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W literaturze światowej pod-
kreśla się, że analiza pe-
trograficzna powinna roz-
poczynać cykl badań nad

reaktywnością kruszyw do betonu [1, 17].
Ponadto, w niektórych publikacjach pe-
trografia wymieniana jest jako efektyw-
na, wiarygodna i dosyć szybka metoda
oceny reaktywności kruszyw pod wa-
runkiem, że jest wykonana przez wy-
kwalifikowanego i doświadczonego pe-
trografa [6]. Oczywiście jak każda me-
toda badawcza analiza petrograficz-
na ma swoje ograniczenia. Zalecane
jest, aby była wykorzystywana jedno-
cześnie z innymi metodami badania re-
aktywności w zaprawie i betonie [9].
W strategii norweskiej analiza petrogra-
ficzna jest najważniejszym narzędziem
w klasyfikacji reaktywności kruszyw,
a badania ekspansji w zaprawie i beto-
nie są opcjonalne [11].

Reakcje alkalia-kruszywo (z ang.
Alkali-Aggregate Reaction,AAR), to reak-
cje o złożonym mechanizmie [12, 13], do
których zaliczamy: reakcje alkalia-krze-
mionka (z ang. Alkalia-Silica Reaction,

ASR) oraz reakcje alkalia-węglany (z ang.
Alkali-Carbonate Reaction, ACR). ASR
to reakcja reaktywnych form krzemion-
ki z jonami sodu i potasu pochodzącymi
z cementu. W wyniku reakcji następuje
ekspansja, a w konsekwencji destrukcja
betonu [12, 13]. Reakcja alkalia-krze-
mionka w warunkach rzeczywistych za-
chodzi powoli. Pierwsze oznaki nisz-
czącej reakcji można zaobserwować do-
piero po ok. dziesięciu latach, a w przy-
padku kruszyw ze skał „wolnoreagują-
cych” nawet po 15 – 20 latach [12].
Natomiast ACR to reakcja pomiędzy jo-
nami sodu i potasu pochodzącymi z ce-
mentu a pewnymi minerałami węgla-
nowymi. Mechanizm reakcji alkalia-
-węglany wciąż nie został dokładnie
poznany.

Metody badania reaktywności
kruszyw w Polsce

Obecnie w Polsce nie ma aktual-
nych norm krajowych dotyczących
metod badania reaktywności alkalicz-
nej kruszyw do betonu, a ostatnia
PN-B-06714-46:1992 [14] została wy-
cofana 30 stycznia 2020 r. Niem-
niej, dzięki zrealizowanemu w latach
2016 – 2019 projektowi Reaktywność
alkaliczna krajowych kruszyw, współfi-

nansowanemu przez Narodowe Cen-
trum Badań i Rozwoju oraz Generalną
Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad
w ramach wspólnego przedsięwzięcia
RID (Rozwój Innowacji Drogowych),
w którym jednym z konsorcjantów
był Instytut Ceramiki i Materiałów Bu-
dowlanych, obecnie Sieć Badawcza
ŁUKASIEWICZ Instytut Ceramiki
i Materiałów Budowlanych (Ł-ICiMB),
powstało opracowanie pt. Wytyczne tech-
niczne klasyfikacji kruszyw krajowych
i zapobieganie reakcji alkalicznej w be-
tonie stosowanym w nawierzchniach
dróg i drogowych obiektach inżynier-
skich [10]. Wraz z wytycznymi opraco-
wano metody badania reaktywności kru-
szyw do betonu, tj. procedury badawcze:
GDDKiA PB/1/18; GDDKiA PB/2/18
oraz GDDKiA PB/3/18 [10]. Dwie pierw-
sze procedury, to bezpośrednie metody
badania reaktywności kruszyw w zapra-
wie i betonie opracowane na podstawie
norm amerykańskich ASTM C1260
[3], ASTM C1293 [4] i wytycznych
RILEM – metoda AAR-2 i AAR-3 [17].
Procedura badawcza GDDKiA PB/3/18
dotyczy analizy petrograficznej i zosta-
ła opracowana na podstawie normy
amerykańskiej ASTM C295 [5] i doku-
mentu RILEM – metoda AAR-1 [17].
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Streszczenie. Poprawna identyfikacja składników potencjalnie
reaktywnych alkalicznie to ważny, a zarazem trudny etap w ba-
daniach reaktywności alkalicznej kruszyw do betonu. W artyku-
le przedstawiono aktualne metody badania reaktywności kru-
szyw krajowych i omówiono znaczenie analizy petrograficznej.
W Instytucie Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Krakowie
prowadzone są badania reaktywności kruszyw w pełnym zakre-
sie, od analizy petrograficznej po badania ekspansji zapraw i be-
tonów.

Słowa kluczowe: analiza petrograficzna; reakcja alkalia-kruszy-
wo; badania reaktywności; kruszywo do betonu.

Abstract. Correct identification of the potentially alkali-reactive
constituents is significant and also difficult step in alkali-
reactivity assessment of concrete aggregates. In this paper the
current test method for reactivity of the domestic aggregates and
significance of the petrographic analysis were discussed.
Ongoing reactivity tests in Institute of Ceramics and Building
Materials in Krakow are carried out in the comprehensive scope
from petrographic analysis to expansion tests of mortar and
concrete.

Keywords: petrographic analysis; alkali-aggregate reaction;
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Zgodnie z wytycznymi GDDKiA[10],
do klasyfikacji reaktywności kruszyw
stosowane są metody bezpośrednie bada-
nia ekspansji zapraw i betonów wg pro-
cedur GDDKiA PB/1/18 i GDDKiA
PB/2/18. Natomiast procedura badawcza
GDDKiA PB/3/18 ma zastosowanie do
identyfikacji składników, które mogą
powodować szkodliwą reakcję alkalia-
-kruszywo oraz do rozpoznania produk-
tów tej reakcji przez analizę petrograficz-
ną belek po badaniach metodami bezpo-
średnimi. A więc wg WT GDDKiA [10]
analiza petrograficzna nie służy do kla-
syfikacji kruszyw ze względu na reakcję
alkalia-kruszywo, jak przyjęto w doku-
mentach AASHTO [1] i RILEM [17].

Efektem analizy petrograficznej wg
dokumentu RILEM [17] jest klasyfika-
cja kruszyw do jednej z trzech klas
reaktywności: klasa I – kruszywa po-
tencjalnie niereaktywne; klasa II – kru-
szywa potencjalnie reaktywne lub o nie-
pewnej reaktywności; klasa III – kruszy-
wa potencjalnie reaktywne. Problem
w tym, że dokument nie podaje kryte-
riów tej klasyfikacji. Strategia RILEM
[17] zakłada, że należy je ustalać lokal-
nie, a nie globalnie.

Na czym polega analiza
petrograficzna?

Celem analizy petrograficznej jest po-
prawna identyfikacja składników poten-
cjalnie reaktywnych alkalicznie (anali-
za petrograficzna jakościowa) oraz ich
oznaczenie ilościowe (analiza petrogra-
ficzna ilościowa), jeżeli jest to wymaga-
ne. Ponadto, analiza petrograficzna jest
skutecznym narzędziem do identyfika-
cji produktów reakcji alkalia-kruszywo,
przez mikroskopowe badanie belek po
badaniach ekspansji [8, 17].

Zgodnie z normą ASTM C295 [5]
oraz dokumentem RILEM – metoda
AAR-1 [17] do składników potencjal-
nie reaktywnych zaliczane są: opal;
chalcedon; kwarc mikrokrystaliczny;
kwarc kryptokrystaliczny; kwarc w sta-
nie naprężeń; kwarc wykazujący obwód-
ki regeneracyjne; szkliwo wulkaniczne;
naturalne szkła kwarcowe; trydymit; cri-
stobalit; stiszowit; koezyt; syntetyczne
szkło krzemionkowe. Do najbardziej
reaktywnych form krzemionki należy
opal (krzemionka amorficzna), a w nieco
mniejszym stopniu chalcedon [15].

W badaniach petrograficznych, poza
identyfikacją składników wymienia-
nych jako reaktywne alkalicznie, trzeba
zwrócić uwagę na inne cechy skały, któ-
re mogą przyczynić się do wystąpienia
reakcji alkalia-kruszywo w przypadku
utworów klasyfikowanych jako niere-
aktywne lub ją przyspieszyć w przypad-
ku utworów potencjalnie reaktywnych
[16]. Do takich cech należą m.in. obec-
ność mikrospękań, dzięki którym alka-
lia mają lepszy dostęp do powierzchni
minerałów, zmienność tekstury, wiel-
kość minerałów oraz stopień przeobra-
żenia skaleni [13, 16].

Jak poprawnie zidentyfikować
składniki potencjalnie
reaktywne?

Głównym narzędziem w identyfika-
cji składników potencjalnie reaktyw-
nych w badaniu petrograficznym jest
mikroskop polaryzacyjny do obserwa-
cji w świetle przechodzącym, za pomo-
cą którego, na podstawie uniwersal-
nych cech mikroskopowych minera-
łów, jesteśmy w stanie je rozróżnić.
Do analizy ilościowej w mikroobszarze
stosuje się zazwyczaj metodę zliczania
punktowego, tzw. planimetrię [7, 17].
Na podstawie pomiaru planimetrycz-
nego można oznaczyć zawartość skład-
nika wyrażoną jako % objętościowy.
Nie należy mylić metody zliczania
punktowego (ilościowa mikroskopowa
analiza petrograficzna) z metodą zli-
czania ziaren (makroskopowa anali-
za petrograficzna), która jest wykony-
wana przy analizie grubych kruszyw
żwirowych.

Duży wpływ na poprawną identyfi-
kację składników potencjalnie reaktyw-
nych ma jakość obserwowanego obrazu
mikroskopowego. Obserwacje mikro-
skopowe przeprowadza się na prepara-
tach do badania minerałów w świetle
przechodzącym, tzw. cienkich szlifach
o odpowiedniej grubości (20 – 30 µm),
które wykonuje się zarówno ze skał
litych, jak i okruchowych. W przypad-
ku analizy petrograficznej pod kątem
identyfikacji produktów reakcji alkalia-
-kruszywo preparaty mikroskopowe
wykonuje się z fragmentów belek po ba-
daniach ekspansji (fotografia 1). Anali-
za petrograficzna w mikroobszarze
na cienkich szlifach jest szczególnie

skuteczną i szybką metodą identyfikacji
takich składników reaktywnych, jak:
krzemień (fotografia 2); opal (fotogra-
fia 3) i chalcedon (fotografia 4) [7].
W przypadku innych składników reak-

Fot. 1. Fragment belki po badaniu reak-
tywności w zaprawie metodą przyspieszo-
ną. W centrum spękane ziarno kruszywa
reaktywnego. Obraz mikroskopowy, świa-
tło spolaryzowane przechodzące – jeden
polaryzator (PPL)
Photo 1. Section of the mortar bar after ac-
celerated mortar bar reactivity test. In the
center cracked grain of the reactive aggre-
gate. Microscopic view, plane-polarized
light (PPL)

200 µm

Fot. 2. Krzemień zbudowany z mikrokry-
stalicznego kwarcu i chalcedonu wykształ-
conego w postaci rozet. Obraz mikroskopo-
wy, światło spolaryzowane przechodzące
– polaryzatory skrzyżowane (XPL)
Photo 2. Flint with microcrystalline quartz
and chalcedony. Microscopic view, crossed-
-polarized light (XPL)

2000 µm

Fot. 3. Ziarno opalu. Obraz mikroskopo-
wy, światło spolaryzowane przechodzące
– polaryzatory skrzyżowane (XPL)
Photo 3. Opal grain. Microscopic view, cros-
sed-polarized light (XPL)

1000 µm
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tywnych metoda petrograficzna zazwy-
czaj wymaga przeprowadzenia dodat-
kowych badań metodami analityczny-
mi, takimi jak: analiza rentgenograficz-
na (XRD); analiza termiczna (TG/DSC);
analiza chemiczna metodą fluorescen-
cyjną (XRF) czy elektronowa mikrosko-
pia skaningowa SEM.

Korelacja wyników analizy
petrograficznej oraz badań
zapraw i betonów
metodami ekspansji

Na ogół klasyfikacja kruszywa na
podstawie analizy petrograficznej jest
zgodna z klasyfikacją na podstawie ba-
dań ekspansji metodą długoterminową
w betonie wgASTM C1293 [4] i RILEM
– metoda AAR-3 [8, 17]. Z kolei wyni-
ki ustalania korelacji pomiędzy analizą
petrograficzną a badaniami ekspansji
zaprawy metodą przyspieszoną wg
ASTM C1260 [3] i RILEM – metoda
AAR-2 [17] są rozbieżne. Z jednej stro-
ny stwierdzono brak korelacji pomię-
dzy petrografią a badaniami ekspansji
w zaprawie metodą przyspieszoną
w przypadku skał „wolnoreagujących”,
do których zaliczane są m.in. granity
[9, 16], a z drugiej dobrą korelację po-
między wynikami analizy petrograficz-
nej a badaniami ekspansji w zaprawie
w przypadku kruszyw ze Szwecji [2].

Można wnioskować, że korelacja
wyników analizy petrograficznej i ba-
dań ekspansji zaprawy metodą przy-
spieszoną zależy od typu litologiczne-
go i regionu, z którego pochodzi suro-
wiec do badań. Należy zaznaczyć, że
zdarzają się przypadki, w których kru-
szywo w badaniach ekspansji zaprawy

metodą przyspieszoną zachowuje się
jak niereaktywne, a w badaniach eks-
pansji betonu metodą długoterminową
jak reaktywne [8]. Ponadto, przyspie-
szona metoda badania ekspansji zapra-
wy nie jest skuteczna w przypadku kru-
szyw silnie reaktywnych, czyli zawiera-
jących opal [7].

Podsumowanie
Ocena reaktywności kruszyw do beto-

nu to proces wieloetapowy, w którym
nie należy zapominać o analizie petro-
graficznej. Pominięcie etapu identyfika-
cji składników potencjalnie reaktyw-
nych może skutkować błędną klasyfika-
cją reaktywności kruszywa. Tak napraw-
dę, żadna metoda badania reaktywności
kruszyw nie zastąpi poprawnie przepro-
wadzonej analizy petrograficznej.

Zapewne opracowane Wytyczne tech-
niczne klasyfikacji kruszyw krajowych,
które są efektem projektu ASR-RID, zre-
alizowanego przez Instytut Ceramiki
i Materiałów Budowlanych w Krakowie
oraz Instytut Podstawowych Proble-
mów Techniki PAN, to duży postęp
w dziedzinie reaktywności kruszyw kra-
jowych. Niemniej, warto podjąć dalsze
badania nad ustaleniem korelacji pomię-
dzy wynikami analizy petrograficznej
a wynikami badań ekspansji w zapra-
wach i betonach oraz wyznaczeniem
kryteriów zawartości składników poten-
cjalnie reaktywnych w krajowych kru-
szywach. Istotny jest również moni-
toring stanu obiektów budowlanych
pod kątem reakcji alkalia-kruszywo.
Doświadczenie z rzeczywistego zasto-
sowania kruszyw jest najlepszym wy-
znacznikiem w ocenie reaktywności.

Instytut Ceramiki i Materiałów Bu-
dowlanych w Krakowie realizuje bada-
nia reaktywności kruszyw w całym za-
kresie, od analizy petrograficznej do ba-
dań ekspansji metodą przyspieszoną
w zaprawie i metodą długoterminową
w betonie.
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Fot. 4. Chalcedon wykształcony w postaci
rozet. Obraz mikroskopowy, światło spola-
ryzowane przechodzące – polaryzatory
skrzyżowane (XPL)
Photo 4. Chalcedony in rosette shape. Micro-
scopic view, crossed-polarized light (XPL)


