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Słowa kluczowe:  W pracy przedstawiono wpływ względnego 

ubytku masy badanych kompozytów cementowych na bazie 

kruszywa keramzytowego i popiołoporytowego na współczynnik 

przewodzenia ciepła betonów w pierwszych trzech miesiącach ich 

dojrzewania. Poddano analizie betony nienapowietrzone oraz 

betony napowietrzone domieszką napowietrzającą i proszkiem 

aluminiowym. Zebrane wyniki pozwoliły odtworzyć przebieg 

zmienności przewodności cieplnej  analizowanych kompozytów 

wraz z zachodzącym procesem dojrzewania oraz towarzyszącym 

mu procesem wysychania. Przeprowadzone badania potwierdzają 

wyraźne uzależnienie współczynnika przewodzenia ciepła  od 

czasu trwania tych procesów.  

Słowa kluczowe:  betony lekkie, betony napowietrzone, 

współczynnik przewodzenia ciepła, proces wysychania 

1. WPROWADZENIE 

Spośród rozmaitych czynników, wpływających na 

właściwości cieplne materiałów budowlanych, dwa mają 

zasadnicze znaczenie: struktura materiału i jego wilgotność. 

Przy czym wilgotność materiału w dużym stopniu zależy 

nie tylko od warunków środowiskowych, ale również od 

specyficznej dla każdego materiału struktury porowatości. 

Ta współzależność nabiera wyjątkowego znaczenia 

w przypadku kompozytów cementowych, w których woda 

jest jednym z głównych składników mieszanki. Problem 

dotyczy w szczególności betonów na bazie kruszyw 

lekkich, o znacznej porowatości i nasiąkliwości, 

wykazujących bardzo dużą zdolność do akumulacji wody 

w swojej masie, co istotnie wpływa na parametry cieplne 

otrzymanych kompozytów. 

Znaczna ilość wody technologicznej powoduje, że 

właściwości cieplne betonów charakteryzują się dosyć dużą 

zmiennością w czasie ich dojrzewania i późniejszego 

twardnienia, gdy chemicznemu wiązaniu wody w materiale 

towarzyszy proces jej oddawania do otoczenia.  

W pracy [2] badaniom poddano paroprzepuszczalność 

kompozytów betonowych wykonanych na bazie trzech 

różnych kruszyw lekkich. Dodatkowo przygotowano 

mieszanki referencyjne z wykorzystaniem kruszyw 

zwykłych. Liczba oporu dyfuzyjnego  plasowała się 

w przypadku betonów lekkich poniżej 35, natomiast 

w przypadku betonu zwykłego wyniosła 84. 

Na proces dojrzewania znaczący wpływ wywiera także 

sama matryca cementowa. Inaczej zachowa się beton 

o zwartej strukturze matrycy, a inaczej kompozyt 

o porowatej strukturze otrzymany poprzez dodanie 

odpowiednich domieszek napowietrzających. W pracy [8]  

przebadano wpływ procentowej zawartości domieszki 

napowietrzającej (0,5% oraz 1%) na właściwości cieplne 

i mechaniczne betonów, wykonanych z kruszyw lekkich na 

bazie wermikulitu oraz styropianu EPS. Testowano także 

wpływ ilości kruszywa (55% oraz 65%), uznając że 

korzystniejsze cechy wykazywały betony lekkie 

zawierające kruszywo w ilości 55%. 

Na właściwości cieplne jak również wytrzymałościowe 

wpływ ma także rodzaj użytego kruszywa drobnego. 

Zastąpienie zwykłego piasku lekkim kruszywem o frakcji 

poniżej 2 mm powoduje poprawę parametrów izolacyjnych 

otrzymanych kompozytów kosztem właściwości 

wytrzymałościowych [7]. 

To jakim zmianom podlegają parametry mechaniczne 

w ciągu pierwszych 365 dni dojrzewania, przetestowano 

w pracy [6] na grupie pięciu różnych betonów lekkich 

i referencyjnego betonu zwykłego. 

Celem niniejszej pracy była ocena czasowej zmienności 

parametrów cieplnych w trakcie wysychania różnego 

rodzaju kompozytów betonowych, różniących się użytym 

kruszywem, jak również strukturą uzyskanej matrycy 
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cementowej.  Badaniami objęto okres pierwszych trzech 

miesięcy ich dojrzewania. 

 

2. ANALIZOWANE MATERIAŁY 

Badania dotyczyły dwóch zasadniczych grup kompozytów 

betonowych, zróżnicowanych rodzajem użytego kruszywa 

lekkiego. Mieszanki wykonywane były na bazie kruszywa 

keramzytowego oraz kruszywa popiołoporytowego. 

Projektowane receptury wyjściowe betonów przyjęto na 

podstawie wcześniejszych badań,  opisanych m.in. w [1, 4]. 

Kruszywa użyte do badań charakteryzowały się następującą 

wilgotnością: 

 kruszywo keramzytowe – 0 %, 

 kruszywo popiołoporytowe – 8 %. 

W każdej grupie testowane były trzy warianty, które 

dotyczyły różnego stopnia ingerencji w strukturę matrycy 

cementowej. Program badawczy obejmował w każdym 

przypadku: 

 beton nienapowietrzony, 

 beton napowietrzony domieszką na bazie żywic 

naturalnych, 

 beton napowietrzony atomizowanym proszkiem 

aluminiowym. 

Wszystkie warianty charakteryzowały się stałym 

współczynnikiem w/c oraz stałym stosunkiem piasku do 

cementu. We wszystkich recepturach użyto cementu CEM 

I 42,5R. Betony napowietrzone uzyskano dozując 1,1 % 

domieszki napowietrzającej lub 5,0 % proszku 

aluminiowego w stosunku do masy cementu.  

Aby uzyskać odpowiednią konsystencję i urabialność 

nienapowietrzonego betonu na bazie popiołoporytu 

zastosowano dodatkowo superplastyfikator w ilości 1 % 

masy cementu. 

Domieszkę napowietrzającą dodawano, wymieszaną z ok. 

1/5 częścią wody zarobowej, w końcowej fazie 

wykonywania świeżych mieszanek – tak, aby 

zmaksymalizować wykorzystanie domieszki oraz uniknąć 

jej niekontrolowanego ubytku w wyniku wnikania 

w porowate kruszywo lekkie. Problem ten szerzej 

omówiono w [3, 5]. 

a)         b) 

 

Rys. 1. Makroskopowe porównanie porów powietrznych 

napowietrzonych betonów na bazie keramzytu: a) domieszką 

napowietrzającą, b) proszkiem aluminiowym. 

Fig. 1. Macroscopic comparison of air voids of aerated concretes 

based on leca with a) air-entraining admixture, b) aluminium 

powder. 

Natomiast betony z dodatkiem 5 % proszku aluminiowego 

otrzymywano poprzez wymieszanie w pierwszej kolejności 

aluminium z cementem, który następnie mieszano 

z pozostałymi składnikami. Tak przygotowaną mieszankę 

układano we wcześniej przygotowanych formach. Po ok. 10 

min. następowała silna reakcja między wodorotlenkiem 

wapnia powstałym w procesie hydratacji a aluminium. 

Efektem ubocznym było wytrącanie się wodoru, który 

powodował powstawianie porów w obrębie mieszanki. 

Porównanie struktur uzyskanych porów w ujęciu 

makroskopowym przedstawiono na rys. 1. 

3. PRZEBIEG BADAŃ 

Dla każdej z sześciu receptur wykonano po sześć próbek 

prostopadłościennych o wymiarach 4x14x16 cm. 

Dodatkowo z uwagi na „efekt ściany” powstający 

w strefach dolnych powierzchni próbek dla betonów 

z domieszką aluminium badania wykonywano także 

na bocznych ściankach próbek sześciennych o wymiarach 

10x10x10cm. Przez pierwsze 28 dni próbki 

przechowywano w komorze klimatycznej o temperaturze 

24±2 ºC i wilgotności powyżej 80 %. Następnie próbki 

przechowywano w pomieszczeniu laboratoryjnym 

w warunkach powietrzno-suchych.  

Próbki w określonych odstępach czasu ważono, w celu 

określenia względnych ubytków masy w procesie 

wysychania oraz poddawano systematycznym badaniom 

cieplnym. Pomiary współczynnika przewodzenia ciepła 

 prowadzono za pomocą aparatu Isomet 2104, 

wyposażonego w sondę powierzchniową o odpowiednio 

dobranym zakresie pomiarowym. Pomiary te obejmowały 

pierwsze trzy miesiące dojrzewania poszczególnych 

kompozytów, a wykonywane były w następujących 

terminach: po 7, 14 i 28 dniach oraz po 2 i 3 miesiącach. 

Pomiar właściwości cieplnych przedstawiono na rys. 2. 
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Rys. 2. Badanie właściwości cieplnych przy użyciu aparatu Isomet 

2104. 

Fig. 2. The examination of thermal properties with the Isomet 

2104 apparatus. 

 

W tabeli 1 przedstawiono średnie gęstości objętościowe 

próbek bezpośrednio po rozformowaniu, tj. po 1 dobie 

przechowywania na ruszcie nad wodą w wannie wodnej. 

Najwyższy efekt napowietrzenia uzyskano w próbkach z 

domieszką aluminium.  

Tabela 1. Średnie wartości gęstości objętościowych. 

Table 1. The average values of bulk densities. 

Lp. Nazwa ρ0 [kg/dm3] 

1 P\N 1,858 

2 P\A 1,564 

3 P\Alu 1,282 

4 K\N 1,358 

5 K\A 1,042 

6 K\Alu 0,973 

 

Szacowana zawartość dodatkowych porów powietrznych 

określona na podstawie przyrostu objętości mieszanki 

podczas reakcji wodorotlenku wapnia z aluminium 

wyniosła ok. 25 %. 

4. WYNIKI ANALIZY 

Na rysunkach 3, 4 oraz 5 przedstawiono wyniki badań dla 

kompozytów na bazie kruszywa popiołoporytowego. Aby 

lepiej uwidocznić zmiany współczynnika λ dolne wartości 

rzędnych na poszczególnych wykresach zostały 

odpowiednio wyskalowane. Dla wszystkich wykresów 

otrzymano wyraźną korelację między względnym ubytkiem 

masy a obniżaniem się wartości współczynnika 

przewodzenia ciepła λ. 

 

Rys. 3. Współczynnik przewodzenia ciepła λ oraz względne ubytki mas próbek Δm rejestrowane w trakcie pierwszych trzech miesięcy 

dojrzewania betonu nienapowietrzonego z kruszywem popiołoporytowym – P\N 

Fig. 3. Thermal conductivity coefficients λ and the relative mass loss Δm of samples recorded during the first three months of curing of non-

aerated concrete with lyttag aggregate – P\N 
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Rys. 4. Współczynnik przewodzenia ciepła λ oraz względne ubytki mas próbek Δm rejestrowane w trakcie pierwszych trzech miesięcy 

dojrzewania betonu napowietrzonego domieszką napowietrzającą z kruszywem popiołoporytowym – P\A 

Fig. 4. Thermal conductivity coefficients λ and the relative mass loss Δm of samples recorded during the first three months of curing of 

aerated concrete with air-entraining admixture and lyttag aggregate – P\A 

 
Rys. 5. Współczynnik przewodzenia ciepła λ oraz względne ubytki mas próbek Δm rejestrowane w trakcie pierwszych trzech miesięcy 

dojrzewania betonu napowietrzonego proszkiem aluminiowym z kruszywem popiołoporytowym – P\Alu 

Fig. 5. Thermal conductivity coefficients λ and the relative mass loss Δm of samples recorded during the first three months of curing of 

aerated concrete with aluminium powder and lyttag aggregate – P\Alu 

 

Dla betonu nienapowietrzonego P\N okres badań 

wynoszący trzy miesiące okazał się być zbyt krótki, aby 

uzyskać ustabilizowaną masę próbek. W badanym okresie 

czasu współczynnik przewodzenia ciepła zmalał o ponad 

20% przy spadku masy równym ok. 5%. Kompozyty 

z domieszką napowietrzającą P\A uzyskały spadek λ na 

zbliżonym poziomie wynoszącym 21%, jednak ubytek 

masy przekroczył ponad 7%. Przy czym należy podkreślić, 

że początkowa masa próbek betonu napowietrzonego była 

zdecydowanie mniejsza. 

Otrzymany kompozyt z domieszką proszku aluminiowego 

P\Alu charakteryzuje się najlepszymi właściwościami 

izolacyjnymi. Z uwagi na ilość i wielkość porów 

powietrznych beton ten najszybciej pozbył się nadmiaru 

wilgoci. Okres 3 miesięcy był tutaj wystarczający 

do stabilizacji zarówno masy jak i parametrów cieplnych. 

Na rysunkach 6, 7 oraz 8 przedstawiono wyniki badań 

kompozytów na bazie kruszywa keramzytowego. 
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Rys. 6. Współczynnik przewodzenia ciepła λ oraz względne ubytki mas próbek Δm rejestrowane w trakcie pierwszych trzech miesięcy 

dojrzewania betonu nienapowietrzonego z kruszywem keramzytowym – K\N 

Fig. 6. Thermal conductivity coefficients λ and the relative mass loss Δm of samples recorded during the first three months of curing of non-

aerated concrete with leca aggregate – K\N 

 

Rys. 7. Współczynnik przewodzenia ciepła λ oraz względne ubytki mas próbek Δm rejestrowane w trakcie pierwszych trzech miesięcy 

dojrzewania betonu napowietrzonego domieszką napowietrzającą z kruszywem keramzytowym – K\A 

Fig. 7. Thermal conductivity coefficients λ and the relative mass loss Δm of samples recorded during the first three months of curing of 

aerated concrete with air-entraining admixture and leca aggregate – K\A 
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Rys. 8. Współczynnik przewodzenia ciepła λ oraz względne ubytki mas próbek Δm rejestrowane w trakcie pierwszych trzech miesięcy 

dojrzewania betonu napowietrzonego proszkiem aluminiowym z kruszywem keramzytowym – K\Alu 

Fig. 8. Thermal conductivity coefficients λ and the relative mass loss Δm of samples recorded during the first three months of curing of 

aerated concrete with aluminium powder and leca aggregate – K\Alu 

 

Podobnie jak w przypadku kompozytów z kruszywem 

popiołoporytowym dla betonu nienapowietrzonego 

z keramzytem K\N w okresie pierwszych trzech miesięcy 

dojrzewania nie doszło do ustabilizowania się masy próbek. 

Na tym etapie wartość współczynnika przewodzenia ciepła 

λ spadła o 21 %, przy czym nie jest to wartość ostateczna. 

Beton K/A z uwagi na zdecydowanie bardziej porowatą 

strukturę matrycy cementowej, jak i samego kruszywa, 

uzyskał bardzo znaczący spadek współczynnika 

λ wynoszący ponad 36 %, przy czym poziom wilgotności 

w testowanym okresie nie ustabilizował się. 

Wykres przedstawiający zmianę parametrów cieplnych 

kompozytu K\Alu (rys. 8) został wyskalowany od poziomu 

0,25 W/(m·K). Stąd też zakresy zmienności 

poszczególnych wyników wydają się być bardzo duże, 

mimo że wynoszą one do 6 %. Z uwagi na wysoką 

temperaturę towarzyszącą procesowi napowietrzenia 

kompozytu, miał on po rozformowaniu stosunkowo niską 

wilgotność. Dlatego też w pierwszym tygodniu dojrzewania 

próbek w warunkach podwyższonej wilgotności panującej 

w komorze, nastąpił niewielki sorpcyjny przyrost masy, 

będący wynikiem jej wchłaniania z otoczenia. Dla 

badanego kompozytu odnotowano stabilizację masy dla 

powietrznosuchych warunków przechowywania próbek. 

5. WNIOSKI 

Zebrane w charakterystycznych punktach czasowych 

wyniki pozwoliły odtworzyć przebieg zmienności 

przewodności cieplnej  wszystkich kompozytów wraz 

z zachodzącym procesem dojrzewania oraz towarzyszącym 

mu procesem wysychania.  

Przeprowadzone badania potwierdzają wyraźne 

uzależnienie współczynnika przewodzenia ciepła  od 

czasu trwania tych procesów. Szybkość pozbywania się 

wilgoci, jak również skala i tempo zmian współczynnika  

zależą istotnie zarówno od użytego kruszywa bazowego 

(porowatości samego kruszywa), jak również porowatości 

matrycy cementowej. 

Spośród testowanych kompozytów jedynie beton 

napowietrzony przy użyciu proszku aluminiowego wykazał 

po upływie 3 miesięcy stabilizację współczynnika , 

związaną z ustaleniem procesów wysychania. 

 
Badania lekkich kompozytów cementowych zrealizowano 

w ramach projektu badawczego nr 2014/13/N/ST8/00091 

finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. 

 

 

THE EXAMINATION OF VARIABILITY OF THERMAL 

CONDUCTIVITY OF LIGHTWEIGHT CONCRETES 

DURING THEIR DRYING 

Summary:   The paper presents the relation between the relative 

weight loss of cement composites based on leca and lyttag 

aggregates and the thermal conductivity of concretes in the first 

three months of their curing. Non-aerated concretes and concretes 

aerated with air-entraining admixture and aluminium powder were 

analysed. The collected results allowed to recreate the variation of 

the thermal conductivity  of the analysed composites along with 

the curing process and the drying process. The research confirmed 

a clear dependence of the thermal conductivity  on the duration 

of these processes. 
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