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Dla uzyskania odpowiedniej jakoÊci betonów zasadnicze znaczenie 
ma rodzaj kruszywa. Wp∏ywa ono bowiem na zu˝ycie cementu do 
mieszanki betonowej, urabialnoÊç, wytrzyma∏oÊç i trwa∏oÊç beto-
nu, zw∏aszcza poddanego oddzia∏ywaniu czynników agresywnych. 
Zasadniczo beton mo˝na wykonaç z kruszywa o ka˝dym uziarnie-
niu, lecz  wówczas mo˝e on byç: nieekonomiczny ze wzgl´du na 
koniecznoÊç u˝ycia du˝ej iloÊci cementu, mniej trwa∏y ze wzgl´du 
na wysokà porowatoÊç lub s∏abo urabialny. Ponadto w przypadku, 
gdy iloÊç cementu nie zapewni wype∏nienia nadmiernej iloÊci pu-
stek mi´dzy ziarnami kruszyw, beton mo˝e wykazywaç zani˝onà 
wytrzyma∏oÊç.
Kruszywa mineralne do betonu muszà zatem spe∏niaç okreÊlone 
wymagania, które szczegó∏owo przedstawia norma PN-86/B-
06712, obecnie zastàpiona przez norm´ PN-EN 12620: 2004. 
Powinny one charakteryzowaç si´ sta∏oÊcià cech fi zycznych i od-
powiednim uziarnieniem, mrozoodpornoÊcià, wytrzyma∏oÊcià 
i odpornoÊcià na Êcieranie, zw∏aszcza dla betonów nara˝onych na 
czynniki ruchu. Ponadto muszà byç wolne od zanieczyszczeƒ orga-
nicznych, czàstek ilastych i pylastych oraz szkodliwych domieszek 
chemicznych (g∏ównie siarczanów i aktywnej wolnej krzemionki). 
Powierzchnie ziaren winny wykazywaç odpowiednià szorstkoÊç, co 
umo˝liwi dobrà do nich przyczepnoÊç zaczynu cementowego.
Kszta∏t ziaren powinien zapobiegaç powstawaniu nadmiernej iloÊci 
wolnych przestrzeni, poprawiaç wodo˝àdnoÊç i urabialnoÊç mie-
szanki betonowej. Za najlepsze uwa˝a si´ ziarna o kszta∏cie gra-
niastym, bowiem nadmierna iloÊç ziaren blaszkowatych (p∏askich) 
i igie∏kowatych obni˝a wytrzyma∏oÊç kruszywa.
Celem pracy by∏a analiza zmiennoÊci parametrów wybranych 
ska∏ magmowych regionu krakowskiego, b´dàcych mi´dzy inny-
mi bardzo dobrym kruszywem drogowym. Wykorzystywane sà 
one te˝ niejednokrotnie do produkcji betonów, jednak temu za-
stosowaniu poÊwi´cano w dotychczasowych publikacjach sto-
sunkowo niewielkà uwag´. Z tego wzgl´du podj´to prób´ wyka-
zania wp∏ywu wykszta∏cenia strukturalnego tych ska∏ i ich sk∏adu 
mineralnego na zmiennoÊç parametrów kruszyw wybranych frak-
cji, warunkujàcych wspomnianà ich przydatnoÊç. Analizà obj´to 
te˝ zró˝nicowanie wielkoÊci ziaren i ich kszta∏tów, co dodatko-
wo wp∏ywa na jakoÊç kruszywa. Ponadto dokonano oceny formy 
wyst´powania sk∏adników alkalioczu∏ych, istotnych z punktu wi-
dzenia trwa∏oÊci betonu.
Ska∏y magmowe wyst´pujà zazwyczaj w jednorodnych komplek-
sach litologicznych, charakteryzujàcych si´ rozwini´tym systemem 
sp´kaƒ ciosowych, które u∏atwiajà ich eksploatacj´ i kruszenie. 
Sk∏ad mineralny, struktura oraz tekstura decydujà zazwyczaj o do-
brych lub bardzo dobrych w∏aÊciwoÊciach fi zyczno-mechanicznych 
tych ska∏. JednoczeÊnie umo˝liwiajà uzyskanie w procesie kru-
szenia ziaren o kszta∏cie i charakterze prze∏amu, zapewniajàcych 
dobrà wspó∏prac´ z zaczynem cementowym. Dzi´ki tym cechom 
ska∏y magmowe uznawane sà za najlepszy materia∏ do produkcji 

kruszyw budowlanych, do betonów wy˝szych klas, powy˝ej B 25. 
Niepo˝àdanym zjawiskiem sà procesy wietrzenia zachodzàce lokal-
nie w tych ska∏ach i rozwini´te z ró˝nym nasileniem. Obni˝ajà one 
jakoÊç ska∏y, a tym samym uzyskiwanego z niej kruszywa.
SpoÊród ska∏ magmowych regionu krakowskiego do badaƒ wybra-
no diabaz ze z∏o˝a „Niedêwiedzia Góra” i porfi r ze z∏o˝a „Zalas”, 
zró˝nicowane z uwagi na form´ wyst´powania w z∏o˝u, system 
sp´kaƒ ciosowych, wykszta∏cenie strukturalne i sk∏ad mineralny.
Autorzy wyra˝ajà podzi´kowanie Dyrekcji Kopalni Porfi ru i Diabazu 
w Krzeszowicach za udost´pnienie wyników badaƒ kruszyw, które 
wykorzystano w niniejszej pracy.
Praca zrealizowana zosta∏a w ramach prac statutowych Zak∏adu 
Z∏ó˝ Surowców Skalnych AGH (nr 11.11.140.61), fi nansowanych 
przez Komitet Badaƒ Naukowych.

Z∏o˝e porfi rów „Zalas”
Po∏o˝one jest w po∏udniowej cz´Êci Wy˝yny Krakowsko-
Cz´stochowskiej, w obr´bie Garbu Tenczyƒskiego, oko∏o 7 km na 
po∏udnie od Krzeszowic. Administracyjnie obszar ten le˝y w za-
chodniej cz´Êci województwa ma∏opolskiego, w powiecie krakow-
skim, w gminie Krzeszowice pomi´dzy miejscowoÊciami Zalas, 
Sanka, G∏uchówki i Frywa∏d.
Permo-karboƒska intruzja w Zalasie ma charakter lakkolitu 
o z∏o˝onej budowie komory subwulkanicznej, w której dominujà 
porfi ry, a podrz´dnie wyst´pujà mi´dzy innymi andezyty i trachity. 
W sposób zgodny z intruzjà kontaktujà ∏upki kulmu, zapadajàce pod 
kàtem 45º na NW. Przy kontakcie porfi ry wykazujà cios sto˝kowy, 
radialny i obwodowy. Omawiane ska∏y wyst´pujà w z∏o˝u podzie-
lonym na pole zachodnie oraz pole wschodnie. Obecnie eksplo-
atowane sà w cz´Êci pó∏nocnej pola wschodniego na poziomach: 
IV (273 m npm) i III (292 m npm). Porfi ry o charakterze ryoda-
cytów posiadajà ró˝norodne zabarwienie od rdzawo-czerwonego, 
miejscami z odcieniem fi oletowym, przez kremowo-ró˝owe do sza-
ro-zielonego. Wykazujà one struktur´ porfi rowà z fenokryszta∏ami 
skaleni (oligoklaz-andezyn) o zró˝nicowanych rozmiarach i udzia-
le w bardzo drobnokrystalicznym tle skalnym. Budujà go g∏ównie 
plagioklazy z zatokami korozyjnymi. W mniejszym udziale obecne 
sà kryszta∏y kwarcu o rozmiarach 0,04-0,07 mm wykazujàce Êlady 
rozpuszczania. Minera∏ ten wyst´puje równie˝ w formie mikrokry-
stalicznej (poni˝ej 10 µm) tworzàc skupienia o wielkoÊci oko∏o 0,1 
mm. Ta odmiana kwarcu mo˝e reagowaç z alkaliami pochodzàcymi 
z cementu, czego efektem jest utworzenie p´czniejàcego ˝elu, 
doprowadzajàcego do zmian struktury betonu, jego p´kania, a na-
wet rozpadu.

W∏aÊciwoÊci fi zyczno-mechaniczne porfi rów
Z uwagi na wspomniany wp∏yw w∏aÊciwoÊci ska∏y na cechy uzyski-
wanego z niej kruszywa, dokonano oceny podstawowych parame-
trów fi zyczno-mechanicznych. Analiz´ przeprowadzono dla próbek 
porfi rów reprezentujàcych aktualnie eksploatowanà pó∏nocnà cz´Êç 
pola wschodniego z∏o˝a (poziomy III i IV).
Zgodnie z normà PN-84/B-01080 porfi r z omawianej cz´Êci z∏o˝a 
nale˝y do ska∏ cí ˝kich, z uwagi na wyst´powanie w niej minera∏ów 
o g´stoÊci 2,64-2,69 g/cm3. Wykazuje on g∏ównie Êrednià (61-120 
MPa), rzadziej du˝à (121-184 MPa) wytrzyma∏oÊç na Êciskanie w 
stanie powietrzno-suchym (tab. 1). ZmiennoÊç tego parametru jest 
wynikiem zró˝nicowania struktury porfi ru, wyra˝ajàcego sí  ró˝nym 
udzia∏em i rozmiarami fenokryszta∏ów plagioklazów o tabliczkowym 
pokroju oraz stopniem ich przemian metasomatycznych i zmian 
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e Analiza zmiennoÊci parametrów ska∏ magmowych 
regionu krakowskiego i uzyskanych z nich kruszyw
dla oceny ich przydatnoÊci do produkcji betonu

Wykszta∏cenie kopaliny oraz proces jej rozdrobnienia 
w du˝ym stopniu wp∏ywa na wiele cech kruszywa, co dla 
ró˝nych ska∏ wykaza∏ J. Bromowicz (2001). Wyraênie 
widoczne jest to w przypadku kruszyw ∏amanych 
granulowanych, które, wÊród ró˝nych zastosowaƒ, 
powszechnie wykorzystywane sà do produkcji betonów.



budownictwo • technologie • architektura

37

wywo∏anych wietrzeniem. Omawiana ska∏a charakteryzuje sí  bar-
dzo ma∏à (0,09-0,25 cm) ÊcieralnoÊcià na tarczy Boehmego oraz bar-
dzo ma∏à i ma∏à w b´bnie Devala (Êrednio 3,54%). Na niskie wartoÊci 
wymienionych parametrów wp∏ywa g∏ównie obecnoÊç minera∏ów: an-
dezynu i oligoklazu o du˝ej twardoÊci (oko∏o 6,5 w skali Mohsa) oraz 
cz´Êciowo struktura porfi rowa ska∏y. Doskona∏a ∏upliwoÊç i pokrój pla-
gioklazów, przy du˝ej ich zawartoÊci, podwy˝sza ÊcieralnoÊç w b´bnie 
Devala nawet do 6,40%. Porfi r charakteryzuje sí  bardzo ma∏à i ma∏à 
nasiàkliwoÊcià w zakresie od 0,42% do 2,86% (tab. 1) oraz ca∏kowità 
mrozoodpornoÊcià, co mo˝na wiàzaç g∏ównie z jego zbità teksturà.
Przedstawione wartoÊci podstawowych parametrów fi zyczno-me-
chanicznych porfi rów zadecydowa∏y o dobrej jakoÊci uzyskiwa-
nych z nich kruszyw, które powszechnie u˝ywane sà w drogownic-
twie, kolejnictwie i w budownictwie hydrotechnicznym, a w mniej-
szym stopniu do betonów. Z uwagi na brak badaƒ omawianych kru-
szyw w celu ich wykorzystania do betonów, w dalszej cz´Êci pra-
cy odniesiono si´ do parametrów kruszywa ró˝nych frakcji w zakre-
sie stosowania ich do nawierzchni drogowych i kolejowych (wed∏ug 
wymagaƒ norm: PN-B-11112 i PN-B-11114). Wyniki wykona-
nych badaƒ kruszyw uzyskanych z aktualnie eksploatowanych po-
ziomów III i IV pó∏nocnej cz´Êci pola wschodniego (A. Duszyƒski, 
E. Grzechowska-Lis, 2002; A. Duszyƒski, K. P∏oƒczak, 2002; 
K. Szczud∏o, 2002), zbli˝one sà w zakresie wytrzyma∏oÊci na 
Êciskanie, ÊcieralnoÊci  oraz nasiàkliwoÊci i mrozoodpornoÊci do 
wymagaƒ stawianych kruszywom budowlanym, stosowanym na-
wet w betonach wysokowartoÊciowych (por.: Instrukcja ITB nr 
356/98, PN-86/B-06712, PN-EN 12620: 2004).

Charakterystyka kruszywa porfi rowego
Najlepsza jakoÊç betonów wysokowartoÊciowych (np. do konstrukcji 
mostowych) z u˝yciem kruszyw porfi rowych zapewniona jest poprzez 
zestawienie ich kilku frakcji. Winny one byç ∏àczone w odpowied-
nich proporcjach dla otrzymania stosu okruchowego, wp∏ywajàcego 
na najmniejszà jamistoÊç w stanie utrz´sionym oraz wodo˝àdnoÊç. 
Wymagania dotyczàce szczegó∏owych udzia∏ów poszczególnych frak-
cji zawarte sà w Zarzàdzeniu nr 1/9 Generalnego Dyrektora Dróg Pu-
blicznych (1990). Badania wykonane przez OÊrodek Badaƒ Mostów, 
Betonów i Kruszyw w ̊ migrodzie-W´glewie dla kruszyw porfi ru z Za-
lasu ró˝nych frakcji wykaza∏y, ˝e zalecanej krzywej uziarnienia najle-
piej odpowiada uzyskana dla trzech frakcji grysu porfi rowego, zesta-
wionych w nast´pujàcych proporcjach, przypadajàcych na 1 m3 mie-
szanki betonowej: frakcja 12,8/16 mm – 665 kg, frakcja 6,3/12,8 
mm – 208 kg, frakcja 2/6,3 mm – 520 kg oraz piasku naturalnego 
frakcji 0/2 mm – 686 kg. 
Charakterystyk´ podstawowych parametrów fi zyczno-mecha-
nicznych grysu porfi rowego przedstawiono dla wy˝ej wymienio-
nych frakcji na podstawie wyników badaƒ zawartych w orzecze-
niu o jakoÊci kruszywa. Wykaza∏y one, ˝e grys porfi rowy frakcji 
12,8/16 mm spe∏nia wymagania normy PN-B-11112:1996 dla 
klasy II z uwagi na nasiàkliwoÊç równà 1,5% (tab. 2), natomiast 
ze wzgl´du na zawartoÊç frakcji podstawowej i podziarna zaliczony 

zosta∏ do gatunku 3 (tab. 3). Grysy porfi rowe frakcji 6,3/12,8 mm 
i 2/6,3 mm wed∏ug powy˝szej normy nale˝à równie˝ ze wzgl´du na 
nasiàkliwoÊç do klasy II (tab. 2) lecz gatunku 1 (tab. 3).
Analiza przedstawionych wyników wskazuje na zmiennoÊç wartoÊci 
poszczególnych parametrów w zale˝noÊci od przynale˝noÊci do 
okreÊlonej frakcji. Wykazano, ˝e ÊcieralnoÊç w b´bnie Los Ange-
les jest wyraênie zró˝nicowana i zwi´ksza si´ od 11,6% dla frak-
cji 12,8/16 mm do 18,4% dla kruszywa najdrobniejszego (tab. 2). 
Podane wartoÊci odniesiono do wielkoÊci uziarnienia (górna granica 
ka˝dej frakcji) i stwierdzono wysoki (r = -0,98) wspó∏czynnik ko-
relacji pomi´dzy nimi. Podobnà, wyraênà, liniowà zale˝noÊç wyka-
zano równie˝ w przypadku wyników uzyskanych dla innych, drob-
niejszych i grubszych frakcji tego kruszywa. Jeszcze wyraêniejszà 
zale˝noÊç (r = -1) okreÊlono dla wskaênika jednorodnoÊci Êcierania, 
który zmienia si´ od 16,8% we frakcji najgrubszej spoÊród bada-
nych do 25,0% w najdrobniejszej (tab. 2). Kruszywo porfi rowe 
w stosunku do ska∏y charakteryzuje si´ wy˝szà nasiàkliwoÊcià, któ-
ra dla frakcji najgrubszej wynosi 1,5%, zwi´kszajàc si´ do 1,7% we 
frakcjach 2/6,3 mm i 6,3/12,8 mm (tab. 2). Wp∏ywa to na ni˝szà 
(-0,75) korelacj´ pomi´dzy wielkoÊcià tego parametru a rozmiarem 
ziaren kruszywa.
Analiza rozk∏adu uziarnienia w poszczególnych frakcjach wykaza∏a, 
˝e w miar´ ich zmniejszania si´ udzia∏ ziaren frakcji podstawowej 
zwi´ksza si´ liniowo z 79,9% do 96,4% (r = -0,99). Natomiast 
udzia∏ podziarna (od 10,6% do 0,4%) i nadziarna (od 9,5% do 
3,2%) (tab. 3) zmniejsza si´ wprost proporcjonalnie do wielkoÊci 
frakcji, o czym Êwiadczy wyliczony wspó∏czynnik korelacji, który 
wynosi odpowiednio 0,96 i 0,99.
Dla badanych kruszyw dokonano makroskopowej oceny ich zia-
ren. Przewa˝nie sà one ostrokraw´dziste o czystych i szorst-
kich powierzchniach. Dominujà ziarna foremne, izometryczne, 
a w miar´ zmniejszania si´ wielkoÊci frakcji wzrasta udzia∏ zia-
ren wyd∏u˝onych. Potwierdza to zawartoÊç ziaren nieforemnych, 
zmieniajàca si´ od 1% (frakcja 12,8/16 mm) do 7% (frakcja 2/6,3 
mm). Zaletà omawianych grysów jest brak w nich zanieczyszczeƒ 
obcych i organicznych.

Z∏o˝e diabazów „Niedêwiedzia Góra”
Omawiane z∏o˝e znajduje si´ w odleg∏oÊci oko∏o 3,5 km na SE od 
Krzeszowic. Zlokalizowane jest ono na wysokoÊci 354 m n.p.m. w 
szczytowej i po∏udniowej partii wzniesienia o nazwie Niedêwiedzia 
Góra, w obr´bie Tenczyƒskiego Parku Krajobrazowego.
Diabaz tworzy górnokarboƒskà intruzj´ pok∏adowà (sill) wÊród arko-
zowych piaskowców i ∏upków westfalu. Jej powstanie C. Haraƒczyk 
(1989) wià˝e z fazà asturyjskà orogenezy waryscyjskiej. Sill za-
pada pod kàtem oko∏o 5-15º w kierunku po∏udniowo-zachodnim, 
miejscami wykazujàc niewielkie przegi´cia i zmiany kàta upadu. 
Mià˝szoÊç intruzji waha si´ od 5 m w cz´Êci pó∏nocnej i wschodniej 
z∏o˝a do 47 m w cz´Êci centralnej i po∏udniowej. Z∏o˝e przeci´te 
jest uskokiem dzielàcym je na dwie strefy: pó∏nocnà o pionowym 
przebiegu sp´kaƒ ciosowych i po∏udniowà, w której dominuje cios 

Nazwa parametru
jednostka 

miary
porfi r ze z∏o˝a „Zalas” diabaz ze z∏o˝a „Niedêwiedzia Góra”

min. maks. Êrednia min. maks. Êrednia

G´stoÊç g/cm3 2,53 2,78 2,64 2,79 2,88 2,82

G´stoÊç pozorna g/cm3 2,20 2,58 2,46 2,73 2,80 2,78

PorowatoÊç % 1,70 4,00 1,39 0,71 4,90 2,42

NasiàkliwoÊç wagowa % 0,42 2,86 1,27 0,38 1,33 0,65

Wytrzym. na Êciskanie w stanie powietrzno-
suchym

MPa 61 184 106 107 270 191

ÂcieralnoÊç na tarczy Boehmego cm 0,09 0,25 0,18 0,37 0,48 0,41

ÂcieralnoÊç w b´bnie Devala % 1,60 6,40 3,54 1,38 5,37 3,90

MrozoodpornoÊç cykle ca∏kowita ca∏kowita

Tab. 1.
W∏aÊciwoÊci fi zyczno-mechaniczne porfi rów z pó∏nocnej cz´Êci pola wschodniego w z∏o˝u „Zalas” wed∏ug R. Stachowiaka i S. Ba∏chanowskiego (1978) oraz 
diabazu z po∏udniowo-wschodniej cz´Êci z∏o˝a „Niedêwiedzia Góra” wed∏ug A. Bogacza (1980)
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skoÊny. Wyst´pujàcy system sp´kaƒ wp∏ywa na tworzenie si´ cha-
rakterystycznych, wyd∏u˝onych i ostrokraw´dzistych od∏amków, 
powstajàcych w trakcie rozpadu ska∏y. 
Kopalnia diabazu o charakterze stokowo-wg∏´bnym rozcina z∏o˝e 
czterema poziomami eksploatacyjnymi. Poziom I (300 m npm) zo-
sta∏ ca∏kowicie wyeksploatowany, poziom II (290 m npm) charakte-
ryzuje si´ du˝à zmiennoÊcià kopaliny z uwagi na rozwini´te w jego 
obr´bie procesy wietrzeniowe. Diabaz o dobrych w∏aÊciwoÊciach fi -
zyczno-mechanicznych wyst´puje na poziomach III (275 m npm) 
i IV (260 m npm) w po∏udniowo-wschodniej cz´Êci z∏o˝a, gdzie ak-
tualnie prowadzona jest eksploatacja.
Diabaz na Êwie˝ym prze∏amie jest barwy szarostalowej, która w wyni-
ku procesów wietrzenia zmienia sí  na czarnozielonà lub ̋ ó∏tobrunatnà. 
Badania mikroskopowe wykaza∏y obecnoÊç struktury drobnokrysta-
liczno-afanitowej i ofi towej, a tekstury cz´sto fl uidalnej. Wyst´puje 
g∏ównie w odmianach: piroksenowej i oliwinowej, które budujà listew-
ki plagioklazów (kwaÊny andezyn, labrador) w udziale 38,2-46,0%, 
z interstycjami wype∏nionymi piroksenami (13,0-30,8%). Podrz´dnie, 
w iloÊci 1,5-3,8% wyst´puje kwarc tworzàc nieregularne, niewiel-
kie skupienia. Mo˝e on podobnie jak w porfi rze reagowaç z alkaliami 
pochodzàcymi z cementu. Nale˝y jednak przypuszczaç, ̋ e nieznaczny 
udzia∏ mikrokrystalicznego kwarcu w kruszywie diabazowym nie powi-
nien wp∏ywaç na istotne zmiany struktury betonu.

W∏aÊciwoÊci fi zyczno-mechaniczne diabazów
Oceny podstawowych w∏aÊciwoÊci fi zyczno-mechanicznych 
diabazów dokonano na podstawie wyników badaƒ próbek 
reprezentujàcych obecnie eksploatowanà, po∏udniowo-wschodnià 
cz´Êç z∏o˝a. 
Odniesienie parametrów technicznych ska∏y do normy PN-84/B-
01080 wykaza∏o, ̋ e diabazy, charakteryzujàce si´ g´stoÊcià pozornà 
od 2,73 g/cm3 do 2,80 g/cm3, sà ska∏ami bardzo ci´˝kimi (tab. 1). 
Zwiàzane jest to z obecnoÊcià w nich mi´dzy innymi augitu i hiper-
stenu o du˝ej g´stoÊci 3,2-3,6 g/cm3, a nawet minera∏ów ci´˝szych 
– oliwinu (3,3-4,2 g/cm3). Wytrzyma∏oÊç na Êciskanie w stanie po-
wietrzno-suchym diabazu waha si´ najcz´Êciej w granicach 121-270 
MPa, co lokuje go w grupie ska∏ o du˝ej i bardzo du˝ej wytrzyma∏oÊci. 

Wysokie wartoÊci tego parametru wynikajà z obecnoÊci twardych (6-
7 w skali Mohsa) minera∏ów sk∏adajàcych si´ na drobnokrystalicz-
no-afanitowà i ofi towà struktur´. Sporadycznie wyst´pujà diabazy 
o Êredniej wytrzyma∏oÊci (107-120 MPa), zwiàzanej z rozwini´tymi 
w nich procesami wietrzennymi. Omawiana ska∏a wykazuje bardzo 
ma∏à (0,38-0,48 cm) ÊcieralnoÊç na tarczy Boehmego oraz bardzo 
ma∏à i ma∏à w b´bnie Devala (Êrednio 3,90%). Korzystne wartoÊci 
wymienionych parametrów zwiàzane sà, podobnie jak w przypad-
ku wytrzyma∏oÊci na Êciskanie, ze sk∏adem mineralnym i strukturà 
ska∏y. Diabaz odznacza si´ nasiàkliwoÊcià bardzo ma∏à (od 0,38% 
do 0,5%) i ma∏à do 1,33% (tab. 1), która spowodowana jest 
jego cz´Êciowym zwietrzeniem. WartoÊci tego parametru decydujà 
o ca∏kowitej mrozoodpornoÊci tej ska∏y.
JakoÊç kruszyw uzyskanych z diabazu, podobnie jak to ma miej-
sce w przypadku porfi rów z Zalasu, wynika z korzystnych wartoÊci 
jego parametrów fi zyczno-mechanicznych. Kruszywa produkowa-
ne z obecnie eksploatowanej cz´Êci z∏o˝a spe∏niajà wymagania nor-
my PN-B-11112: 1996 w zakresie stosowania ich do nawierzch-
ni drogowych. Ponadto w zakresie wytrzyma∏oÊci na Êciskanie, 
ÊcieralnoÊci  oraz nasiàkliwoÊci i mrozoodpornoÊci odpowiadajà, 
tak jak porfi ry, wymaganiom stawianym kruszywom budowlanym 
(por.: Instrukcja ITB nr 356/98, PN-86/B-06712, PN-EN 12620: 
2004). Zestawienie ich w odpowiednich frakcjach: 12,8/20 mm, 
6,3/12,8 mm i 2/6,3 mm pozwala uzyskaç betony najwy˝szej klasy. 
Wynika to ze zgodnoÊci charakteru krzywej uziarnienia, otrzymane-
go stosu okruchowego, z wymaganiami zawartymi w Zarzàdzeniu 
nr 1/9 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych (1990).

Charakterystyka kruszywa diabazowego
Dla grysu diabazowego frakcji: 12,8/20 mm, 6,3/12,8 mm i 2/6,3 
mm przedstawiono zmiennoÊç podstawowych parametrów, które 
decydujà o jakoÊci kruszywa (tab. 4 i tab. 5), spe∏niajàcego wyma-
gania normy PN-B-11112:1996 dla klasy I i gatunku 1. 
ZmiennoÊç wartoÊci poszczególnych parametrów kruszywa dia-
bazowego uzale˝niona jest od wielkoÊci frakcji. Najwyraêniej (r=-
0,96) zaznacza si´ to w przypadku ÊcieralnoÊci w b´bnie Los Ange-
les, która zmienia si´ od 12,8% dla frakcji 12,8/20 mm do 17,5% 

Nazwa parametru dla okreÊlenia 
klasy

wyniki (%) wymagania dla klasy (%) wyniki (%) wymagania dla klasy (%)

frakcja 
12,8/16 mm

frakcja
6,3/12,8 mm

kl. I kl. II kl. III
frakcja

2/6,3 mm
kl. I kl. II kl. III

ÂcieralnoÊç w b´bnie Los Angeles 11,6 12,7 do 25 do 35 do 45 18,4 do 25 do 35 do 45

Wskaênik jednorodnoÊci Êcierania 16,8 19,4 do 25 do 30 do 35 25,0 do 25 do 30 do 35

NasiàkliwoÊç 1,5 1,7 do 1,2 do 2,0 do 3,0 1,7 do 1,5 do 2,0 do 3,0

MrozoodpornoÊç 0,2 0,2 do 2,0 do 4,0 do 10,0 1,0 do 2,0 do 4,0 do 10,0

MrozoodpornoÊç metodà 
zmodyfi kowanà

0,4 0,3 do 10 do 30 - 1,3 do 10 do 30 -

Tab. 2. 
Parametry grysu porfi rowego badanych frakcji dla okreÊlenia klasy kruszywa wg normy PN-B-11112:1996 na podstawie danych A. Duszyƒskiego 
i K. P∏oƒczaka (2002)

Nazwa parametru dla okreÊlenia 
gatunku

wyniki (%) wymagania dla gatunku (%) wyniki (%) wymagania dla gatunku (%)

frakcja
12,8/16 mm

frakcja
6,3/12,8 mm

gat. 1 gat. 2 gat. 3
frakcja

2/6,3 mm
gat. 1 gat. 2 gat. 3

ZawartoÊç ziarn mniejszych ni˝ 
0,075 mm

0,0 0,2 do 1,5 do 2,5 do 3,5 0,1 do 2,0 do 4,0 do 5,0

ZawartoÊç frakcji podstawowej, 
co najmniej, %

79,9 87,5 do 85 do 85 do 65 96,4 do 80 do 80 do 60

ZawartoÊç podziarna 10,6 4,6 do 10 do 10 do 25 0,4 do 15 do 15 do 30

ZawartoÊç nadziarna 9,5 7,9 do 8 do 10 do 15 3,2 do 8 do 10 do 15

ZawartoÊç ziarn nieforemnych 1 2 do 25 do 30 do 35 7 do 25 do 30 do 35

ZawartoÊç zanieczyszczeƒ obcych brak brak do 0,1 do 0,2 do 0,3 brak do 0,1 do 0,2 do 0,3

Nazwa parametru dla okreÊlenia 
przydatnoÊci do betonu

wyniki (%)
wymagania

wg PN-86/B-06712
wyniki (%)

wymagania
wg PN-86/B-06712

Potencjalna reaktywnoÊç alkaliczna 0 0 ≤0,1 0 ≤0,1

Tab. 3. Parametry grysu porfi rowego badanych frakcji dla okreÊlenia gatunku kruszywa (PN-B-11112:1996) oraz okreÊlenia jego przydatnoÊci do betonu (PN-
86/B-06712) na podstawie danych A. Duszyƒskiego i K. P∏oƒczaka (2002)
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dla frakcji 2/6,3 mm (tab. 4). Tego rodzaju zale˝noÊci nie stwier-
dzono jednak dla wytrzyma∏oÊci na mia˝d˝enie (wskaênika rozkru-
szenia), która jest podobna dla kruszywa frakcji najgrubszej i naj-
drobniejszej, wynoszàc odpowiednio 5,1% i 5,2%, natomiast wzra-
sta dla frakcji 6,3/12,8 mm do wartoÊci 6,2%. ZmiennoÊç takà 
mo˝na wiàzaç ze zró˝nicowaniem wielkoÊci ziaren i ich kszta∏tów 
w obr´bie poszczególnych frakcji. Wskazuje na to wyraêna 
zale˝noÊç pomi´dzy zawartoÊcià ziaren nieforemnych i nadziar-
na a wytrzyma∏oÊcià na mia˝d˝enie. Stwierdzono, ˝e w przypad-
ku ma∏ej zawartoÊci nadziarna i wi´kszego udzia∏u ziaren nieforem-
nych zmniejsza si´ wskaênik rozkruszenia, co potwierdzajà wyso-
kie wspó∏czynniki korelacji, wynoszàce odpowiednio r = 0,82 i r = 
-0,98. Szczególnie istotne znaczenie wydaje si´ mieç jednak du˝y 
udzia∏ ziaren nieforemnych o zwi´kszonej anizotropii wytrzyma∏oÊci 
na mia˝d˝enie. Ich specyfi czne u∏o˝enie w trakcie wykonywania 
oznaczenia mo˝e wp∏ynàç na uzyskanie ni˝szej, ni˝ w przypadku 
ziaren foremnych, wartoÊci tego parametru. 
NasiàkliwoÊç kruszywa diabazowego frakcji najgrubszej jest zbli˝ona 
do wielkoÊci tego parametru dla ska∏y i wynosi 0,6%, wzrastajàc we 
frakcjach: 6,3/12,8 mm do 0,9%, a 2/6,3 mm – 0,8% (tab. 4).
Makroskopowa ocena kruszywa diabazowego wykaza∏a brak 
zanieczyszczeƒ obcych i organicznych. Ziarna posiadajà czyste 
i szorstkie powierzchnie oraz bardzo ostre kraw´dzie. W kruszywie 
przewa˝ajà ziarna foremne, a we frakcjach najgrubszej i najdrob-
niejszej wzrasta udzia∏ ziaren wyd∏u˝onych (tab. 5).

Podsumowanie
Analiza wyników badaƒ kruszyw diabazowych i porfi rowych 
wykaza∏a pewne zró˝nicowanie ich podstawowych w∏aÊciwoÊci 
okreÊlonych normà PN-B-11112:1996. Stwierdzono, ˝e przy 
podobnych, niskich wartoÊciach ÊcieralnoÊci w b´bnie Los An-
geles oraz mrozoodpornoÊci, uzyskane z obu ska∏ kruszywa 
charakteryzujà si´ ró˝nà nasiàkliwoÊcià. WielkoÊç tego parametru, 
wynikajàca w przypadku diabazu z jego struktury drobnokrysta-
liczno-afanitowej i zbitej tekstury, zadecydowa∏a o przynale˝noÊci 
kruszywa do klasy I. Natomiast kruszywo uzyskane z porfi ru 
wykazujàcego równie˝ tekstur´ zbità, ale struktur´ porfi rowà oraz 

wyraêniejsze przejawy zmian metasomatycznych i wietrzennych, 
zaliczono do klasy II.
Zró˝nicowanie w∏aÊciwoÊci fi zyczno-mechanicznych kruszyw uzy-
skanych z wymienionych ska∏ stwierdzono równie˝ pomi´dzy ana-
lizowanymi frakcjami. Najwi´ksza zmiennoÊç dotyczy ÊcieralnoÊci, 
której wartoÊç dla diabazu wzrasta we frakcji 2/6,3 mm o 36% 
w stosunku do frakcji najgrubszej, a dla porfi ru nawet o 59%. Oma-
wiane kruszywa sà tak˝e odmienne pod wzgl´dem sk∏adu ziarno-
wego, g∏ównie udzia∏u frakcji podstawowej i podziarna. W poszcze-
gólnych frakcjach kruszywa diabazowego zmiennoÊç ta jest sto-
sunkowo niewielka, co klasyfi kuje je do gatunku 1. Zdecydowanie 
wi´ksza wyst´puje natomiast w kruszywie porfi rowym, które we 
frakcji 2/6,3 mm i 6,3/12,8 mm nale˝y do gatunku 1, a we frakcji 
12,8/16 mm do gatunku 3. 
Analizowane wyniki badaƒ porfi rów z Zalasu i diabazów 
z Niedêwiedziej Góry potwierdzajà wysokà jakoÊç tych kopalin 
i uzyskiwanych z nich kruszyw ∏amanych w zakresie ich stosowa-
nia do nawierzchni drogowych i kolejowych. Zbie˝noÊç niektórych 
wymagaƒ stawianych przez normy dla drogownictwa, kolejnictwa 
i budownictwa wskazuje na mo˝liwoÊç powszechniejszego ni˝ do-
tychczas wykorzystania omawianych kruszyw do produkcji beto-
nów. Dla tego ostatniego zastosowania brak jest jednak pe∏nych 
badaƒ ich w∏aÊciwoÊci. Wykonano jedynie oznaczenia wybranych 
parametrów decydujàcych o marce kruszywa i jego przydatnoÊci do 
betonu. Dla diabazów okreÊlono tylko wartoÊci wytrzyma∏oÊci na 
mia˝d˝enie, które mieszczà si´ w przedziale 5,1-6,2% (tab. 5). Po-
zwala to wed∏ug normy PN-86/B-06712 stosowaç je jako kruszy-
wo do betonu marki 50. W przypadku natomiast porfi rów zbada-
no jedynie reaktywnoÊç alkalicznà, której zerowy stopieƒ umo˝liwia 
wykorzystywaç je równie˝ jako kruszywo do betonów szczególnych 
zastosowaƒ, na przyk∏ad do konstrukcji mostowych. Wydaje si´, ˝e 
dla produkowanych kruszyw o tak wysokiej jakoÊci winny byç wy-
konywane pe∏ne badania ich w∏aÊciwoÊci w zakresie mo˝liwoÊci ich 
stosowania mi´dzy innymi do produkcji betonów.

dr Marek RembiÊ
dr in˝. Anna Smoleƒska

Akademia Górniczo-Hutnicza

Nazwa parametru dla okreÊlenia 
klasy

wyniki (%) wymagania dla klasy (%) wyniki (%) wymagania dla klasy (%)

frakcja 
12,8/20 mm

frakcja
6,3/12,8 mm

kl. I kl. II kl. III
frakcja

2/6,3 mm
kl. I kl. II kl. III

ÂcieralnoÊç w b´bnie Los Angeles 12,8 14,1 do 25 do 35 do 45 17,5 do 25 do 35 do 45

NasiàkliwoÊç 0,6 0,9 do 1,2 do 2,0 do 3,0 0,8 do 1,5 do 2,0 do 3,0

MrozoodpornoÊç 0,8 0,8 do 2,0 do 4,0 do 10,0 1,2 do 2,0 do 4,0 do 10,0

MrozoodpornoÊç metodà 
zmodyfi kowanà

4,9 4,2 do 10 do 30 - 6,9 do 10 do 30 -

Nazwa parametru dla okreÊlenia 
gatunku

wyniki (%) wymagania dla gatunku (%) wyniki (%) wymagania dla gatunku (%)

frakcja
12,8/20 mm

frakcja
6,3/12,8 mm

gat. 1 gat. 2 gat. 3
frakcja

2/6,3 mm
gat. 1 gat. 2 gat. 3

ZawartoÊç ziarn mniejszych ni˝ 
0,075 mm

0,1 0,1 do 1,5 do 2,5 do 3,5 0,1 do 2,0 do 4,0 do 5,0

ZawartoÊç frakcji podstawowej, co 
najmniej, %

99,4 86,4 do 85 do 85 do 65 87,2 do 80 do 80 do 60

ZawartoÊç podziarna 0,1 5,9 do 10 do 10 do 25 7,6 do 15 do 15 do 30

ZawartoÊç nadziarna 0,5 7,7 do 8 do 10 do 15 5,2 do 8 do 10 do 15

ZawartoÊç ziarn nieforemnych 15,1 9,8 do 25 do 30 do 35 15,9 do 25 do 30 do 35

ZawartoÊç zanieczyszczeƒ obcych brak brak do 0,1 do 0,2 do 0,3 brak do 0,1 do 0,2 do 0,3

Nazwa parametru dla okreÊlenia 
marki

wyniki (%)
wymagania

wg PN-86/B-06712 wyniki (%)
wymagania

wg PN-86/B-06712

marka 50 marka 30 marka 20 marka 50 marka 30 marka 20

Wytrzyma∏oÊç na mia˝d˝enie 
(wskaênik rozkruszenia)

5,1 6,2 do 8 do 12 do 16 5,2 do 8 do 12 do 16

Tab. 5. Parametry grysu diabazowego badanych frakcji dla okreÊlenia gatunku kruszywa (PN-B-11112:1996) oraz okreÊlenia jego marki (PN-86/B-06712) na 
podstawie danych J. W´dzichy (2002)

Tab. 4. Parametry grysu diabazowego badanych frakcji dla okreÊlenia klasy kruszywa wg normy PN-B-11112:1996 na podstawie danych J. W´dzichy (2002)


