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KSZTAàTOWANIE WàAĝCIWOĝCI BETONU ZWYKàEGO
NA BAZIE CEMENTÓW Z DODATKIEM WàÓKIEN
STALOWYCH I POPIOàU LOTNEGO
Gabriela Rutkowska, Piotr Wichowski, Aneta Mroczkowska
Szkoáa Gáówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Streszczenie. W artykule przedstawiono wyniki badaĔ wáaĞciwoĞci (konsystencji, gĊstoĞci, wytrzymaáoĞci na Ğciskanie, zginanie oraz rozciąganie przy rozáupywaniu) betonów
zwykáych oraz betonów zawierających w swoim skáadzie wáókna stalowe i popioáy lotne.
Do wykonania betonu wykorzystano cementy CEM I o klasie wytrzymaáoĞci 32,5R, 42,5R,
52,5R. Dla kaĪdego rodzaju cementu wykonano beton z wáóknami stalowymi w iloĞci 0,7%
oraz wáóknami stalowymi w iloĞci 0,7% i popioáem lotnym w iloĞci 5% masy cementu. Po
wykonaniu badaĔ stwierdzono, Īe dodanie wáókien stalowych i popioáu lotnego poprawia
wáaĞciwoĞci na zginanie i rozciąganie przy rozáupywaniu, wytrzymaáoĞü na Ğciskanie ulega
pod ich wpáywem spadkowi.
Sáowa kluczowe: beton, wáókna stalowe, popióá lotny

WSTĉP
W Polsce wedáug danych Krajowego Programu Oczyszczania ĝcieków Komunalnych w oczyszczalniach w 2015 roku wytworzone bĊdzie 662 tys. Mg s.m. komunalnych
osadów Ğciekowych [KPOĝK 2012]. IloĞü ich w porównaniu do 2010 roku wzroĞnie
o 25%. Jest to efekt dynamicznej rozbudowy sieci kanalizacyjnej i zwiĊkszenia iloĞci
Ğcieków komunalnych dostarczanych do oczyszczalni Ğcieków. Zgodnie z Ustawą z dnia
27 kwietnia 2001 roku o odpadach [Ustawa 2001] powstające osady Ğciekowe powinny
byü zagospodarowane w sposób przyjazny dla Ğrodowiska. Jedną z moĪliwoĞci zagospodarowania popioáów lotnych powstaáych z utylizacji osadów Ğciekowych przez termiczne
przeksztaácenie jest ich wykorzystanie do produkcji materiaáów konstrukcyjnych, jakim
jest beton zwykáy. Takie rozwiązanie daje korzyĞci ekonomiczne oraz ekologiczne. Zastąpienie popioáem lotnym pewnej iloĞci cementu przynosi korzyĞci ¿nansowe. Popióá
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lotny pochodzący z termicznego przeksztaácenia osadów Ğciekowych jest skáadnikiem
znacząco taĔszym niĪ klinkier portlandzki stosowany do produkcji cementu portlandzkiego, poniewaĪ jest odpadem.
Proces produkcji klinkieru wiąĪe siĊ z duĪą emisją dwutlenku wĊgla (szacuje siĊ, Īe
na 1 kg wyprodukowanego klinkieru przypada emisja 1 kg CO2) oraz duĪym zuĪyciem
energii, poniewaĪ w technologii produkcji cementu klinkier jest praĪony w temperaturze 1450°C. Wprowadzone przez UniĊ Europejską ograniczenia emisji dwutlenku wĊgla
[KĊpys i in. 2013] zachĊcają do badaĔ nad materiaáami nowej generacji zawierającymi
mniejszą iloĞü klinkieru. Celem zrealizowanych badaĔ byáo poznanie wpáywu wáókien
stalowych i popioáów lotnych, pochodzących z termicznego przeksztaácania osadów
Ğciekowych (dodanych w czasie sporządzenia mieszanki betonowej), na wybrane wáaĞciwoĞci techniczne betonu. Próbki betonu do badaĔ zaprojektowano jako beton zwykáy,
zgodnie z normą PN-EN 206:2014-04.

MATERIAà I METODYKA
W celu przeprowadzenia badaĔ zaprojektowano beton zwykáy, klasy C20/25, o konsystencji gĊstoplastycznej – K2. IloĞü skáadników mieszanki betonowej obliczono metodą trzech równaĔ wedáug Bukowskiego [JamroĪy 2005]. Do przygotowania próbek betonu wykorzystano kruszywo naturalne o uziarnieniu 0, 125–16 mm, cement portlandzki
CEM I o trzech klasach wytrzymaáoĞci 32,5R, 42,5R oraz 52,5R, wáókna stalowe Dramix
3D dáugoĞci 60 mm, Ğrednicy 0,75 mm oraz popióá lotny jako drobno uziarniony pyá,
pochodzący z termicznego przeksztaácania osadów Ğciekowych oczyszczalni „Czajka”,
zawierający przede wszystkim SiO2 i Al2O3, przy czym zawartoĞü reaktywnego SiO2
wynosi co najmniej 25% masy [PN-EN 450-1:2009].
Badania polegaáy na porównaniu wáaĞciwoĞci betonów zwykáych wytworzonych jako
beton porównawczy (referencyjny) oraz betonów sporządzonych z róĪnych cementów
zawierających w swoim skáadzie same wáókna stalowe oraz wáókna stalowe i popióá lotny. Przygotowano nastĊpujące rodzaje próbek:
– bez dodatków, beton zwykáy porównawczy z CEM I 32,5R, CEM I 42,5R, CEM I
52,5R,
– beton z dodatkiem wáókien stalowych w iloĞci 0,7% masy cementu,
– beton z dodatkiem wáókien stalowych w iloĞci 0,7% i popioáu lotnego w iloĞci 5%
masy cementu.
Mieszanki betonowe przygotowano w laboratorium budowlanym Wydziaáu Budownictwa i InĪynierii ĝrodowiska SGGW w Warszawie. Zgodnie z obowiązującymi normami sprawdzono wáaĞciwoĞci mieszanki betonowej: gĊstoĞü objĊtoĞciową wedáug PN-EN
12350-6:2011, konsystencjĊ wedáug PN-EN 12350-2:2011 metodą stoĪka opadowego,
zawartoĞü powietrza metodą ciĞnieniową wedáug PN-EN 12350-7:2011, oraz sprawdzono
wáaĞciwoĞci betonu: wytrzymaáoĞü na Ğciskanie wedáug PN-EN 12390-3:2011, zginanie
wedáug PN-EN 12390-5:2011 i rozciąganie przy rozáupywaniu wedáug PN-EN 12390-6:2011 w 28. dniu dojrzewania betonu. Badania wytrzymaáoĞci na zginanie i rozciąganie
przy rozáupywaniu przeprowadzono w maszynie ZD-40, a wytrzymaáoĞci na Ğciskanie –
w maszynie MATEST.
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WYNIKI BADAē MIESZANKI BETONOWEJ I BETONU
ZaáoĪenia
Wykazano wpáyw dodania wáókien stalowych i popioáu lotnego na wáaĞciwoĞci betonów zwykáych. Zarówno w próbkach niezawierających dodatku, jak i w próbkach
z dodatkiem wáókien stalowych oraz wáókien stalowych i popioáu zachowano staáy skáad granulometryczny kruszywa dobranego metodą iteracji – kolejnych przybliĪeĔ (tab. 1).
Tabela 1. Skáad ziarnowy kruszywa
Table 1. Aggregate size composition
Procentowy stosunek
zmieszania frakcji
Percentage ratio of aggregate
fractions [%]

Frakcja
Fraction

Etap I
Stage I

Etap II
Stage II

Etap III
Stage III

Skáad ziarnowy
piasku
Aggregate size
composition of
sand [%]

Skáad ziarnowy
Īwiru
Aggregate size
composition of
gravel [%]

0,93

0,353

0,0÷0,125
0÷2

0,125÷0,25
0,25÷0,5

38

0,5÷1

17,82

6,772

39,62

15,054

34,32

13,043

1÷2

7,31

2÷4

–

4÷8

45

8÷16

55

2,778

32
68

19,840
62

18,972
23,188

Do przyjĊtych zaáoĪeĔ projektowania mieszanki betonowej betonu zwykáego przy
uĪyciu metody trzech równaĔ ustalono recepturĊ mieszanki betonowej na jeden zarób
(tab. 2).
Tabela 2. Receptura mieszanki betonowej na jeden zarób
Table 2. Recipe of the concrete mix for one batch
Nr partii
No.
1
2
3

Wáókna
stalowe
Steel ¿bers
[kg]

Popióá lotny
Fly ash
[kg]

16,79

–

–

16,79

0,62

–

0,62

0,84

Rodzaj uĪytego
cementu
Cement type

Kruszywo
Aggregate
[kg]

CEM I 32,5 R
CEM I 42,5 R
CEM I 52,5 R

65,50

6,87

65,50

6,87

65,50

6,87

15,95

Woda
Water
[dm3]

Cement
[kg]

Badania mieszanki betonowej
Klasa konsystencji. Analizując wyniki badaĔ konsystencji, zauwaĪono, Īe partie
mieszanki betonowej bez dodatków charakteryzują siĊ konsystencją plastyczną (S2),
natomiast z dodatkami – konsystencją gĊstoplastyczną (S1). Najmniejszy opad stoĪka
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otrzymano dla partii z dodatkami wáókien stalowych i popioáu lotnego, natomiast najwiĊksze – dla partii skáadających siĊ jedynie z cementu, wody i kruszywa – mieszanek
porównawczych.
GĊstoĞü. Wyniki gĊstoĞci mieszanek betonowych podano zgodnie z zaleceniami normy z zaokrągleniem do 10 kg·m–3. Badanie pozwala zauwaĪyü, Īe gĊstoĞü wykazuje
nieznaczną tendencjĊ wzrostową wraz ze wzrostem klasy wytrzymaáoĞciowej uĪytego
cementu. Dla CEM I 32,5R gĊstoĞü jest najmniejsza i po zaokrągleniu wynosi okoáo
2340–2350 kg·m–3, bez wzglĊdu na dodatki. NajwiĊkszą gĊstoĞü wykazują partie z cementem CEM I 52,5R i wynoszą juĪ okoáo 2390–2400 kg·m–3. W przypadku kaĪdej partii mieszanki betonowej gĊstoĞü mieĞci siĊ w przedziale charakterystycznym dla betonu
zwykáego, który wynosi od 2000 do 2600 kg·m–3.
ZawartoĞü powietrza. ZawartoĞü powietrza w mieszankach betonowych waha siĊ
pomiĊdzy 2,70 a 4,00%. Najmniejszą zawartoĞcią powietrza charakteryzuje siĊ partia
mieszanki betonowej z cementem CEM I 32,5R bez dodatków, natomiast najwiĊkszą
– z cementem CEM I 52,5R i wáóknami stalowymi. Wedáug normy PN-EN 206-1:2003
nie istnieją wymagania minimalnej i maksymalnej zawartoĞci powietrza w mieszance
betonowej dla klasy ekspozycji X0. Wymagania takie istnieją jedynie w przypadku klas
XF2, XF3, XF4, w których zawartoĞü powietrza powinna wynosiü minimum 4%. Wyniki
przeprowadzonych badaĔ mieszanki betonowej zestawiono w tabeli 3.
Tabela 3. Zestawienie wyników badaĔ mieszanki betonowej
Table 3. Results of tests of concrete mix
Wyszczególnienie
Speci¿cation
Rodzaj cementu – Cement type
Opad stoĪka / konsystencja
Slump test [cm] / consistency
ZawartoĞü powietrza [%] – Air content
–3

GĊstoĞü [kg·m ] – Density
Wyszczególnienie
Speci¿cation
Rodzaj cementu – Cement type
Opad stoĪka / konsystencja
Slump test [cm] / consistency
ZawartoĞü powietrza [%] – Air content
–3

GĊstoĞü [kg·m ] – Density
Wyszczególnienie
Speci¿cation
Rodzaj cementu – Cement type

Mieszanka betonowa bez dodatków
Concrete mix without additives
CEM I 32,5R
CEM I 42,5R
CEM I 52,5R
65/S2

59/S2

86/S2

2,70

3,60

3,00

2350,0

2370,0

2390,0

Z dodatkiem: wáókien stalowych – 0,7% masy cementu
Additive: steel ¿bers 0.7% of cement mass
CEM I 32,5R
CEM I 42,5R
CEM I 52,5R
34/S1

4/S1

45/S1

3,20

3,50

4,00

2340,0

2350,0

2390,0

Z dodatkiem: wáókien stalowych – 0,7% popioáu lotnego – 5%
masy cementu
Additive: steel ¿bers 0.7% and Ày ash 5% of cement mass
CEM I 32,5R
CEM I 42,5R
CEM I 52,5R

Opad stoĪka / konsystencja
Slump test [cm] / consistency

10/S1

2/S1

21/S1

ZawartoĞü powietrza [%] – Air content

3,30

3,40

3,70

2350,0

2360,0

2400,0

–3

GĊstoĞü [kg·m ] – Density
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Badania betonu
Badanie wytrzymaáoĞci na Ğciskanie próbek betonowych przeprowadzono zgodnie
z normą PN-EN 12390-3:2011 w maszynie wytrzymaáoĞciowej. Badania przeprowadzono na próbkach typu B – kostki szeĞcienne o boku 150 mm. ĝrednie wyniki badaĔ wytrzymaáoĞci na Ğciskanie dla poszczególnych próbek przedstawiono w tabeli 4 oraz na
rysunkach 1–3.
Tabela 4. Zestawienie wyników Ğredniej wytrzymaáoĞci na Ğciskanie betonu
Table 4. Test results of average compressice strength of concrete
Wyszczególnienie
Speci¿cation
Rodzaj cementu
Cement type
Bez dodatków
Without additives
Z dodatkiem wáókien stalowych
Additive: steel ¿ber
Z dodatkiem wáókien stalowych
i popioáu lotnego
Additive: steel ¿bers and Ày ash

ĝrednia wytrzymaáoĞü na Ğciskanie [MPa]
Average compressive strenght
CEM I 32,5 R

CEM I 42,5 R

CEM I 52,5 R

44,4 ±0,1

49,5 ±0,1

52,6 ±0,1

43,4 ±0,1

47,6 ±0,1

51,5 ±0,1

41,3 ±0,1

45,8 ±0,1

50,4 ±0,1

Na podstawie wyników badaĔ wytrzymaáoĞci na Ğciskanie partii betonu bez dodatków moĪna stwierdziü, Īe im wyĪszej klasy byá uĪyty cement, tym wiĊksza byáa wytrzymaáoĞü betonu. Partia z cementem CEM I 32,5 charakteryzowaáa siĊ najmniejszą Ğrednią wytrzymaáoĞcią, równą 44,4 MPa. NajwiĊkszą wytrzymaáoĞü otrzymano dla betonu
z cementem CEM I 52,5, wynoszącą 52,6 MPa. WytrzymaáoĞü partii z CEM I 42,5 jest
równa 49,5 MPa.

Rys. 1.
Fig. 1.

Rozkáad wytrzymaáoĞci na Ğciskanie próbek z cementem CEM I 32,5R
Distribution of compressive strength of specimens with cement CEM I 32.5R
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Rys. 2.
Fig. 2.

Rozkáad wytrzymaáoĞci na Ğciskanie próbek z cementem CEM I 42,5R
Distribution of compressive strength of specimens with cement CEM I 42,5

Rys. 3.
Fig. 3.

Rozkáad wytrzymaáoĞci na Ğciskanie próbek z cementem CEM I 52,5R
Distribution of compressive strength of specimens with cement CEM I 52.5R

Partie betonu z dodatkiem wáókien stalowych, podobnie jak partie bez dodatków, wykazują wzrost wytrzymaáoĞci na Ğciskanie wraz ze wzrostem klasy cementu. Beton z cementem najniĪszej klasy charakteryzowaá siĊ Ğrednią wytrzymaáoĞcią, równą 43,4 MPa,
natomiast beton z cementem najwyĪszej klasy – 51,5 MPa. ĝrednia wytrzymaáoĞü partii
z cementem CEM I 42,5 wynosiáa 47,6 MPa. Natomiast w stosunku do receptury referencyjnej dodatek wáókien stalowych spowodowaá spadek wytrzymaáoĞci na Ğciskanie.
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I tak dla CEM I 32,5 spadek ten wyniósá 2,5%, dla CEM I 42,5 – 3,8%, a dla CEM I 52,5
– 2,1%.
Zastosowanie lepszej klasy cementu spowodowaáo wzrost wytrzymaáoĞci na Ğciskanie
partii z wáóknami stalowymi i popioáem lotnym. Beton z cementem o klasie wytrzymaáoĞci 32,5 osiągnąá najmniejszą Ğrednią wytrzymaáoĞü, równą 41,3 MPa, natomiast dziĊki
zastosowaniu cementu 52,5 wytrzymaáoĞü wzrosáa do 50,4 MPa. Beton z cementem CEM
I 42,5 miaá wytrzymaáoĞü równą 45,8 MPa. Dodanie wáókien stalowych i popioáu spowodowaáo dalszy spadek wytrzymaáoĞci w stosunku do betonu porównawczego. Dla CEM I
32,5 spadek ten wynosiá 7,0%, dla CEM I 42,5 – 7,5%, a dla CEM I 52,5 – 4,2%.
WytrzymaáoĞü na Ğciskanie poszczególnych próbek pochodzących z tych samych partii jest bardzo do siebie zbliĪona. Najlepszą wytrzymaáoĞcią wykazaáa siĊ partia betonu bez dodatków. Wáókna stalowe spowodowaáy nieznaczny spadek tej wytrzymaáoĞci,
podobnie jak popióá lotny. Na podstawie Ğredniej wytrzymaáoĞci poszczególnych partii
(tab. 4) zauwaĪono, Īe w miarĊ dodawania zarówno wáókien stalowych, jak i popioáu
lotnego wytrzymaáoĞü na Ğciskanie malaáa. ĝrednia wytrzymaáoĞü partii bez dodatków
wyniosáa 44,4 MPa, natomiast z wáóknami stalowymi – 43,4 MPa. Popióá lotny zmniejszyá wytrzymaáoĞü w stosunku do partii z wáóknami stalowymi o 4,8%, a w stosunku do
partii referencyjne o 7,0%.
Podobnie jak w przypadku cementu niĪszej klasy, wytrzymaáoĞü na Ğciskanie betonu z CEM I 42,5R zmniejszaáa siĊ wraz z dodawaniem dodatków. ĝrednia wytrzymaáoĞü „czystego” betonu wyniosáa 49,5 MPa. Wáókna stalowe spowodowaáy zmniejszenie
o 3,8% wytrzymaáoĞci – do wartoĞci 47,6 MPa, natomiast dodatek popioáu lotnego
zmniejszyá wytrzymaáoĞü o 7,5% – do wartoĞci 45,8 MPa. WartoĞci te mieszczą siĊ
w przedziale od 42,5 do 62,5 MPa, co zgodnie z normą PN-EN 197-1:2002 odpowiada
danej klasie wytrzymaáoĞci cementu.
Dodatek zarówno wáókien stalowych, jak i popioáu lotnego nie poprawiá wytrzymaáoĞci na Ğciskanie, a wrĊcz ją osáabiá. ĝrednia wytrzymaáoĞü bez dodatków wyniosáa
52,6 MPa. Dodatek wáókien stalowych spowodowaá zmniejszenie wytrzymaáoĞci o 2,1% –
– do 51,5 MPa, natomiast popióá lotny spowodowaá zmniejszenie wytrzymaáoĞci o 4,2% –
– do 50,4 MPa.
WytrzymaáoĞü na zginanie. Badanie wytrzymaáoĞci na zginanie próbek betonowych
przeprowadzono zgodnie z normą PN-EN 12390-5:2011. Badanie przeprowadzono na
próbkach o wymiarach 100 × 100 × 500 mm, w maszynie wytrzymaáoĞciowej ZD-40.
Wyniki badaĔ wytrzymaáoĞci na zginanie przedstawiono w tabeli 5.
W przeciwieĔstwie do wytrzymaáoĞci na Ğciskanie wytrzymaáoĞü na zginanie zwiĊksza siĊ dziĊki uĪyciu poszczególnych dodatków. ĝrednia wytrzymaáoĞü na zginanie partii
z cementem CEM I 32,5 bez dodatków wynosi 5,1 MPa, natomiast po zastosowaniu wáókien stalowych wzrasta do 5,4 MPa, (o 5,9%), dodanie popioáu lotnego pozwala uzyskaü
wytrzymaáoĞü równą 5,7 MPa. Podobną tendencjĊ zaobserwowano dla cementu CEM I
42,5. Bez dodatków Ğrednia wytrzymaáoĞü wynosi 5,4 MPa, z wáóknami zwiĊksza siĊ do
6,1 MPa (wzrost o 13%), natomiast po dodaniu do tego popioáu lotnego wytrzymaáoĞü
dalej wzrosáa o 4,9%. WytrzymaáoĞü na zginanie dla cementu CEM I 52,5 próbek bez
dodatków charakteryzuje siĊ Ğrednią wytrzymaáoĞcią, równą 5,8 MPa, z wáóknami stalowymi wynosi 6,6 MPa, natomiast z dodatkiem popioáu lotnego i wáókien wzrasta do
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Tabela 5. Zestawienie wyników Ğredniej wytrzymaáoĞci na zginanie
Table 5. Test results of average Àoxural strength
Wyszczególnienie
Speci¿cation
Rodzaj cementu
Cement type
Bez dodatków
Without additives
Z dodatkiem wáókien stalowych
Additive: steel ¿ber
Z dodatkiem wáókien stalowych
i popioáu lotnego
Additive: steel ¿bers and Ày ash

ĝrednia wytrzymaáoĞü na zginanie [MPa]
Average Àoxural strength
CEM I 32,5 R

CEM I 42,5 R

CEM I 52,5 R

5,1 ±0,1

5,4 ±0,1

5,8 ±0,1

5,4 ±0,1

6,1 ±0,1

6,6 ±0,1

5,7 ±0,1

6,4 ±0,1

6,9 ±0,1

6,9 MPa. Wáókna stalowe spowodowaáy wzrost wytrzymaáoĞci o 13,8%, popióá lotny
– wzrost o kolejne 4,5%.
WytrzymaáoĞü na rozciąganie przy rozáupywaniu. Badanie wytrzymaáoĞci na
rozciąganie przy rozáupywaniu próbek betonowych przeprowadzono zgodnie z normą
PN-EN 12390-6:2011 na próbkach szeĞciennych o wymiarach boków 150 mm w maszynie wytrzymaáoĞciowej. W tabeli 6 zestawiono otrzymane wyniki dla poszczególnych
próbek.
Tabela 6. Zestawienie wyników Ğredniej wytrzymaáoĞci na rozciąganie przy rozáupywaniu
Table 6. Test results of average tensile splitting strength
ĝrednia wytrzymaáoĞü na rozciąganie
przy rozáupywaniu [MPa]
Average tensile splitting strength

Wyszczególnienie
Speci¿cation
Rodzaj cementu
Cement type
Bez dodatków
Without additives
Z dodatkiem wáókien stalowych
Additive: steel ¿ber
Z dodatkiem wáókien stalowych
i popioáu lotnego
Additive: steel ¿bers and Ày ash

CEM I 32,5 R

CEM I 42,5 R

CEM I 52,5 R

23,7 ±0,1

25,7 ±0,1

30,4 ±0,1

25,4 ±0,1

33,8 ±0,1

36,1 ±0,1

32,0 ±0,1

35,1 ±0,1

36,6 ±0,1

Na podstawie przeprowadzonych badaĔ moĪna stwierdziü, Īe uĪyte dodatki wpáynĊáy
pozytywnie na wytrzymaáoĞü na rozciąganie przy rozáupywaniu, powodując jej wzrost,
w odniesieniu do betonu porównawczego. ĝrednia wytrzymaáoĞü na rozciąganie przy
rozáupywaniu partii z cementem CEM I 32,5 bez dodatków byáa najmniejsza i wyniosáa
23,7 MPa. Po zastosowaniu wáókien stalowych wytrzymaáoĞü wzrosáa o 7,2%, dodanie
popioáu lotnego spowodowaáo dalszy wzrost o 26% – do wartoĞci 32 MPa. ĝrednia wytrzymaáoĞü partii betonu z cementem CEM I 42,5 bez dodatków wynosiáa 25,7 MPa,
z wáóknami wzrosáa o 31,8% – do wartoĞci 33,8 MPa, natomiast z popioáem wzrosáa
o 3,8% – do wartoĞci 35,1 MPa. Dla cementu CEM I 52,5 Ğrednia wytrzymaáoĞü dla próbek bez dodatków wynosiáa 30,4 MPa. Wáókna stalowe spowodowaáy wzrost o 18,7%,
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a popióá lotny – o 1,4%. NajwiĊkszy przyrost wytrzymaáoĞci na rozciąganie przy rozáupywaniu zaobserwowano dla próbek wytworzonych na bazie cementu CEM I 42,5.
WNIOSKI
Na podstawie uzyskanych wyników badaĔ moĪna wyciągnąü nastĊpujące wnioski:
1. Dodatek wáókien stalowych i popioáu lotnego powoduje wzrost wytrzymaáoĞci na
zginanie i rozciąganie.
2. WytrzymaáoĞü na Ğciskanie maleje po dodaniu zarówno wáókien stalowych, jak
i popioáu lotnego. W porównaniu z partiami referencyjnymi dla CEM I 32,5 zmniejszenie
wytrzymaáoĞci wynosiáo 7,0%, dla CEM I 42,5 – 7,5%, a dla CEM I 52,5 – 4,2%. Najmniejszą wytrzymaáoĞü uzyskano dla betonu z cementem CEM I 32,5, równą 41,3 MPa,
natomiast najwiĊkszą – dla betonu z cementem CEM I 52,5 bez dodatków, wynoszącą
52,6 MPa. Zmniejszenie wytrzymaáoĞci na Ğciskanie w betonie z wáóknami stalowymi
i popioáem lotnym mogáo byü spowodowane maáą iloĞcią wprowadzonych dodatków.
3. WytrzymaáoĞü na zginanie zwiĊksza siĊ po dodaniu wáókien stalowych i popioáu
lotnego. W porównaniu z betonem bez dodatków dla CEM I 32,5 wzrost wytrzymaáoĞci
wynosi 11,7%, dla CEM I 42,5 – 18,5%, a dla CEM 52,5 – 19,0%. Najmniejszą wytrzymaáoĞü, wynoszącą 5,1 MPa, uzyskano dla betonu z cementem CEM I 32,5, natomiast
najwiĊkszą, równą 6,9 MPa, dla partii z cementem CEM I 52,5 oraz wáóknami stalowymi
i popioáem lotnym.
4. WytrzymaáoĞü na rozciąganie przy rozáupywaniu zwiĊksza siĊ w wyniku dodawania
dodatków. Najmniejsza wytrzymaáoĞü wyniosáa 23,7 MPa dla partii z cementem CEM I
32,5 bez dodatków, natomiast najwiĊksza, równa 36,6 MPa, dla betonu z cementem CEM
I 52,5 z wáóknami stalowymi i popioáem lotnym. W porównaniu z partią referencyjną
35,0%, dla CEM I 32,5 wzrost wytrzymaáoĞci wynosi 35,0%, dla CEM I 42,5 – 36,5%,
a dla CEM 52,5 – 20,4%.
5. Dla kaĪdej z trzech partii mieszanek betonowych bez dodatków uzyskano konsystencjĊ plastyczną (S2), natomiast po aplikacji dodatków – konsystencjĊ gĊstoplastyczną
(S1) zbadaną metodą opadu stoĪka.
6. Pozorna zawartoĞü powietrza waha siĊ od 2,70% dla mieszanki z cementem
CEM I 32,5 R bez dodatków do 4,00% w mieszance z cementem CEM I 52,5 R i wáóknami stalowymi.
7. GĊstoĞü mieszanek betonowych zwiĊksza siĊ wraz ze wzrostem klasy uĪytego cementu. Najmniejsza gĊstoĞü wynosiáa 2340,0 kg·m–3, natomiast najwiĊksza byáa równa
2400,0 kg·m–3. W kaĪdym przypadku są to wartoĞci charakterystyczne dla betonu zwykáego.
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PROPERTIES OF ORDINARY CONCRETE BASED ON CEMENTS WITH
ADDITION OF STEEL FIBERS AND FLY ASH
Abstract. The paper presents results of investigations of properties (consistency, density,
compressive strength, Àexural strength, tensile strength) of ordinary concretes and concretes containing steel ¿bers and Ày ashes. To make the samples, the Portland cement CEM
I 32.5R; 42.5R; 52.5R was used. Each type of cement, was used to prepare concrete with
steel ¿bers in the quantity of 0.7% of cement mass as well as with steel ¿bers in the quantity
of 0.7% and Ày ash in the quantity of 5% of cement mass. After the tests, it was concluded
that the admixture of steel ¿bers and Ày ash improves the features connected with Àexural
and tensile strength but the compressive strength decreases.
Key words: concrete, steel ¿bers, Ày ash
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