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WYTRZYMAàOĝû BETONU Z DUĩĄ ZAWARTOĝCIĄ
BETONOWEGO KRUSZYWA Z RECYKLINGU
Daniel Zawal, Anna M. Grabiec, Bogdan J. Wosiewicz
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Streszczenie. W pracy przedstawiono rezultaty badaĔ wytrzymaáoĞci na Ğciskanie oraz
stopnia utraty wytrzymaáoĞci na Ğciskanie po przeprowadzeniu 34 cykli zamraĪania-odmraĪania uzyskane dla betonu recyklingowego, w którego skáadzie 75% objĊtoĞci kruszyw stanowiáo kruszywo pozyskane poprzez kruszenie betonu zwykáego wytworzonego
laboratoryjnie (tzw. beton pierwotny). Otrzymane wyniki wskazują na moĪliwoĞü wykonania wysokiej jakoĞci betonu, porównywalnego nawet do podobnego skáadem betonu
zwykáego, przy czym lepsze efekty uzyskano, stosując kruszywo recyklingowe poddane
uprzednio procesowi karbonatyzacji. KoĔcowa wytrzymaáoĞü betonu z mody¿kowanym w
ten sposób kruszywem byáa dla wiĊkszoĞci serii wiĊksza o 16–23% od betonu z kruszywem
recyklingowym niepoddanym mody¿kacji. MrozoodpornoĞü betonu, wyraĪona stopniem
utraty wytrzymaáoĞci, okazaáa siĊ równieĪ wyĪsza w seriach wykonanych z kruszywem mody¿kowanym – stwierdzono w tym przypadku utratĊ w zakresie 13–21%, wobec 26–44%
w seriach kontrolnych.
Sáowa kluczowe: beton recyklingowy, kruszywo recyklingowe, wytrzymaáoĞü na Ğciskanie,
mrozoodpornoĞü, karbonatyzacja

WSTĉP
Jednym z najistotniejszych wyzwaĔ wspóáczesnego budownictwa jest poszukiwanie
i wdraĪanie takich technologii, które realizując zaáoĪenia przyjĊte w projekcie architektoniczno-konstrukcyjnym, zapewnią jednoczeĞnie minimalizacjĊ negatywnego oddziaáywania budynku lub budowli na Ğrodowisko naturalne. Niewątpliwie poszukiwanie tego
typu rozwiązaĔ jest nieodzowne w ustalaniu skáadu betonu, którego dwa podstawowe
skáadniki kruszywo i cement przyczyniają siĊ – na etapie ich pozyskiwania lub produkcji
– do oddziaáywaĔ antropopresyjnych. Pozyskiwanie kruszyw wiąĪe siĊ z degradacją krajobrazu, a czĊsto z innymi problemami, takimi jak na przykáad obniĪanie poziomu wód
gruntowych. W przypadku cementu istotne znaczenie ma emisja ditlenku wĊgla, wyniAdres do korespondencji – Corresponding author: Anna M. Grabiec, Uniwersytet Przyrodniczy
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kająca z procesu dekalcynacji oraz ze spalania paliw wsadowych pieca klinkierowego.
Wedáug róĪnych szacunków (m.in. WBCSD [2009]) stanowi ona okoáo 5% caákowitej
emisji antropogenicznej. ChociaĪ trudno jest wyeliminowaü wymienione oddziaáywania w sposób caákowity, to jednak istnieją sposoby ich ograniczania. Przykáadem moĪe
byü przynajmniej czĊĞciowe zastąpienie kruszyw naturalnych kruszywami z recyklingu. Dodatkowo kruszywa te mogą pochodziü z elementów konstrukcji, w których beton ulegá powierzchniowej karbonatyzacji – procesu przyczyniającego siĊ do poprawy
bilansu emisji CO2. StopieĔ karbonatyzacji moĪna zwiĊkszyü po skruszeniu betonu, co
jest przedmiotem analiz m.in. Lagerblada [2005]. KarbonatyzacjĊ moĪna zatem traktowaü jako drugi sposób ograniczania negatywnego oddziaáywania konstrukcji z betonu na
Ğrodowisko.
Technologia betonu recyklingowego, której początki siĊgają okresu po II wojnie
Ğwiatowej, zyskuje obecnie ponownie na znaczeniu ze wzglĊdu na wzmagającą siĊ troskĊ
o zachowanie dobrego stanu Ğrodowiska naturalnego. W ciągu ostatniej dekady systematycznie wzrasta liczba znaczących publikacji na ten temat, zwáaszcza w czasopismach
z wysokim wspóáczynnikiem IF. Tylko od 2000 roku opublikowano ponad 1200 prac
(dane na podstawie bazy SCOPUS). WciąĪ jednak istnieją obawy w kwestii stosowania
kruszywa recyklingowego do betonu, chociaĪ w niektórych normach i wytycznych [DIN
4226-100, BS 8500-2, RILEM, za Wolską-KotaĔską 2005] przedstawia siĊ dopuszczalny
stopieĔ zastąpienia kruszyw naturalnych kruszywami z odzysku, zaleĪnie od ich typu.
Norma PN-EN 12620 „Kruszywa do betonu” dopuszcza zastosowanie kruszywa z recyklingu w betonie pod warunkiem speánienia kryteriów dotyczących zawartoĞci ewentualnych zanieczyszczeĔ mogących wpáynąü na jakoĞü betonu i jednoczeĞnie zaleca przeprowadzenie wáaĞciwych badaĔ kruszyw w kontekĞcie wymagaĔ dotyczących póĨniejszego
uĪytkowania betonu. W pracy zbiorowej ,,Beton wedáug normy PN-EN 206-1 – komentarz” [2004], w rozdziale poĞwiĊconym kruszywom, zaakcentowano równieĪ otwierające
siĊ moĪliwoĞci stosowania kruszyw z recyklingu i odpadów przemysáowych w technologii betonu. Jak podkreĞlają autorzy wspomnianego komentarza, przed wprowadzeniem
normy PN-EN 206-1 jedynie kruszywo z ĪuĪla wielkopiecowego kawaákowanego moĪna byáo stosowaü w betonach o ówczesnych klasach do B25. Kruszywo recyklingowe
w praktyce jest jednak wciąĪ uznawane za potencjalnie niebezpieczne, co w konsekwencji powoduje jego postrzeganie jako materiaáu „ryzykownego”. Tymczasem okazuje siĊ,
Īe dziĊki stosowaniu kruszyw recyklingowych moĪna otrzymaü lepsze parametry betonów, niĪ podpowiada to intuicja inĪynierska. Aby uzyskaü beton nieodbiegający jakoĞcią
od jakoĞci podobnego skáadem betonu zwykáego, nieodzowne jest jednak speánienie kilku warunków, m.in.:
– zastosowanie kruszywa recyklingowego typu II (pochodzącego z betonu) lub III
(z mieszaniny kruszywa recyklingowego i naturalnego) wedáug RILEM (tabela 1, za
Wolską-KotaĔską [2005]),
– wykonanie analizy sitowej – w przypadku uzyskania kruszywa niemieszczącego siĊ
w krzywych dobrego uziarnienia konieczne jest przeprowadzenie zabiegu doziarnienia,
– dokáadne okreĞlenie nasiąkliwoĞci kruszyw i gĊstoĞci pozornej – niewáaĞciwy jest
sposób polegający jedynie na wprowadzaniu mokrego kruszywa bez kontroli zawartoĞci wody, gdyĪ moĪe to znacząco zmieniü wartoĞü wspóáczynnika woda-cement
betonu,
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– koniecznoĞü wprowadzenia zwiĊkszonej zawartoĞci zaczynu cementowego (zachowując ten sam wspóáczynnik w/c) w stosunku do wartoĞci wyjĞciowej, wynikającej
z ustalonej receptury betonu,
– zastosowanie zaproponowanej przez Tam i in. [2005] metody dwuetapowego dozowania wody w procesie mieszania skáadników,
– uĪycie wysokoefektywnego upáynniacza.
Nieodzowne jest oczywiĞcie wykonanie mieszanek testowych z róĪną zawartoĞcią
kruszywa recyklingowego oraz, jak wskazano, ze zmienną iloĞcią dodatkowego zaczynu.
Dodatkowa objĊtoĞü zaczynu wiąĪe siĊ z koniecznoĞcią przeciwdziaáania efektowi utraty
konsystencji w wyniku stosowania kruszywa o zaostrzonych krawĊdziach. Takie wáaĞciwoĞci posiada kruszywo recyklingowe pochodzące z dobrej jakoĞci betonu o niskim
wspóáczynniku w/c oraz niskim stopniu degradacji korozyjnej.
Tabela 1. Klasy¿kacja kruszyw do betonu pochodzących z recyklingu wedáug RILEM (za WolskąKotaĔską [2005])
Table 1. Classi¿cation of recycled concrete aggregates according to RILEM (by Wolska-KotaĔska
[2005])
Parametr
Parameter
Minimalna gĊstoĞü w stanie suchym
Minimum value of density in dry state
Maksymalna nasiąkliwoĞü
Maximum value of water absorption
Maksymalna zawartoĞü materiaáu o gĊstoĞci < 2200 kg·m–3
Maximum content of material with density < 2200 kg·m–3
Maksymalna zawartoĞü materiaáu o gĊstoĞci
Maximum content of material with density < 1800 kg·m–3
Maksymalna zawartoĞü materiaáu o gĊstoĞci
Maximum content of material with density < 1000 kg·m–3
Maksymalna zawartoĞü materiaáu wypeániaczy
(poniĪej 0,063 mm)
Maximum content of binders (below 0,063 mm)
Maksymalna zawartoĞü kruszywa drobnego (poniĪej 4 mm)
Maximum content of ¿ne aggregate (below 4 mm)
Maksymalna zawartoĞü materiaáów obcych*
Maximum content of foreign matter *
Maksymalna zawartoĞü metali
Maximum content of metals
Maksymalna zawartoĞü materiaáu organicznego
Maximum content of organic materials
Maksymalna zawartoĞü rozpuszczalnych siarczanów**
Maximum level of soluble sulphates**

Jednostka
Unit

Typ I
Type I

Typ II
Type II

Typ III
Type III

kg·m–3

1500

2000

2400

%

20

10

3

%

–

10

10

%

10

1

1

%

1

0,5

0,5

%

3

2

2

%

5

5

5

%

5

1

1

%

1

1

1

%

1

0,5

0,5

%

1

1

1

*Metal, szkáo, materiaáy miĊkkie, bitumiczne **Przeliczone na SO3.
*Metal, glass, soft materials, bithumic materials. **Calculated as SO3.
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SPOSOBY OGRANICZENIA NEGATYWNEGO ODDZIAàYWANIA
PRODUKCJI CEMENTU NA ĝRODOWISKO NATURALNE
Jak wspomniano we wstĊpie, coraz bardziej istotną kwestią w projektowaniu skáadu
betonu jest ograniczanie jego negatywnego oddziaáywania na Ğrodowisko naturalne. Wedáug Damineli i in. [2010] jednym ze sposobów osiągniĊcia tego celu jest uwzglĊdnianie
w ustalaniu receptury dwóch wspóáczynników:
– bi – wspóáczynnika intensywnoĞci spoiwa (binder intensity index), wyraĪającego
masĊ cementu (przypadającą na 1 m3 betonu), konieczną dla uzyskania wytrzymaáoĞci 1 MPa (kg·m–3/MPa),
– ci – wspóáczynnika emisji CO2 (carbon dioxide index), wyraĪanego jako masĊ ditlenku wĊgla wyemitowanego w procesie produkcji takiej iloĞci cementu, która umoĪliwi
uzyskanie wytrzymaáoĞci betonu o wartoĞci 1 MPa (kg/MPa).
Przyjmując tĊ koncepcjĊ, optymalny projekt konstrukcji z betonu powinien byü ukierunkowany na osiągniĊcie jak najwiĊkszej trwaáoĞci, co jest powiązane z wytrzymaáoĞcią
betonu. WaĪne jest równieĪ uĪycie cementów z dodatkami mineralnymi, zastĊpującymi
klinkier. W ten sposób zmniejsza siĊ wartoĞci bi i ci, gdyĪ na jedną jednostkĊ wytrzymaáoĞci betonu (1 MPa) przypada mniejsza emisja CO2. Ponadto wydáuĪeniu ulega okres
uĪytkowania konstrukcji, co powoduje, Īe realna emisja na jednostkĊ wytrzymaáoĞci bĊdzie jeszcze mniejsza („odroczy siĊ” w czasie koniecznoĞü remontu lub rozbiórki budynku). W badaniach autorów koncepcji wspóáczynników bi i ci najbardziej korzystne wartoĞci wspóáczynników osiągniĊto dla cementów z dodatkami mineralnymi oraz w betonach
o wytrzymaáoĞci powyĪej 50 MPa. W warunkach laboratoryjnych [Damineli i in. 2010]
uzyskano odpowiednio bi = 4 kg·m–3/MPa oraz ci = 2 kg/MPa.
Drugim aspektem związanym ĞciĞle z koncepcją budownictwa ekologicznego jest
dbaáoĞü o ograniczanie eksploatacji zasobów naturalnych oraz zmniejszenie iloĞci odpadów. Zastosowanie kruszywa recyklingowego jest dobrym sposobem realizacji obu
celów. JednakĪe kruszywo z recyklingu, w odniesieniu do kruszywa naturalnych, charakteryzuje siĊ m.in. [Wolska-KotaĔska 2005]:
– mniejszą o 10–30% wytrzymaáoĞcią na Ğciskanie oraz o 10% wytrzymaáoĞcią na rozciąganie,
– niĪszym o 10–40% moduáem sprĊĪystoĞci,
– nawet o 55% zwiĊkszonym skurczem.
Stosowanie tego typu kruszyw moĪe wiĊc spowodowaü pogorszenie cech wytrzymaáoĞciowych, a w jeszcze wiĊkszym stopniu – cech trwaáoĞciowych betonu, skutkując odejĞciem od pierwotnej idei wspóáczynników bi oraz ci, polegającej na otrzymaniu
jak najmniejszym kosztem (dla Ğrodowiska naturalnego) betonu o duĪej wytrzymaáoĞci,
a zatem bardziej trwaáego. Istotnym czynnikiem przyczyniającym siĊ do zmniejszenia
tego efektu jest ograniczenie przepuszczalnoĞci kruszyw, której miarą moĪe byü nasiąkliwoĞü betonu. Istnieją oczywiĞcie sposoby mody¿kacji kruszyw, ukierunkowane bądĨ to
na ograniczenie zawartoĞci zaprawy wokóá naturalnych ziaren kruszywa, bądĨ na zmniejszanie nasiąkliwoĞci kruszyw. Do pierwszej grupy moĪna zaliczyü metodĊ termiczną
HRM (Heating and Rubbing Method), do drugiej – metodĊ doszczelniania kruszywa.
Obie opisano w pracy Ajdukiewicza i Kliszczewicz [2009]. Inna z metod [Zhu i in. 2013]
polega na aplikacji związków silanowych lub siloksanowych na powierzchniĊ kruszywa
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z recyklingu. Wadą wszystkich z wymienionych sposobów mody¿kacji jest jednak osiąganie zamierzonego celu w konÀikcie z koncepcją rozwoju zrównowaĪonego.
Jak juĪ wspomniano, w koncepcji wspóáczynników bi i ci istotne jest nie tyle samo
zwiĊkszanie wytrzymaáoĞci betonu, co ograniczanie jednostkowej emisji CO2. Stosowanie betonowych kruszyw recyklingowych, chociaĪ z pozoru wydaje siĊ byü niekorzystne, moĪe poprawiü bilans emisyjny ditlenku wĊgla. Dzieje siĊ tak ze wzglĊdu na to, Īe
elementy betonowe, z których wytwarzane jest kruszywo recyklingowe ulegają w czasie
uĪytkowania karbonatyzacji. Nawet jeĞli bĊdzie to karbonatyzacja czĊĞciowa, przyczyni
siĊ ona do pocháaniania ditlenku wĊgla z powietrza, do którego zostaá on wyemitowany
przede wszystkim w procesach produkcji cementu. StopieĔ karbonatyzacji moĪna jednak zwiĊkszyü po skruszeniu betonu. Wówczas karbonatyzacja (traktowana jako metoda sekwestracji ditlenku wĊgla) w przypadku kruszyw recyklingowych staje siĊ jeszcze
bardziej efektywna, gdyĪ co najmniej o kilka rzĊdów wartoĞci zwiĊkszeniu ulega powierzchnia wáaĞciwa (w odniesieniu do wyjĞciowej powierzchni elementu betonowego)
betonowych ziaren kruszywa. DziĊki temu w przypadku kruszywa recyklingowego moĪna osiągnąü wysoki stopieĔ karbonatyzacji, a wiĊc wysoki stopieĔ sekwestracji wyemitowanego wczeĞniej CO2. Teoretycznie wartoĞü ta wynika ze wzoru [Pade i in. 2007]:
Sekw CO2

0,75  C  CaO 

M CO2
M CaO

0,59  C  CaO [kg·m–3]

(1)

gdzie: C – zawartoĞü cementu [kg·m–3],
CaO – zawartoĞü tlenku wapnia w cemencie (–),
MCO – masa molowa ditlenku wĊgla (44 kg·kmol–1),
2
MCaO – masa molowa tlenku wapnia (56 kg·kmol–1).
KoncepcjĊ pocháaniania ditlenku wĊgla przez kruszywo z recyklingu opisali m.in.:
Lagerblad [2005], Haselbach i Ma [2008] oraz Kou i in. [2014]. Teoretycznie masa pocháoniĊtego CO2 moĪe wynieĞü nawet ponad 100 kg CO2·m–3 betonu. Zakáadając, Īe
w skáadzie betonu bĊdzie 350 kg cementu o zawartoĞci tlenku wapnia 60%, otrzymamy:
SekwCO = 0,59 · 350 · 0,60 = 124 kgCO2
2

(2)
–3

Przy zaáoĪeniu zawartoĞci cementu 280 kg·m natomiast:
SekwCO2 = 0,59 · 280 · 0,60 = 99 kgCO2

(3)

Wspóáczynnik jednostkowej emisji CO2 na tonĊ wyprodukowanego cementu
w warunkach polskich wynosi w przybliĪeniu 630 kg·t–1 [Deja i in. 2010]. A zatem, gdy
kruszywo recyklingowe otrzymane z betonu, który ulegá karbonatyzacji w 75%, bĊdzie
stanowiü okoáo 30–40% objĊtoĞci nowego betonu (ok. 50% objĊtoĞci kruszyw), to przyjmując zawartoĞü cementu 350 kg·m–3 oraz iloĞü uwolnionego do atmosfery w czasie
jego produkcji 220 kg CO2, moĪna stwierdziü, Īe rzeczywista emisja ditlenku wĊgla
przypadająca na jeden metr szeĞcienny betonu dla podanych warunków wyniesie okoáo
180–190 kg. BĊdzie wiĊc ona okoáo 15% mniejsza niĪ w sytuacji podstawowej (uĪycia kruszyw recyklingowych z betonu, który nie ulegá karbonatyzacji), bez uwzglĊdniania karbonatyzacji kruszywa recyklingowego. Jest to oczywiĞcie czĊĞü emisji związana
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jedynie z produkcją cementu, bez uwzglĊdniania pozostaáych Ĩródeá z caáego cyklu produkcji betonu. Ponadto w zaáoĪeniu kruszywo pochodzi z elementów betonowych, do
których wytworzenia wykorzystano cement portlandzki bez dodatków (CEM I).
Analogiczne przeliczenie dla dwóch cementów produkowanych w jednej z cementowni (podano wartoĞü Ğrednią z rocznych uĞrednionych emisji z ostatnich kilku lat)
w Polsce przedstawiono w tabeli 2.
Tabela 2. Symulacja ograniczenia emisji CO2 w wyniku zastosowania kruszywa recyklingowego
poddanego karbonatyzacji
Table 2. Simulation of CO2 emission reduction as a result of implementation of recycled concrete
aggregate subjected to carbonation process
Rodzaj cementu
Cement type
CEM I 42,5R
CEM II B-V 32,5R

Wspóáczynnik
Emisja rzeczywista
emisji jednostkowej
Real state emission
Emission factor
[kg·m–3 *]
[kg·t–1 cem.]
751
263
526
184

Emisja
zredukowana
Reduced emission
[kg·m–3 **]
220–230

StopieĔ
ograniczenia
Reduction rate
[%]
12–16

140–150

19–24

* kg CO2 w 1 m3 betonu, przy zaáoĪeniu receptury z zawartoĞcią cementu 350 kg/m3, ** kg CO2 w 1 m3 betonu,
przy zaáoĪeniu ok. 50% objĊtoĞci udziaáu kruszywa z recyklingu w skáadzie kruszyw.
* kg of CO2 per cubic meter of concrete with cement at the level of 350 kg/m3, ** kg of CO2 per cubic meter of
concrete with 50% volume of recycled concrete aggregate in whole aggregate composition.

MATERIAà I METODY
Realizacja eksperymentu przebiegáa nastĊpująco:
1. Wykonanie betonu pierwotnego z kruszywem naturalnym (receptury wraz z wynikami wytrzymaáoĞci na Ğciskanie dla 5 serii o zróĪnicowanym wspóáczynniku w/c przedstawiono w tabeli 3).
Tabela 3. Receptury i wyniki badaĔ wytrzymaáoĞci na Ğciskanie betonu pierwotnego
Table 3. Recipes and results of compressive strength tests of parent concrete
Oznaczenie
serii betonu
Designation
of concrete
series
BP_0.38

Wspóáczynnik
woda-cement
Water-cement
ratio
[–]

Cement
Cement
[kg·m–3]

Woda
Water
[kg·m–3]

Kruszywo
Aggregate
[kg·m–3]

0,38

358

137

1973

WytrzymaáoĞü na Ğciskanie
Compressive strength
28-dniowa
60-dniowa
after 28 days
after 60 days
[MPa]
[MPa]
73,3
77,2

BP_0.45

0,45

327

147

1975

55,3

61,8

BP_0.55

0,55

282

155

1990

40,6

45,2

BP_0.65

0,65

237

154

2018

33,0

36,8

BP_0.72

0,72

206

148

2046

28,8

31,1

2. Kruszenie betonu pierwotnego i podziaá na frakcje uzyskanych kruszyw (6 frakcji:
1/2, 2/4, 4/6, 6/8, 8/12 i 12/16 mm).
3. Mody¿kacja czĊĞci kruszyw recyklingowych w komorze przyspieszonej karbonatyzacji w warunkach Ğredniej wilgotnoĞci wzglĊdnej powietrza 55%, temperatury
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20–24°C oraz stĊĪenia objĊtoĞciowego CO2 na poziomie 7%. Czas karbonatyzacji ustalono na 6 tygodni. Zgodnie ze wzorem ĝciĞlewskiego [1999]:
c1,acc
c1,env

a

(4)

Udziaá wzglĊdny frakcji kruszywa [–]
Relative content of aggregate fraction [–]

gdzie: a – stopieĔ przyspieszenia procesu karbonatyzacji,
c1,acc – stĊĪenie ditlenku wĊgla w komorze karbonatyzacyjnej [%],
c1,env – stĊĪenie ditlenku wĊgla dla warunków naturalnych (0,04%),
odpowiada to okresowi okoáo 18-miesiĊcznej karbonatyzacji w warunkach naturalnych.
4. Przygotowanie mieszanki kruszyw na podstawie krzywej idealnego uziarnienia
wedáug Fullera (rys. 1) i zaáoĪenie, Īe w skáadzie betonu 75% objĊtoĞci kruszywa bĊdzie
stanowiü kruszywo recyklingowe o uziarnieniu 1/16 mm, natomiast 25% – kruszywo
naturalne o uziarnieniu 0/2 mm.

Bok oczka sita [mm]
Sieve mesh dimension [mm]

Rys. 1.
Fig. 1.

Krzywa idealnego uziarnienia wedáug Fullera
Ideal aggregate composition curve presented by Fuller

5. Badanie nasiąkliwoĞci kruszyw, zgodnie z procedurą przedstawioną w normie
PN-EN 1097-6, wartoĞü koĔcowa stanowi Ğrednią z trzech wyników bĊdących z kolei
Ğrednią waĪoną nasiąkliwoĞci kaĪdej odrĊbnej frakcji kruszywa (koĔcowe wyniki w tym
zakresie przedstawiono w tabeli 4).
6. Wykonanie betonu recyklingowego wedáug receptur przedstawionych w tabeli 5.
7. Badania parametrów mieszanek betonowych (konsystencji metodą Vebe oraz zawartoĞci powietrza).
8. Badania betonu recyklingowego: wytrzymaáoĞü na Ğciskanie po 28 i 56 dniach
twardnienia oraz wytrzymaáoĞü na Ğciskanie po przeprowadzeniu 34 cykli zamraĪania
i odmraĪania. Decyzja o badaniu wytrzymaáoĞci próbek po przeprowadzeniu 34 cykli
zamraĪania i odmraĪania wynikaáa z zaobserwowania po tym okresie badaĔ powaĪnych
uszkodzeĔ powierzchniowej jednej z próbek w serii RC_0.45A.
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Tabela 4. ĝrednia nasiąkliwoĞü mieszanki kruszyw recyklingowych
Table 4. Mean values of water absorption of recycled concrete aggregate mix
Oznaczenie kruszywa
Aggregate series
designation
KR_0.38

Kruszywo niemody¿kowane
Unmodi¿ed agregate
[%]
2,7

Kruszywo mody¿kowane
Modi¿ed aggregate
[%]
2,3

Zmniejszenie
Reduction rate
[%]
15

KR_0.45

3,5

2,2

37

KR_0.55

4,1

2,7

34

KR_0.65

4,0

2,9

28

KR_0.72

3,4

3,0

12

Tabela 5. Receptury betonu recyklingowego
Table 5. Recipes of recycled aggregate concrete
WspóáOznaczenie
Oznaczenie
czynnik
uĪytego
serii betonu w/c betonu
kruszywa
Designation
WaterDesignation
of concrete
-cement
of used
series
ratio
aggregate
[–]

Cement
Cement
content
[kg·m–3]

Woda
zarobowa
Mix water
[kg·m–3]

Woda
dodatkowa*
Additional
water*
[kg·m–3]

Kruszywo
naturalne
Natural
aggregate
[kg·m–3]

Kruszywo
recyklingowe
Recycled
aggregate
[kg·m–3]

RC_0.38A
RC_0.38C

0,40

KR_0.38

404

162

34,7
29,2

469

1224

RC_0.45A
RC_0.45C

0,40

KR _0.45

404

162

44,1
27,9

469

1224

RC_0.55A
RC_0.55C

0,40

KR _0.55

404

162

52,0
34,7

469

1224

RC_0.65A
RC_0.65C

0,40

KR _0.65

404

162

50,6
37,3

469

1224

RC_0.72A
RC_0.72C

0,40

KR _0.72

404

162

43,0
38,0

469

1224

*ZawartoĞü wody dodatkowej wynika z nasiąkliwoĞci kruszyw – jako pierwszą podano zawartoĞü dla kruszyw
niemody¿kowanych, jako drugą – dla kruszyw poddanych karbonatyzacji.
*Additional water content is due to aggregate water absorption – as the ¿rst the value for unmodi¿ed aggregate
is given and as the latter – for carbonated aggregate.

Do wykonywania betonów (zarówno betonu pierwotnego, jak i recyklingowego) zastosowano nastĊpujące skáadniki:
– cement CEM I 42,5 R,
– piasek naturalny o gĊstoĞci pozornej 2,65 kg·dm–3 i uziarnieniu przedstawionym na
rysunku 2,
– Īwir z kruszyw otoczakowych dwóch frakcji 2/8 mm i 8/16 mm o gĊstoĞci pozornej
2,65 kg·dm–3 (w przypadku betonu pierwotnego),
– superplasty¿kator VISCOCRETE 3,
– wodĊ wodociągową z sieci wodociągów poznaĔskich.
W trakcie mieszania skáadników betonu recyklingowego zastosowano metodĊ dwuetapowego dozowania wody, zaproponowaną przez Tam i in. [2005]. Badania mieszanki
betonowej prowadzono w czasie okoáo 25 minut od pierwszego dozowania wody (doActa Sci. Pol.
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Przechodzi przez sito [%]
Passing [%]
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Bok oczka sita [mm]
Sieve mesh dimension [mm]

Rys. 2.
Fig. 2.

Krzywa uziarnienia piasku zastosowanego do wykonania betonów recyklingowych
Grading curve of sand used in recycled concrete

zowanie na kruszywo). Badania wytrzymaáoĞci na Ğciskanie przeprowadzono po 28 i 56
dniach twardnienia betonu, natomiast dla próbek po 34 cyklach zamraĪania-odmraĪania
po upáywie 12 miesiĊcy od momentu wykonania mieszanek betonowych. Dodatkowe
wyniki z badaĔ wytrzymaáoĞci na Ğciskanie betonu recyklingowego odniesiono do kilku
wyników uzyskanych przez innych autorów dla betonu zwykáego o podobnym skáadzie
(rodzaj i zawartoĞü cementu oraz wartoĞü wspóáczynnika w/c).
Badania wytrzymaáoĞci na Ğciskanie betonu recyklingowego, zarówno po 28 jak
i 56 dniach twardnienia, poddano analizie statystycznej w programie Statistica (licencja
nr JGNP 105B037825 AR-A). Przeprowadzono jednoczynnikową analizĊ wariancji oraz,
dla ustalenia wielkoĞci efektów, porównania zaplanowane (analiza kontrastów) pomiĊdzy parami serii zawierającymi w skáadzie kruszywa pochodzące z tego samego betonu
pierwotnego (czyli np. RC_0.55A porównywano z RC_0.55C). W prezentacji wyników
badaĔ wytrzymaáoĞci na wykresach sáupki báĊdów oznaczają 95-procentowe przedziaáy
ufnoĞci.
WYNIKI I ICH OMÓWIENIE
W badaniach mieszanek betonowych okreĞlono konsystencjĊ bezpoĞrednio po zakoĔczeniu mieszania skáadników i po 60 minutach od momentu wprowadzenia pierwszej
porcji wody (woda „na kruszywo”). Przeprowadzono równieĪ badania zawartoĞci powietrza. Wyniki zaprezentowano w tabeli 6.
W badaniu wytrzymaáoĞci na Ğciskanie zarówno po 28, jak i po 56 dniach twardnienia betonu (rys. 3a oraz 3b) lepsze efekty uzyskano, stosując kruszywo poddane karbonatyzacji (serie oznaczone jako RC_xxC) w miejsce kruszywa niepoddanego mody¿kacji (serie RC_xxA). Jedynie w przypadku serii betonów z kruszywem pochodzącym
z najlepszego jakoĞciowo betonu pierwotnego (o wspóáczynniku w/c = 0,38) w badaniu
stwierdzono mniejszą wartoĞü wytrzymaáoĞci betonu z kruszywem nieskarbonatyzowaArchitectura 13 (4) 2014
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Tabela 6. Wyniki badaĔ konsystencji i zawartoĞci powietrza mieszanek betonu recyklingowego
Table 6. Results of consistency and air content measurements of fresh recycled aggregate concrete

V1
V2

WydáuĪenie
czasu Vebe
Vebe time
increase
[s]
14
10

ZawartoĞü
powietrza
Air
content
[%]
3,8
2,4

V3
V4

Czas Vebe
po 60 min
Vebe time
after 60 min
[s]
21
13

4
3

V4
V4

26
15

V1
V2

22
12

2,6
2,6

RC_0.55A
RC_0.55C

5,5
4

V3/V4
V4

25,5
22

V1
V1

20
18

2,9
2,8

RC_0.65A
RC_0.65C

5
3,5

V4
V4

28
20

V1
V2

23
16,5

3,1
3,6

RC_0.72A
RC_0.72C

11
3

V2
V4

25
17

V1
V2

14
14

3,1
3,4

Oznaczenie
serii betonu
Designation
of concrete
series
RC_0.38A
RC_0.38C

Czas Vebe
początkowy
Vebe initial
time
[s]
7
3

RC_0.45A
RC_0.45C

Klasa Vebe
(początkowa)
Vebe class
(initial)

b
WytrzymaáoĞü na Ğciskanie [MPa]
Compressive strength [MPa]

WytrzymaáoĞü na Ğciskanie [MPa]
Compressive strength [MPa]

a

Oznaczenie serii
Series

Rys. 3.
Fig. 3.

Klasa Vebe
(po 60 min)
Vebe class
(after 60 min)

Oznaczenie serii
Series

Wyniki badaĔ wytrzymaáoĞci na Ğciskanie betonu recyklingowego: a – po 28 dniach twardnienia, b – po 56 dniach twardnienia (pionowe sáupki oznaczają 95% poziom ufnoĞci)
Results of compressive strength examination for recycled concrete: a – after 28 days of
hardening, b – after 56 days of hardening (vertical lines present 95% con¿dence level)

nym, przy czym analiza statystyczna nie wykazaáa istotnego zróĪnicowania pomiĊdzy seriami stanowiącymi parĊ RC_0.38 (wersja RC_0.38A z kruszywem niemody¿kowanym
i RC_0.38C z kruszywem poddanym karbonatyzacji).
W tabeli 7 przedstawiono porównanie rezultatów wytrzymaáoĞci 28-dniowej z wynikami uzyskanymi przez innych autorów dla betonu zwykáego o podobnym skáadzie.
W tabeli tej podano najwaĪniejsze dane dotyczące receptury betonu. Kursywą zaznaczono przypadki, w których wytrzymaáoĞü betonu zwykáego okazaáa siĊ nie mniejsza niĪ
wytrzymaáoĞü betonu recyklingowego z prezentowanych w niniejszym artykule badaĔ.
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Tabela 7. Porównanie wyników wytrzymaáoĞci na Ğciskanie uzyskanych w badaniach z wynikami
innych autorów dla betonu zwykáego o podobnym skáadzie
Table 7. Comparison of compressive strength results obtained in experiment to those presented by
other authors for ordinary concrete with similar concrete mix composition
Oznaczenie serii
lub Ĩródáo*
Designation
of series
or source *

Typ
cementu
Cement
type

ZawartoĞü
cementu
Cement
quantity
[kg·m–3]

Wspóáczynnik
w/c
Water-cement
ratio
[–]

WytrzymaáoĞü
na Ğciskanie**
Compressive
strength**
[MPa]

WytrzymaáoĞü
wzglĊdna***
Relative
compressive
strength***
[%]

RC_0.38A/_0.38C

CEM I 42,5

404

0,4

71,6/65,7

–

RC_0.45 A/_0.45C

CEM I 42,5

404

0,4

56,9/71,0

–

RC_0.55 A/_0.55C

CEM I 42,5

404

0,4

53,4/66,1

–

RC_0.65 A/_0.65C

CEM I 42,5

404

0,4

52,2/64,7

–

RC_0.72 A/_0.72C
WartoĞci Ğrednie
Mean values
Abosrra i in. [2011]

CEM I 42,5

404

0,4

57,2/70,1

–

CEM I 42,5

404

0,4

58,3(54,9)/67,5

100

PC

415

0,45

Atiú i in. [2005]****

OPC

400

0,40

Hariharan i in. [2013]

OPC

400

0,40

LSPC*****

425

0,40

OPC

425

0,40

45
61,1 (dry)
65,3 (wet)
50
53,8
57,9
55

77(82)/67
105(112)/90
112(119)/97
86(91)/74
92(98)/80
99(105)/86
94(100)/81

CEM I 42,5

420

0,35

49,7

85(90)/74

Chang i in. [2005]
Memon i in. [2002]
Liu i in. [2012]

*ħródáa podano dla wyników uzyskanych przez innych autorów.
*Sources are given for results presented by other authors.
**W nawiasie podano Ğrednią obliczoną z wyáączeniem odstającej wartoĞci wytrzymaáoĞci (wynik z serii
RC_0.38A) dla betonu z kruszywa niemody¿kowanego.
**In parenthesis mean value calculated for all series with modi¿ed recycled aggregate (except for outliers
RC_0.38A) is given.
***WartoĞci odniesione do Ğredniej wytrzymaáoĞci betonu uzyskanej w badaniach dla wszystkich serii
z kruszywem niemody¿kowanym – pierwsza oraz druga wartoĞü (druga w nawiasie, zgodnie z zasadą w opisie
przedstawionym w **) i poddanym karbonatyzacji – trzecia wartoĞü.
***The values are given in relation to mean value calculated for all examined series with unmodi¿ed aggregate
– ¿rst and second value (second in parenthesis is according to **) and carbonated aggregate – third value.
****Podano sposób pielĊgnacji próbek: dry – sucha, wet – mokra.
****Way of concrete curing is presented (dry or wet).
*****Cement o skompensowanym skurczu.
*****Low Shrinkage Portland Cement.

WytrzymaáoĞü na Ğciskanie betonu recyklingowego po 34 cyklach zamraĪania-odmraĪania przedstawiono na rysunku 4a. Na rysunku 4b zaprezentowano stopieĔ utraty
wytrzymaáoĞci w odniesieniu do wyników uzyskanych po 56 dniach twardnienia betonu
(wyniki z rysunku 3b).
Beton recyklingowy, przygotowany zgodnie z procedurą dwuetapowego dozowania
wody, osiągnąá wytrzymaáoĞü zbliĪoną do wytrzymaáoĞci betonów zwykáych z podobnym rodzajem i zawartoĞcią cementu w skáadzie. Wyniki dla serii, w których zastosowano kruszywo recyklingowe poddane przyspieszonej karbonatyzacji (mającej symulowaü
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WytrzymaáoĞü na Ğciskanie [MPa]
Compressive strength [MPa]

b

WytrzymaáoĞü na Ğciskanie [MPa]
Compressive strength [MPa]

a

Oznaczenie serii
Series

Rys. 4.

Fig. 4.

Oznaczenie serii
Series

Wyniki badaĔ betonu recyklingowego po przeprowadzeniu testu mrozoodpornoĞci:
a – wytrzymaáoĞü na Ğciskanie po 34 cyklach zamraĪania-odmraĪania, b – utrata wytrzymaáoĞci na Ğciskanie po 34 cyklach zamraĪania-odmraĪania (wartoĞci odniesione do
wytrzymaáoĞci 56-dniowej)
Results of examinations of recycled aggregate concrete after 34 freeze-thaw cycles:
a – compressive strength, b – loss of strength (values related to 56-day compressive
strength)

karbonatyzacjĊ w warunkach naturalnych), w zasadzie nie róĪniáy siĊ od wspomnianych
wyników dla betonu zwykáego. Karbonatyzacja kruszywa recyklingowego okazaáa siĊ
wiĊc skutecznym sposobem uzyskania jeszcze lepszego betonu z recyklingu. Przyczyniáa
siĊ ona do uzyskania betonu o wytrzymaáoĞci o 16–23% wiĊkszej w porównaniu z wytrzymaáoĞcią betonu z kruszywa niemody¿kowanego. Niewątpliwie wpáyw na ten wynik
miaáa lepsza retencja wody wewnątrz ziaren recyklingowych poddanych mody¿kacji,
co nie miaáo miejsca w ziarnach niemody¿kowanych. Ich obecnoĞü w skáadzie betonu
przyczyniaáa siĊ do wystĊpowania efektu wysysania wody z zaczynu przez kruszywo
niemody¿kowane.
Wpáyw mody¿kacji kruszywa na mrozoodpornoĞü betonu recyklingowego okazaá siĊ
równieĪ istotny. Utrata wytrzymaáoĞci betonu recyklingowego po przeprowadzeniu 34
cykli zamraĪania-odmraĪania zawieraáa siĊ w przedziale 13–21% dla serii z kruszywem
poddanym karbonatyzacji, natomiast dla serii z kruszywem niemody¿kowanym wynosiáa 26% – do nawet 44%.
Wyniki badaĔ umoĪliwiają spojrzeü z optymizmem na wykorzystanie kruszyw z recyklingu w betonach, nawet pomimo duĪego ich udziaáu (75%) w objĊtoĞciowym skáadzie wszystkich kruszyw. Dotyczy to oczywiĞcie kruszyw, które speániają wymagania
jakoĞciowe zalecane m.in. przez wytyczne RILEM oraz odpowiednie normy krajowe
i europejskie.
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PODSUMOWANIE
DziĊki zastosowaniu dobrej jakoĞci kruszywa recyklingowego oraz przyjĊciu odpowiedniego reĪimu technologicznego, zakáadającego dokáadne okreĞlenie nasiąkliwoĞci
kruszywa recyklingowego oraz uĪycie metody dwuetapowego dozowania wody, moĪliwe
jest uzyskanie betonu jakoĞciowo niewiele róĪniącego siĊ od betonu zwykáego. Wyniki
badaĔ wytrzymaáoĞci na Ğciskanie betonu recyklingowego w Ğwietle rezultatów osiągniĊtych przez innych autorów dla betonu zwykáego o zbliĪonej zawartoĞci cementu i podobnej wartoĞci wspóáczynnika w/c (0,40) wskazują na moĪliwoĞü osiągniĊcia podobnych
klas wytrzymaáoĞci, pomimo duĪego udziaáu objĊtoĞciowego (75%) w kruszywie frakcji piaskowych (1/2 mm) i Īwirowych (2/16 mm) z recyklingu. Dodatkowy, korzystny
wpáyw na wytrzymaáoĞü betonu ma zastosowanie kruszywa recyklingowego poddanego
karbonatyzacji. MrozoodpornoĞü betonu recyklingowego, zawierającego w skáadzie kruszywo poddane karbonatyzacji, równieĪ moĪe byü wyĪsza od mrozoodpornoĞci betonu
z kruszywem niemody¿kowanym.
Wyniki badaĔ wskazują na zasadnoĞü ich kontynuacji w ramach koncepcji zakáadającej wykorzystanie betonowego kruszywa z recyklingu do sekwestracji atmosferycznego
ditlenku wĊgla. Istotną przesáanką jest w tym przypadku fakt, Īe moĪna w ten sposób
osiągnąü nie tylko zadowalające efekty proekologiczne, ale równieĪ technologiczne.
Stwarza to korzystną perspektywĊ wobec wymagaĔ Dyrektywy 2008/98/WE [UE 2008],
dotyczących osiągniĊcia w 2020 roku co najmniej 70-procentowego stopnia recyklingu
odpadów budowlanych w krajach UE.
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STRENGTH OF CONCRETE WITH HIGH QUANTITY OF RECYCLED
CONCRETE AGGREGATE
Abstract. The paper presents results of compressive strength examination and loss of compressive strength after 34 freezing-thawing cycles for concrete with 75% volumetric quantity of recycled concrete aggregate in whole aggregate composition. Recycled aggregate was
prepared by crushing of parent concrete produced earlier in a laboratory. Results show that
high quality of recycled concrete comparable to the quality of similar concretes made from
natural aggregate can be achieved. However, better results are obtained when carbonated
aggregate is used. Final compressive strength of concrete with such type of aggregate was
higher at the level of 16–23% comparing to series with unmodi¿ed recycled aggregate.
Freeze-thaw resistance, expressed as the compressive strength loss, was also better in series
of concrete with carbonated aggregate. That type of concrete showed only 13–21% loss in
compressive strength in contrast to 26–44% obtained for series with unmodi¿ed concrete
aggregate.
Key words: recycled aggregate concrete, recycled concrete aggregate, compressive
strength, freeze-thaw resistance, carbonation
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