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WPàYW DODATKU GRANULATU STYROPIANOWEGO
POCHODZĄCEGO Z RECYKLINGU NA WYBRANE
WàAĝCIWOĝCI FIZYCZNE I MECHANICZNE BETONU
ZWYKàEGO
Krzysztof WiĞniewski, Gabriela Rutkowska, Kamil SzczĊsny
Szkoáa Gáówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Streszczenie. Niniejsza praca ma na celu porównanie wybranych wáaĞciwoĞci ¿zycznych i mechanicznych mieszanki betonowej, jak równieĪ dojrzaáego betonu klasy C16/20,
w zaleĪnoĞci od procentowego udziaáu granulatu styropianowego w mieszance betonowej.
Praca zawiera przegląd piĞmiennictwa, omawiający cechy i wáaĞciwoĞci mieszanki betonowej, jak równieĪ stwardniaáego betonu. Ponadto przedstawiono w niej analizĊ otrzymanych
wyników badaĔ: konsystencji mieszanki betonowej, wytrzymaáoĞci na Ğciskanie, wytrzymaáoĞci na rozciąganie przez rozáupywanie, gáĊbokoĞci penetracji wody pod ciĞnieniem
oraz nasiąkliwoĞci.
Sáowa kluczowe – beton, mieszanka betonowa, granulat styropianowy

WSTĉP
W ostatnich latach duĪy nacisk káadzie siĊ na ochronĊ Ğrodowiska oraz wykorzystanie komponentów pochodzących z odzysku, czyli recyklingu. Recyklingowi najáatwiej poddają siĊ materiaáy nieorganiczne, takie jak: beton, ceramika, metale i szkáo.
Wykorzystanie w budownictwie materiaáów z recyklingu jest bardzo duĪe, na przykáad
rozdrobnionego betonu czy materiaáów ceramicznych w budownictwie drogowym oraz
w produkcji betonu.
Podczas prowadzenia prac termoizolacyjnych powstaje duĪo odpadów z przycinanych páyt styropianowych. Wykorzystanie takich odpadów w formie odzyskanego granulatu w produkcji betonów moĪe przyczyniü siĊ do utylizacji tego trudno rozkáadającego
siĊ materiaáu, co jest bardzo waĪnym zagadnieniem pod wzglĊdem ochrony Ğrodowiska.
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Styrobeton jest kompozytem powstaáym przez dodanie granulatu styropianowego do
mieszanki betonowej lub mleczka cementowego. Dodatek ten powoduje poprawĊ parametrów cieplnych kompozytu oraz zmniejsza jego gĊstoĞü objĊtoĞciową. Ze wzglĊdu na
fakt, iĪ nie ma Īadnych o¿cjalnych wytycznych odnoĞnie do projektowania i wykonawstwa, styrobeton projektuje siĊ metodą doĞwiadczalną.
MATERIAà I METODA
Celem badaĔ byáo zaprojektowanie betonu zwykáego, odpowiadającego klasie C16/20,
klasie ekspozycji X0, konsystencji gĊstoplastycznej i uziarnieniu maksymalnym Dmax =
= 16 mm, który jest powszechnie stosowany w budownictwie, oraz trzech wariantów tego
betonu z dodatkiem okreĞlonej iloĞci granulatu styropianowego pochodzącego z recyklingu, przy jednoczesnym zachowaniu normowych wáaĞciwoĞci betonu. Skáad mieszanki betonowej wyznaczono na podstawie równania wytrzymaáoĞci Bolomey’a, natomiast
proporcje skáadników zostaáy obliczone metodą trzech równaĔ T. Kluza – K. Eyemana
wedáug wytycznych i zaleceĔ ĝciĞlewskiego [1999].
Przed przystąpieniem do badaĔ postawiono hipotezĊ badawczą, Īe przewidywanym
skutkiem dodatku granulatu styropianowego do mieszanki betonowej moĪe byü zmniejszenie wartoĞci parametrów wytrzymaáoĞciowych i poprawa niektórych cech ¿zycznych
stwardniaáego betonu, w tym gĊstoĞci objĊtoĞciowej.
Zakres badaĔ obejmowaá wykonanie zaprojektowanej mieszanki betonowej oraz
zbadanie jej podstawowych cech ¿zycznych: wodoszczelnoĞci, gĊstoĞci i nasiąkliwoĞci,
a takĪe cech mechanicznych: wytrzymaáoĞci na Ğciskanie i rozciąganie stwardniaáych
próbek po upáywie 28 dni dojrzewania. Wspomniane badania zostaáy przeprowadzone
dla próbek wykonanych z betonu wzorcowego oraz próbek o róĪnej zawartoĞci granulatu
styropianowego.
Procedury projektowe oraz badawcze zostaáy wykonane na podstawie wytycznych
zawartych w aktualnie obowiązujących krajowych normach budowlanych, dotyczących
technologii wykonywania mieszanek betonowych. Badania zostaáy wykonane w Laboratorium Budowlanym Katedry InĪynierii Budowlanej oraz Pracowni Procesów Fizycznych w Budownictwie Centrum Wodnego Wydziaáu Budownictwa i InĪynierii ĝrodowiska SGGW w Warszawie.
Przy wykonywaniu mieszanki naleĪy zwróciü uwagĊ na konsystencjĊ betonu, poniewaĪ granulat styropianowy ma gĊstoĞü mniejszą niĪ woda i podczas mieszania skáadników moĪe wypáywaü na powierzchniĊ. Z tego wzglĊdu w badaniach postanowiono
zastosowaü mieszankĊ o gĊstoĞci od gĊstoplastycznej do plastycznej.
W badaniach uĪyto granulatu styropianowego pochodzącego z recyklingu, a mianowicie uzyskanego z rozdrobnienia odpadowych páyt styropianowych. Charakteryzowaá siĊ on
gĊstoĞcią 40 kg·m–3, klasą reakcji na ogieĔ – E. ĝrednica granulatu styropianowego wynosiáa okoáo 4 mm. W celu poprawy urabialnoĞci mieszanki betonowej i uáatwienia formowania
zastosowano domieszkĊ upáynniającą. Producent uĪytej do badaĔ domieszki gwarantuje, iĪ
jest ona zgodna z wymogami stawianymi przez normĊ PN-EN 934-2:2001.
Konsystencja mieszanek betonowych zostaáa zbadana dwiema metodami: metodą
stoĪka opadowego, wedáug wytycznych zawartych w normie PN-EN 12350-2:2009, oraz
metodą Ve-Be, wedáug wytycznych zawartych w normie PN-EN 12350-3:2009.
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Do badania wytrzymaáoĞci na Ğciskanie uĪyto próbek o wymiarach 100 × 100 × 100 mm
po 20 sztuk dla kaĪdego z wariantów. Badanie to przeprowadzono zgodnie z wytycznymi
zawartymi w normach PN-EN 12390-3:2009 i PN-EN 12390-4:2009. Próbki poddano
badaniom po upáyniĊciu 28-dniowego okresu pielĊgnacji betonu. Badanie wytrzymaáoĞciowe przeprowadzono z dokáadnoĞcią do 0,1 MPa.
WytrzymaáoĞü na Ğciskanie zostaáa obliczona na podstawie wzoru [PN-EN 12390-3:2009]:
fc

Di

F
[MPa]
Ac

(1)

gdzie: fc – wytrzymaáoĞü na Ğciskanie [MPa], [N·mm–2],
F – maksymalne obciąĪenie przy zniszczeniu [N],
Ac – pole przekroju poprzecznego próbki, na które dziaáa siáa Ğciskająca [mm2],
Įi – wspóáczynnik konwersji; dla próbek szeĞciennych 100 mm Įi = 0,9.
Do badania wytrzymaáoĞci na rozciąganie przez rozáupywanie uĪyto próbek o wymiarach 150 × 150 × 150 mm. Badanie to przeprowadzono zgodnie z wytycznymi zawartymi
w normie PN-EN 12390-6:2009 po upáywie 28-dniowego okresu pielĊgnacji betonu.
WytrzymaáoĞü na rozciąganie zostaáa obliczona na podstawie wzoru [PN-EN 12390-4:2009]:
f ct
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gdzie: fct – wytrzymaáoĞü na rozciąganie przy rozáupywaniu [MPa] [N·mm–2],
F – maksymalne obciąĪenie [N],
L – dáugoĞü linii styku próbki [mm],
d – deklarowany wymiar przekroju poprzecznego [mm].
Przed przystąpieniem do badania wodoprzepuszczalnoĞci w pierwszej kolejnoĞci
próbki poddano szlifowaniu w páaszczyĨnie prostopadáej do páaszczyzny formowania,
aby zapewniü jak najdokáadniejsze przywieranie do pierĞcieni uszczelniających. Po
umieszczeniu próbek w aparaturze pomiarowej zostaáy one poddane dziaáaniu strumienia
wody pod ciĞnieniem 0,5 MPa. Czas doĞwiadczenia wyniósá 72 godziny. NastĊpnie próbki rozáupano w prasie hydraulicznej w páaszczyĨnie prostopadáej do dziaáania kierunku
ciĞnienia wody i odczytano gáĊbokoĞü penetracji wody.
Badania próbek na nasiąkliwoĞü przeprowadzono zgodnie z wytycznymi zawartymi
w normie PN-88/B-06250. Do badania nasiąkliwoĞci uĪyto próbek o wymiarach 100 ×
× 100 × 100 mm, które zanurzono w wodzie do momentu caákowitego nasycenia wodą.
NastĊpnie zostaáy one poddane waĪeniu oraz suszeniu w suszarce w temperaturze 105°C
do staáej wagi oraz ponownie zwaĪone. NasiąkliwoĞü badanych próbek zostaáa wyraĪona
za pomocą stosunku procentowego masy próbki caákowicie nasyconej do wysuszonej
wedáug wzoru [PN-EN 12390-8:2009]:
nw

Gn  Gs
 100%
Gs
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gdzie: nw – nasiąkliwoĞü [%],
Gn – masa próbki nasyconej [kg],
Gs – masa próbki wysuszonej [kg].
WYNIKI BADAē
Badania konsystencji mieszanki betonowej przeprowadzono dwiema metodami. Tabela 1 przedstawia wyniki badania metodą stoĪka opadowego, a tabela 2 – wyniki uzyskane metodą Ve-Be.
Tabela 1. ĝrednie wyniki badania konsystencji mieszanki betonowej metodą stoĪka opadowego
Table 1. Medium results of the study consistency of concrete mix slump cone method
Wyszczególnienie
Speci¿cation
Rodzaj opadu
Type of precipitation
WysokoĞü opadu stoĪka
Drop in level cone [mm]
Klasa konsystencji
Class of consistency

SERIA 1
Series 1

SERIA 2
Series 2

SERIA 3
Series 3

SERIA 4
Series 4

wáaĞciwy
appropriate

wáaĞciwy
appropriate

wáaĞciwy
appropriate

wáaĞciwy
appropriate

10

20

70

110

S1
plastyczna
retailing

S1
plastyczna
retailing

S2
póáciekáa
semi-liquid
consistency

S3
ciekáa
the liquid
consistency

Tabela 2. ĝrednie wyniki badania konsystencji mieszanki betonowej metodą Ve-be
Table 2. Medium results of the study consistency of concrete mix method of Ve-be
Wyszczególnienie
Speci¿cation
Rodzaj opadu
Type of precipitation
Czas [s]
Time
Klasa konsystencji
Class of consistency

SERIA 1
Series 1

SERIA 2
Series 2

SERIA 3
Series 3

SERIA 4
Series 4

wáaĞciwy
appropriate

wáaĞciwy
appropriate

rozsypany
up spillage

rozsypany
up spillage

23

13

6

3

V1
gĊstoplastyczna
thick-consistency

V2
plastyczna
retailing
consistency

V3
póáciekáa
semi-liquid
consistency

V3
póáciekáa
semi-liquid
consistency

W tabeli 3 przedstawiono wyniki badaĔ wytrzymaáoĞci na Ğciskanie, wytrzymaáoĞci
na rozciąganie przez rozáupywanie próbek betonowych oraz nasiąkliwoĞci.
W tabeli 4 przedstawiono wyniki badania gáĊbokoĞci penetracji wody pod ciĞnieniem.
Ze wzglĊdu na fakt, iĪ w niektórych przypadkach zaobserwowano przeciek wody, badanie wodoszczelnoĞci próbek zostaáo przerwane.
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Tabela 3. Wyniki badania wytrzymaáoĞci na Ğciskanie, wytrzymaáoĞci na rozciąganie przez rozáupywanie i nasiąkliwoĞci
Table 3. The results of compressive strength, tensile strength by splitting and testing water absorption
ZawartoĞü
granulatu ze
styropianu
The contents
of polystyrene
granulate

ĝrednia
wytrzymaáoĞü
betonu na
Ğciskanie
The average
compressive
strength
of concrete

ĝrednia wytrzymaáoĞü na rozciąganie przez
rozáupywanie
The average
tensile strength
by splitting

ĝrednia nasiąkliwoĞü
Medium
absorption

ĝrednia gĊstoĞü
objĊtoĞciowa
próbek
Medium volumetric density
samples

[%]

[MPa]

[MPa]

[%]

[g·cm–3]

SERIA I
Series I

0

23,3

0,38

2,63

2,30

SERIA II
Series II

10

21,4

0,30

2,90

2,18

SERIA III
Series III

15

19,3

0,28

3,11

2,13

SERIA IV
Series IV

20

15,9

0,25

3,68

2,07

Oznaczenie serii
Determination
of series

Tabela 4. Wyniki badania wodoszczelnoĞci betonu
Table 4. The results of the waterproo¿ng concrete study
Oznaczenie serii
Determination
of series

Nr
No

Zaobserwowane zjawiska
The observed phenomenon

WielkoĞü penetracji [mm]
The size of penetration

SERIA I
Series I

4

brak

caákowita

5

brak

caákowita

SERIA II
Series II

4

przeciek, badanie przerwano 2 dnia.

130

5

brak

caákowita

SERIA III
Series III

4

brak

caákowita

5

przeciek, badanie przerwano 3. dnia

caákowita

SERIA IV
Series IV

4

przeciek, badanie przerwano 1. dnia

112

5

przeciek, badanie przerwano 2. dnia

caákowita

OMÓWIENIE WYNIKÓW BADAē
Konsystencja
Podczas badania konsystencji metodą stoĪka opadowego zaobserwowano opady
wáaĞciwe dla badania mieszanki betonowej oraz poszczególnych wariantów zawartoĞci
granulatu styropianowego. Mieszanka o skáadzie kontrolnym (SERIA I), niezawierająca
dodatku granulatu styropianowego, osiągnĊáa opad stoĪka wynoszący 10 mm, co klasy¿kuje konsystencjĊ jako S1, czyli plastyczną. Wraz ze wzrostem zawartoĞci granulatu
styropianowego opad stoĪka wyraĨnie rósá, co obrazuje wykres na rysunku 1.
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Rys. 1.
Fig. 1.
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Wykres wartoĞci opadu stoĪka w zaleĪnoĞci od zawartoĞci granulatu styropianowego
Graph drop in level cone value depending on the content foamed polystyrene granulate

Na podstawie danych z tabeli 1 oraz wykresów na rysunku 1 moĪna wyraĨnie zauwaĪyü, Īe wzrost zawartoĞci granulatu styropianowego powoduje zmianĊ konsystencji
plastycznej lub gĊstoplastycznej aĪ do ciekáej lub póáciekáej, w zaleĪnoĞci od metody badania konsystencji. Wykonując mieszankĊ betonową, stosowano w kaĪdym skáadzie taką
samą iloĞü cementu i wody. Natomiast iloĞü kruszywa frakcji odpowiadającej wielkoĞci
ziaren styropianu byáa zmniejszana i zastĊpowana taką samą iloĞcią granulatu styropianowego. Powodem tak duĪej rozbieĪnoĞci w zaobserwowanych konsystencjach prawdopodobnie jest fakt, iĪ styropian, w przeciwieĔstwie do kruszywa, nie charakteryzuje
siĊ tak wysoką wodoĪądnoĞcią jak kruszywo. Na wzrost opadu miaáa wpáyw równieĪ
zastosowana domieszka poprawiająca urabialnoĞü.
WytrzymaáoĞü na Ğciskanie
Próbki „zerowe”, bez dodatku granulatu styropianowego, osiągnĊáy Ğrednią wytrzymaáoĞü na Ğciskanie po upáywie 28 dni dojrzewania, wynoszącą 23,3 MPa, a wszystkie próbki skáadu kontrolnego wykazaáy wyniki na poziomie przekraczającym 20 MPa.
W przypadku próbek z 10-procentową zawartoĞcią granulatu styropianowego osiągniĊto
Ğrednie wyniki na poziomie 21,4 MPa, dla próbek z 15-procentową zawartoĞcią granulatu
styropianowego – na poziomie 19,3 MPa, a dla serii IV – 15,9 MPa. UĞrednione wyniki
obrazuje wykres na rysunku 2. Górną linią zaznaczono poziom minimalnej wymaganej
projektowanej wytrzymaáoĞci na Ğciskanie dla betonu zwykáego, wynoszący 20 MPa.
Na podstawie wykresu (rys. 2) wyraĨnie widaü, Īe w przypadku zastosowania konstrukcyjnego graniczną wartoĞcią dodatku granulatu styropianowego jest 10%, przy pozostaáych wielkoĞciach dodatku (15 i 20%) granulatu styropianowego widaü wyraĨny
spadek wytrzymaáoĞci na Ğciskanie, a tym samym moĪna sugerowaü zastosowanie takiego betonu do konstrukcji sáabo obciąĪonych i nienaraĪonych na czynniki zewnĊtrzne.
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Wykres Ğrednich wytrzymaáoĞci wytrzymaáoĞci na Ğciskanie betonowych próbek po
28 dniach dojrzewania
Graph medium compressive strength of the concrete samples after 28 days of ripening

WytrzymaáoĞü na rozciąganie
ĝrednia wytrzymaáoĞü na rozciąganie betonowych próbek kontrolnych po upáywie
28 dni dojrzewania wyniosáa 0,38 MPa. Po dodaniu granulatu styropianowego wytrzymaáoĞü wyraĨnie zmalaáa i wyniosáa: dla serii II – 0,30 MPa (spadek na poziomie 21%),
dla serii III – 0,28 MPa (spadek na poziomie 26%) oraz dla serii IV – 0,25 MPa (spadek
na poziomie 34%). Na rysunku 3 przedstawiono wykres Ğrednich wartoĞci wytrzymaáoĞci
na rozciąganie betonowych próbek. Otrzymane wyniki nie dyskwali¿kują otrzymanych
styrobetonów z wczeĞniej wspomnianych moĪliwoĞci zastosowania.

Rys. 3.
Fig. 3.

Wykres Ğrednich wartoĞci wytrzymaáoĞci na rozciąganie przez rozáupywanie betonowych
próbek po 28 dniach dojrzewania
Graph average tensile strength for splitting the concrete samples after 28 days of ripening
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WodoprzepuszczalnoĞü
Norma krajowa PN-EN 12390-8 dopuszcza maksymalną gáĊbokoĞü penetracji wody
pod ciĞnieniem na poziomie 30 mm, aby moĪna byáo zakwali¿kowaü beton jako wodoszczelny. We wszystkich przebadanych przypadkach zaobserwowano caákowitą penetracjĊ wody pod ciĞnieniem, co znaczy, Īe wszystkie badane próbki nie są wodoszczelne.
W czterech przypadkach (dla próbek SERIA II-4, SERIA III-5, SERIA IV-4; 5) zaobserwowano przecieki wody i zaistniaáa koniecznoĞü przerwania badania (rys. 4).

Rys. 4.
Fig. 4.

Przeciek wody podczas badania wodoszczelnoĞci
Leakage of water during the waterproof test

Wszystko wskazuje na to, iĪ zastosowany granulat styropianowy wytworzyá w betonie
porowatą strukturĊ podatną na penetracjĊ wody. Podczas rozáupywania kostek betonowych
zaobserwowano, Īe ziarna granulatu styropianowego w Īaden sposób nie áączą siĊ trwale w
kompozycie betonowym z jego skáadnikami (np. ziarnami kruszywa). Po rozáupaniu ziarna
granulatu styropianowego, bez wiĊkszego wysiáku, odspajaáy siĊ od betonu.
NasiąkliwoĞü
NasiąkliwoĞü betonu zwykáego na poziomie nieprzekraczającym 8% Ğwiadczy o poprawnym zaprojektowaniu i wykonaniu betonu. We wszystkich próbkach odnotowano
nasiąkliwoĞü poniĪej 8%. W przypadku betonu kontrolnego zaobserwowano Ğrednią
nasiąkliwoĞü wynoszącą 2,63%. Dodatek styropianowy w wysokoĞci 10% spowodowaá
wzrost Ğredniej nasiąkliwoĞci do 2,90%, co daje pogorszenie na poziomie 10% w stosunku do skáadu kontrolnego. Dla serii III Ğrednia nasiąkliwoĞü wyniosáa 3,11%, a dla serii
IV – 3,68%, co daje wzrost o 18%. Wzrost nasiąkliwoĞci w odniesieniu do zawartoĞci
granulatu styropianowego przedstawiono na wykresie na rysunku 5.
GĊstoĞü objĊtoĞciowa
Dla wszystkich badanych próbek betonowych zaobserwowano gĊstoĞü objĊtoĞciową
odpowiadającą gĊstoĞci betonu zwykáego. Dla skáadu kontrolnego uzyskano Ğrednią gĊstoĞü objĊtoĞciową wynoszącą 2,296 g·cm–3. Natomiast dla pozostaáych skáadów otrzyActa Sci. Pol.
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Wykres Ğrednich wartoĞci nasiąkliwoĞci próbek betonowych
The graph of medium water absorption of concrete samples

mano odpowiednio: seria II – ȡ = 2,177 g·cm–3, seria III – ȡ = 2,129 g·cm–3 oraz seria IV –
ȡ = 2,065 g·cm–3. Spadek gĊstoĞci objĊtoĞciowej wraz ze wzrostem zawartoĞci granulatu
styropianowego przestawiono na wykresie na rysunku 6. DziĊki zastosowaniu granulatu
styropianowego w skáadzie mieszanki betonowej masa stwardniaáego betonu w badanych
próbkach znacząco siĊ zmniejszyáa (np. dla serii IV o 10,1%) w porównaniu do próbek
kontrolnych, co moĪe wpáywaü równieĪ na przewodzenie ciepáa przez styrobeton.

Rys. 6.
Fig. 6.

ĝrednia gĊstoĞü objĊtoĞciowa próbek betonowych
Medium volumetric density of concrete samples

Analizując wartoĞci gĊstoĞci objĊtoĞciowej moĪna w przybliĪeniu okreĞliü wspóáczynniki przewodzenia ciepáa (Ȝ) dla danych betonów na podstawie norm PN-EN 12524
i PN-EN ISO 6946: dla serii I – Ȝ = 1,82 W·(m·K)–1, dla serii II – Ȝ = 1,65 W·(m·K)–1,
dla serii III – Ȝ = 1,50 W·(m·K)–1 oraz dla serii IV – Ȝ = 1,35 W·(m·K)–1. Prognozowane
wspóáczynniki przewodzenia ciepáa są okreĞlone dla warunków Ğrednio wilgotnych.
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PODSUMOWANIE
Analiza otrzymanych wyników potwierdza postawioną hipotezĊ, Īe dodatek granulatu styropianowego w znacznym stopniu zmniejsza parametry wytrzymaáoĞciowe betonu, jednakĪe wielkoĞü tych zmian nie wpáywa na wachlarz moĪliwoĞci zastosowania
w budownictwie. W przypadku sáabych wyników związanych z wodoprzepuszczalnoĞcią
naleĪy zbadaü wpáyw domieszek poprawiających przyczepnoĞü styropianu do betonu.
Wskazane jest, aby w przyszáoĞci rozszerzyü obszar badaĔ o ustalenie rzeczywistego
wpáywu dodatku granulatu styropianowego na wspóáczynnik przewodzenia ciepáa, a takĪe na parametry akustyczne styrobetonu.
WNIOSKI
1. Dodatek granulatu styropianowego pogarsza konsystencjĊ betonu – upáynnia ją,
dlatego naleĪy ograniczyü stosowanie domieszek upáynniających.
2. Dodając granulat styropianowy, naleĪy zredukowaü iloĞü wody w mieszance,
a odpowiednią zawartoĞü wyznaczyü doĞwiadczalnie.
3. Za optymalną zawartoĞü granulatu styropianowego moĪna przyjąü 20%, gdyĪ dla
takiej wartoĞci zaobserwowano spadek wytrzymaáoĞci o 32% w stosunku do skáadu kontrolnego, lecz Ğrednia wytrzymaáoĞü na poziomie 15,9 MPa umoĪliwia zastosowanie styrobetonu w sáabo obciąĪonych konstrukcjach budowlanych.
4. ĩaden z badanych styrobetonów nie wykazywaá cech wodoszczelnoĞci, co wymaga
przeprowadzenia badaĔ mieszanek betonowych z domieszkami poprawiającymi przyczepnoĞü granulatu styropianowego do betonu oraz uszczelniającymi.
5. Uzyskana nasiąkliwoĞü w zakresie 2,63–3,68% mieĞci siĊ w przedziale maksymalnej
nasiąkliwoĞci dla betonu zwykáego, nieprzekraczającej 8%, a otrzymane wartoĞci gĊstoĞci
objĊtoĞciowej mieszczą siĊ w przedziale wartoĞci gĊstoĞci charakterystycznej dla betonu
zwykáego.
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EFFECT OF ADDITION OF POLYSTYRENE GRANULES ON SELECTED
PHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES OF CONCRETE
Abstract. The aim of this study is to compare the selected physical and mechanical properties of concrete mix and hardened concrete C16/20, depending on the percentage of
polystyrene granules. This work contains presentation of literature which show the characteristics and properties of concrete mix and hardened concrete. In addition, this work
presents an analysis of the results of examination of: test the consistency of concrete mix,
compressive strength of concrete, tensile strength of concrete, and the depth of penetration
of water under pressure and water absorption.
Key words – concrete, concrete mix, polystyrene granules
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