalnie w końcowej fazie zniszczenia następuje szybka propagacja 

rys i zniszczenie belki poprzez nadmierne zarysowanie od rozciągania z jednoczesnym 

zmiażdżeniem się betonu. W modelu udało się uzyskać taki sposób zniszczenia, jednak 

pojawia się tutaj znaczna rozbieżność ugięć elementu w modelu numerycznym oraz 

badanej belki. W celu uzyskania zniszczenia betonu poprzez ściskanie przy sile około 140 

kN, wprowadzono metodą iteracyjną mniejszą wartość wytrzymałości na ściskanie 

betonu, która ostatecznie wyniosła 30 MPa dla betonu zwykłego oraz 28 MPa dla betonu 

lekkiego. Wartości te są znacznie niższe niż wartości wytrzymałości na ściskanie zbadane 

na próbkach. Jest bardzo prawdopodobne, że wytrzymałość w górnych włóknach belek 

jest niższa z uwagi na obciążenie długotrwałe oraz zarysowania od skurczu w przypadku 

betonu zwykłego. Inną przyczyną może być nieprawidłowe modelowanie betonu, które 

również jest powodem braku końcowej zbieżności modelu z rzeczywistością.  

 

 

Rys.  10.7 Wykres zależności ugięcia od siły dla belek wykonanych w programie Abaqus – linia ciągła 

oraz dla belek badanych w laboratorium – linia przerywana 

 

Na Rys. 10.8 przedstawiono mapy naprężeń dla belek z betonu lekkiego oraz 

zwykłego. Z uwagi na długość belki na rysunkach przedstawiono wartości dla połowy 

belki, druga część belki jest jej lustrzanym odbiciem. 
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Rys. 10.8 Mapy naprężeń w MPa od sprężenia i ciężaru własnego a) LWAC, b) NWAC  

Pokazane naprężenia przedstawione są dla siły po stratach oraz obniżonego 

modułu sprężystości. Z uwagi na nieco niższą wartość siły sprężającej, zadaną dla belek 

z betonu zwykłego, naprężenia od sprężenia dla betonu lekkiego są wyższe. Na Rys. 10.9 

i Rys. 10.10 przedstawiono mapy naprężeń w momencie pojawienia się pierwszych rys 

w strefie rozciąganej. Wartości naprężeń zgodne są z zadanymi wartościami w Abaqusie, 

które zostały obliczone analitycznie. Moment rozpoczęcia zarysowania zgodny jest 

z rzeczywistością, następuje przy sile około 55 kN dla betonu zwykłego oraz 50 kN dla 

betonu lekkiego. Pierwsze rysy powstają w środku rozpiętości belki, w miejscu przyłożenia 

obciążenia oraz na podporze.  

 

Rys. 10.9 a) Mapy naprężeń [MPa] w momencie powstania zarysowania b) mapa zniszczenia betonu 

poprzez zarysowanie dla betonu lekkiego 
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Rys. 10.10 a) Mapy naprężeń [MPa] w momencie powstania zarysowania b) mapa zniszczenia betonu 

poprzez zarysowanie dla betonu zwykłego 

Tuż przed całkowitym zniszczeniem następuje początek zniszczenia betonu 

poprzez ściskanie. Na rysunkach Rys. 10.11 i Rys. 10.12 przedstawiono mapy naprężeń 

w momencie rozpoczęcia się niszczenia poprzez ściskanie odpowiednio dla betonu 

lekkiego i zwykłego. Wartość naprężeń niszczących równa jest tym zadanym 

w programie, czyli około 30 MPa. Niszczenie poprzez ściskanie pojawia się przy wartości 

siły około 123 kN oraz 127 kN odpowiednio dla betonu lekkiego i zwykłego. Jak widać na 

mapach zniszczenie następuje w miejscu przyłożenia siły niszczącej. W trakcie badań 

eksperymentalnych również zaobserwowano zniszczenie w tym miejscu. Jedyna różnica 

polega na tym, że w trakcie badań eksperymentalnych zniszczenie powstało z jednej 

strony badanej belki. W idealnym modelu numerycznym nie jest możliwe uzyskanie 

takiego rezultatu. W rzeczywistości ułożenie belki w trakcie badań eksperymentalnych 

mogło być lekko niesymetryczne, stąd taki efekt końcowy.  

 

Rys. 10.11 a) Mapy naprężeń [MPa] w momencie rozpoczęcia zniszczenia betonu poprzez ściskanie 

b) mapa zniszczenia betonu poprzez ściskanie (dół) dla betonu lekkiego 
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Rys. 10.12 a) Mapy naprężeń [MPa] w momencie rozpoczęcia zniszczenia betonu poprzez ściskanie 

b) mapa zniszczenia betonu poprzez ściskanie dla betonu zwykłego 

Na Rys. 10.13 i Rys. 10.14 przedstawiono mapy naprężeń w momencie zniszczenia 

się modelu belki poprzez ściskanie oraz rozciąganie dla betonu lekkiego i zwykłego. 

W obu przypadkach nastąpiła głęboka propagacja rys na środku rozpiętości belki. 

Niewielkie zniszczenie poprzez rozciąganie pojawia się również w górnych włóknach 

belki, co odzwierciedla pojawienie się rys prostopadłych do kierunku przebiegu 

znaczących naprężeń ściskających (złożone i wysokie naprężenia, co może prowadzić 

do powstania rozciągania w górnych włóknach belki). Zniszczenie belki poprzez ściskanie 

propaguje się jedynie w miejscu przyłożenia siły, tak jak w rzeczywistości.  
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Rys. 10.13 a) Mapy naprężeń [MPa] w momencie zniszczenia belki , b) mapy zniszczenia betonu 

poprzez rozciąganie c) mapy zniszczenia betonu poprzez ściskanie dla betonu lekkiego 
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Rys. 10.14 a) Mapy naprężeń [MPa] w momencie zniszczenia belki , b) mapy zniszczenia betonu poprzez 

rozciąganie c) mapy zniszczenia betonu poprzez ściskanie dla betonu zwykłego 

10.4 PODSUMOWANIE ANALIZY NUMERYCZNEJ 

Głównym celem analizy numerycznej była walidacja otrzymanych wyników z badań 

eksperymentalnych zarówno samych materiałów jak i rzeczywistych elementów 

sprężonych. W trakcie prowadzonych analiz zaobserwowano, że przyjęte dla 

początkowego stadium modelowania założenia co do geometrii, współpracy, jak i części 

parametrów materiałowych dają zadowalające rezultaty zbieżności modelu 

z rzeczywistymi badaniami. Jednak w przypadku modułu sprężystości oraz długotrwałej 

wytrzymałości na ściskanie konieczna był kalibracja modelu numerycznego dla poprawy 

zgodności wyników analiz numerycznych z wynikami badań doświadczalnych. 

Wymagana modyfikacja modułu sprężystości względem teoretycznych wartości modułu 

zbadanych na próbkach potwierdziła wpływ naprężeń powstałych w przekroju oraz 

historię obciążenia na jego wartość  w rzeczywistej konstrukcji. W trakcie analiz 

potwierdzono, że model CDP dla analizy zniszczenia sprężonych belek z betonu lekkiego 

i zwykłego pozwala uzyskać zadowalające wyniki, niemniej konieczne są dalsze prace 

mające na celu uzyskanie lepszej zbieżności ostatecznego rozwiązania modelu. Jednym 

z planowanych sposobów działań dla poprawy zbieżności jest znaczne zagęszczenie 

siatki elementów skończonych i wykorzystanie dużo mniejszego kroku obliczeniowego. 

Niestety, aby móc przeprowadzić analizy dla tak szczegółowego zadania konieczne 

będzie skorzystanie z systemu CYFRONET lub podobnych angażujących znaczne moce 

obliczeniowe. Jak dotąd analizy prowadzono na komputerze typu PC, i mimo 



137 

 

zaawansowanych możliwości jednostki dalsze zagęszczanie siatki ES czy kroku 

czasowego prowadziło jedynie do znaczącego wydłużania czasu obliczeń bez żadnych 

dodatkowych korzyści.  
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11 PODSUMOWANIE 

Głównym celem pracy było porównanie zachowania się belek kablobetonowych z 

betonu lekkiego i zwykłego pod wpływem działania obciążenia długotrwałego, a także 

poszerzenie wiedzy na temat konstrukcyjnego betonu lekkiego wykonanego na kruszywie 

ze spiekanych popiołów lotnych oraz porównanie jego właściwości z betonem zwykłym 

o zbliżonej średniej wartości wytrzymałości na ściskanie. W opracowaniu zamierzano 

wykazać również, że beton lekki z powodzeniem można wykorzystywać do konstrukcji 

silnie wytężonych, takich jak konstrukcje sprężone. W tym celu wykonano komplet badań 

właściwości mechanicznych oraz reologicznych próbek oraz małych belek z betonu 

lekkiego oraz zwykłego. Ponadto, w celu lepszego zbadania elementów o wymiarach 

rzeczywistych, wykonano porównawcze badanie polegające na monitoringu ugięć 

sprężonych belek z betonu lekkiego i zwykłego poddanych obciążeniu stałemu przez 

okres około 1,5 roku. Po zakończeniu badań pod obciążeniem długotrwałym belki zostały 

poddane próbie czteropunktowego quasi-statycznego zginania aż do zniszczenia. Część 

otrzymanych wyników porównano z wynikami innych badaczy oraz wartościami 

oszacowanymi zgodnie z normą PN-EN 1992-1 [16]. W ramach dopełnienia badań 

i z uwagi na brak podobnych analiz w dostępnej literaturze, podjęto próbę wykonania 

modelu numerycznego w celu dokładnego prześledzenia naprężeń i ugięć powstających 

w trakcie próby czteropunktowego zginania belki aż do zniszczenia.  

W szczególności w pracy wzięto pod uwagę: 

 Przegląd dostępnej literatury przedmiotu. W pracy zaprezentowano dostępną wiedzę 

na temat właściwości betonów lekkich w porównaniu z betonem zwykłym. Omówiono 

dostępne informacje na temat właściwości kruszywa Certyd oraz betonu na 

kruszywie Certyd. W przeglądzie skupiono się również na publikacjach traktujących 

o wykorzystaniu betonów lekkich do konstrukcji narażonych na duże obciążenia oraz 

konstrukcji sprężonych. Temat badań ugięć długotrwałych belek z betonu lekkiego 

nie był jak dotąd poruszany w dostępnych pracach badawczych.  

 Możliwość analitycznego projektowania konstrukcji z betonów lekkich zgodnie 

z europejskimi oraz amerykańskimi standardami.  

 Koncepcję i wyniki wstępnych badań właściwości mechanicznych i reologicznych 

betonów lekkich na kruszywie Certyd. Badania zostały wykonane na dwóch 

rodzajach betonu lekkiego. Wykonano komplet badań obejmujących: wytrzymałość 

na ściskanie, wytrzymałość na rozciąganie osiowe, przy rozłupywaniu i zginaniu oraz 

moduł sprężystości po 7, 14 oraz 28 dniach, a także badania pełzania i skurczu. 

Głównym celem tych badań było prześledzenie zjawisk pełzania i skurczu 

w betonach lekkich. Badania te miały również na celu wstępne określenie możliwości 

kształtowania wysokich wytrzymałości  betonu lekkiego na kruszywie Certyd. 

 Koncepcję i wyniki porównawczych badań wytrzymałości na ściskanie, rozciąganie 

modułu sprężystości, a także skurczu i pełzania betonu lekkiego i zwykłego. 

W badaniach porównawczych dążono do uzyskania zbliżonej wartości wytrzymałości 

na ściskanie po 28 dniach betonu lekkiego i zwykłego, w celu późniejszego 

wiarygodnego porównania badań elementów o rzeczywistych gabarytach. 

W badaniach również prowadzono analizę przebiegu skurczu i pełzania dla betonu 

lekkiego i zwykłego. 

 Koncepcję i wyniki badań belek sprężonych dwoma kablami bez przyczepności 

i zbrojonymi stalą zwykłą poddanych obciążeniu długotrwałemu. Obciążenie zadane 
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zostało poprzez siłowniki hydrauliczne. Wykonano po dwie belki z każdego rodzaju 

betonu i monitorowano ich ugięcia oraz wartość siły sprężającej przez około 1,5 roku. 

 Koncepcję i wyniki badań niszczących belek sprężonych w próbie czteropunktowego 

zginania po ściągnięciu obciążenia stałego. Podczas badań mierzono ugięcia, 

propagację rys, wartości obciążeń granicznych dla poszczególny faz pracy belki 

sprężonej i wartość maksymalnego obciążenia przeniesionego przez belki.  

 Koncepcję,  budowę i wyniki dla modelu numerycznego belek sprężonych z betonu 

lekkiego oraz zwykłego, który jest odzwierciedleniem badań niszczących.  

Z przeprowadzonych badań doświadczalnych oraz analizy uzyskanych wyników badań 

zrealizowanych na próbkach i pełnogabarytowych belkach konstrukcyjnych z betonu 

lekkiego i zwykłego, jak również ich analizy numerycznej, można sformułować 

następujące wnioski, z uwzględnieniem odniesienia do postawionych w pracy tez: 

 Osiągnięta gęstość stwardniałego betonu lekkiego w stanie suchym wyniosła 1740 

kg/m3 i była o 20% niższa niż gęstość betonu zwykłego w stanie suchym.  

 Otrzymanie betonów lekkich klas LC50/55 i LC40/44 pokazuje, że z kruszyw lekkich 

wykonanych z popiołów lotnych można uzyskać betony o odpowiednio wysokiej 

wytrzymałości do stosowania w elementach sprężonych.  

 W badaniach właściwych, zgodnie z założeniami, uzyskano zbliżone wartości 

wytrzymałości na ściskanie betonu lekkiego i zwykłego, odpowiednio 48,5 MPa i 50,5 

MPa.  

 Wykonany beton lekki na kruszywie Certyd charakteryzował się dużą jednorodnością 

strukturalną, czego dowodem był: 

o sposób zniszczenia próbek poprzez ziarna kruszywa podczas badań 

właściwości mechanicznych, 

o prostoliniowy kształt wykresu zależności naprężenie – odkształcenie 

w  próbie jednoosiowego ściskania do poziomu około 80% maksymalnego 

wytężenia. 

 Wykonany beton zwykły na kruszywie dolomitowym uzyskał również bardzo 

jednorodną strukturę. Dowodem na to było: 

o uzyskanie tej samej wartości średniej wytrzymałości na ściskanie na 

próbkach walcowych i sześciennych; 

o sposób zniszczenia próbek poprzez ziarna kruszywa, a nie poprzez ich 

odspojenie od matrycy cementowej; 

o prostoliniowy kształt wykresu zależności naprężenie – odkształcenie 

w próbie jednoosiowego ściskania do poziomu około 65% maksymalnego 

wytężenia. 

 Wytrzymałość na ściskanie, wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu oraz 

moduł sprężystości znacznie bardziej wzrosły między 28 a 90 dniem dojrzewania dla 

betonu zwykłego niż lekkiego. Mniejszy przyrost wartości charakterystyk 

mechanicznych betonu lekkiego w czasie spowodowany jest ograniczającym 

wpływem kruszywa stanowiącego najsłabszy element struktury tego materiału. 

 Wartość modułu sprężystości betonu lekkiego badana po 28 dniach wyniosła 20,5 

GPa była o 34% niższa niż dla betonu zwykłego. Należy jednak zaznaczyć, że 

zarówno dla betonu lekkiego jak i zwykłego szacowania normowe różnią się 

nieznacznie od wartości otrzymanych z badań.  

 Skurcz betonu lekkiego w początkowej fazie narastał wolniej niż betonu zwykłego, 

następnie rozwijał się liniowo i szybciej niż skurcz betonu zwykłego. Pomimo to po 

559 dniach badań wciąż był niższy o 36% niż skurcz betonu zwykłego. Taki rozwój 
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skurczu betonu lekkiego spowodowany jest prawdopodobnie dużą ilością wody 

skumulowaną w kruszywie lekkim. Powyższy wniosek stanowi dowód tezy 1. 

 Odkształcenia od pełzania betonu lekkiego były ponad dwukrotnie niższe niż pełzania 

betonu zwykłego. W przypadku betonu lekkiego stabilizację wartości współczynnika 

pełzania zaobserwowano po około 200 dniach, podczas gdy dla betonu zwykłego w 

okresie prowadzenia badań stabilizacja nie nastąpiła w ogóle, co wskazuje na 

możliwość występowania jeszcze większych różnic w pełzaniu betonu lekkiego 

i zwykłego w późniejszym okresie. Powyższy wniosek stanowi dowód tezy 2. 

 Sprężenie belek wywołało naprężenia rozciągające w górnej strefie belki, która w 

kolejnej fazie obciążenia podlegała ściskaniu, wpłynęło to na sumaryczną wartość 

ugięć doraźnych belek. Zjawisko to spowodowało, że w momencie przyłożenia 

obciążenia długotrwałego belki z betonu lekkiego, charakteryzującego się niższym 

modułem sprężystości, ugięły się podobnie jak belki z betonu zwykłego. 

 Wpływ pełzania betonu na ugięcia się belek był widoczny tuż po sprężeniu. Pomimo 

braku wzrostu siły w kablach wygięcie od sprężenia znacząco rosło w ciągu kolejnych 

dni. Wzrost ten zaobserwowano dla wszystkich belek, jednak był on większy 

w belkach z betonu zwykłego. Reologiczne przyrosty wygięć od sprężenia były 

zbieżne z tymi obliczonymi uwzględniającymi współczynnik pełzania pomierzony na 

małych belkach. 

 Rozwój ugięcia belek w czasie po zadaniu obciążenia długotrwałego wyglądał 

podobnie jak rozwój pełzania badanego na małych belkach. W przypadku betonu 

lekkiego stabilizacja wartości ugięcia nastąpiła po około 200 dniach natomiast dla 

betonu zwykłego nie zaobserwowano jednoznacznej stabilizacji w trakcie 

prowadzonych badań. 

 Przyrost ugięcia w wyniku pełzania od obciążenia długotrwałego w stosunku do 

ugięcia doraźnego wynosił około 50% i 70% odpowiednio dla betonu lekkiego 

i zwykłego, co spowodowało, że końcowe ugięcia belek z betonu lekkiego były 

znacznie niższe niż z betonu zwykłego. Jest to niewątpliwie wynik znacznie 

mniejszego pełzania betonu lekkiego. Powyższy wniosek stanowi dowód tezy 3. 

 Straty reologiczne siły sprężającej dla betonu lekkiego zarówno w małych, jak 

i dużych belkach okazały się nieznacznie niższe niż dla betonu zwykłego. 

 Badania niszczące belek pokazały, że mimo dużych różnic w wartościach 

właściwości mechanicznych zbadanych na próbkach, zarówno przebieg ugięcia jak 

i siła niszcząca dla wszystkich 4 belek były podobne. Rezultat ten świadczy, że nie 

jest miarodajne ocenianie maksymalnej nośności belek sprężonych na podstawie 

zbadanych właściwości betonu na próbkach, które pracują w zmiennych stanach 

naprężeń. Powyższy wniosek stanowi dowód tezy 4. 

 W trakcie analiz potwierdzono, że model CDP dla analizy zniszczenia sprężonych 

belek z betonu lekkiego i zwykłego pozwala uzyskać zadowalające wyniki oraz 

umożliwi potwierdzenie sposobu zniszczenia się belek w próbie czteropunktowego 

zginania. 

 

Powyższe wnioski z badań doświadczalnych pozwalają wstępnie ocenić, że 

stosowanie betonu lekkiego na kruszywie Certyd do konstrukcji sprężonych jest zasadne 

i daje wiele korzyści, takich jak: 

 mniejszy ciężar własny wpływający na obniżenie ilości stosowanych materiałów do 

budowy konstrukcji; 

 użycie do produkcji betonu materiału, który jest odpadem ze spalania węgla; 
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 mniejszy skurcz początkowy, który może wyeliminować potrzebę dodatkowej 

pielęgnacji betonu, a przede wszystkim zapobiec powstaniu zarysowaniu 

wywołanego skurczem początkowym; 

 znacznie niższe pełzanie betonu lekkiego, szczególnie w początkowych dniach jego 

rozwoju, które wpływa korzystnie na obniżenie strat siły sprężającej, a także na 

długotrwałą eksploatację konstrukcji, 

 brak negatywnego wpływu wysokich naprężeń rozciągających w betonie w górnej 

strefie belki powstałych w wyniku sprężenia na dalsze ugięcia wywołane obciążeniem 

stałym i zmiennym, które w górnej strefie belek wywołuje ściskanie, 

 niższe ugięcia długotrwałe, w wyniku niższego pełzania, 

 prawie takie samo zachowanie się belek z betonu lekkiego i zwykłego podczas 

doraźnego obciążenia niszczącego zarówno w zakresie ugięć, jak i maksymalnej 

nośności. 

Należy zaznaczyć, że powyższe wnioski ograniczają się do: 

 rodzajów betonów, gabarytów, zbrojenia i sprężenia belek, jakich użyto w badaniach, 

 obciążenia długotrwałego o określonej, jednej wartości i długości czasu, 

przez co, bez dodatkowych badań, nie można ich uogólniać i ekstrapolować na elementy 

o innej geometrii czy belki wykonane z innej klasy betonu. 

 

Przeprowadzony przegląd literatury oraz wykonane badania autorskie wskazują na 

potrzebę realizacji dodatkowych badań tego typu elementów, a w szczególności: 

 Wykonanie badania skurczu betonu lekkiego w porównaniu z betonem zwykłym 

o porównywalnej wytrzymałości na ściskanie, aż do momentu ustabilizowania się 

skurczu betonu lekkiego.  

 Wykonanie badań pełzania i skurczu betonu lekkiego w porównaniu z betonem 

zwykłym na innych klasach betonu aż do momentu ustabilizowania się skurczu 

i pełzania obu rodzajów betonu.  

 Wykonanie podobnych badań jak w niniejszej pracy na belkach kablobetonowych dla 

innych klas betonów lekkich oraz większych rozpiętości w celu szerszego zapoznania 

się ze sposobem zachowania się belek kablobetonowych pod wpływem obciążenia 

długotrwałego.  

 Dalsze prowadzenie analizy numerycznej w celu uzyskania zbieżności wyników 

z badań z analizą numeryczną. Dzięki uzyskaniu zbieżności można dokładnie 

prześledzić zmianę naprężeń i odkształceń powstałą w niszczonym betonie. Jednym 

z planowanych sposobów działań dla poprawy zbieżności jest znaczne zagęszczenie 

siatki elementów skończonych i wykorzystanie dużo mniejszego kroku 

obliczeniowego 
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ZAŁĄCZNIK 1 

SZCZEGÓŁOWE WYNIKI BADAŃ WSTĘPNYCH 

 

Wyniki po 7 dniach 

Tabela 5 Zbiorcza tabela wyników wytrzymałości na ściskanie i modułu sprężystości próbek walcowych 

dla betonu C-1 po 7 dniach dojrzewania 

 

 

Tabela 6 Zbiorcza tabela wyników wytrzymałości na ściskanie i modułu sprężystości próbek walcowych 

dla betonu C-2 po 7 dniach dojrzewania 

 

 

 

Gęstość
Wytrzymałość 

na ściskanie

Moduł 

sprężystości

h Φ Badanie Badanie

[kg/m
3
] [MPa] [GPa]

1 C1-01 290 150 1943 49,5  - 

2 C1-02 292 150 1900 46,7 21,9

3 C1-03 286 150 1930 49,0 20,7

4 C1-04 290 150 1943 47,6 21,8

1930 48,2 21,5

17,3 1,1 0,5

0,9% 2,3% 2,5%

Odchylenie standardowe

Współczynnik zmienności 

LP Nr elementu

Wymiary 

elementu

[mm]

Wartość średnia

Gęstość
Wytrzymałość 

na ściskanie

Moduł 

sprężystości

h Φ Badanie Badanie

[kg/m
3
] [MPa] [GPa]

1 C2-01 291 150 1899 47,4  - 

2 C2-02 295 150 1935 52,6 22,1

3 C2-03 291 150 1914 49,7 19,1

4 C2-04 292 150 1916 49,0 18,7

1920 49,7 20,0

12,6 1,9 1,5

0,7% 3,8% 7,7%

Odchylenie standardowe

Współczynnik zmienności 

LP Nr elementu

Wymiary 

elementu

[mm]

Wartość średnia
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Tabela 7 Zbiorcza tabela wyników wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu próbek walcowych 

dla betonu C-1 po 7 dniach dojrzewania 

 

Tabela 8 Zbiorcza tabela wyników wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu próbek walcowych 

dla betonu C-2 po 7 dniach dojrzewania 

 

 

Gęstość
Wytrzymałość 

na rozciaganie

h a Badanie

[kg/m
3
] [MPa]

1 C1-R01 151 150 1990 3,25

2 C1-R02 151 150 1987 3,30

3 C1-R03 150 150 1985 3,10

1990 3,20

1,87 0,09

0,1% 2,7%Współczynnik zmienności 

LP Nr elementu

Wymiary 

elementu

[mm]

Wartość średnia

Odchylenie standardowe

Gęstość
Wytrzymałość 

na rozciaganie

h a Badanie

[kg/m
3
] [MPa]

1 C2-R01 150 150 1973 2,50

2 C2-R02 148 150 1934 3,15

3 C2-R03 150 150 1920 2,30

1940 2,65

22,59 0,36

1,2% 13,7%Współczynnik zmienności 

LP Nr elementu

Wymiary 

elementu

[mm]

Wartość średnia

Odchylenie standardowe
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Tabela 9 Zbiorcza tabela wyników wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu belek dla betonu C-1 po 

7 dniach dojrzewania 

 

Tabela 10 Zbiorcza tabela wyników wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu belek dla betonu C-2 

po 7 dniach dojrzewania 

 

Gęstość
Wytrzymałość 

na rozciaganie

h a L Badanie

[kg/m
3
] [MPa]

1 C1-Z01 148 150 600 1926 3,3

2 C1-Z02 149 150 600 1976 4,3

3 C1-Z03 150 150 600 2000 4,8

1970 4,2

30,98 0,61

1,6% 14,7%Współczynnik zmienności 

LP Nr elementu

Wymiary 

elementu

[mm]

Wartość średnia

Odchylenie standardowe

Gęstość
Wytrzymałość 

na rozciaganie

h a L Badanie

[kg/m
3
] [MPa]

1 C2-Z01 148 150 600 1971 3,4

2 C2-Z02 148 150 600 1967 3,6

3 C2-Z03 150 150 600 1948 3,5

1960 3,5

9,88 0,08

0,5% 2,2%Współczynnik zmienności 

LP Nr elementu

Wymiary 

elementu

[mm]

Wartość średnia

Odchylenie standardowe
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Tabela 11 Zbiorcza tabela wyników wytrzymałości na rozciąganie osiowe próbek walcowych dla 

betonu   C-1 po 7 dniach dojrzewania 

 

Tabela 12 Zbiorcza tabela wyników wytrzymałości rozciąganie osiowe próbek walcowych dla betonu   

C-2 po 7 dniach dojrzewania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gęstość
Wytrzymałość 

na rozciaganie

h Φ Badanie

[kg/m
3
] [MPa]

1 C1-T01 226 150 1974 2,95

2 C1-T02 212 150 1955 3,00

3 C1-T03 218 150 1966 3,00

1970 3,00

7,87 0,02

0,4% 0,8%Współczynnik zmienności 

LP Nr elementu

Wymiary 

elementu

[mm]

Wartość średnia

Odchylenie standardowe

Gęstość
Wytrzymałość 

na rozciaganie

h Φ Badanie

[kg/m
3
] [MPa]

1 C2-T01 221 150 1932 2,70

2 C2-T02 185 150 1943 2,75

3 C2-T03 212 150 1944 2,75

1940 2,75

5,73 0,02

0,3% 0,9%Współczynnik zmienności 

LP Nr elementu

Wymiary 

elementu

[mm]

Wartość średnia

Odchylenie standardowe
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Wyniki po 14 dniach 

Tabela 13 Zbiorcza tabela wyników wytrzymałości na ściskanie i modułu sprężystości próbek 

walcowych dla betonu C-1 po 14 dniach dojrzewania 

 

 

Tabela 14 Zbiorcza tabela wyników wytrzymałości na ściskanie i modułu sprężystości próbek 

walcowych dla betonu C-2 po 14 dniach dojrzewania 

 

 

 

Gęstość
Wytrzymałość 

na ściskanie

Moduł 

sprężystości

h Φ Badanie Badanie

[kg/m
3
] [MPa] [GPa]

1 C1-05 293 150 1972 53,2 -

2 C1-06 291 150 1985 53,6 22,1

3 C1-07 290 150 1986 56,0 22,2

4 C1-08 291 150 1980 52,8 21,6

1980 53,9 22,0

5,6 1,2 0,3

0,3% 2,3% 1,2%Współczynnik zmienności 

LP Nr elementu

Wymiary 

elementu

[mm]

Wartość średnia

Odchylenie standardowe

Gęstość
Wytrzymałość 

na ściskanie

Moduł 

sprężystości

h Φ Badanie Badanie

[kg/m
3
] [MPa] [GPa]

1 C2-05 295 150 1936 57,5 -

2 C2-06 297 150 1939 56,8 22,2

3 C2-07 294 150 1949 46,9 20,7

4 C2-08 295 150 1936 47,1 20,9

1940 52,1 21,3

5,5 5,1 0,7

0,3% 9,7% 3,1%Współczynnik zmienności 

LP Nr elementu

Wymiary 

elementu

[mm]

Wartość średnia

Odchylenie standardowe
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Tabela 15 Zbiorcza tabela wyników wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu próbek 

walcowych dla betonu C-1 po 14 dniach dojrzewania 

 

Tabela 16 Zbiorcza tabela wyników wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu próbek 

walcowych dla betonu C-2 po 14 dniach dojrzewania 

 

 

Gęstość
Wytrzymałość 

na rozciaganie

h a Badanie

[kg/m
3
] [MPa]

1 C1-R04 151 150 1990 3,30

2 C1-R05 148 150 1970 3,50

3 C1-R06 147 150 1956 3,15

1970 3,30

13,76 0,14

0,7% 4,3%Współczynnik zmienności 

LP Nr elementu

Wymiary 

elementu

[mm]

Wartość średnia

Odchylenie standardowe

Gęstość
Wytrzymałość 

na rozciaganie

h a Badanie

[kg/m
3
] [MPa]

1 C2-R04 151 150 1944 3,40

2 C2-R05 150 150 1960 3,00

3 C2-R06 152 150 1959 3,65

1950 3,35

7,30 0,27

0,4% 8,0%Współczynnik zmienności 

LP Nr elementu

Wymiary 

elementu

[mm]

Wartość średnia

Odchylenie standardowe
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Tabela 17 Zbiorcza tabela wyników wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu belek dla betonu C-1 

po 14 dniach dojrzewania 

 

Tabela 18 Zbiorcza tabela wyników wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu belek dla betonu C-2 

po 14 dniach dojrzewania 

 

Gęstość
Wytrzymałość 

na rozciaganie

h a L Badanie

[kg/m
3
] [MPa]

1 C2-Z04 148 150 600 1963 4,3

2 C2-Z05 149 150 600 1950 4,1

3 C2-Z06 150 150 600 1959 4,0

1960 4,1

5,52 0,11

0,3% 2,6%Współczynnik zmienności 

LP Nr elementu

Wymiary 

elementu

[mm]

Wartość średnia

Odchylenie standardowe

Gęstość
Wytrzymałość 

na rozciaganie

h a L Badanie

[kg/m
3
] [MPa]

1 C2-Z04 148 150 600 1963 4,3

2 C2-Z05 149 150 600 1950 4,1

3 C2-Z06 150 150 600 1959 4,0

1960 4,1

5,52 0,11

0,3% 2,6%Współczynnik zmienności 

LP Nr elementu

Wymiary 

elementu

[mm]

Wartość średnia

Odchylenie standardowe
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Tabela 19 Zbiorcza tabela wyników wytrzymałości na rozciąganie osiowe próbek walcowych dla 

betonu C-1 po 14 dniach dojrzewania 

 

Tabela 20 Zbiorcza tabela wyników wytrzymałości na rozciąganie osiowe próbek walcowych dla 

betonu C-2 po 14 dniach dojrzewania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gęstość
Wytrzymałość 

na rozciaganie

h Φ Badanie

[kg/m
3
] [MPa]

1 C1-T04 223 150 1956 3,40

2 C1-T05 203 150 1972 3,35

3 C1-T06 223 150 1956 3,35

1960 3,35

7,31 0,02

0,4% 0,7%Współczynnik zmienności 

Odchylenie standardowe

LP Nr elementu

Wymiary 

elementu

[mm]

Wartość średnia

Gęstość
Wytrzymałość 

na rozciaganie

h Φ Badanie

[kg/m
3
] [MPa]

1 C2-T04 250 150 1986 2,75

2 C2-T05 204 150 1950 2,80

3 C2-T06 255 150 1924 3,00

1950 2,85

25,54 0,11

1,3% 3,8%Współczynnik zmienności 

Odchylenie standardowe

LP Nr elementu

Wymiary 

elementu

[mm]

Wartość średnia
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Wyniki po 28 dniach 

Tabela 21 Zbiorcza tabela wyników wytrzymałości na ściskanie i modułu sprężystości próbek 

walcowych dla betonu C-1 po 28 dniach dojrzewania 

 

 

Tabela 22 Zbiorcza tabela wyników wytrzymałości na ściskanie i modułu sprężystości próbek 

walcowych dla betonu C-2 po 28 dniach dojrzewania 

 

Gęstość
Wytrzymałość 

na ściskanie

Moduł 

sprężystości

h Φ Badanie Badanie

[kg/m
3
] [MPa] [GPa]

1 C1-09 294 150 1995 57,3 -

2 C1-10 296 150 1973 57,6 21,9

3 C1-11 297 150 1955 55,7 22,4

4 C1-12 296 150 1970 57,1 22,1

1970 56,9 22,1

14,3 0,7 0,2

0,7% 1,3% 0,9%Współczynnik zmienności 

LP Nr elementu

Wymiary 

elementu

[mm]

Wartość średnia

Odchylenie standardowe

Gęstość
Wytrzymałość 

na ściskanie

Moduł 

sprężystości

h Φ Badanie Badanie

[kg/m
3
] [MPa] [GPa]

1 C2-09 296 150 1937 59,8 -

2 C2-10 296 150 1955 49,9 19,4

3 C2-11 298 150 1954 62,3 24,1

4 C2-12 295 150 1979 61,9 23,7

1960 58,4 22,4

15,0 5,1 2,1

0,8% 8,6% 9,5%Współczynnik zmienności 

LP Nr elementu

Wymiary 

elementu

[mm]

Wartość średnia

Odchylenie standardowe
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Tabela 23 Zbiorcza tabela wyników wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu próbek 

walcowych dla betonu C-1 po 28 dniach dojrzewania 

 

Tabela 24 Zbiorcza tabela wyników wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu próbek 

walcowych dla betonu C-2 po 28 dniach dojrzewania 

 

 

Gęstość
Wytrzymałość 

na rozciaganie

h a Badanie

[kg/m
3
] [MPa]

1 C1-R07 150 150 1966 3,96

2 C1-R08 149 150 1987 4,07

3 C1-R09 147 150 1992 3,54

1980 3,86

11,37 0,23

0,6% 6,0%Współczynnik zmienności 

LP Nr elementu

Wymiary 

elementu

[mm]

Wartość średnia

Odchylenie standardowe

Gęstość
Wytrzymałość 

na rozciaganie

h a Badanie

[kg/m
3
] [MPa]

1 C2-R07 150 150 1953 3,25

2 C2-R08 149 150 1954 3,50

3 C2-R09 147 150 2000 3,75

1970 3,50

22,08 0,20

1,1% 5,8%Współczynnik zmienności 

LP Nr elementu

Wymiary 

elementu

[mm]

Wartość średnia

Odchylenie standardowe
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Tabela 25 Zbiorcza tabela wyników wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu belek dla betonu C-1 

po 28 dniach dojrzewania 

 

Tabela 26 Zbiorcza tabela wyników wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu belek dla betonu C-2 

po 28 dniach dojrzewania 

 

 

Gęstość
Wytrzymałość 

na rozciaganie

h a L Badanie

[kg/m
3
] [MPa]

1 C1-Z07 150 150 600 1989 4,7

2 C1-Z08 152 150 600 1999 4,9

3 C1-Z09 148 150 600 1963 5,0

1980 4,9

15,15 0,14

0,8% 3,0%Współczynnik zmienności 

LP Nr elementu

Wymiary 

elementu

[mm]

Wartość średnia

Odchylenie standardowe

Gęstość
Wytrzymałość 

na rozciaganie

h a L Badanie

[kg/m
3
] [MPa]

1 C2-Z07 148 150 600 1937 4,1

2 C2-Z08 150 150 600 1944 4,9

3 C2-Z09 149 150 600 1954 4,3

1950 4,4

6,88 0,35

0,4% 7,9%Współczynnik zmienności 

LP Nr elementu

Wymiary 

elementu

[mm]

Wartość średnia

Odchylenie standardowe
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Tabela 27 Zbiorcza tabela wyników wytrzymałości na rozciąganie osiowe próbek walcowych dla 

betonu C-1 po 28 dniach dojrzewania 

 

Tabela 28 Zbiorcza tabela wyników wytrzymałości na rozciąganie osiowe próbek walcowych dla 

betonu C-2 po 28 dniach dojrzewania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gęstość
Wytrzymałość 

na rozciaganie

h Φ Badanie

[kg/m
3
] [MPa]

1 C1-T07 219 150 1961 3,50

2 C1-T08 210 150 1960 3,50

3 C1-T09 215 150 1953 3,25

1960 3,35

3,71 0,12

0,2% 3,5%Współczynnik zmienności 

LP Nr elementu

Wymiary 

elementu

[mm]

Wartość średnia

Odchylenie standardowe

Gęstość
Wytrzymałość 

na rozciaganie

h Φ Badanie

[kg/m
3
] [MPa]

1 C2-T07 298 150 1969 3,05

2 C2-T08 294 150 1961 2,75

3 C2-T09 296 150 1970 2,85

1970 2,90

3,93 0,12

0,2% 4,3%Współczynnik zmienności 

LP Nr elementu

Wymiary 

elementu

[mm]

Wartość średnia

Odchylenie standardowe
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ZAŁĄCZNIK 2 

SZCZEGÓŁOWE WYNIKI BADAŃ WŁAŚCIWYCH BETONU LEKKIEGO 

 

 

Wyniki po 14 dniach 

Tabela 29 Zbiorcza tabela wyników wytrzymałości na ściskanie i modułu sprężystości próbek 

walcowych dla betonu lekkiego po 14 dniach od zabetonowania 

 

 

Rys. 1 Wykres zależności wytrzymałości na ściskanie od odkształceń w próbie ściskania dla betonu 

lekkiego po 14 dniach od zabetonowania, , σc-naprężenie, εc-odkształcenie 

 

Gęstość
Wytrzymałość 

na ściskanie

Moduł 

sprężystości

h Φ Badanie Badanie

[kg/m
3
] [MPa] [GPa]

1 L-01 288 150 1990 41,3  - 

2 L-02 292 150 2000 36,8 19,7

3 L-03 296 150 2000 42,2 21,2

4 L-04 300 150 1990 41,4 19,8

2000 40,4 20,2

5,0 2,1 0,7

0,3% 5,2% 3,4%

Odchylenie standardowe

Współczynnik zmienności 

LP Nr elementu

Wymiary 

elementu

[mm]

Wartość średnia
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Rys. 2 Zależność naprężenie odkształcenie przy cyklach obciążania dla poszczególnych próbek podczas 

badania modułu sprężystości metodą B, σc-naprężenie, εc-odkszałcenie 

 

 

Tabela 30 Zbiorcza tabela wyników wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu próbek 

walcowych dla betonu lekkiego po 14 dniach od zabetonowania 

 

 

 

 

Gęstość
Wytrzymałość 

na rozciaganie

h Φ Badanie

[kg/m
3
] [MPa]

1 T-01 298 150 2050 3,08

2 T-02 299 150 2060 3,39

3 T-03 298 150 2030 3,36

2030 3,28

12,5 0,1

0,6% 4,3%Współczynnik zmienności 

Odchylenie standardowe

LP Nr elementu

Wymiary 

elementu

[mm]

Wartość średnia
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Wyniki po 28 dniach 

Tabela 31 Zbiorcza tabela wyników wytrzymałości na ściskanie i modułu sprężystości próbek 

walcowych dla betonu lekkiego po 28 dniach od zabetonowania 

 

 

Rys. 3 Wykres zależności wytrzymałości na ściskanie od odkształceń w próbie ściskania dla betonu 

lekkiego po 28 dniach od zabetonowania, , σc-naprężenie, εc-odkształcenie 

 

 

 

Gęstość
Wytrzymałość 

na ściskanie

Moduł 

sprężystości

h Φ Badanie Badanie

[kg/m
3
] [MPa] [GPa]

1 L-05 293 150 2010 45,0 -

2 L-06 294 150 2000 44,6 19,5

3 L-07 295 150 2000 46,8 21,0

4 L-08 291 150 2010 46,4 21,0

2010 45,7 20,5

5,0 0,9 0,7

0,2% 2,0% 3,5%Współczynnik zmienności 

LP Nr elementu

Wymiary 

elementu

[mm]

Wartość średnia

Odchylenie standardowe
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Tabela 32 Zbiorcza tabela wyników wytrzymałości na ściskanie próbek walcowych dla betonu lekkiego 

w stanie suchym po 28 dniach od zabetonowania 

 

 

Rys. 4 Wykres zależności wytrzymałości na ściskanie od odkształceń w próbie ściskania dla betonu 

lekkiego w stanie suchym po 28 dniach od zabetonowania, , σc-naprężenie, εc-odkształcenie 

 

Gęstość
Wytrzymałość 

na ściskanie

h Φ Badanie

[kg/m
3
] [MPa]

1 Ls-01 297 150 1740 47,6

2 Ls-02 297 150 1750 47,4

3 Ls-03 298 150 1740 46,2

4 Ls-04 295 150 1720 44,7

1740 46,5

10,9 1,2

0,6% 2,5%Współczynnik zmienności 

LP
Nr 

elementu

Wymiary 

elementu

[mm]

Wartość średnia

Odchylenie standardowe
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Rys. 5 Zależność naprężenie odkształcenie przy cyklach obciążania próbek podczas badania modułu 

sprężystości metodą B  

 

 

Tabela 33 Zbiorcza tabela wyników wytrzymałości na ściskanie próbek sześciennych z betonu lekkiego 

po 28 dniach od zabetonowania 

 

 

Gęstość
Wytrzymałość 

na ściskanie

h b Badanie

[kg/m
3
] [MPa]

1 LC-01 148 150 1970 49,0

2 LC-02 150 150 2000 48,6

3 LC-03 149 150 2010 48,2

4 LC-04 150 150 2000 48,0

2000 48,5

15,0 0,4

0,8% 0,8%

Wymiary 

elementu

[mm]

Wartość średnia

Odchylenie standardowe

Współczynnik zmienności 

LP Nr elementu
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Tabela 34 Zbiorcza tabela wyników wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu próbek 

walcowych dla betonu lekkiego po 28 dniach od zabetonowania 

 

 

Tabela 35 Zestawienie badania gęstości betonu lekkiego w stanie suchym 

 

 

 

Uzyskana gęstość betonu lekkiego w stanie suchym wynosi 1740 kg/m3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gęstość
Wytrzymałość 

na rozciaganie

h Φ Badanie

[kg/m
3
] [MPa]

1 T-04 298 150 1990 3,39

2 T-05 297 150 1980 3,49

3 T-06 299 150 1970 3,55

1980 3,48

8,16 0,07

0,4% 1,9%Współczynnik zmienności

LP
Nr 

elementu

Wymiary 

elementu

[mm]

Wartość średnia

Odchylenie standardowe

105oC

Dim Di s1 Di s4 Di s7 Di s14 Di s21 Di s28 Di s38 Dis40

1 D-01 297 1960 1920 1880 1830 1790 1773 1762 1755 1748

2 D-02 297 1960 1920 1880 1830 1790 1777 1765 1759 1751

3 D-03 297,5 1960 1920 1880 1830 1790 1770 1759 1751 1742

4 D-04 295 1940 1900 1850 1810 1760 1745 1735 1729 1723

1955 1915 1873 1825 1783 1766 1755 1749 1741

8,7 8,7 13,0 8,7 13,0 12,5 11,9 11,6 10,9

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Gęstość betonu [kg/m3] - suszenie próbek w temp.:

80oC

Wartość średnia

Odchylenie 

Współczynnik 

LP
Nr 

elementu
h [mm]
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Wyniki po 90 dniach 

Tabela 36 Zbiorcza tabela wyników wytrzymałości na ściskanie i modułu sprężystości próbek 

walcowych dla betonu lekkiego po 90 dniach od zabetonowania 

 

 

Rys. 6 Wykres zależności wytrzymałości na ściskanie od odkształceń w próbie ściskania dla betonu 

lekkiego po 90 dniach od zabetonowania, σc-naprężenie, εc-odkształcenie 

 

Gęstość
Wytrzymałość 

na ściskanie

Moduł 

sprężystości

h Φ Badanie Badanie

[kg/m
3
] [MPa] [GPa]

1 L-09 294 150 1980 46,9  - 

2 L-10 293 150 2000 47,4 21,6

3 L-11 295 150 1970 46,1 21,3

4 L-12 291 150 1990 48,1 23,4

1990 47,1 22,1

11,2 0,7 0,9

0,6% 1,5% 4,2%Współczynnik zmienności 

[mm]

Wartość średnia

Odchylenie standardowe

LP Nr elementu

Wymiary 

elementu
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Rys. 7 Zależność naprężenie odkształcenie przy cyklach obciążania próbek podczas badania modułu 

sprężystości metodą B, σc-naprężenie, εc-odkształcenie  

 

 

Tabela 37 Zbiorcza tabela wyników wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu próbek 

walcowych dla betonu lekkiego po 90 dniach od zabetonowania 

 

 

 

 

 

Gęstość
Wytrzymałość na 

rozciaganie

h Φ Badanie

[kg/m
3
] [MPa]

1 T-07 301 150 1950 3,58

2 T-08 300 150 1960 4,42

3 T-09 297 150 1980 3,55

1960 3,85

12,47 0,40

0,6% 10,5%Współczynnik zmienności

LP
Nr 

elementu

Wymiary 

elementu

[mm]

Wartość średnia

Odchylenie standardowe
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ZAŁĄCZNIK 3 

SZCZEGÓŁOWE WYNIKI BADAŃ WŁAŚCIWYCH BETONU ZWYKŁEGO 

 

 

Wyniki po 14 dniach 

Tabela 38 Zbiorcza tabela wyników wytrzymałości na ściskanie i modułu sprężystości próbek 

walcowych dla betonu zwykłego po 14 dniach od zabetonowania 

 

 

 

Rys. 8 Wykres zależności wytrzymałości na ściskanie od odkształceń w próbie ściskania dla betonu 

zwykłego po 14 dniach od zabetonowania, , σc-naprężenie, εc-odkształcenie 

 

Gęstość
Wytrzymałość 

na ściskanie

Moduł 

sprężystości

h Φ Badanie Badanie

[kg/m
3
] [MPa] [GPa]

1 N-01 297 150 2310 45,3 -

2 N-02 295 150 2330 45,7 31,2

3 N-03 297 150 2330 45,8 29,8

4 C-04 295 150 2320 46,2 29,9

2320 45,7 30,3

8,3 0,3 0,6

0,4% 0,7% 2,1%

Odchylenie standardowe

Współczynnik zmienności 

LP
Nr 

elementu

Wymiary 

elementu

[mm]

Wartość średnia
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Rys. 9 Zależność naprężenie odkształcenie przy cyklach obciążania próbek podczas badania modułu 

sprężystości metodą B, σc-naprężenie, εc-odkształcenie 

 

 

Tabela 39 Zbiorcza tabela wyników wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu próbek 

walcowych dla betonu zwykłego po 14 dniach od zabetonowania 

 

 

 

 

 

Gęstość
Wytrzymałość 

na rozciaganie

h Φ Badanie

[kg/m
3
] [MPa]

1 T-01 300 150 2340 3,45

2 T-02 301 150 2360 3,78

3 T-03 300 150 2350 4,08

2350 3,77

8,16 0,26

0,3% 6,8%Współczynnik zmienności

LP Nr elementu

Wymiary 

elementu

[mm]

Wartość średnia

Odchylenie standardowe
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Wyniki po 28 dniach 

Tabela 40 Zbiorcza tabela wyników wytrzymałości na ściskanie i modułu sprężystości próbek 

walcowych dla betonu zwykłego po 28 dniach od zabetonowania 

 

 

Rys. 10 Wykres zależności wytrzymałości na ściskanie od odkształceń w próbie ściskania dla betonu 

zwykłego po 28 dniach od zabetonowania, , σc-naprężenie, εc-odkształcenie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gęstość
Wytrzymałość 

na ściskanie

Moduł 

sprężystości

h Φ Badanie Badanie

[kg/m
3
] [MPa] [GPa]

1 N-05 294 150 2310 51,1  - 

2 N-06 295 150 2340 50,2 32,46

3 N-07 292 150 2340 50,9 32,21

4 N-08 295 150 2330 50,6 29,00

2330 50,7 31,2

12,2 0,3 1,6

0,5% 0,6% 5,0%Współczynnik zmienności 

LP
Nr 

elementu

Wymiary 

elementu

[mm]

Wartość średnia

Odchylenie standardowe
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Rys. 11 Zależność naprężenie odkształcenie przy cyklach obciążania próbek podczas badania modułu 

sprężystości metodą B  

 

 

Tabela 41 Zbiorcza tabela wyników wytrzymałości na ściskanie próbek sześciennych z betonu zwykłego 

po 28 dniach od zabetonowania 

 

 

Gęstość
Wytrzymałość 

na ściskanie

h b Badanie

[kg/m
3
] [MPa]

1 NC-01 149 150 2300 51,1

2 NC-02 148 150 2300 50,2

3 NC-03 150 150 2280 50,9

4 NC-04 150 150 2300 50,6

2300 50,7

8,7 0,3

0,4% 0,6%

Odchylenie standardowe

Współczynnik zmienności 

Wymiary 

elementu

[mm]

LP Nr elementu

Wartość średnia
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Tabela 42 Zbiorcza tabela wyników wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu próbek 

walcowych dla betonu zwykłego po 28 dniach od zabetonowania 

 

 

 

Tabela 43 Zestawienie badania gęstości betonu lekkiego w stanie suchym 

 

 

 

Gęstość w stanie suchym betonu zwykłego wyniosła 2170 kg/m3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gęstość
Wytrzymałość 

na rozciaganie

h Φ Badanie

[kg/m
3
] [MPa]

1 T-04 299 150 2350 3,35

2 T-05 299 150 2340 4,46

3 T-06 299 150 2330 3,83

2340 3,88

8,16 0,45

0,3% 11,7%Współczynnik zmienności

LP
Nr 

elementu

Wymiary 

elementu

[mm]

Wartość średnia

Odchylenie standardowe

105oC

Dim Di s1 Di s4 Di s7 Di s14 Di s21 Di s28 Di s38 Dis40

1 D-01 297 2320 2288 2263 2244 2226 2204 2191 2183 2176

2 D-02 297 2320 2285 2260 2233 2214 2202 2192 2184 2178

3 D-03 298 2320 2290 2266 2244 2227 2212 2194 2182 2168

4 D-04 296 2310 2280 2254 2232 2211 2197 2186 2174 2160

2318 2286 2261 2238 2220 2204 2191 2181 2171

4,3 3,8 4,4 5,8 7,1 5,4 2,9 4,0 7,1

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Wartość średnia

Odchylenie 

Współczynnik 

LP
Nr 

elementu
h [mm]

Gęstość betonu [kg/m3] - suszenie próbek w temp.:

80oC
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Wyniki po 90 dniach 

Tabela 44 Zbiorcza tabela wyników wytrzymałości na ściskanie i modułu sprężystości próbek 

walcowych dla betonu zwykłego po 90 dniach od zabetonowania 

 

 

Rys. 12 Wykres zależności wytrzymałości na ściskanie od odkształceń w próbie ściskania dla betonu 

zwykłego po 90 dniach od zabetonowania, σc-naprężenie, εc-odkształcenie 

 

Gęstość
Wytrzymałość 

na ściskanie

Moduł 

sprężystości

h Φ Badanie Badanie

[kg/m
3
] [MPa] [GPa]

1 N-09 295 150 2330 62,3 -

2 N-10 295 150 2360 68,5 36,57

3 N-11 292 150 2350 61,7 34,74

4 N-12 295 150 2360 61,7 35,58

2350 63,6 35,6

12,2 2,9 0,7

0,5% 4,5% 2,1%Współczynnik zmienności 

[mm]

Wartość średnia

Odchylenie standardowe

LP
Nr 

elementu

Wymiary 

elementu
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Rys. 13 Zależność naprężenie odkształcenie przy cyklach obciążania próbek podczas badania modułu 

sprężystości metodą B, σc-naprężenie, εc-odkształcenie  

 

 

Tabela 45 Zbiorcza tabela wyników wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu próbek 

walcowych dla betonu zwykłego po 90 dniach od zabetonowania 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gęstość
Wytrzymałość 

na rozciaganie

h Φ Badanie

[kg/m
3
] [MPa]

1 T-07 300 150 2350 5,07

2 T-08 300 150 2340 4,76

3 T-09 302 150 2350 5,34

2350 5,06

4,71 0,24

0,2% 4,7%Współczynnik zmienności

LP
Nr 

elementu

Wymiary 

elementu

[mm]

Wartość średnia

Odchylenie standardowe
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ZAŁĄCZNIK 4 

SZCZEGÓŁOWE WYNIKI BADAŃ WILGOTNOŚCI I GĘSTOŚCI 

BETONÓW W STANIE SUCHYM I NASYCONYM PRZEPROWADZONYCH NA 

PRÓBKACH RDZENIOWYCH POBRANYCH Z BELEK 
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Zestawienie próbek po wykonaniu otworowania w belkach 

(próbki  Ø100 mm) 
 

Nr 

belki 

Nr 

próbki 

H  

próbki 
 

[mm] 

M  

próbki 

[g] 

Gęstość 

w st. 

naturalnym 
 

[kg/m3] 

Uwagi 

1 

 
beton 

zwykły 

1.1.1 102 1837 2290  

1.1.2 102 1780 2220  

1.1.3 101 1817 2290 
1 pręt 

2 wypraw. 

1.1’.1 102 1823 2280  

1.1’.2 101 1759 2220  

1.1’.3 102 1812 2260 

1 pręt 

1 wypraw., 

rysa 

1.2.1 101 1792 2260  

1.2.2 102 1820 2270  

1.2.3 102 1884 2350 
1 pręt  + 2 

wypraw. 

1.2’.1 102 1828 2280  

1.2’.2 102 1845 2300  

1.2’.3 100 1868 2380 
1 pręt  + 1 

wypraw. 

1.3.1 102 1802 2250  

1.3.2 101 1826 2300  

1.3.3 103 1887 2330 
1 pręt  + 1 

wypraw. 

1.3’.1 102 1803 2250  

1.3’.2 102 1834 2280  

1.3’.3 102 1895 2360 
1 pręt  + 1 

wypraw. 

1.4.1 103 1838 2270  

1.4.2 102 1840 2300  

1.4.3 101 1880 2370 1 pręt 

1.4’.1 102 1822 2280  

1.4’.2 102 1840 2300  

1.4’.3 102 1887 2360 
1 pręt  + 1 

wypraw. 

1.5.1 103 1828 2260  
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1.5.2 102 1843 2300 1 wypraw. 

1.5.3 102 1947 2430 3 pręty  

1.5’.1 99 1764 2270  

1.5’.2 99 1784 2300 2 wypraw. 

1.5’3 103 1933 2390 3 pręty  

 

 

Nr 

belki 

Nr 

próbki 

H  

próbki 
 

[mm] 

M  

próbki 

[g] 

Gęstość 

w st. 

naturalnym 
 

[kg/m3] 

Uwagi 

2 

 
beton 

lekki 

2.1.1 100 1535 1950  

2.1.2 102 1440 1800  

2.1.3 102 1547 1930 

1 pręt 

2 wypraw. 1 

z  osł. 

2.1’.1 99 1373 1780  

2.1’.2 104 1437 1760 porysowana 

2.1’.3 100 1494 1900 

1 pręt 

1 wypraw., 

rysy 

2.2.1 100 1424 1810  

2.2.2 100 1477 1880  

2.2.3 102 1568 1960 
1 pręt  + 2 

wypraw. 

2.2’.1 100 1400 1780  

2.2’.2 100 1458 1860  

2.2’.3 100 1570 2000 
1 pręt  + 

wypr. z osł. 

2.3.1 102 1540 1920 1 pręt 

2.3.2 101 1502 1890  

2.3.3 99 1518 1950 
1 pręt  + 

wypr. z osł. 

2.3’.1 100 1418 1810  

2.3’.2 100 1478 1880  

2.3’.3 100 1594 2030 
1 pręt  + 1 

wypraw. 

2.4.1 102 1524 1900 1 pręt 

2.4.2 103 1495 1850  
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2.4.3 98 1550 2010 
1 pręt  + 2 

wypraw. 

2.4’.1 98 1402 1820  

2.4’.2 99 1452 1870  

2.4’.3 99 1557 2000 
1 pręt  + 

wypr. z osł. 

2.5.1 102 1505 1880  

2.5.2 100 1456 1850 
1 wypraw. z 

osłonką 

2.5.3 100 1538 1960 1 pręt 

2.5’.1 100 1452 1850  

2.5’.2 100 1524 1940 1 wypraw.  

2.5’3 100 1630 2070 2 pręty 

 

 

 

Nr 

belki 

Nr 

próbki 

H  

próbki 
 

[mm] 

M  

próbki 

[g] 

Gęstość 

w st. 

naturalnym 
 

[kg/m3] 

Uwagi 

3 

 
beton 

lekki 

3.1.1 104 1522 1860  

3.1.2 104 1455 1780 
rysa na 

całej wysokości 

3.1.3 - - - 
porysowana 

i pęknięta 

3.1’.1 103 1470 1820  

3.1’.2 102 1420 1770  

3.1’.3 101 1562 1970 
1 pręt, 

wypraw. otwór z 

osłonką 

3.2.1 102 1474 1840  

3.2.2 102 1544 1930  

3.2.3 92 1552 2150 
2 pręty  + 

wypr. 

z osł. 

3.2’.1 102 1480 1850  

3.2’.2 102 1520 1900  

3.2’.3 103 1638 2030 
1 pręt  + 

wypr. z osł. 

3.3.1 102 1533 1920 1 pręt 

3.3.2 102 1505 1880  
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3.3.3 102 1714 2140 
2 pręty  + 2 

wypraw. 

3.3’.1 103 1504 1860  

3.3’.2 103 1534 1900  

3.3’.3 92 1586 2200 
2 pręty  + 

wypraw. 

3.4.1 100 1450 1850  

3.4.2 100 1500 1910  

3.4.3 101 1646 2080 1 pręt 

3.4’.1 103 1536 1900  

3.4’.2 103 1523 1880  

3.4’.3 101 1648 2080 1 pręty 

3.5.1 102 1448 1810  

3.5.2 103 1502 1860 
1 wypraw. z 

osł. 

3.5.3 102 1676 2090 2 pręty 

3.5’.1 102 1472 1840  

3.5’.2 103 1560 1930 1 wypraw. 

3.5’3 102 1730 2160 3 pręty 

 

 

 

 

Nr 

belki 

Nr 

próbki 

H  

próbki 
 

[mm] 

M  

próbki 

[g] 

Gęstość 

w st. 

naturalnym 
 

[kg/m3] 

Uwagi 

4 

 
beton 

zwykły 

4.1.1 103 1840 2280  

4.1.2 103 1800 2230  

4.1.3 102 1838 2300 

1 pręt,  

wypraw. -  

2 szt. 

4.1’.1 102 1827 2280  

4.1’.2 102 1800 2250  

4.1’.3 103 1852 2290 
1 pręt, 

wypraw. otwór z 

osłonką 

4.2.1 101 1800 2270  

4.2.2 101 1816 2290  
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4.2.3 103 1900 2350 
1 pręt  + 2 

wypraw. 

4.2’.1 101 1797 2270  

4.2’.2 101 1828 2300  

4.2’.3 100 1862 2370 
1 pręt  + 2 

wypraw. 

4.3.1 102 1830 2290  

4.3.2 103 1864 2310  

4.3.3 102 1872 2340 
1 pręt  + 

wypr. z osł. 

4.3’.1 103 1843 2280  

4.3’.2 103 1856 2300  

4.3’.3 103 1915 2370 
1 pręt  + 1 

wypraw. 

4.4.1 103 1822 2250  

4.4.2 102 1848 2310  

4.4.3 100 1860 2370 1 pręt 

4.4’.1 101 1796 2270  

4.4’.2 102 1828 2280  

4.4’.3 101 1874 2360 
1 pręt  + 1 

wypraw. 

4.5.1 102 1826 2280  

4.5.2 102 1847 2310 1 wypraw. 

4.5.3 101 1933 2440 3 pręty 

4.5’.1 101 1796 2270  

4.5’.2 101 1830 2310 2 wypraw. 

4.5’3 102 1950 2440 3 pręty 

 

p-s -  stan powietrzno-suchy 
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Oznaczenie wilgotności 
 

Beton 
Oznaczenie 

próbek 

Masa próbki  [g] 
Wilgotność 

[%] 

Średnia 

wilgotność [%] przed 

suszeniem 

po 

suszeniu 

Zwykły 

1.2’.1 1816 1733 4,8 

4,9 1.3’.2 1833 1744 5,1 

1.4’.1 1824 1740 4,8 

Lekki 

2..1’.1 1373 1296 5,9 

6,2 2.2’.2 1443 1355 6,5 

2.3’.1 1416 1334 6,2 

Lekki 

3.2’.2 1512 1418 6,6 

6,7 3.3.2 1496 1401 6,8 

3.4’.2 1505 1410 6,7 

      Zwykły 

4.1.1 1844 1764 4,5 

4,8 4.3’.2 1853 1769 4,8 

4.4.1 1828 1741 5,00 

 

Do obliczenia gęstości w stanie powietrzno-suchym wybrano wszystkie próbki, które 

nie zawierały ubytków i prętów. Z tych próbek obliczono średnią wartość gęstości, które 

wyniosły 1820 kg/m3 oraz 2280 kg/m3 odpowiednio dla betonu lekkiego i zwykłego. Na 

podstawie tych wartości i zbadanych wartości wilgotności obliczono wartości gęstości 

betonów w stanie suchym, które wyniosły 1710 kg/m3 oraz 2170 kg/m3 odpowiednio dla 

betonu lekkiego i zwykłego. 

 


