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E 1. Wprowadzenie

Skurczem betonu nazywamy 

reologiczne odkszta cenie w a-

sne zachodz ce w wyniku reakcji 

cementu z wod  i utraty przez beton 

wody. Proces skurczu to pochodna 

zmian fizyko-chemicznych zacho-

dz cych w mikrostrukturze zaczy-

nu cementowego. Wraz z reakcj  

cementu z wod  nast puje zmniej-

szenie obj to ci, które nazywa-

ne jest skurczem „chemicznym” 

lub kontrakcj . Zmiany obj to-

ci zale  od sk adu mineralne-

go cementu. Drugim sk adnikiem 

odkszta cenia przy wysychaniu 

jest skurcz powodowany przez 

opuszczanie zaczynu przez wod . 

Proces ten rozpoczyna si  po kilku 

godzinach, gdy beton jest jesz-

cze w stanie plastycznym (mówi-

my wówczas o skurczu plastycz-

nym [1]). Wysychanie w powietrzu 

betonu trwa przez bardzo d ugi 

czas. G ówn  przyczyn  jest utra-

ta powierzchniowo zaadsorbowa-

nej wody przez el cementowy. 

Wed ug Neville’a [2] skurcz zwi -

zany jest tak e z procesem usu-

wania wody wewn trzkrystalicz-

nej. Du a cz  skurczu zachodzi 

jako odkszta cenie nieodwracalne 

zwi zane z utrat  wody mi dzy-

warstwowej, tzn. ponowne nasy-

cenie wod  nie powoduje redukcji 

tej cz ci skurczu.

Odkszta cenia w asne w rodowi-

sku nieagresywnym s  generowane 

przede wszystkim przez ruch wody 

w stwardnia ym zaczynie cemento-

wym zwi zanym ze zmianami wil-

gotno ci powietrza, suszenie lub 

nasycanie wod . Odkszta cenie 

Odkszta cenia w asne betonów 

napowietrzonych
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skurczowe jest cz ciowo odwra-

calne. Wraz ze wzrostem wilgot-

no ci powietrza lub powtórnego 

nasycania wod  beton ulega p cz-

nieniu w wyniku absorbowania 

wody przez stwardnia y zaczyn 

cementowy.

O wielko ci odkszta ce  skurczo-

wych decyduje wilgotno  powie-

trza i temperatura. Wraz z wysycha-

niem betonu podczas hydratacji 

powstaj  wewn trz betonu niesta-

cjonarne i nieliniowe pola wilgotno-

ci i temperatur wywo uj ce napr -

enia [3]. W pocz tkowym okresie 

hydratacji zarówno pola wilgotno-

ci, jak i temperatur na powierzch-

ni zewn trznej elementu wywo uj  

odkszta cenia ujemne.

Odkszta cenia spowodowane przez 

skurcz i p cznienie betonu klas 

od C12/15 do C50/60 wystawio-

nego na oddzia ywanie powietrza 

o redniej wilgotno ci wzgl dnej 

RH mieszcz cej si  w granicach 

40–100% mo na wg Flagi [3] obli-

cza  w nast puj cy sposób:

cs (t,ts) = cso s(t-ts)   
 (1)

gdzie :

ε
cso

 – podstawowe odkszta cenie 

skurczowe: ε
sco

 = ε
s
(fm)β

RH
,

β
s
 – wspó czynnik okre laj cy 

post p skurczu,

t – wiek betonu w rozpatrywanej 

chwili w dniach,

t
s
 – wiek betonu.

W ród czynników wewn trznych 

decyduj cych o wielko ci skurczu 

nale y koniecznie uwzgl dni  sto-

sunek w/c, ilo  kruszywa i cemen-

tu na 1 [m3] betonu oraz ich rodzaj. 

Najistotniejszym wewn trznym 

czynnikiem wp ywu na wielko  

skurczu jest stosunek w/c, który 

kszta tuje struktur  porów, roz-

k ad wielko ci porów oraz poro-

wato  zaczynu cementowego 

i warstwy kontaktowej kruszywo-

zaczyn. Wzrost warto ci stosunku 

w/c zwi ksza porowato  i udzia  

du ych porów kapilarnych w mikro-

strukturze betonu, a w konsekwen-

Rys. 1. Wp yw 
stosunku w/c

i zawarto ci 
kruszywa na skurcz 

betonu [2]
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Mieszanki betonowe zosta y wy -

konane wg receptur przedstawio-

nych w tabeli 1.

Oprócz bada  stwardnia ego beto-

nu zosta y wykonane nast puj ce 

oznaczenia mieszanek betono-

wych:

– konsystencji metod  sto ka opa-

dowego,

– g sto ci obj to ciowej mieszan-

ki betonowej,

– zawarto ci powietrza metod  

ci nieniow .

Wyniki bada  mieszanek betono-

wych przedstawiono w tabeli 2.

Próbki bezpo rednio po wykonaniu 

a  do pierwszego pomiaru prze-

bywa y w powietrzu o wilgotno-

ci wzgl dnej 100%, zapewnionej 

przez szczelne zamkni cie form 

wype nionych mieszank  w komo-

rze nad wod . Od chwili pierwsze-

go pomiaru próbki z serii pierwszej 

by y przechowywane w wilgotno ci 

35–50%, a z serii drugiej w wilgotno-

ci 35–45%, w ka dym przypadku 

w temperaturze 18,00±2°C. W serii 

pierwszej okres przechowywania 

próbek wynosi  400 dni oraz 150 dni 

zanurzenia w wodzie, a w serii dru-

giej okres przechowywania 210 dni 

oraz 28 dni zanurzenia w wodzie.

Do pomiarów odkszta ce  w a-

snych – skurczu i p cznienia ka -

dego z betonów w serii pierwszej 

na skurcz, rozk adu i wielko ci 

porów kapilarnych oraz ilo ci 

i rodzaju kruszywa, a nawet mate-

matyczne metody obliczania skur-

czu betonów nienapowietrzonych, 

o tyle powstaje pytanie odno nie 

skurczu i p cznienia betonów 

napowietrzonych, których poro-

wato  jest wi ksza nawet o 4%: 

czy wprowadzenie dodatkowych 

porów w mikrostruktur  betonu 

równie  zwi ksza jego odkszta ce-

nia w asne?

2. Materia y i metody bada

Badania odkszta ce  zosta y 

przeprowadzone w dwóch nieza-

le nych od siebie seriach betonu: 

o stosunku w/c=0,60 i w/c=0,50. 

Do wykonania betonów w obu 

seriach u yto cementu portlandz-

kiego CEM I 32,5R oraz natural-

nego piasku kwarcowego (0,0–

2,0 mm). W serii pierwszej beton 

o stosunku w/c=0,60 wykonano 

z amanego kruszywa wapiennego 

(2–16 mm), a w serii drugiej o sto-

sunku w/c=0,50 z amanego kru-

szywa dolomitowego (2–16 mm).

W ka dej z serii wykonano dwa 

betony: bez domieszki napo-

wietrzaj cej oraz z domiesz-

k  napowietrzaj c , dodawan  

w ilo ci 0,20% masy cementu. 

cji u atwia w niej ruch wody, który 

jest bezpo redni  przyczyn  coraz 

wi kszych odkszta ce  skurczo-

wych betonu nienapowietrzonego 

[2]. Drugim istotnym czynnikiem 

jest zawarto  kruszywa, w szcze-

gólno ci grubego, w jednostce 

obj to ci betonu. Zale no  ta jest 

po rednio zwi zana z zawarto ci  

cementu. Wzrost zawarto ci kru-

szywa zmniejsza odkszta cenia 

w asne betonu (rys. 1).

Szkodliwo  skurczu jest zwi zana 

z wywo ywaniem przez niego tzw. 

napr enia skurczowego prawie 

zawsze rozci gaj cego, którego 

warto  mo e przekracza  wytrzy-

ma o  betonu na rozci ganie. 

Nale y podkre li , e w okresie gdy 

przyrost odkszta cenia skurczowe-

go betonu jest najwi kszy, beton 

jest w stadium wst pnego tward-

nienia, czyli o bardzo ma ej wytrzy-

ma o ci. Z tego powodu nast -

puje nie tylko mikrorysowanie si  

materia u, ale tak e p kanie otuliny 

zbrojenia, a nawet ca ych elemen-

tów niezbrojonych, np.: nawierzch-

ni drogowych jeszcze przed ich 

obci eniem [4]. Szkodliwy wp yw 

skurczu na elementy spr one, 

objawia si  stratami si y naci gu 

zbrojenia spr aj cego [5].

O ile znane s  w literaturze: wyni-

ki bada  wp ywu stosunku w/c 

Tabela 2. Wyniki bada  mieszanek betonowych

Seria Seria 1 W/C=0,60 Seria 2 W/C=0,50

Beton nienapowietrzony napowietrzony nienapowietrzony napowietrzony

Opad sto ka 7 cm 8 cm 4 cm 5 cm

Zawarto  powietrza 2,1% 6,4% 2,1% 6,1%

G sto  obj to ciowa 2,43 kg/dm3 2,31 kg/dm3 2,46 kg/dm3 2,35 kg/dm3

Tabela 1. Receptury mieszanek betonowych [kg/m3]

Seria 1 W/C=0,60 Seria 2 W/C=0,50

beton nienapowietrzony beton napowietrzony beton nienapowietrzony beton napowietrzony

W=210 W= 209,3 W = 190 W=189,2

C= 350 C = 350,0 C = 380 C= 380

K
2–8

 = 540 K
2–8

 = 540 K
2–8

 = 550 K
2–8

 = 550

K
8–16

 = 625 K
8–16

= 625 K
8–16

 = 660 K
8–16

 = 660

P= 650 P = 650 P = 630 P= 630

D
m
 = 0 D

m
 = 0,70 D

m
 = 0 D

m
 = 0,8
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nego zwi kszy  si  znacznie bar-

dziej ni  betonu napowietrzonego 

i utrzymywa  si  a  do zanurze-

nia. Maksymalna ró nica pomi -

dzy odkszta ceniami skurczu obu 

betonów wynosi a ok. 80·10–6, czyli 

7÷8%. Natomiast po 150 dniach 

zanurzenia w wodzie p cznienie 

betonu napowietrzonego wynosi o 

310·10–6 i by o istotnie mniejsze ni  

betonu nienapowietrzonego, które-

go odkszta cenie p cznienia osi -

gn o a  430·10–6. Napowietrzenie 

zmniejszy o odkszta cenie p cz-

nienia betonu o 27%.

Rysunek 3 przedstawia odkszta ce-

nie skurczu w zale no ci od czasu 

przy wilgotno ci wzgl dnej powie-

trza 35–45% dla betonu napowie-

trzonego i nienapowietrzonego 

drugiej serii (w/c=0,50). Skurcz 

betonu napowietrzonego od wieku 

30 dni przyrasta  znacznie wolniej 

i jego warto  by a du o mniejsza 

ni  betonu nienapowietrzonego. 

Po 210 dniach ró nica w warto-

ciach skurczu betonów nienapo-

wietrzonego i napowietrzonego 

wynosi a 445·10–6, czyli 24%, któr  

nale y uzna  za istotn .

Na rysunku 4 dokonano porów-

nania obu odkszta ce  w asnych 

betonu napowietrzonego i niena-

powietrzonego o stosunku w/c=

0,50. P cznienie betonu napo-

wietrzonego jest wyra nie ni sze 

(o 197·10–6 czyli nieco o ponad 

28%) ni  p cznienie betonu nie-

napowietrzonego. Potwierdza 

to t  sam  relacj  ró nic w skurczu 

i w p cznieniu betonów napowie-

trzonego i nienapowietrzonego. 

Ponadto nie tylko relacja w ró ni-

cach poszczególnych odkszta ce  

w asnych betonu napowietrzonego 

i nienapowietrzonego, ale tak e 

proporcje warto ci bezwzgl dnych 

ró nic s  bardzo podobne (24% 

w przypadku skurczu i 28% w przy-

padku p cznienia – rys. 4).

3.2. Okre lenie klasy wytrzyma-

o ci na ciskanie

W tabeli 3 przedstawiono rednie 

warto ci wytrzyma o ci na ciska-

nie oraz ich klasyfikacj  zgodnie 

z PN-EN-206–1.

go pomiaru ju  w wieku 1 dnia 

oraz odczyt odkszta cenia rdzenia 

próbki, zachowuj cego stabilno  

zmienno ci w czasie (rys. 3), s  

du o bardziej warto ciowe.

Do oznaczenia klasy wytrzyma o ci 

na ciskanie u yto po 3 próbki 15 x 

15 x 15 cm ka dego z betonów.

3. Wyniki bada

3.1. Skurcz i p cznienie

Na rysunku 2 przedstawiono wyni-

ki bada  skurczu w zale no ci 

od czasu w powietrzu przy wilgot-

no ci wzgl dnej 35–50% i p cz-

nienia w wodzie dla betonu napo-

wietrzonego i nienapowietrzonego 

o w/c=0,60.

W okresie pocz tkowym tj. 

do ok. 50 dni warto ci odkszta ce  

skurczu betonów napowietrzone-

go i nienapowietrzonego z serii 

pierwszej (stosunek w/c=0,60) nie 

ró ni y si  praktycznie od siebie. 

Natomiast w okresie pó niejszym 

skurcz betonu nienapowietrzo-

u yto po 3 próbki 8 x 8 x 35 cm 

z czopikami naklejanymi na bocz-

nych cianach próbki oraz tenso -

metru Demec 8”. W serii drugiej za -

stosowano aparat Amslera i tak e 

po 3 próbki ka dego betonu o wy -

miarach 10 x 10 x 50 cm z czopika-

mi wbetonowanymi w czo a.

Dwa ró ne tensometry i rodzaje 

próbek zastosowano celowo, aby 

ujawni , które pomiary przynosz  

lepszy efekt badawczy, uwzgl d-

niaj c wk ad pracy, uci liwo  

wykonania i badania na szerok  

skal  du ych próbek. W zwi zku 

z mo liwym najwcze niejszym rze-

telnym okre leniem odkszta cenia 

próbki betonu za pomoc  Demeca 

w wieku 3 lub 4 dni oraz bardzo 

du  zmienno ci  odkszta ce  

(rys. 2) powierzchni bocznej ma ej 

próbki przy krótkookresowych 

niewielkich zmianach wilgotno ci 

stwierdzono, e kolejne badania 

nale y prowadzi  na du ych, ci -

kich próbkach za pomoc  apara-

tu Amslera. Mo liwo  pierwsze-

Rys. 2. Skurcz
i p cznienie betonu 

napowietrzonego
i nienapowietrzonego

o stosunku w/c=0,60 od
wieku 4 dni

(seria 1, pomiary 
za pomoc  tensometru 

Demec 8”)

Rys. 3. Skurcz 
betonu napowietrzo-

nego i nienapowie-
trzonego o stosunku 
w/c=0,50 w czasie 

badania od wieku
1 dnia (seria 2, 

pomiary za pomoc  
aparatu Amslera)
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nienia skurczu betonu napowie-

trzonego, przeprowadzono bada-

nia w asne, na podstawie których 

wyci gni to nast puj ce wnioski:

– skurcz betonu napowietrzonego 

mimo jego ni szej wytrzyma o ci 

jest mniejszy ni  betonu nienapo-

wietrzonego,

– p cznienie dojrza ego betonu 

napowietrzonego o tym samym 

stosunku w/c jest mniejsze ni  

betonu nienapowietrzonego,

– du a cz  skurczu betonów 

napowietrzonych jest odkszta ce-

niem nieodwracalnym, podobnie 

jak ma to miejsce w betonach nie-

napowietrzonych,

– wyja nienie zagadnienia skurczu 

betonów napowietrzonych wyma-

ga dalszych szerokich bada ,

– zdecydowanie lepsz  metod  

badania skurczu jest wykorzysty-

wanie aparatu Amslera tu  po roz-

formowaniu próbki oraz pomiar 

odkszta cenia w osi próbki.
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WYKORZYSTANE MATERIA Y

[1] PN-B-06714–23:1984 : Kruszywa 

mineralne. Badania – Oznaczanie zmian 

obj to ciowych metod  Amslera

[2] PN-EN-206–1:2003: Beton

w badaniach nie stwierdzono zwi k-

szenia ich odkszta ce  w asnych, 

co nast puje w sposób automa-

tyczny w betonach zwyk ych wraz 

ze wzrostem stosunku w/c, a nawet 

wraz ze zmian  dobrego kruszywa 

na kruszywo gorsze. Du o mniejsze 

odkszta cenia skurczu i p cznienia 

betonów napowietrzonych, zacho-

dz ce pod wp ywem osuszania 

i nawil ania, wiadcz  o mniejszym 

wzgl dnym ruchu wewn trznym 

wody w porach kapilarnych – czyli 

inaczej o zredukowanej szybko ci 

osuszenia powierzchni wewn trznej 

porów betonu, mo liwej ze wzgl du 

na cz ciowe zatrzymywanie wody 

w porach powietrznych przerywaj -

cych pory kapilarne. Zjawisko takie 

jest w pe ni mo liwe w betonach 

napowietrzonych w zwi zku z ca -

kowicie odmienn  struktur  porów, 

wprowadzonych przez napowie-

trzenie. Podczas powtórnego nawil-

ania wkraczaj ca woda w struktur  

porów betonów napowietrzonych 

jest z kolei blokowana przez pory 

powietrzne o wi kszej rednicy 

ni  pory kapilarne, które s  drog  

ruchu wody.

5. Wnioski

Dokonuj c rozpoznania dot d nie-

poruszonego w literaturze zagad-

Napowietrzenie betonu spowo-

dowa o obni enie wytrzyma o ci 

betonu o dwie klasy. Wytrzyma o  

na ciskanie betonu napowietrzo-

nego by a rednio o 19,0% ni sza

ni  betonu nienapowietrzonego 

w serii pierwszej oraz o 21,2%, 

w serii drugiej, co daje red-

nio 5,3% spadku wytrzyma o ci 

na 1,0% napowietrzenia. Potwier-

dza to obserwacje podawane 

przez Rusina [6].

4. Podsumowanie

Przyst puj c do bada  nie spo-

dziewano si  wobec braku opubli-

kowanych informacji tak wyra ne-

go wp ywu napowietrzenia betonu 

na warto ci odkszta ce  w asnych. 

Na podstawie bada  betonów 

o ró nych stosunkach w/c general-

nie stwierdzono, e odkszta cenia 

w asne betonów napowietrzonych 

s  znacz co mniejsze ni  odkszta -

cenia odpowiednich betonów nie-

napowietrzonych. Jak wykazano, 

zmniejszenie p cznienia i skurczu 

betonu poprzez jego napowietrze-

nie mo e przekroczy  nawet 25% 

warto ci odkszta ce  w porówna-

niu z odkszta ceniami betonu nie-

napowietrzonego. Mimo obni enia 

przez napowietrzenie wytrzyma-

o ci betonów, rednio o 20,0%, 

Tabela 3. Wytrzyma o  i klasy wytrzyma o ci na ciskanie

Seria Seria 1 W/C=0,60 Seria 2 W/C=0,50

Beton nienapowietrzony napowietrzony nienapowietrzony napowietrzony

f
cm

 [MPa] 30,5 24,7 36,0 28,3

Klasa wytrzyma o ci C20/25 C16/20 C25/30 C16/20

Rys. 4. Skurcz
i p cznienie betonu 

napowietrzonego
i nienapowietrzonego 
o stosunku w/c=0,50 

(seria 2)


